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 التحرير هيئة  كلمة

 التعليم الرقمي 

دخل االنرتنت   لكنه ومع عصر الكروان  ،على رغم ما لالنرتنت من مساوئ وأضرار على جيل الشباب
يف حياة البشرية بشكل ال يتصور. فمن التواصل البيين والتبادل املعريف إىل التجمعات الرقمية اليت أصبحت 
بدياًل عن رفاق املقاهي واملطاعم إىل التبادل التجاري والسلعي حىت وصل أخرياً إىل التعليم الرقمي حيث 

اعة مناقشة وحتّول اهلاتف والتابلت والالبتوب إىل صف دراسي وإىل ق  إىلغرفة الطالب يف بيته    حتولت
وجييبك عن آالمك   ،املسائل الرايضية والفيزايئيةصعب  ألعن كل سؤال تسأله ويعطيك احللول    بجيي   أستاذ

  ما   إنك أمني على؛  بل يقوم ابختبارك بثقة عالية  أن تسألهسببها وعالجها ليس فقط جييبك على ما تريد  
 قرأت واستفدت.

ل االنرتنت مع الكروان إىل شيء آخر فبعد أن كان وسيلة للهو واالستمتاع وقضاء أوقات الفراغ وّ لقد حت
بل حىت وسيلة لالجرام واإلرهاب، أصبح اليوم   ،بعض املوارد سبيال لإلفساد وتغيري اخالق الشباب  يفبل  
 لكل طالب علم ولكل تلميذ ينشد النجاح يف حياته العملية.ًأ ملج

رى ابلعني اجملردة  ل يف عامل االنرتنت كم هلذا املخلوق الومهي الذي ال ي  من خالل هذا التحوّ لقد ادركنا و 
كم له من فوائد وكم يستطيع االنسان أن يستفيد منه؟ فإذا كان البعض إىل األمس القريب يلعن األنرتنت 

ن على اآلابء الذين اكتشفوا يرتمحو أصبح الكثري منا    ألنه جلب هلم اجلرمية واإلرهاب وعصائب القتل والدمار
  مقيدين لكنهم أصبحوا اليوم اسارى    ،هذا املخلوق العجيب الذي مل يدرك أحد حىت اآلن ماهيته ابلتحديد

الالبتوب وجهاز له يف البيت والعمل والدائرة ويف الشارع والسيارة وحىت وهم بني السحاب ال يستغنون عن  
 النسان ي بشر مبستقبل واعد للبشرية مجعاء.اب نت وعالقته لالنرت  ةجديد أبعاداهلاتف النقال، فهناك 
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 النفقة واإلستثناءات الشرعية فيها 

Expenditure and Legitimat Exclusion in it 
  Zamily-AlProf. Balasim Azuz  (1)أ.د بالسم عزيز الزاملي

 Noora Liwa Jasim  (2) اويكلكنورا لواء جاسم ال

 الخالصة

النفقة هو ما حيتاج اليه االنســـــــان يف حياته من املأكل واملســـــــكن وامللبس واب الحد أســـــــبا ا الثالثة 
دائماً، )الزوجية( و)القرابة( و )امللك( ففي نفقة الزوجية جيب توفر شــروط اســاســية وهي..أن يكون العقد 

والتمكني التام، وبقاء الزوجية وتقدر النفقة بســـــــــــــد حاجة الزوجة مبا حتتاج اليه من طعام وإدام، وكســـــــــــــوة 
ن واألوالد والعمودين من األقــــارب كــــاإلخوة واألخوال  ابو وغريهــــا، واــــب النفقــــة على األقــــارب وهم اال

ــتحـب وتتـأكـد يف الوارب منهم ويشــــــــــــــرتط يف وجوب ا إلنفـاق الفقر. ويف املنفق واألعمـام وغريهم. وتســــــــــــ
املقـدرة.أمـا مبـا يتعلق بنفقـة اململوك فهي واجبـة على مـا ميلكـه اإلنســـــــــــــــان 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 

 رعية يف النفقة يكون فيها املستثىن خارجاً على وجوب اإلنفاق.وإدام وكسوة وتوجد هنالك إستثناءات ش
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. 

 
 اإلسالمية.كلية العلوم   -جامعة كربالء -1
 اإلسالمية.كلية العلوم   -جامعة كربالء -2
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 27:  العدد

 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 الشــــريعة االســــالمية وإعتنت ابلزواج عناية كبرية وفائقة لكونه هو الســــبيل لبقاء وإســــتمرار  
بت الشـــــــــــريعة النوع االنســـــــــــاين، وهو احلجر األســـــــــــاا الذي يقوم عليه بناء اإلســـــــــــرة وتكوين اجملتمع، ورت

االســــــــــالمية على الزوج حقوقاً وواجبات لكال الزوجني، فإذا ما راعاها كل منهما إاات األخر قويت رابطة 
 ثالثة أقسام:الزوجية وإستقرت وإستقامت احلياة األسرية وتقسم تلك احلقوق اىل 

 الزوجنيحسن املعاشرة وهو حق مشرتك بني كال  -القسم االول:
 زوجهالطاعة وهو حق الزوج على  -القسم الثاين:
 زوجهااملهر والنفقة وهو حق الزوجة على  -القسم الثالث:

ــنتناول يف هذا املبحث القســـم الثالث من تلك احلقوق وهو حق النفقة حيث ســـنتطرق لبيان معىن  وسـ
حقاقها ومســــــتحقيها وشــــــروط النفقة وقدرها وهذا ما ســــــيتضــــــمنه املطلب االول من النفقة وأســــــباب إســــــت

البحث، مث نســتعريف يف املطلب الثاين اإلســتثناءات الشــرعية يف أحكام النفقات وتوضــيحها وبيان الدليل 
ــلنا الشــــرعي عليها والتطرق ألقوال الفقهاء فيها، مث بعد ذلك خلا ا الة اليت تتضــــن أهم النتائج اليت ت وصــ

 البحث.اليها أثناء رحلة 
 المطلب االول:معنى النفقة وأسبابها 

إن النفقة من األمور املهمة اليت تتعلق يف احلياة العائلية واملعيل الذي اب عليه ويتضـــــــــــمن البحث يف 
  النفقة بيان معىن النفقة، واألسـباب اليت اب فيها النفقة، ومن مث بيان بعض النماذج املسـتثناة من وجوب 

 اإلنفاق.
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 اواًل: معنى النفقة 

 النفقة لغة:
)نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت،... ونفق الســـــعر ينفق نفاقاً إذا كثر مشـــــرتوت. والنفقة: ما أنفقت 

 .(3)وإستنفقت على العيال ونفسك. والنفق: سرب يف األريف له خملص إىل مكان(
 النفقة إصطالحاً:

ه( فقال: )النفقة هي ما حيتاج إليه اإلنســــــان يف حياته من املأكل 1411عرفها الســــــيد ا وئي )ت: 
 .(4)وامللبس واملسكن فال تشمل املؤونة الالزمة بعد املوت(

 ثانيًا: أسباب إستحقاق النفقة
 (.ال اب النفقة إال الحد أسبا ا وهي ثالثة: )الزوجية( و )القرابة( و )امللك

 اواًل: نفقة الزوجة:
على الزوج إنفاقه على الزوجة بعد عقد الزواج بشـــــــــــــرط عدم النشـــــــــــــوز، وعليه البد من  وهي ما جيب

 دراسة شروطها وقدرها.
 شروط النفقة:   -أ 

 جيب توفر شروط أساسية يف نفقة الزوجة وهي:
 أن يكون العقد دائماً. .1
ــتمتاعات، فلو مل تفعل   .2 ــائر اإلســـــــ ــل التمكني التام )وهو التخلية بينها وبينه للوطي وســـــــ ـصــــــ ذلك مل حي

، وال اب النفقة ابملتعة وال لغري املمكنة من نفســـــها كل وقت يف (5)التمكني الكامل املوجب للنفقة(
أي موضــــع أراد فلو مكنته قباًل ومنعته غريت ســــقطت نفقتها وكذا لو مكنته لارا أو لياًل أو يف مكان 

 دون آخر مما جيوز فيه اإلستمتاع.
زوجة ســــــــــقطت نفقتها وكذا لو إرتدت، فاذا أســــــــــلمت عادت نفقتها عند بقاء الزوجية: لو إنتفت ال .3

. كما (6)إســــالمها. وتســــتحق النفقة الزوجة املســــلمة، والكتابية، واألمة إذا أرســــلها موالها لياًل ولاراً  
كانت عن )تثبت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة، وتســــقط نفقة البائن وســــكناها، ســــواء  

. (7)، لزم اإلنفاق عليها حىت تضـــــــع وكذا الســـــــكىن( . نعم، لو كانت املطلقة حامالً طالق أو فســـــــ  
 .(8)هـ(: هي للحمل460وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ قال الشي  الطوسي )ت: 

ولو ســــافرت الزوجة إبذن زوجها مل تســــقط نفقتها، ســــواء كان ســــفرها يف واجب أو مندوب أو مباح. 
ري إذنه، كاحلج الواجب. أما لو ســــافرت الزوجة بغري إذن زوجها يف مندوب  وكذا لو ســــافرت يف واجب بغ
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 27:  العدد

أو مباح ســـــــــقطت نفقتها. ولو صـــــــــامت أو صـــــــــلت أو إعتكفت إبذنه أو يف واجب وإن مل  ذن الزوج مل  
من ذلك ندابً، ألن له فســـــــخه. ولو إســـــــتمرت الزوجة خملفة حتقق   ئاً تســـــــقط نفقتها. وكذا لو عملت شـــــــي

 .(9)قط النفقة النشوز وعندها تس
 قدر النفقة:  -ب  

تقدر نفقة الزوجة حبســب احلاجة وقدرة الزوج وشــأن املرأة وعادة إقرالا لذا قدرها بعض الفقهاء بســد 
ه(: النفقــــة: )مــــا حتتــــاج إليــــه املرأة من طعــــام... وأدام...   676حــــاجتهــــا إذ قــــال: احملقق احللي )ت:  
 .(10) األدهان، تبعا لعادة أمثاهلا من أهل البلد(وكسوة... وإسكان... وإخدام... وآلة 

ـصــــــــر يف ذلك على ســـــــــد ا لة. وهو أشـــــــــبه.  أما اإلطعام ففي تقديرت خالف، فمنهم من مل يقدر وإقت
ومنهم من قدرت مبد للرفيعة والوضــــــيعة من املؤســــــر واملعســــــر. ويف اإلخدام يرجع إىل عاد ا، فإن كانت من 

ــهـا. ويف حـال وجوب ا ـدمـة ـفالزوج اب ـيار بني ذوي اإلخـدام وجـب، وإن مل تكن كـ  ذـلك خـدمـت نفســــــــــــ
جرت، أو ا دمة هلا بنفســــــه، وليس أاإلنفاق على خادمها إن كان هلا خادم، وبني أن يبتاع خادم، أو يســــــت

ـصــــــــل  ا،  للزوجة التخيري. وال يلزمه أكثر من خادم واحد، وإن كانت من ذوي احلشـــــــــم، ألن اإلكتفاء حي
 .(11)ابإلخدام، خيدمها مع املريف، نظراً إىل العرفومن اإلعادة هلا 

ويرجع يف جنس املـأدوم واملســــــــــــــكن وامللبوا إىل عـادة أمثلهـا من أهـل البلـد. وحيق هلـا املطـالبـة ابلتفرد 
ــتاء  ــوة من زايدة يف الشـــــ ــاركة غري الزوج، والبد يف الكســـــ ــكن أي: التفرد ابحلجرة أو ابلدار عن مشـــــ ابملســـــ

واحملشــــوة لليقظة. ويرجع يف جنســــه إىل عادة أمثال املرأة. وتزداد الكســــوة إذ كانت للتدثر كاللحاف للنوم 
الزوجـة من ذوي التجميـل زايدة على ثيـاب البـذلـة: أي الثيـاب العـاديـة اليت تلبس يف البيـت أو عنـد من ال  

 .(12)بهحتتشم منه مبا يتحمل أمثاهلا 
 اثنياً: نفقة األقارب 

 وكيفية االنفاقوالكالم فيما ينفق عليه 
اـــب النفقـــة على األبوين وعلى األوالد إمجـــاعـــاً. أمـــا يف وجوب اإلنفـــاق على أابء األبوين وأمهـــا م  
فهنــاك تردد أرهرت وجوب اإلنفــاق، وال اــب النفقــة على غري العمودين من األقــارب كــاألخوة واألخوال 

 .(13)واألعمام وغريهم ولكن تستحب وتتأكد يف الوارب منهم
 اإلنفاق: كيفية

؛  يشـرتط يف وجوب اإلنفاق الفقر. وهل يشـرتط العجز عن االكتسـاب؟ فاألرهر إشـرتاطه، وذلك ألن 
ــان ا لقة  ـصـــــــ ــغر و ومها. وال بنق ـصـــــــ ــان احلكم كاجلنون وال ـصـــــــ ــد ا لة. وال عربة بنق النفقة معونة على ســــــــ
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ــقاً وتســــقط إذا كان  كاإلقعاد، والعمى و و ذلك مع الفقر، والعجز. واب النفقة ولو كان كافراً  ، أو فاســ
 .(14)مملوكا، واب على املوىل

ويشرتط يف املنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، فيقتصر على نفسه، أما إن فضل شيء فلزوجته، 
ــوة، واإلطعام،   فإن فضـــــــــل فلوبوين واألوالد. وال تقدير يف النفقة، بل الوجب هو قدر الكفاية من الكســـــــ

 جيب إعفاف: أي تزويج وال  .(15)ليه من زايدة الكســوة يف الشــتاء للتدثر يقظة ونوماً واملســكن وما حيتاج ا
من اب نفقته ذكراً أو انثى، أو لليك أمة، أو حتليلها له وال قضـــــــاء لنفقة األقارب، وذلك أللا مواســـــــاة  

  - مثال-الوالد لســـــــــد احلاجة فال تســـــــــتقر يف الذمة حىت لو عني احلاكم مقدار النفقة، لكن لو أمر احلاكم  
 .(16)اإلستدانة على ذمة الولد فإستدان وجب على الولد القضاء له للدين

 اثلثاً: نفقة اململوك:
ــان من الرقيق ذكراً وأنثى ويتخري املوىل يف نفقتهم أمـا من مـاـله، أو  النفقـة واجـبة على مـا ميلكـه اإلنســــــــــــ

كسـبهما. وال يوجد تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر من كسـبهما الن  مرها ابإلكتسـاب وأخذ النفقة من  
الكفاية من إطعام وإدام وكســوة. ويرجع يف جنس ذلك كله، إىل عادة مماليك أمثال الســيد من أهل بلدت. 

، (18)الولد ، وأم (17)  ولو إمتنع عن اإلنفاق جيرب حينها أما على البيع، أو اإلنفاق ويتســـــوي يف ذلك القن
الفاضـــــــــل له إذا للموىل أن خيارج اململوك ابن يضـــــــــرب عليه ضـــــــــريبة، وجيعل . وجيوز (20) مجيعاً  (19)واملدبر

كفايته، وكله اليه، ولو خارجه ومل يكفيه الفاضـــــــل فالتمام على املوىل. وال   رضـــــــي، فإذا كان الفاضـــــــل قدر
ن البهائم سواء جيوز املخارجة على أكثر مما يستطيع إكتسابه. واب النفقة ايضاً على ما ميلكه اإلنسان م

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 

 .(21)لف، جاز أخذ اللنبلبنها قدر كفايته. أما لو إجتزي بغريت من رعي أو ع
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 المطلب الثاني: اإلستثناءات الشرعية في أحكام النفقات 

 املقصد االول: ال نفقة يف سفر مندوب أو مباح بغري إذن الزوج 
تســـتثىن الزوجة املســـافرة بغري إذن زوجها يف ســـفر مندوب أو مباح من النفقة فلو ســـافرت الزوجة بغري 

 .(22)سقطت نفقتهاإذن الزوج يف مندوب أو مباح 
 التوضيح 

لو ســـافرت الزوجة إبذن الزوج فإنه ال خالف يف عدم ســـقوط نفقتها فيما لو فعلت ذلك، ســـواء كان 
ـصــلحتها،  ـصــلحته أو م ــفرها إبذنه بني أن يكون مل يف واجب، أو مندوب، أو مباح، كما إنه ال فرق مع سـ

ــقــاط حلقــه، فيبقى حينئــذ مقتضــــــــــــــى حقهــا   حبــالــه. كمــا أن اإلذن يفيــد عــدم  ألن اإلذن من الزوج إســــــــــــ
. وكذا الكالم فيما لو سـافرت الزوجة يف واجب مضـيق بغري إذنه كاحلج الواجب فإلا تسـتحق  (23)نشـوزها

ــية ا الق( ـصــــــــ ، وقد روى أابن عن زرارة عن أيب (24)النفقة، لكولا معذرة كما إنه )ال طاعة ملخلوق يف مع
وهي صــــــرورة وال  ذن هلا يف احلج، قال حتج وإن مل  ذن  فقال: )ســــــألته عن إمرأة هلا زوج --جعفر  

كي تكون مقصــرة فيه،   تضــييق الوجوب، فال حق للزوج عليها مع اإلذن أو  (26)والرواية صــحيحة    (25)هلا(
فتبقى مندرجة يف إطالق أدلة اإلنفاق، أما لو ســــافرت بغري إذنه يف مندوب أو مباح ســــقطت نفقتها ألنه 

ــتمـتاع لغيـبه منهـا أو    يقع ذـلك منهـا إال إبذـنه، ـبل الظـاهر ذـلك وإن مل يـناف  من حقـه عليهـا أن ال اإلســــــــــــ
غريها، بل هي من الناشــــــز، ال نفقة هلا. بل ال يبعد القول بســــــقوط نفقتها أيضــــــاً يف الســــــفر بغري إذنه يف 

الزوجة املســافرة بغري إذن ، وعليه تســتثىن من النفقة (27)الواجب املوســع، لتضــييق حقه، فال يعارضــه املوســع
 زوجها يف مندوب أو مباح.

 الدليل:
تؤكــد على أمهيــة    --وعن أهــل البيــت    --وردت لنــا الكثري من الرواايت عن النحم حممــد  

 حق الزوج على الزوجة ومنها ما روات:
ــلم، عن أيب جعفر  .1  --أمحد بن حممد، عن إبن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن حممد بن مســــــ

فقالت: اي رسـول   ما حق الزوج على املرأة؟ فقال هلا: أن   --جاءت إمرأة إىل النحم قال: ))
تطيعه وال تعصيه وال تصدق من بيته إال إبذن وال تصوم تطوعاً إال إبذنه، وال لنعه نفسها وإن كانت 

مالئكــة ، وال خترج من بيتهــا إال إبذنــه وإن خرجــت من بيتهــا بغري إذنــه لعنتهــا  (28)على رهر قتــب
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 ،قم  -ه، مطبعة مهر  1413  ،2ط   ،حممد أمني زين الدين  :كلمة التقوى  :ينظر  ؛الشي  اجلواهري  :جواهر الكالم  :ينظر  -23

7/150. 
 .2/621 ،الشي  الصدوق  :همن ال حيضرت الفقي -24
 . 438/   2 : املصدر نفسه -25
 .233 ،الشي  النجاشي :رجال النجاشي :ينظر -26
 .314/   31 ،الشي  اجلواهري :جواهر الكالم :ينظر -27
 .5/507 ،الشي  الكليين :الكايف ،القتب )ما يوضع على سنام البعري ويركب عليه( -28
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إال إن ســــــند   (29)الســــــماء ومالئكة األريف ومالئكة الغضــــــب ومالئكة الرمحة حىت ترجع إىل بيتها(( 
 .(30)هذت الرواية غري معترب

 --)روى احلســن بن إبن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن ســليمان بن خالد، عن أيب عبد    .2
ــهم لبعض فقال  فقالوا: اي رســـــول     --أن قوماً أتوا رســـــول    ــاً يســـــجد بعضـــ إان رأينا أانســـ

وهذت الرواية   (31): لو أمرت أحداً يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها(  --رسول    
 .(32)حسنة 

وغري ذلــك الكثري من األحــاديــث اليت تؤكــد على أمهيــة حق الزوج على زوجتــه ووجوب إطــاعتــه وعــدم  
 ...ٹ طاعة الزوجة للزوج وعصـيالا له يعد نشـوزاً لقوله تعاىل:معـصيته وا روج بغري إذنه وان عدم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ومعىن قوله تعاىل أن الالا ختافون )نشـوزهن(    (33) ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
ـصـــــــيانكم فعظوهن ابلقول وأن مل تنجح العضــــــــة إهجروهن يف املضــــــــاجع أي:  أي ترفعهن عن طاعتكم وع
حيول رهرت اليها فإن مل ينفع اهلجرة إضـــــــــربوهن ضـــــــــرابً غري شـــــــــديد ال يقطع حلماً وال يكســـــــــر عظماً فإن 

 .(34)اء إن   كان علياً كبرياً فأحذروت أطعنكم فال تبغوا عليهن ابلتوبي  واإليذ
 ومن الرواايت اليت تؤكد على سقوط نفقة الزوجة لو خرجت بغري إذن زوجها ما روات:

-حممـد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيـه، عن النوفلي، عن الســــــــــــــكوين، عن أيب عبـد     .1
بغري إذن زوجها فال نفقة هلا(( : أميا إمرأة خرجت من بيتها  --قال: ))قال رســــــول    -

 .(36)والرواية معتربة  (35)
، إنه قال يف خطبة الوداع: --عن النحم  (37) احلســــــــــــن بن علي بن شــــــــــــعبة يف )حتف العقول( .2

ــائكم عليكم حـقاً ولكم عليهن حـقاً، وحقكم عليهن أن ال يوطئن فرشــــــــــــــكم وال ـيدخلن  ))أن لنســــــــــــ
وهن ظ تني بفاحشــــــــــة فإن فعلن فإن   قد أذن لكم أن تع بيوتكم أحداً تكرهونه إال إبذنكم وأن ال

 
  .507-506/  5: الشي  الكليين :الكايف -29
السيد   :معجم رجال احلديث  :ينظر  ؛422-324- 323  ،النجاشي  :رجال النجاشي  : ينظر  :ألن مجيع الرواة من الثقاة  -30
إال أمحد بن حممد فإنه جمهول حيث ذكر السيد ا وئي انه مل يذكر يف كتب رجال احلديث إال عند الربقي الذي عدت   .6/96  ؛ا وئي 

  .2/207 ،السيد ا وئي :معجم رجال احلديث :ينظر --من أصحاب االمام الصادق 
 .440-3/439 ،الشي  الصدوق  :من ال حيضرت الفقيه -31
ماخال   ؛422  ،النجاشي  :رجال النجاشي  ؛97  ،الشي  الطوسي  :الفهرست  :ألن مجيع رواة السند من اإلمامية الثقة ينظر  -32

 .183 ،النجاشي :رجال النجاشي :ينظر  :سليمان بن خالد فإنه ممدوح
  .34 :اآلية :سورة النساء -33
 ، 1ط   ،مركز األحباب والدراسات اإلسالمية  :حتقيق  ،املوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين  :األصفى يف تفسري القران  :ينظر  -34
   .208/  1 ،قم  -مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ،ه1418
 .7/352 ،الشي  الطوسي : ذيب األحكام  ؛514/  5، الشي  الكليين :الكايف -35
 .4/23 ،السيد ا وئي  :معجم رجال احلديث :ينظر -36
 ، 2ط  ،علي أكرب الغفاري  : حتقيق وتصليح وتعليق  : احلسن بن علي بن شعبة احلراين  :حتف العقول عن ال الرسول  :ينظر  -37
 . 33 ،قم -مؤسسة النشر اإلسالمي ،ه1404
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 27:  العدد

و جروهن يف املضـــــاجع وتضـــــربوهن ضـــــرابً غري مربح، فإذا إنتهني وأطعنكم فعليكم رزقهن وكســـــو ن  
 .(39)والرواية معتربة  (38)ابملعروف(( 
 أقوال الفقهاء:

أمجع الفقهاء من اإلمامية وكذا اجلمهور على سـقوط نفقة الزوجة لو سـافرت بغري إذن زوجها يف سـفر 
 .(40)النشوز مندوب أو مباح لعدم طاعته فتعد عاصية له ويتحقق 

ســقوط النفقة يتحقق إذ حـصـل به النشــوز، أي مىت ما حـصـل النشــوز ســقطت نفقة  ن  أوهنا نالحظ  
ــوز يتحقق لك ــتمتاع يف زوجته. ولذا الزوجة، والنشــــــ ــياانً ومينع الزوج من حقه يف اإلســــــ ـصـــــ ــبب يعد ع ل ســــــ

 يستثىن من ذلك النفقة.
 املقصد الثاني: ال نفقة للصغرية التي لم تبلغ: 

تسـتثىن الـصغرية غري البالغة من النفقة حيث تسـقط نفقتها كما ذكر ذلك الفقهاء فقال الشـهيد الثاين 
ـصـــغرية اليت  966)ت   مل تبلغ ســــناً جيوز اإلســــتمتاع  ا ابجلماع على أشــــهر القولني لفقد ه(: )ال نفقة لل

 .(41)اإلستمتاع(الشرط وهو التمكني من 
 التوضيح:

ــتند إىل  ــغرية، ألن املناط يف وجوب اإلنفاق على الزوجات التمكني التام املســـــــــــ صـــــــــــ )ال نفقة للزوجة ال
ـصـحيح، وهو غري معلوم الثبوت هنا، فاذا مل يعلم   وجود الســبب مل يعلم وجود مســببه. وأما الزوجة  العقد ال

ــغرياً  ــهـا وـبذـلت التمكني عـند احلـاكم وإن كـان الزوج صــــــــــــ الكبرية ـفإن هلـا النفـقة إذا كـاـنت ممكـنة من نفســــــــــــ
ـصـــحيح -لوجود املقتضــــي الســــامل عن املعاريف فإن املقتضــــي   اثبت هنا،   -وهو لكني املســــتند إىل العقد ال

ـصـــــغري-واملانع   ـصـــــلح   -وهو ال للمانعية، كما يف نفقة األقارب وهي أضــــــعف، واذا مل مينع مع ضــــــعف  ال ي
 صغرية.تستثى من وجوب النفقة الزوجة إذا كانت . وعليه (42)( السبب فأوىل أال مينع من قوته

 الدليل:
صــــــــــــــحيح، )ومن فروع  ــتـند إىل العقـد ال إن املـناط يف وجوب اإلنفـاق على الزوجـة التمكني الـتام املســــــــــــ
التمكني أن ال تكون صـغرية حيرم وطء مثلها سـواء كان زوجها صـغرياً أو كبرياً ولو أمكن اإلسـتمتاع  ا من 

 
  .208/  1 ،احلر العاملي : وسائل الشيعة -38
   .6/42 ،السيد ا وئي  :معجم رجال احلديث :ينظر -39
عبد الرمحن بن قدامه    : الشرح الكبري  ؛670/    2  ،احملقق احللي   : شرائع اإلسالم  ؛ 259/    1  :الطوسيالشي     : املبسوط  -40
 : يف معرفة الراجح من ا الفاإلنصاف    ؛260/    9  ،بريوت  -دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع   ،ه1435  ،د.ط  ،املقدسي

  : ؛ مسالك اإلفهام370/    8  ،بريوت  -دار إحياء الرتاب العريب   ،ه  1376  ،1ط  ،حممد حامد الفقي  :حتقيق  ،عالء الدين املرداوي
السبزواري  :كفاية األحكام  ؛445/    8  ،الثاينالشهيد   الوسيلة  ؛298/    2،  احملقق  ا ميين:حترير  ه، مطبعة 1390  ،2ط  ،السيد 
 ، 1ط   ،الشي  لطف   الصايف  :هداية العباد  ؛314/    31،  الشي  اجلواهري  :جواهر الكالم  ؛314  /2  ،النجف االشرف  -االداب
 ،قم  -مطبعة فروردين  ،ه1414  ،3ط  ،السيد حممد صادق الروحاين  :--دقفقه الصا  ؛ 473/    2  ،قم  -ه، مطبعة سيهر 1420

علي أصغر   :الينابيع الفقهية  ؛172/    2  ،بريوت   ،دار الكتاب العريب  ،ه1397  ،3ط  ،الشي  سيد سابق  :فقه السنة  ؛243/    22
  . 519/  19 ،مرواريد

   .129/  2 ،الشهيد الثاين : روضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقيةال -41
 .322/   7:العالمة احللي : خمتلف الشيعة -42
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ـصـــــــرحيها دون الوطء ألنه إســــــــتمتاع اندر ال يرغب اليه يف الغالب فال نفقة هلا حينئذ،  ومن غري فرق بني ت
ــدق إنتفاء التمكني الكامل املفرويف  ـصـ ــغر الزوج وكربت، ل ــريح وليها وعدمه، وال بني صــ ـصـ ــها وت ببذل نفســ

 .(43)السبب(شرطيته أو كونه جزء 
 أقوال الفقهاء:

إختلفـت أقوال الفقهـاء اإلمـامـية يف وجوب النفقـة على الزوجـة إذا كـاـنت صــــــــــــــغرية أو عـدم وجو ـا إىل 
 قولني:

ـصــــغرية اليت مل تبلغ ســـــناً جيوز اإلســـــتمتاع  ا ابجلماع   القول األول: وهو القول املشـــــهور النه ال نفقة لل
ســـواء كان الزوج صـــغرياً أو كبرياً لفقد الشـــرط وهو التمكني من اإلســـتمتاع وبه قال الشـــي  الطوســـي )ت:  

واحملقق احللي  (46) (ه481ت: وتبعه ابلقول إبن الرباج ) (45)، و)ا الف( (44)  ه( يف )املبســــــــوط(460
الســيد  ، و (49)ه(1137والفاضــل اهلندي )ت:   ،(48)(  ه965شــهيد الثاين )ت: ، وال(47)  ه(676)ت: 

 .(52)مرواريدوعلي أصغر ، (51)  ه(1266الشي  اجلواهري )ت:  ، و (50) ه(1231الطباطبائي )ت: 
صــــــــــــغرية إذا كان الزوج كبرياً وهو ما ذهب اليه إبن إدريس )ت:   القول الثاين: (  598وجوب النفقة لل

صــــــــــــــغرية، لعموم وجوب النفقـة على الزوجـة،  حـيث ـقال: )إن األوىل عـندي أن على الكبري النفـقة لزوجـته ل
ك  ودخوله مع العلم حباهلا، وهذت ليســــــت انشــــــز، واإلمجاع منعقد على وجوب نفقة الزوجات، فليتأمل ذل

 .(53)هلا( وإن كاان صغريين ال نفقة 
صــــــــــــــغرية   ــبــة لفقهــاء اجلمهور فــذهــب أبو حنيفــة ومــالــك إىل القول النــه ال نفقــة للزوجــة ال أمــا ابلنســــــــــــ

، والـثاين إن هلـا النفقـة أللـا عويف عن املـلك عـندت كمـا هو (54)وللشــــــــــــــافعي قوالن أوهلمـا: إن ال نفقـة هلـا  
 .(55)اململوكة مبلك مينياحلال يف 
ـصـــغرية اليت مل تبلغ ســــناً جيوز  ول الراجح: إن الق الراجح ما ذهب إليه القول املشــــهور من أنه ال نفقة لل

 اإلستمتاع  ا ابجلماع لفقد الشرط وهو التمكني من اإلستمتاع.
 

 .309/   31 ،الشي  اجلواهري :جواهر الكالم -43
 .13- 12/   6 ،الشي  الطوسي : املبسوط :ينظر -44
 ،الشي  مهدي جنف  ؛السيد جواد الشهرستاين  ؛السيد علي ا رسان  :حتقيق  ،الشي  حممد بن احلسن الطوسي  : ا الف  -45
 .113/  5 ،قم  -اإلسالميمؤسسة النشر  ،ه1420 ،2ط ،الشي  جمتىب العراقي :اشراف

 .347/ 2  ،القاضي إبن الرباج:املهذب :ينظر -46
 . 670/ 2 ،احملقق احللي  : شرائع اإلسالم :ينظر -47
 . 129/ 2 ،الشهيد الثاين :اللمعة الدمشقية :ينظر -48
 ،ه1420  ،1ط  ،مؤسسة النشر اإلسالمي  :حتقيق  ، اء الدين حممد الفاضل اهلندي  :عن قواعد األحكام   شف اللثامك  -49

 . 561/   7 ،قم -مؤسسة النشر اإلسالمي
 .532/ 10 ،السيد الطباطبائي :راييف املسائل :ينظر -50
 .309/ 31 ،الشي  اجلواهري :جواهر الكالم :ينظر -51
 .690/ 19 ،علي أصغر مرواريد :الينابيع الفقهية  :ينظر -52
 . 655/ 2 ، إبن إدريس احللي :السرائر -53
 ، مسعد عبد احلميد حممد السعدين  :حتقيق  ،مشس الدين املنهاجي االسيوطي  :ومعني القضاء واملوقعني والشهود   جواهر العقود  -54

 . 174- 173/  2، بريوت -دار الكتب العلمية ،ه1417 ،1ط
الدقائق  الرائقر  حالب   -55 ابن جنيم احللي  :شرح كنز  الدين  دار الكتب    ،ه1418  ،1ط  ،حتقيق: الشي  زكراي عمريات  ،زين 
 .305/ 4 ،بريوت -العلمية
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 27:  العدد

 املقصد الثالث:الحامل املتوفى زوجها:  
نفقة هلا، والثانية: ينفق عليها لكن إن يف نفقة احلامل اليت توىف عنها زوجها روايتان، أشــــــــهرها: أنه ال 

 ...(56)من نصيب ولدها
 التوضيح: 

ال نفقــة للمتوىف عنهــا زوجهــا إذا كــانــت حــائاًل بال خالف أللــا من مجلــة البــائنــات، فال نفقــة هلــا مع  
احليلولــة إمجــاعــاً. أمــا إذا كــانــت حــاماًل ففي وجوب النفقــة هلــا مــذهبــان. األول: وهو عــدم وجوب النفقــة 

. والقول االول هو (57)للمتوىف عنها زوجها وإن كانت حاماًل، والثاين: أوجب هلا النفقة من نصـيب ولدها
صــــــــــــــيب  األشــــــــــــــهر يف عدم وجوب النفقة على املتوىف عنها زوجها وإن كانت حاماًل وال ينفق عليها من ن

ــألة إمجاع ولدها وذلك ألن اإلنفاق حكم شـــرعي حيتاج إىل دليل واألصـــل إن ال إنفاق فان كا ن على املسـ
منعقد من أصـــــحا ا قلنا به، وإال بقينا على نفي األحكام الشـــــرعي إال الدلة شـــــرعية. كما إن الولد الذي 
يف بطنهـا إمنـا يكون ـله مـال عـند خروجـه إىل األريف حـياً، أمـا وهو جنني ال يعرف ـله موت من حـياة، فال 

. وعليـه أن (58)حـامـل من مـال من ال مـال لـه؟    مرياب لـه وال مـال على اإلنفـاق فكيف ينفق عليهـا وهي
 احلامل املتوىف عنها زوجها مستثناة من حكم اإلنفاق.

 الدليل:
 إسـتدل أصـحاب املذهب األول بعدم وجوب النفقة على الزوجة املتوىف عنها زوجها وإن كانت حامالً 

 ية:التابألدلة ا
 - ومنها: -- اواًل: الرواايت الواردة عن أهل البيت  

إنــه قــال يف   --)... عن علي عن أبيــه عن إبن أيب عمري عن محــاد عن احللحم عن أيب عبــد     .1
 .(60)والرواية حسنة (59)احلبلى املتوىف عنها زوجها أنه: ال نفقة هلا(

)عدت من أصــحابنا، عن ســهل بن زايد، عن إبن أيب نصــر، عن مثىن احلناط، عن زرارة، عن أيب عبد  .2
 .(62)والرواية صحيحة(61) املرأة احلامل املتوىف عنها زوجها هل هلا نفقة؟ قال: ال(يف --  

ما روات )أمحد بن حممد بن عيســى عن احلســن بن علي بن فضــال عن املفضــل بن صــايب عن زيد أيب  .3
 (63)عن احلبلى املتوىف عنها زوجها هل هلا نفقة؟ فقال: ال( --أســـــامة قال: ســـــألت أاب عبد   

 .(64) واية غري معتربةوالر 
 

 .453/ 8 ،الشهيد الثاين :مسالك اإلفهام -56
 . 332- 431-430/ 3 ،إبن فهد احللي :املهذب البارع :ينظر -57
 . 738/ 2 ، إبن إدريس احللي :السرائر :ينظر -58
 . 3453/  3 ،الشي  الطوسي :ستبصاراإل  -59
إالعبيد   بن علي    ،326-260- 142،النجاشي  :ينظر: رجال النجاشي  :هم من اإلمامية الثقاة  إن مجيع رجال الرواية  -60

 .174 ،احللحم فإنه ممدوح ينظر: الفهرست: الشي  الطوسي
 .115/  6 ،الشي  الكليين :الكايف -61
 .233، النجاشي :رجال النجاشي :ينظر -62
 .345/  3 ،الشي  الطوسي :ستبصاراإل  -63
ينظر  -64 الثقاة  اإلمامية  الرواة  من  السند  رواة  الطوسي  :الفهرست  :إن مجيع  احلديث  ؛129  ،الشي   السيد   :معجم رجال 
واملفضل   ؛98-97  ،الفهرست: الشي  الطوسي  :مامي إال إنه ثقة ينظرماعدا احلسن بن علي بن فضالة فإنه ليس إب  .3/85،ا وئي 
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 ( 65)اثنياً: إستدلوا ابألصل وهو براءة الذمة من اإلنفاق
ـصـــــيب  وإســــــتدل أصــــــحاب املذهب الثاين: وهو وجوب اإلنفاق على احلامل املتوىف عنها زوجها من ن

 ية:تولدها ابلرواية اال
الفضــــــــــيل، عن أيب حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن إمساعيل بن بزيع، عن حممد بن   -

قال:))املرأة احلبلى املتوىف عنها زوجها، ينفق عليها من مال   --صــباح الكناين، عن ايب عبد   
 .(67)والرواية ضعيفة  (66)(( ولدها الذي يف بطنها

 أقوال الفقهاء:
  كما ذكران:نيأختلفت أقوال الفقهاء يف نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها إىل قول

ــي  الطوســــي )ت:   األول: ال نفقةالقول  للحامل املتوىف عنها زوجها وهو القول املشــــهور وبه قال الشــ
ه(، 770)ت:    (70)(، وإبن العالمــة598)ت:    (69)وتبعــه القول إبن إدريس    (68)ه( يف )ا الف(460

ــل اهلندي 841)ت:    (71)  وإبن فهد احللي ــيد الطباط 1137)ت:  (72)ه(، والفاضـــــــ  (73)  ئيباه(، والســـــــ
 وغريهم. (75)ه (، والسيد السيستاين1409)ت:  (74)ين ه(، والسيد ا مي2131)ت: 

ــيب ولدها وبه قال أبو القول الثاين: إن  ـصــــ ـصــــــالح  احلامل املتوىف عنها زوجها ينفق عليها من ن  (76) ال
ه(، وإبن  481)ت    (78)ه( ووافقهم القول إبن الرباج 460ت:  ) (77)ه(، والشـــي  الطوســـي  447)ت: 
 وغريهم. (79)ة محز 

ــهور يف عدم وجوب النفقة للحامل املتوىف عنها زوجها  القول الراجح: هو القول الذي ذهب اليه املشــــ
 وذلك للرواايت اليت تناولنا ذكرها مضافاً إىل األصل وهو براءة الذمة من اإلنفاق.

 
 ، السيد حممد رضا اجلالل  :حتقيق ،بن صايب فإنه جمهول ينظر: الرجال إلبن الغضائري: أمحد بن احلسني الغضائري الواسطي البغدادي

 .88 ،قم -مطبعة سرور ،ه1422 -ش  1380 ،1ط
 .69/   5 ،الشي  الطوسي : ا الف :ينظر -65
  .115/  6 ،الشي  الكليين :الكايف -66
 ، السيد ا وئي  :معجم رجال احلديث  ، 353- 330-19  ،النجاشي  :رجال النجاشي  :إن مجيع رجال السند من الثقاة ينظر   -67

 . 2/207 ،معجم رجال احلديث السيد ا وئي  :ما خال أمحد بن حممد فهو جمهول ينظر  ،18/154
 .68/   5 ،لطوسيالشي  ا : ا الف: ينظر -68
 . 738/   2، إبن إدريس احللي :السرائر :ينظر -69
 .278/  3 ،حممد بن احلسن احللي  :إيضاح الفوائد  :ينظر -70
 .432/  3، إبن فهد احللي :املهذب البارع :ينظر -71
 .584/  7، الفاضل اهلندي :كشف اللثام  :ينظر -72
 .539/  10 ،السيد الطباطبائي :راييف املسائل :ينظر -73
 .315/  2، السيد ا ميين :حترير الوسيلة :ينظر -74
 .125/  3،قم -مطبعة ستارت ،ه1416 ،1ط ،السيد علي احلسيين السيستاين :منهاج الصاحلني -75
ة اإلمام امري مكتب  ،ه1435  ،د.ط  ،رضا استادي  :حتقيق  ،تقي الدين بن جنم الدين أبو صالح احللحم  :الفقه الكايف يف    -76
 . 313،  طهران -العامة -- املؤمنني 
 . 537 ،الشي  الطوسي :النهاية :ينظر -77
 .319/  2 ،القاضي إبن الرباج  :املهذب :ينظر -78
  .329، إبن محزة الطوسي :الوسيلة :ينظر -79
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 27:  العدد

 املقصد الرابع: مالعنة الحامل: 
إذا العن الزوج زوجته وابنت منه وكانت حاماًل فال نفقة هلا وذلك إلنتفاء الولد، وكذا احلكم بسقوط 

 .(80)النفقة فيما لو طلقها مث رهر  ا محل فأنكرت الزوج والعنها 
 التوضيح:

ا إن البــائنــة ابللعــان إن كــان لعــالــا لغريف نفي الولــد فال نفقــة هلــا يف العــدة على القولني وذلــك أللــ 
ـصــــارت هنا كاحلائل، وإن كان لعالا لغريف القذف مع إعرتافه  صـــــارت أجنبية وإنتفى احلمل عن الزوج، ف

ڀ ڀ ٺ ...   بوـلدهـا فينبغي بـناعت على القولني، ـفإذا قلـنا إن النفقـة للحمـل وجـبت هـنا لقوـله تعـاىل:

بوجوب اإلنفـاق على الوـلد، وإن قلنـا إلـا للحـامـل    (81)  ٿ ..ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
لو طلقها مث رهر  ا بعد ذلك محل فأنكرت والعنها فإلا  . وكذا (82)فال اب النفقة، أللا صــارت أجنبية  

وإن كانت مطلقة إال إلا صــــــــــارت كاحلائل ابلنســــــــــبة اليه بعد نفي الولد ابللعان، فحينئذ ال نفقة هلا على 
 .(83) القولني أيضاً 
 الدليل:

 (84)..ٱ ٻ ٻ ٻ  :املطلقة الرجعية تستحق السكىن كما تستحق النفقة لقوله تعاىل
واملراد بيو ن   (85)ڤ ...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ..ٺٺ  :وقوله تعاىل

ال البائن    (86)يف قوله تعاىل هو بيوت أزواجهن فال جيوز للزوج أن خيرجها من بيته أي إلا تستحق السكىن
أي الرجعـة الن يغري الزوج رأيـه يف   (87)ڃ چ چ چ چ ڇ...   وذلـك لوصـــــــــــــــل ولقولـه تعـاىل:

 .(88)الطالق ويرجع زوجته
 ومنها ما روات: --البائن األخبار الواردة عن أهل البيت كما دل على عدم وجوب النفقة على 

)حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن إبن حمبوب، عن سعد بن أيب خلف قال: سألت أاب احلسن  .1
عن شــــــــــــيء من الطالق فقال: إذا طلق الرجل إمرأته طالقاً ال ميلك فيه  --موســــــــــــى بن جعفر  

نفســـها وال ســـبيل له عليها وتعتد حيث شـــاءت وال نفقة   الرجعة فقد ابنت منه ســـاعة طلقها وملكته
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ..ٺٺهلــا، قــال: قلــت: أليس   عز وجــل يقول:

 
  .674/  2 ،احملقق احللي  : شرائع اإلسالم -80
 .4 :اآلية  :سورة الطالق -81
 . 476/  8 ،الشهيد الثاين :مسالك اإلفهام :ينظر -82
 .360/   31 الشي  اجلواهري، :ينظر: جواهر الكالم -83
 .6 :سورة الطالق: اآلية -84
 .1 :سورة الطالق: اآلية -85
البيان  -86 ه، 1415  ،1ط  ،جلنة من العلماء واحملققني  :حتقيق وتعليق  ،الفضل بن احلسن الطربسي  :يف تفسري القران  جممع 

 .40/ 10 ،بريوت   -مؤسسة األعلمي للمطبوعات
 .1 :سورة الطالق: اآلية -87
 .40/ 10 ،الشي  الطربسي :يف تفسري القران ينظر: جممع البيان -88
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: فقـال إمنـا عين بـذلـك اليت تطلق تطليقـة بعـد تطليقـة فتلـك اليت ال خترج وال خترج ..ٹ ٹ ڤ
 .(90)والرواية ضعيفة  (89).( حىت تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد ابنت منه وال نفقة هلا..

وروى حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن علي بن احلكم، عن موســــــــــى بن بكر، عن زرارة، عن  .2
قـــال: ))املطلقـــة ثالاثً ليس هلـــا نفقـــة على زوجهـــا إمنـــا ذلـــك لليت لزوجهـــا عليهـــا    --أيب جعفر  

 .(92)والرواية صحيحة  (91) رجعة((
ـقال:))إن املطلـقة ثالاثً ليس هلـا نفـقة   --زررة، عن أيب جعفر  كمـا روى موســــــــــــــى بن بكر، عن   .3

 .(94)والرواية صحيحة (93) على زوجها إمنا هي لليت لزوجها عليها رجعة((
 أقوال الفقهاء:

ــتنطاق أقوال الفقهاء، إن البائنة ابللعان ال نفقة هلا يف العدة إذا كان لعالا لغريف  إن الظاهر من إســـــــــــ
لكولا صــــــــــــــارت أجنبية وإنتفى احلمل عنه، أما إذا كان اللعان لقذفها مع اإلعرتاف ابلولد إاه نفي الولد 

 فـــإن قلنـــا: إلـــا للحمـــل وجبـــت هنـــا وذلـــك لوجوب اإلنفـــاق على الولـــد وعماًل نيبنـــاء نفقتهـــا على قول
كذا ال نفقة هلا ابلدوران وجوداً أو عدماً كالزوجية. وإن قلنا إلا للحامل ســـــــقطت إللا صـــــــارت أجنبية. و 

 .(95)لو طلقها مث رهر محل فأنكرت والعنها إللا صارت كاحلائل بعد نفي الولد ابللعان 
 الخاتمة

إللـام هـذا البحـث بعـد رحلـة من البحـث والتفكر واملـثابرة من أجـل   ااحلمـد   رب العـاملني اـلذي وفقنـ 
اإلرتقاء مبوضــوعنا )النفقة واإلســتثناءات الشــرعية فيها( إلخراجه ابملســتوى املرجو واملطلوب إن لكل بداية 

 -اليها: نالاية، وخري األعمال حسن خواتيمها، فأختتم جهدي املتواضع الهم النتائج اليت توصل
م إهتم ابلزواج وإعتىن به عناية خاصة لكونه السبيل لبقاء االنسان وإستمرار النوع االنساين إن اإلسال .1

 واحلجر األساا الذي يقوم عليه بناء األسرة وتكوين اجملتمع.
إن االســـــــــــــالم رتب على الزواج حقوقاً وواجبات على كال الزوجني، وجيب عليهما مراعا ا ملا هلا من  .2

طة الزوجية وإسـتقرار وإسـتقامة احلياة األسـرية ومن تلك احلقوق حق النفقة وهو دور كبري يف تقوية راب
 احلق الواجب للزوجة على زوجها.

ــبـاب الثالثـة )الزوجيـة( و )القرابـة( و )امللـك( وجيـب يف نفقـة الزوجـة أن  .3 إن النفقـة اـب الحـد األســــــــــــ
سد حاجة الزوجة من إطعام وكسوة يكون العقد دائماً، والتمكني التام وبقاء الزوجية. وتقدر نفقتها ب

 
 .6/90 الشي  الكليين :الكايف -89
كر السيد ا وئي إنه مل يرد له ذكر يف كتب الرجال ماعدا  وذلك ألن امحد بن حممد املذكور يف سند الرواية جمهول حيث ذ   -90

 .2/207 ،السيد ا وئي :ينظر: معجم رجال احلديث --إنه من أصحاب اإلمام الصادق  الربقي الذي قال
 . 104/ 4 ،الكايف: الشي  الكليين -91
 .233 ،النجاشي :ينظر: رجال النجاشي -92
 .8/133 ،الشي  الطوسي : ذيب األحكام -93
 .233 ،النجاشي :رجال النجاشي :ينظر -94
  ؛ 328صإبن محزة الطوسي    :الوسيلة  ؛348/    2  القاضي إبن الرباج  :املهذب  ؛275/    5  الشي  الطوسي  : املبسوط  :ينظر  -95

، الشهيد الثاين  :ك اإلفهاممسال  ؛ 148  368/    3،  حممد بن احلسن احللي  :إيضاح الفوائد  ؛ 495/    7،  العالمة احللي  :خمتلف الشيعة
 . 521/  19 ،علي أصغر مرواريد :الينابيع الفقهية ؛ 360/  31، الشي  اجلواهري :جواهر الكالم ؛ 476/  8
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 27:  العدد

وإدام وغريهـا ويشــــــــــــــرتط يف نفقـة األـقارب الفقر ويف املنفق القـدرة. أمـا يف نفقـة الرقيق ـفاملوىل خمري من  
 اإلنفاق عليهم من ماله أو من كسبهما.

إن اإلســتثناءات يف أحكام االنفاق ال تعين خروج املســتثىن عن دائرة احلكم بل إلا تكون يف حاالت  .4
ــمـل نظـائرهـا، فجعـل هلـذت املوارد ومو  ارد خـاصــــــــــــــة ال جيري فيهـا التمكن من تطبيق احلكم اـلذي يشــــــــــــ

 ، من أجل املصلحة ا اصة او العامة أو كالمها.اً إستثناءاً خاص
 المصادر والمراجع

 القران الكري  -
ه(، حتقيق: حسن 460االستبصار فيما اختلف من األخبار: الشي  حممد بن احلسن الطوسي)ت:   .1

 ه.1404  -ش1336، بريوت -، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع4وسوي ا رسان، طامل
ــاين)ت:  .2 ــن الفيض الكاشــــــ ــري القرآن: املوىل حممد حمســــــ ــفى يف تفســــــ ه(، حتقيق: مركز  1091األصــــــ

 ه.1418قم،  -، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي1األحباب والدراسات اإلسالمية، ط
ـصــــــاف يف معرفة  .3 ه(، حتقيق: حممد حامد    815الراجح من ا الف: عالء الدين املرداوي )ت: اإلن

 ه.1376بريوت،  -، دار أحياء الرتاب العريب1الفقي، ط
ه(، حتقيق وتعليق: الســــــــيد حســــــــني املوســــــــوي   771إيضــــــــاح الفوائد: حممد بن احلســــــــن احللي)ت: .4

ــتهاري، الشـــــي  عبد الرحيم الربوجرد قم،   -، املطبعة العلمية1ي، طالكرماين؛ الشـــــي  علي بنات االشـــ
 ه.1389  -ه1387

ـصــــــــــري)ت:  .5 ه(، حتقيق: الشـــــــــــي  زكراي 970البحر الرائق شـــــــــــرح كنز الدقائق: زين الدين بن جنيم امل
 ه.1418 ،بريوت -، دار الكتب العلمية1عمريات، ط

ـصــــــطفى بن أمحد ا ميين)ت:  .6 ــيد م ــيلة: الســـــ النجف   -، مطبعة اآلداب2ه(، ط1409حترير الوســـــ
 ه.1390 األشرف،

ـصــــــحيح  336حتف العقول عن آل الرســـــــول: احلســـــــن بن علي بن شـــــــعبة احلراين)ت: .7 ه(، حتقيق وت
 ه.1404 -ش 1363قم،  -، مؤسسة النشر اإلسالمي2وتعليق: علي أكرب الغفاري، ط

 ذيب األحكام: الشـي  حممد بن احلسـن الطوسـي، حتقيق وتعليق: السـيد حسـن املوسـوي ا رسـان،   .8
 ه.1406 -ش  1365طهران،   -خورشيد ، مطبعة 4ط

ه(،   880جواهر العقود ومعني القضــــــاة واملوقعني والشــــــهود: مشس الدين املنهاجي األســــــيوطي)ت: .9
 ه.1417بريوت،  -، دار الكتب العلمية1حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، ط

ــالم: الشــــــــي  حممد حســــــــن اجلواهري)ت: .10 حتقيق   ه(،1266جواهر الكالم يف شــــــــرح شــــــــرائع اإلســــــ
ــيد إبراهيم املياجني، ط ـصـــحيح: الســ ــتادي، ت ــا األســ ـصـــحيح: حممود الفوجاين، رضــ ه / 1363،  2وت

 طهران. -ه، دار الكتب اإلسالمية1368،  3ه، ط1367،  3ه، ط1366، 2ط
ه(، حتقيق: الســـــيد علي ا راســـــاين؛ الســـــيد  460ا الف: الشـــــي  حممد بن احلســـــن الطوســـــي)ت: .11

، مؤســــــســــــة النشــــــر  2جنف، إشــــــراف: الســــــيد جمتىب العراقي، طجواد الشــــــهرســــــتاين، الشــــــي  مهدي 
 ه.1420قم،   -اإلسالمي
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 ه.1416قم،  -، مؤسسة النشر اإلسالمي5رجال النجاشي: أمحد بن علي النجاشي، ط .12
ه(، حتقيق:  450الرجال البن الغضــــــائري: أمحد بن احلســــــني الغضــــــائري الواســــــطي البغدادي )ت: .13

 ه.1422 -ش 1380قم،  -سرور ، مطبعة1السيد حممد رضا اجلالل، ط
، مؤســــســـة  1ه(، ط  965الروضــــة البهية يف شــــرح اللمعة الدمشــــقية: الشــــي  زين الدين العاملي)ت: .14
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 ه.  1422 -ه1420قم،  -ة النشر اإلسالمي، مؤسس1مؤسسة النشر االسالمي، ط
  - ، مؤســـســـة النشـــر اإلســـالمي1ه(، حتقيق: جلنة التحقيق، ط  598الســـرائر: ابن إدريس احللي)ت: .16

 ه.1410قم، 
ه(، تعليق: السيد   676شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام: احملقق جنم الدين جعفر احللي)ت: .17

 ه.1436بريوت،   -م، دار العلو 4صادق احلسيين الشريازي، ط
ه(، د.ط، دار الكتاب العريب  682الشــــــــــرح الكبري: عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدســــــــــي)ت: .18

 ه.1435بريوت، -للطباعة والنشر والتوزيع 
ــيـد علي القبـاجني --شــــــــــــــرح رســـــــــــــــالـة احلقوق لإلمـام زين العـابـدين   .19 ــيـد حســــــــــــــن الســــــــــــ : الســــــــــــ

 ه.1406 ،قم -، مطبعة إمساعيليان 2ه(، ط1411)ت:
ــي  حممد جواد مغنية)ت:ا .20 ــيعة يف امليزان: الشـــــــــ   -، ، دار التعارف للمطبوعات 4ه(، ط  1400لشـــــــــ

 ه.1399، بريوت
 ه.1397بريوت،   -، دار الكتاب العريب3ه(، ط 1420فقه السنة: الشي  سيد سابق)ت: .21
ـصــــادق .22  -قم، املطبعة العلمية  -، مطبعة فروردين3: الســـــيد حممد صـــــادق الروحاين، ط--فقه ال

 ه.1414قم، 
، ، 1ه(، حتقيق: الشـــي  جواد القيومي، ط460الفهرســـت: الشـــي  حممد بن احلســـن الطوســـي)ت:  .23

 ه.1417، قم -مؤسسة النشر اإلسالمي
ــتادي،    447الكايف يف الفقه: تقي الدين بن جنم الدين أبو صــــالح احللحم)ت: .24 ه(، حتقيق: رضــــا أســ

 ه.4351أصفهان،  -العامة  --د.ط، مكتبة اإلمام أمري املؤمنني 
ــي  حممـــد بن يعقوب الكليين)ت: .25 صــــــــــــــحيح وتعليق: علي أكرب    329الكـــايف: الشــــــــــــ ه(، حتقيق وت

ط ــاري،  ــفـــــ ــغـــــ ط1415  -ش1367،  3الـــــ  / ط1413  -ش1365،  4ه   /   - ش 1363،  5ه 
 طهران. -ه، مطبعة حيدري1411

ــم بن علي أكرب املوســــــــوي ا وئي)ت:  .26 ــيد أبو القاســــــ ، املطبعة  2ه(، ط1413كتاب الطهارة: الســــــ
 ه.1411قم،  -العلمية

ــة األعلمي للمطبوعات 1ه(، ط  173كتاب العني: ا ليل بن أمحد الفراهيدي)ت: .27   -، مؤســــــــــــــســــــــــــ
 ه.1408بريوت، 



  

24 

 27:  العدد

ه(، حتقيق: جلنة حتقيق تراب الشـي  األعظم،  1214كتاب النكاح: الشـي  مرتضـى األنـصاري)ت: .28 
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 ( المكانة واآلراء)مصطلح المقاصد الشرعية عند المدرسة االمامية 

Legitimate Purposes in Imams doctorine  
(status and opinions) 

 Assist. Prof. Hussain Kadhim Aziz (1)أ.م.د حسين كاظم عزيز 

 الملخص

ــاح  يف  انفرد ممن  واحداً  أكون  ال ـصــــطلح  ايضـــ ــد)  امل ــرعية املقاصـــ ــاهم يف َمن    بل  ،(الشـــ  فيها،  بســـــطه ســـ
ـصــــــــــطلح، دقائق  مناحيها يف وتوزعت  اآلراء  فيها  اختلفت  مســـــــــــاحة  رأته مبا اعرضـــــــــــه أن  جهدت لكين امل
ــة ــولية  املدرسـ ــيل قوام هلا  فحفظت االمامية االصـ ــمن التأصـ ـصــنفا ا، ضـ  عنه اإلعرايف درجة اوضـــحت مث  م
 .للمدرسة الشرعي ا طاب تتناول معايري ضمن
رت العلمي االفق هلذا  املعرفية الكتاابت الن   التجديدية الرتاثية الوجهة من اغفل  ومل ـصــــــــــ   تعطي أن  يف ق
 على ســــواء املعريف اجلانب هلذا املوضــــوعي التطرف كان   لقد التشــــريعي، اجلانب  من امهيته  يضــــمن مبا حقه

  عند  الفقهي لالســـــــــــتدالل  املعرفية الرتاكمات تعوي  عاتقه على أخذ الذي التقنني او التأســـــــــــيس مســـــــــــتوى
 .وخلصيال اترخياً  اقدم كانت  حال يف أكثر،  او مذهب

ـصـــطلح  هذا اىل  حيتج   مل  الفكر االمامي ن  أ صــــراحة وحاولت  من كثري  فكر يف مودعا  يكون   ما  وهذا امل
 .املعريف مرتاكمها ضمن ومن االمامية املدرسة يف اصالته توريف  اردت لذا الباحثني،

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 
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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

ـصـــــطلح  بل َمن  ســــــاهم يف بســــــطه فيها،   (املقاصــــــد الشــــــرعية)  ال أكون واحداً ممن انفرد يف ايضــــــاح امل
ـصــــــــــطلح، لكين جهدت أن اعرضـــــــــــه مبا رأته  مســـــــــــاحة اختلفت فيها اآلراء وتوزعت يف مناحيها دقائق امل
ـصــنفا ا، مث اوضـــحت درجة اإلعرايف عنه  ــيل ضـــمن م ــولية االمامية فحفظت هلا قوام التأصـ ــة االصـ املدرسـ

 ضمن معايري تتناول ا طاب الشرعي للمدرسة.
رت يف أن تعطي ومل اغفل من  ـصــــــــــ  الوجهة الرتاثية التجديدية الن الكتاابت املعرفية هلذا االفق العلمي ق

حقه مبا يضــــمن امهيته من اجلانب التشــــريعي، لقد كان التطرف املوضــــوعي هلذا اجلانب املعريف ســــواء على 
لفقهي عند  مســـــــــــتوى التأســـــــــــيس او التقنني الذي أخذ على عاتقه تعوي الرتاكمات املعرفية لالســـــــــــتدالل ا

 مذهب او أكثر، يف حال كانت اقدم اترخياً وخلصيال.
ــراحة   وهذا ما يكون مودعا يف فكر كثري من - الفكر االمامي مل حيتج اىل نظرية املقاصــــد ن  إونقول صــ

ــر النص اليت   -الـباحثني صــــــــــــ ـــيل، الن االـمامـية يف فرتة ع وان اخـذانت حبـثا فال خيلو من حـاـلة عريف واتصــــــــــــ
اســــــــــتثمرت املســــــــــاحة الزمنية الطويلة مبا وصــــــــــلت من رواايت مثلت  وربع القرن ونيف،قرون   ةطالت ثالث
ـصـــــلح واملفاســــــد من جهة واخرى مل حتتج   --حتليال م  يف النظر اىل مالكات االحكام وارتباطا ا ابمل

ـصــــايب امل ــائل تلجأ اليها لضـــــبط معيارية الدليل حىت تذهب مرة اىل القياا ومرة اىل امل ــلة  اىل ادلة كوســـ ؤســـ
ومرة اىل ســد الذرائع وفتحها ومرة اىل قول الصــحايب، فّوفرت املدرســة االمامية ادلة تلك املالكات حســب 

 حركية الزمان واملكان من مصادر التشريع حىت ادلة االصول العملية النتاج الوريفة الشرعية املؤمنة.
ـصـــــطلح من خالل اصــــــالته يف املدرســــــة اال مامية ولكن تراكم املدرســــــة  ونؤكد ذلك، اردان ان نّورف امل

ـصـــــــطلح ابملعىن العام املذهحم، ولكنه يف  ث مالكات االحكام ولكني اكتشــــــــافها  حباملعريف يف غىن عنه كم
يف ســـــــياقات املســـــــائل الفقهية ابلشـــــــكل الذي  عند املدرســـــــة االمامية كمنهج موجود ويبحث عنه  هو

ــة ال اكثر من ذلك  ــاوق مع مفاهيم املدرســــ ــيلهيتســــ ــتعماله اذا   انب اخر، والمن ج  ولتأصــــ حيّرم اســــ
 فهمنا مساحته االصطالحية ضمن معامل املدرسة.
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ومن خالل الـتاري  املقـاصــــــــــــــدي تـناوـلت رصــــــــــــــداً ـله يف فكر بعض املـذاهـب يف مراحـل زمنـية متفـاوـتة  
ه( الذي كان ســــــــــّباقاً يف تقســــــــــيمه الثالثي، وعند ايب اســــــــــحاق  478اعتماداً على منهجية اجلويين )ت  

ومن مث ما انطوى  ،الذي مجع ما تفّرق عند غريت وما تراكم عند ســابقيه يف موافقاته  ه(790)ت الشــاطحم
ــور)عليه التوجه املقاصـــــــــــدي عند حممد الطاهر   ( من وعي نقدي اراد من خالله ان  ه  879 تبن عاشـــــــــ

من شـــــألا ان حترك ل من االختالف ومن كثرة اآلراء والفتاوى املتضـــــاربة اليت  تقلّ  اً يثبت للشـــــريعة مقاصـــــد
 العقل املقاصدي يف غري اااهاته.

املدرسـة االمامية وجدت خلطاً متعافياً يف املصـطلح يف اكتسـابه املبادئ االشـعرية، و ذا تكون االخرية 
قد فقدت التســـــــــــــليم لقدرة العقل، وما ارادته املدرســـــــــــــة ان ال تقع يف حيز التناقض عند عدم قبول قاعدة  

االشـعري، ويضـاف اىل رصـدها ان املـصطلح ابسـتعماالته ابتعد  ة كما هي لدى الفكر  احلسـن والقبح العقلي
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.
ن االعتبارين وابتعاد نظرية املقاصــــــــــــــد عنهما جعلت النظرية عاجزة عن مقاومة النهج احلريف ومثل هذي

صــــــــــــــوص اليت تبعـث على التعـبد خالـفاً للنهج الوـقائعي اـلذي تبعـث طبيعـته على توخيهـا، بينمـا اخـذت  للن
تبتغيه من مثرات  املدرســــة جمااًل اوســــع يف بيان املقاصــــد واحل كم من اســــتعماالت اخرى حتقيقاً ملناطا ا وما

 التعرف على مقاصدها.
 وما امثرته مساحة البحث فيه تناولت يف مباحثه:

املبحث األول: االصـــــــالة والتطور، ويف املبحث الثاين: التعريف واملكانة، ويف املبحث الثالث: من آراء 
 املدرسة األمامية.

 المبحث األول: االصالة والتطور وفيه:

 أواًل: املسار والتمّيز:
ــوء املـدرســـــــــــــــة قـد يتطلـب االحـاطـة والعمق للظروف اـلدقيقـة احلـامسـة اليت مرت عليهـا ا  ويف يف نشــــــــــــ

ه( فتوافد عليها طالب العلم من مجيع االمصار، حينذاك بدأ 170بداايت النشأة مبقامها املرتبط بتاري  )
ــايرة نظمها دوراً بعد دور حلركة االبداع والتطور ســـعي اً لكماهلا املرحلي يف كل املكّون املعريف مســـجدايً ومسـ

 .(2)زمان، وصارت لكل دور هلا طريقتها ا اصة وابعادها الفكرية املختصة  ا
وملكانة املدرســــة وما يرتبط  ا من تطور علمي يف الفقه واصــــوله خاصــــة، ولشــــأنية هذت العلوم وجالل 

م  لية هذت العلوم يف تتبع حركية  االســــتنباط اليت تَعد اداته الرئيســــة مبا قدرها صــــار هلا دورها الذي يتجســــّ
 حتمل من ممارسة عملية لعملية االجتهاد اليت  دف اىل فهم الدين.
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فالكالم يف بداايت النشـــــــــــــأة وتطورها العلمي يعتمد عليهما تطور املدرســـــــــــــة يف مســـــــــــــارها من خالل 
صــــــــــــــنيف والتدوين، وان كانت املســــــــــــــرية االجتهادية لثل املكانة املهمة يف طاب ع املدرســــــــــــــة العلمي ويف الت

 .(3)مصنفا ا االصولية والفقهية 
ــي  الطوســـــي )ت  ــتقرار الشـــ ــة بركائز 448ه( مدينة النجف )460فبعد اســـ ه(، حاول تقعيد املدرســـ

ــاطها الفكري يف التأليف والبحث الفقهي واالصــــــــــــول وتدوين  ســــــــــــب لنشــــــــــ ــار حي  منهجيته وعلميته، صــــــــــ
فاقت يف الوصــــــــــف مبا للكه اقرالا من اتري  وعلمية، وما فت ثروة فكرية ضــــــــــخمة، لذا االحاديث، فخلّ 

، فقد شـهدت يف العقود (4)فلسـفة ابن سـينا ومنهجها ومعاملها إال معلماً علمياً وفكراي انفردت به املدرسـة 
 .(5)االخرية دعوات لتطوير طرائقها التدريسية مع حتديث مناهجها، لثلت ابحلركات االصالحية العلمية

ختلو املدرســـــــــة من منطية النقد، فســـــــــارعت إبصـــــــــالح ما طاله النقد من الغمويف واال ام وفرتات فال 
الدراســـــــــــة الطويلة بتطعيم معارفها مبا جد  من ثقافات ومعارف هلا ارتباطها الوثيق برســـــــــــالة العامل الديين يف 

 عصر تسارعت فيه املستجدات فاحتاج اىل خطاب يتماشى ومتطلبات العصر.
 امليزات واملالمح:ثانيًا: 

 امليزات: .1
 ليزت املدرسة بكل مراحلها مبا  ا:

 حرية اختيار املناهج بني الطالب واستاذ احللقة الدراسية. .أ
من مرحلة املقدمات اىل مرحلة الســـطوح، اهتمت بدراســـة الكتب االســـتداللية االصـــولية والفقهية مما  .ب

 املوضوعية.اعطت للطالب منهجية تتسم ابلدقة 
 مرحلة البحث ا ارج اليت اتسمت: .ج

 رعاية العلماء لتلك احللقات. *
 * السلوب املناقشة واملقارنة وموازنة اآلراء.

 .(6)* يتسم استاذ البحث ابلشهرة العلمية والبيان يف العريف والسعة
االسـالمية اصـواًل وفروعاً يهيئ هذا االعداد البلوغ اىل جمد االجتهاد واملتقدم رتبة علمية مبعرفة الشـريعة  

اعله من جهة مهيئاً ملواجهة املستجدات وأخرى فهو مطالب إبحياء احلياة الروحية يف اجملتمع االسالمي،  
 .(7)اهم مقاصد الدراسة  اوهذ
 املالمح  .2

منها احلركات االصــــــــــالحية يف املنحى التدريســــــــــي   اً وثقافي  وفكرايً   اً علمي شــــــــــهدت املدرســــــــــة تطوراً  -أ
 وحىت النظام الداخلي هلا.واملنهجي 
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 شهدت تيارات فكرية وعقائدية عنيفة خاصة يف.الشأن الكالمي. -ب 
 كانت وال تزال تتميز بنهضتها التجديدية يف القطاع االصول والفقهي خاصة.  -ج
 هلا رصانتها العلمية فلم يتأثر فكر املدرسة رغم الصراعات الفكرية اليت اصابتها. -د
 ة الفقهية واالصولية طوال اترخيها.تولت تدريس املاد -ه
 .(8)يف كل دور مرت به املدرسة هلا أعالمها من املبدعني واجملددين -و
ها عملية التحديث فهي يف واقعها ألي والدة ئل تلك امليزات واملالمح جعلتها ان تتخلق يف فضــــــــــــاك

 ومنها:حتديثية ال تكون غريبة على سياقا ا الثقافية و التارخيية هلا 
 النزعة العقالئية. -أ

 شيوع دراسة العرفان النظري فيها. -ب
 انفتاحها على اجلامعات احلديثة وخاصة االكادميية. -ج
لازجها مع روافد ثقافية من مواطن جغرافية خمتلفة مما يعطي للمدرســـــــــة تراكماً ثقافياً عالياً يتعامل   -د

 مع ثقافات اجلميع.
 االصول يف املدرسة االمامية:: تطور علم ثالثًا

ــالة  ــاب املقارابت الوريفية والتارخيية ألصــ ــة وليدة تراكم معريف كان له جذورت وامتداداته يف حســ املدرســ
ـــيات واالوامر واالحكـام والتكـاليف مبـا تتشــــــــــــــكـل يف حميطهـا   مرجعيتهـا مبـا فيهـا من توزيع املفـاهيم والتوصــــــــــــ

ــول االربعمائة( ــومة اليت كانت تورّ ، فاملر (9)املعريف )ابألصـــ ـصــ ف مهام املكون وتطبيقاته على تلك جعية املع
ــها املرجعية  قبةاحل حىت الســــــــــفراء االربعة واليت كانت مهامهم لثل اعداد نقلة وريفية للغيبة الكربى لارســــــــ

حقـة االجتهـاديـة حيـث يتوىل هرم القيـادة فيهـا العلمـاء واجملتهـدون بغيـة نقـل املعرفـة الـدينيـة اىل االجيـال الال
ــية احملبوكة  هد ممنهج من  ــياسـ ــبحت تتبىن االختالفات الدينية والسـ ــة العلمية( اليت اصـ )تشـــكيالت املدرسـ
ـصـــال االموي والعباســــي من أهم ورائف  ـصـــمود قبال االســــتئ نتاج معاريف هلذا املكّون، فكان التحدي وال

 ت ا صوم.مااملرجعية محاية من تعسف السلطة وهج
ن االهم الذي شـــكل مع املنهج الفقهي اهتمام املدرســـة العلمية بشـــكل كبري فكان علم االصـــول املكوّ 

ـصــر  يف ســـلوكيات املنهج الفقهي ســـواء كانت على صـــعيد الفرد او  ةاليت كانت بداايته كنظرية اصـــولية منح
االوىل  ابلبنية الفكرية هلذا العلم ونتاجاً من نتاجات احللقات الدراسـية اليت حتمل املرتاكمات هاجملتمع متمثل

ــلوكـية على ضــــــــــــــوء منهج    ت ط املرجعـية املنتج مث تطور  تـلك التطبيقـات العلمـية على أثر التطورات الســــــــــــ
 املدرسة االمامية، فأخذ تطورت خطني مها:
 األول: ما قبل انتهاء عصر النص:

ـصـــــر االول من النص وحســــــحم الا كانت  البداايت الكثري من الظروف الســــــياســــــية واالجتماعية يف الع
ــة، ويؤيــد ذلــك النص النبوي "من كــذب علي فليتبوأ مقعــدت من النــار" . وفيــه (10)الفــاعلــة حلركــة املعــارضـــــــــــــ
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ـصــــدايت اليت قامت على حســـــاابت املعارضـــــة  حيث الزم ذلك الظرف انشـــــغال ، (11)دعوى واضـــــحة للت
 رل تلك الظروف  زالة االمة ابلفتوحات اليت ســـــامهت إبقالل فرص التعليم والتعلم، وهذا بّرز واضـــــحاً يف

 االداري واحلركة العلمية. العالقة بني العلماء والسلطة، فضعفت ابلتال عملية التواصل بني املركز
ــراعــات الــداخليــة اليت أثّ  صــــــــــــ رت على حركــة امــا حركــة التــدوين فقــد أهتّزت بني املنع واالذن نتيجــة ال

ــل وكـيات العملـية بقواعـد كلـية وحتـدـيد املوقف الـتدوين ومنهـا ـتدوين اصــــــــــــــول الفقـه اـلذي هـدـفه برجمـة الســــــــــــ
 .(12)العملي الشرعي من خالل املضامني الفقهية حتديداً استداللياً 

واســــــــــــتمرت االيعازات اىل التدوين حلفظ تراب االمة ومكّولا العلمي رغم املعارضــــــــــــة الشــــــــــــديدة اليت 
 مارستها السياسات السلطوية ابنعطافا ا القسرية يف القتل والقمع.

صــــــــــــــر حركـة االخـبار الكـاذـبة ومـا يتبعهـا من جهـل الـناقلني يف معرـفة الكثري من لقـ  د راجـت يف هـذا الع
صــــــــــــوص واملنطوق واملفهوم والناســــــــــــ  واملنســــــــــــوخ واملطلق واملقيد والتعادل والرتاجيح  املفاهيم فالعموم وا 

ري وراء املنافع وتعاريف االخبار وحىت يف أصــل نصــوص الكتاب، ســببه التشــظي يف متاهات املعارضــة واجل
 .(13)السلطوية مما سبب ايضاً ابتعادهم عن اخذ االخبار من منابعها املستفادة من املرجعية االصل

ــتقرار علم الفقـه ارتـباطـاً وثيقـاً ـبدـقه الرواايت وـمدركهـا   ن  إفنقول   بوادر علم اصــــــــــــــول الفقـه مرتبط ابســــــــــــ
ــانيدها وهذا ما اشـــارت اليه اغلب الدراســـات التارخيية   هلذا العلم وعند التعريف جندت يرتبط ابلكشـــف واسـ

 .(14)عن العناصر املشرتكة يف عملية استنباط احلكم الشرعي
فاألصـــول ال يبحث يف االدلة من حيث ثبو ا ووصـــوهلا الينا، بل يعَدها من املســـلمات وان تعريف هلا 
من قبيــل املــداخــل واملقــدمــات، فقــد عىن بعوارضــــــــــــــــه على احوال خمتلفــة كــاألمر والنهي والعموم وغريهــا،  

 .(15)مستعيناً ايضاً ببحثه يف علوم اللغة بغية التوصل اىل القواعد الكلية 
صــــــــــــادق   : "علينا القاء --وعند التعريف اىل بداايته يف النص جند خلصــــــــــــيله بقول االمام جعفر ال

وهذت خصــوصــية اعطت االشــارة اىل العمل ابلقواعد الكلية، فقد صــنف هشــام   "،االصــول وعليكم التفريع
"اختالف ه( كتاابً يف االلفاظ ومباحثها، وصـــــــــــــنف يونس بن عبد الرمحن كتاابً مسات 179بن احلكم )ت 

احلديث ومســائله"، ولذلك جند ان املرجعية املســتثناة من التاري  املرجعي يصــوصــيا ا هيأت وضــع الركائز 
صــــــــــــــحيح فهي مـا ارادـته من نقـله نوعـية للوعي الفكري واـلديين اىل املرجعـية االجتهـادـية   العـامـة لالجتهـاد ال

ــنفـات "اختالف احلـديثني" و اليت  ـدف من هـذا التبين اىل حركيـة الـدفـاع عن مقومـات منهجهـ  صــــــــــــ ا كم
 ا.وغريه(16)"ابطال القياا"
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 27:  العدد

 الثاين: ما بعد انتهاء عصر النص: 
ــانيدها اىل   ــر برز الفكر االصــــــول إبمكاانته املنهجية والعلمية منتقاًل من دور الرواية واســــ ـصـــ يف هذا الع

ول من اعتمد هذا النهج التمحيص و االســتدالل واالســتناد اىل قواعد اصــول الفقه يف مقام االســتنباط، وا
ــول" ومن  ــتمســــــك حببل ال الرســــ ــاحب كتاب "املســــ ــن بن علي بن ايب عقيل صــــ ــي  اجلليل احلســــ هو الشــــ

ى اثرت ابن اجلنيد املعروف ابإلســكايف صــاحب املوافقات الروحية ملضــامني  فاملهذبني لعلم الفقه آنذاك، واقت
 .(17)الشريعة يف حركة القياا آنذاك

لتذكرة ابصـــــول الفقه"، وقال  اه( برســـــالته "413الفن عند الشـــــي  املفيد )ت   واســـــتمرت الكتابة  ذا
صــــــــــــــار يف كتابه "كنز الفوائد" الذي اشــــــــــــــتمل على لام املباحث  النجاشــــــــــــــي ان الكراجكي ادرجها ابخت

ــى )ت  ــيد املرتضــــــ ــولية، وكتب بعدت تلميذت علم اهلدى الســــــ ــول 436االصــــــ ه( كتابه يف "الذريعة اىل اصــــــ
ـصــــــــــنيف العلمي نقلت فيها اراء الفقهاء من املذاهب بني الشـــــــــــريعة"، تلك ا جلهود كانت بداايت  ط الت
ب ل الصـحيح ورد ما مل يصـح عندت، كل ذلك ضـمن مدرسـة اصـولية ذات اصـالة واسـتقالل مناقش وانقد، قَ 

وليس على الكتـاب من اثر التقليـد والتبعيـة، وهو امر ملفـت للنظر يف اول جهـد فكري اـديـدي الحتوائـه  
ــبقه كالقاضـــي عبد اجلبار املعتزل يف  ــائل "الكالم" يالف من سـ ــائل اصـــول الفقه عن مسـ ـصــل مسـ على ف

 .(18)املغين ونظائرت 
دور رائد يف بلورة املفاهيم االصولية وتطويرها حيث فيه مالمح   وبدأ بعدهم "يف عهد الشي  الطوسي"

من الباحثني االصـــــوليني،  اً كثري   اً الذي اســـــتحق تقدير "العدة يف اصـــــول الفقه"  النضـــــج هلذا الفكر يف كتابه
فقد حدد فيه بشــكل دقيق مهمة هذا العلم وعنايته، وفرق فيه بني املســألة االصــولية والفقهية وبقيت اراءت 
ــريـه وال من اجبـال الفقهـاء املتعـاقبـة الكثر من قرن من الزمن احرتامـاً   ونظرايتـه ال يعـدوهـا احـد من معـاصــــــــــــ

ه( الذي وضـع اقوال الشـي  598. واسـتمرت احلال حىت عـصر ابن ادريس احللي )ت (19)ة ملكانته العلمي
، وألفت الكثري من (20)الطوســـــــي واجتهاداته موضـــــــع الدراســـــــة والنقد العلمي، فكان اكثر معاصـــــــريه جرأة

 الكتب االصولية واالستداللية بني الذريعة والعدة.
ه( يف كتابه "املعارج" حيث املنهج والدقة 676ي )ت واســتمر التطور االصــول حىت رهور احملقق احلل

 .(21)املعرفية املقارنة يف تنقيح الكثري من قواعدت
مؤلفاته االصـــــــــــولية والفقهية  إذه(،  726واخذ ذلك اجلهد يف تطور وســـــــــــعة وعمق اايم العاَلمة )ت 

قوابل التطور فاعلة ألي حمط انظار العلماء ومدار البحث والتدقيق، فصــارت غاية املدرســة وقتئذ ان اعل 
منهج اــد فيــه التقنيــة املنهجيــة كمــا يف مؤلفــات احملقق والعالمــة، فنــدرك جيــداً ان اجلهود اليت بــذلــت يف 

قد صــبت يف رافد املدرســة وابلتال اصــبحت هي املرجعية من حيث املقارنة   هاكلالســعي لتطوير هذا العلم  
اء ومفكريها على بســــــاطها العلمي كمناقشــــــا ا يف مســــــائل واملوازنة والنقاش لكل ما اخضــــــعته اقوال العلم
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ــة االصـــولية العلمية يف كل مراحلها التارخيية، وعلى هذا (22)القياا واالدلة التبعية   . اصـــالة الرضـــية املدرسـ
ــدي  ــائـ ــه العقـ ــدين حبقليـ ــه اّمنـــت خلود الـ ــا بـ صــــــــــــــحيح اللـ ــاد ال ــائم االجتهـ االســـــــــــــــــاا اليقيين ركزت دعـ

 .(23)والتشريعي
ــهـيد االول )ت    وبثمرة ه( دوـنت القواعـد الفقهـية اليت كـاـنت هلـا امهيتهـا يف جمـاالت  786جهود الشــــــــــــ

. يضــاف دور احملقق الكركي يف كتاب "جامع (24)االســتنباط واملمارســة االســتداللية يف املنحىن االجتهادي
تدعينا ان نقول ان املقاصـــد" الذي كان رافداً له ثقله العلمي واملنهجي يف املقاصـــد الشـــرعية، وهذا مما يســـ 

ه(  965حركة االزدهار الفقهي واالصـــــــــــــول متواصـــــــــــــلة يف جهود احملققني األعالم كالشـــــــــــــهيد الثاين )ت 
. (25)ه( صـــاحب الوافية 1071ه( والفاضـــل التوين )ت 1011وصـــاحب املعامل جنل الشـــهيد الثاين )ت 

االســــــــتنباط اىل التشــــــــدد يف قبول االخبار  لقد اهتموا يف تنقيح مباحث علم االصــــــــول وتوريفها يف حركة 
املنقولــة يف كتــب احلــديــث، ومــا رــاهرة تربيع االحــاديــث اال إيــذاانً بتطوير ملحوظ يف مقــام العمــل الخبــار 

 اآلحاد.
ــم   ــأت احلركـة االخـبارـية وازدهرت يف كربالء، وـبدااي ـا لـتد اىل القرن الرابع ويف خضــــــــــــ هـذت الفرتة نشــــــــــــ

ــي   ــدوقني والقدميني، ملا كان يتمتع من اهلجري، وما فعَله الشــــــــ ـصـــــــ ــيط ليجمع بني ال املفيد من دور الوســــــــ
 .(26)قيادية مرموقة شخصية علمية عالية ومنزلة

ومثل هذت احلركة اليت اســــتعادت نشــــاطها يف القرن احلادي عشــــر اهلجري على يد االمني االســــرتابدي 
ــاين)ت  1033)ت   ــاحـب كـتاب الفواـئد امـلدنـية، والفيض الكـاشــــــــــــ )ت    ه( واحلر العـاملي1091ه( صــــــــــــ

 .(27)ه( وامثاهلم1186ه( والشي  يوسف البحراين )ت 1104
ـصــــــدر للقاعدة االصـــــــولية، ومل تكن املدرســـــــة االصـــــــولية  ومن مهام هذت احلركة ان تلغي دور العقل كم
بعيدة عن خلثريا ا، بل كانت يف صــــــــــــميم حلقا ا العلمية ونتاجا ا، فتمكن من شــــــــــــَق املدرســــــــــــة الفقهية 

، فقد مّهد هذا االاات رهور مدرســـة جديدة قبال املدرســـة  (28)الصـــولية واضـــعاف حركة االجتهاد فيها  وا
ه( يف فوائــدت احلــائريــة اليت امثرت جهودت وتالمــذتــه اىل  1206االخبــاريــة تزعمهــا الوحيــد البهبهــاين )ت  

ــياغة والعريف ل ـصــــــ ــاط االخباري واعادت احلياة اىل االجتهاد من حيث ال ــاعل النشـــــــ وفكار والقواعد تضـــــــ
وال ت غفل جهود اقطاب مدرســة  ،(29)االصــولية، وعلى اثرها ح َددت معامل الفكر االصــول واتســعت آفاقه  

 االجتهاد منهم:
 ه.1212السيد حممد مهدي حبر العلوم ت   -أ

 ه.1226السيد جواد العاملي ت   -ب
 

 . 88 : املعارج :احملقق احللي -22
 .334 :تذكرة االعيان :السماعي -23
 كتاب نضد القواعد الفقهيه.   :الشهيد االول -24
 .15/   6 :الذريعة : الطهراين -25
 . 62 :دروا يف فقه االمامية : عبد اهلادي الفضلي -26
 . 104/   1 :علي الطباطبائي: راييف املسائل -27
 .24 -21 ،حممد حبر العلوم: االخبارية اصوهلا وتطورها -28
 .16/ 1 : املقدمة :الشي  االنصاري: كتاب املكاسب -29
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 .ه1228الشي  جعفر الكبري كاشف الغطاء ت  -ح 
فاعليتهم يف توسيع املباحث االصولية والفقه االجتهادي حىت جميء الشي  االنصاري )ت  فكانت هلم  

ــولـية1281 ، ففي عهـدت قطع (30)ه(، فهو الراـئد هلـذا احلقـل يف املنهجـية متميزاً إبـبداعـاـته الفقهـية واالصــــــــــــ
 .(31)الفقه االستدالل شوطاً كبرياً حىت اخذت الرسائل العملية كواحدة سبيل ذلك التجديد

  ، ه(1329واستمر التطور هلذا العلم فكراً وتصنيفاً حىت زمن صاحب الكفاية األخوند ا راساين )ت  
ونشـــطت تلك املدخوالت يف هذا الفن خاصـــة يف زمن  ،ادخل مســـائله الكالمية والفلســـفية يف منهجه إذ

ــفهاين )ت  ــي  حممد حســــني االصــ ــي  حممد حســــني النائيين )ت 1316الشــ يث  ه( ح   1355ه(، والشــ
 التأثر الواضح يف الفلسفة والفكر الكالمي واملنطقي.

ورداً هلذا االغراق، قامت حماوالت اصــــــــــــــالحية اات املناهج وتطويرها ومن ابرز روادها الشــــــــــــــي  حممد 
حســـني كاشـــف الغطاء والشـــي  حممد رضـــا املظفر ومعاصـــريه يف مجعية املنتدى، والســـيد حممد تقي احلكيم 

 .(32)للفقه املقارن"، وتنظريات السيد حممد ابقر الصدر يف احللقات يف كتابه "االصول العامة
 .(33)السيد ا وئي يف التطورات الفقهيه واالصولية والرجالية وما ابدعه فكر

 .(34) وما طّورته االحباب العلمية مبا يتناسب مع املستجدات ووقائع احلياة املعاصرة
االجتهادية تطوراً مهماً يف طبيعة املستوى العلمي الذي تفاعل مع فكان من الطبيعي ان تنجز العملية  

 التطور الفقهي من خالل ما استحدثه العقل من وسائل جديدة لفهم النص.
ــة ان يلفت االصـــوليون الباحث والدارا اىل اعادة النظر  فمهمة التجارب اليت وردت يف تطوير املدرسـ

الدرا االصــــــــــول والعلوم االخرى للمدرســــــــــة اليت ما زالت لثل يف الكتب املقروءة عما اعتادت يف مقررات 
بنظامها وحلقا ا الدرسـية واسـاتذ ا لتكون اب ى حلتها  هاكلالثروة العلمية يف جهادها العلمي يف امليادين  

 املعرفية.
 المبحث الثاني: المقاصد الشرعية: التعريف والمكانة

 اواًل: مراجعة تعريفية وتاريخية:
الوجهــة الرتاثيــة التجــديــديــة مل تعط الكتــاابت املعرفيــة حقهــا يف افق علمي لــه أمهيتــه يف اجلــانــب  من  

التشــريعي، ولو مســحنا غبار التكاســل عن بعض األدلة يف الفرتات الزمنية لكانت جهود العقل االســالمي 
ـصـــــف ابلتنامي اســــــتجابة لتحدايت احلياة يف  مســــــتحداث ا، ال  واضــــــحه يف خط ادراكاته وتقعيداته اليت تت

اقول قد اغفلت تلك الكتاابت عنه، وامنا كان التطرف املوضـــوعي هلذا اجلانب املعريف ســـواء على مســـتوى 
ــكاً بعرى مذهبية ورّ  ــيس او التقنني متمســـــ ــطلح العام هلذا املنحى التأســـــ ـصــــ ــتفاد ا ابســـــــتعماهلا امل فت اســـــ

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

 :للمقاصدالتعريف 
 .(35)لغة: مجع مقصد، مشتق من الفعل قصد قصداً ويراد به االستقامة او التوجه  و الشيء

وا عن املقاصـــد اللفاظ  العلماء املهتمني به ومل حيددوا املعىن،كما الم عربّ  اصـــطالحاً: تعددت تعريفات
او اغلبهم، كافة  خمتلفة، لذا مل جند تعريفاً حمدداً او دقيقاً للمقاصد حيظى ابلقبول واالتفاق من قبل العلماء  

ـصــــــــــل عند قدامي املقاصـــــــــــديني من املذاهب االخرى ومنهم اجلويين )ت    الوالغز  ه(478)ت  هذا ما ح
 .(36)(ه790) والشاطحم  ه(،505

ــريهم فقـد ذكروا تعريفـات تتقـارب يف مجلتهـا من حـيث اـلدالـلة على معىن املقـاصــــــــــــــد  امـا عـند معـاصــــــــــــ
ـصــايب ا لق ـصــود الوحي وم ــارع ومق ـصــرها على: مراد الشـ ــماها، وميكن ح ـصــر ال (37)ومسـ ، وعلى هذا احل

 التعريف غري حمدد وغري دقيق، ومنهم:زال املعىن غري جامع وال مانع وابلتال يكون 
ــور   -أ ــريع العامة: هي املعاين واحل كم امللحورة بتعريف حممد الطاهر بن عاشـــــــــ ــد التشـــــــــ قوله:"مقاصـــــــــ

للشـارع يف مجيع احوال التشـريع او معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من احكام 
 .(38)الشريعة
ــارع وعالل الفاســـي عَرفها بقوله "امل -ب ــعها الشـ ــرار اليت وضـ ــريعة: الغاية منها، واالسـ ــد الشـ راد مبقاصـ

 .(40)ويقرتب منه تعريف الزحيلي (39)عند كل حكم من احكامها
عت الشريعة الجل حتقيقها ملصلحة العباد"  اما امحد الريسوين فعّرفها ابلا:  -ج  .(41)"الغاايت اليت وض 

ء لوجدان ان املعىن فعاًل غري منحصر وغري حمدد، وان تقارب ولو عاملناها بقانون املوازنة عند مجع اآلرا
 عند بعضهم، فلكل تعبريت.

ويبد ومن تعبريات الكتب املقاصدية ان تعريف عالل الفاسي وابن عاشور ملقاصد الشريعة يعد مرجعاً  
اخذ به  الغلب التعريفات املتداولة بعدمها فيما كتب يف االحباب املقاصــــــــــــــدية املعاصــــــــــــــرة كالتعريف الذي

الذي كان عيااًل يف تعريفه على عالل الفاســــــي، ومنهم ايضــــــاً نور الدين  (43)، وعمر اجليدي(42)الريســــــوين
ا ادمي الذي اختار تعريفاً له مل خيرج فيه عن مســـار تعريفات من ســـبقه اذ قال: "هي املعاين امللحورة يف 

ـصـــايب كلية ام مسات امجاليه، االحكام الشــــرعية واملرتتبة عليها ســــواء اكانت تلك املعاين   َكماً جزئيه ام م ح 

 
 .353/ 3 :لسان العرب :ابن منظور -35
 .165 :علم املقاصد الشرعية :نور الدين ا ادمي -36
 .48/ 1 :االجتهاد و املقاصدي :نور الدين ا ادمي -37
 .51 :مقاصد الشريعة  :ابن عاشور -38
 .3:مقاصد الشريعة االسالمية ومكارمها :عالل الفاسي -39
 .1017/   2 : اصول الفقه :ة الزجيليبوه -40
 .7 : الشاطحمنظرية املقاصد عند  : امحد الريسوين -41
 .7  -6 : املصدر نفسه -42
 . 242  :التشريع مع االسالمي )اصول مقاصدت( :عمر اجليدي -43
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، يبدو انه اطال يف (44)وهي تتجمع ضـمن هدف واحد هو تقرير عبودية   ومصـلحه االنسـان يف الدارين 
من يطلع   -  هـاكل  التعريف عـابراً رمسـه وحـَدت املنطقي هـذا من جهـة ومن جهـة اخرى نلمس ان التعريفـات

ـصـــادرها ـصـــايب والغاايت واحل كم، ولكنها اختلفت عند كل ابحث يف   -عليها مب قد احتدت يف مضــــامني امل
التحديد االصــــــــــطالحي هلا، ولذلك مل خيرت الباحث تعريفاً قد يكون غري اتم عند ابحث اخر اضــــــــــافة اىل  

ـــفة االحكـام الوجود النـقد اـلذي ورّ  صــــــــــــ ــرعـية غـاـية وهـدـفاً من ف حول منهجيتهـا، ومنهم من اتبعهـا ب شــــــــــــ
 خالل التطبيقات االستداللية هلا.

ــد يفهم من الـا رـلت يهيمن عليهـا النظر الكالمي اجملرد   ــامهـات الـتارخيـية للمقـاصــــــــــــ فمن خالل املســــــــــــ
 .(45)واالختالف يف التعليل والغائية 

زمنية  هذا يف التعريف ولكننا ميكن رصــــد التاري  املقاصــــدي يف فكر بعض املذاهب من خالل مراحل
 متفاوتة:

 ه(.478امام احلرمني اجلويين )ت  .أ
 ه(. 790ابو اسحاق الشاطحم )ت  .ب
 ه(. 879عاشور )ت بن حممد الطاهر  .ج

ه( يف  365وال خيلو التاري  من ان يضــم اشــارات واضــحه هلا، كما وردت يف كتاب ابن القفال )ت 
 .(46)كتابه )حماسن الشريعة(

ه( من اعالم الفكر املقاصــــــدي الذي اتســــــم فكرت 381ت وكذلك ما ورد عن ايب احلســــــن العامري )
 ابلنزوع  و الرعية الكلية واالستنتاجات العامة.

 .(47)الذي يذكر ابن الضرورات ا مس حمور الكالم يف مقاصد الشريعة
 اجلويين يف مقاصدت: -أ

وخـاصــــــــــــــة يف قواعـد مقـاصــــــــــــــد عَـدت املعنيون يف اتري  هـذا الفكر من العلمـاء اـلذين ـله ليز يف كـتاابـته  
 دالشـــريعة واقســـامها، فقد كان ســـباقاً يف التقســـيم الثالثي هلا )الضـــرورات، واحلاجيات والتحســـينات(، ويع

 .(48)ه( مديناً له يف منهجيته   505الغزال )ت 
 املقاصد عند الشاطحم: -ب

ع ما تفرق عند غريت  كان له اثرت يف هذا الفكر، هذا ما رهر يف كتاابت معاصــــــريه ومن بعدت، فقد مج
ـصـــص منها كتااب حتت  وما تراكم عند ســــابقيه بشــــكل منســــق يف كتابه )املوافقات يف اصــــول الشــــريعة( وخ

 .(49)عنوان )املقاصد الشرعية( 

 
 .53 -52 :جماالته   ،االجتهاد واملقاصدي )حجيته(، ضوابطه :نور الدين ا ادمي -44
 .46من التعليل اىل املقاصد:  :طه جابر العلواين -45
 بعنوان البحث يف مقاصد الشريعة.  2005/ 5/ 1مراجعة امحد الريسوين يف حبثه املقدم اىل مؤسسة الفرقان بلندن اتري   -46
 .125 : االعالم مبناقب االسالم :ابو احلسن العامري -47
 .10 :حماضرات يف املقاصد الشرعية :رحيانه اليندوزي -48
 ء الثاين.اجلزا :املوافقات يف اصول الشريعة : الشاطحم -49
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ــكل نظرية تناولت تلك االاثر من تقســـــــــــيما ا  نظومبزيد من البيان والتوســـــــــــعة والت يم ليخرجه على شـــــــــ
 اطحم ابتدع هذا العلم. فقد قسمه اىل:ا مسة، حىت خال بعض الناا ان الش
 أوهلما: ما يرجع اىل قصد الشارع.
 اثنيها: ما يرجع اىل قصد املكلف.

من تفعيل واســــــتثمار   -حســــــب منهجيته-ومبوجب هذا التقســــــيم أســــــس تعريفاته وبناءاته املقاصــــــدية  
ـصـــلحة وســــد الذرائع ويرى انه حســــ  م ا الفات النظرية  بعض االدلة املشــــكوكة املقبولية كاالســــتحســــان وامل

حول مفهومها وحجيتها من اســـتثمارها يف فقه تنزيل االحكام على واقع الناا، لكن دعوى انســـداد ابب 
االجتهاد يف ذلك الزمن واسـتحكام التقليد، كان هلذين العاملني ومجلة العوامل املـصاحبة هلما، اثر يف غلق 

ذ معاصـرية ومن بعدت خلصـيل ما شـرع به بشـكل ما خلثريات الشـاطحم يف اسـتثمار صـياغته مما ادى عدم اخ 
 .(50)كان يقصدت وينظم له
ــاطحم قف عد ّ ويف قبال ذلك  ــد الشـــــ ة نوعية فتحت الباب واســـــــعاً امام ز الكثريون من بعدهم ان مقاصـــــ

ــيه التفاعل  ــالمي ليس للتنظري يف الواقع الفقهي فحســــــــــــب بل وامنا للتنظري يف كل ما يقتضــــــــــ العقل االســــــــــ
 .(51)االنساين مع احلياة ومتطلبا ا 

 حممد الطاهر بن عاشور يف مقاصدت: -ح
عليها العقل الفقهي انطوى التوجه املقاصـــــــــدي عند ابن عاشـــــــــور على وعي نقدي لوســـــــــس اليت بىن 

ــري يف كتاابته  ــالمية بنحو جيعل مبا يشـ ــريعية اإلسـ القدي، وعلى هاجس تطوير البناء الفكري للمنظومة التشـ
 عامل تنشيط للحركة احلضارية. -من التشريع-

ــول  ــيس مجلة من االصـــ ــابقني الذين راموا خلســـ ــرح يف اكثر من موقع ابنه افاد من جهود الســـ ـصــ كما وي
. واجلديد يف بنائه املقاصــــدي يتمثل يف كونه طرح  (52)ه متأثراً مبنهجية الشــــاطحم بشــــكل أكربالقطعية للتفق

 .(53)منوذجاً تطبيقياً )علم املقاصد(
فقرر ان للشـريعة مقاصـد وغاايت جيب مالحظتها واعتبارها عند النظر يف مسـتحداثت االمور، وابداء 

الرأي فيها. فأراد ان يثبت للشــريعة مقاصــد تقلل من   الرأي فيما يعريف على نظر الفقية من قضــااي البداء
ــألا ان حترك العقل العامي يف غري اااهاته،  ــاربة واليت من شــــــــــ االختالف ومن كثرة اآلراء والفتاوى املتضــــــــــ
ــع االســــالمي من انفالت يف الفكر نتيجة الدعوة امللحة اىل فتح  ــورت مبا يؤول اليه الوضــ ـصـ ــافه اىل ما يت اضــ

وســــوف لن يكون مقيداً ابلشــــروط اليت وضــــعها العلماء، وســــيلج هذا امليدان من هو اهله ابب االجتهاد، 
ــرت ابلم كـانوا جيتهـدون ال حمـاـلة مع التمســــــــــــــك  صــــــــــــ ومن هو من غري اهـله، كمـا ـيذكر ممجـداً الفقهـاء يف ع

 .(54)ابلضوابط اليت حّددوها مع  يب وعدم جرأة ولسك الفقيه ابملذهب الفقهي الذي ينتمي اليه
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ومن مقرراته ان معظم مســــائل اصــــول الفقه ال ترجع اىل حكمة الشــــريعة ومقاصــــدها جاعال مقاصــــد  
 .(55)الشريعة الثابتة بطرق يقينيه احرى من القضااي االصولية ابلوصف ابلقطعية

ــيالـته ومكوانـته  و ـذا نقول ال يظن ابحـث ان هـذا الـباب البحثي من نـتاج ـمذهـب معني ـبل ان خلصــــــــــــ
ـــنة النبوـية، وـما تـلك إال آراء للـباحثني يف هـذا املنحىن املـقاصــــــــــــــدي، موجودة بوجود   الكـتاب الكري والســــــــــــ

اســــــتثمرت من خالل حســــــاابت التطوير واملعاجلة وال الو كبشــــــر من االشــــــتبات او املبالغة او عريف الرأي 
 بطريقة او أخرى.
 تعقيب:

ية "مبراد املذاهب" جيد واضــــــــــحاً ان الباحث عن اهلرمية اهليكلية العامة للمقاصــــــــــد الشــــــــــرع أواًل: بتتبع
حبك شــــــــواردها  فكر ا تعود ابلنشــــــــأة اىل االشــــــــاعرة، فأول َمن طالعنا ابلبحث عنها هو االمام اجلويين و

االمام الغزال حىت اشبعها حبثاً إبسلوبه وصياغته ابو اسحاق الشاطحم فاقرتن امسه  ا، ومل  ت من يضيف 
 .(56)اليها شيئاً بعدت 

، لذا كانت املقاصـد العامة للشـريعة مفتوحة االبواب، فقد دخلتها (57)فاالشـاعرة مل يعطوا سـلطة للعقل
ــواـئب الغريـبة اليت اثّ  ـــية  الكثري من النـقائض والشــــــــــــ رت على نـقاء النص وثوابـته وقطعيـته، حىت ـبدأت ـقدســــــــــــ

خطاابت احلداثة، ومن هنا مل خلخذ النصــوص تفقد تفاعلها وتطبيقا ا يف ا طاابت املعاصــرة، وخاصــة يف 
اليت  تم بقدســــــية النص للكتاب الكري وابحلديث الشــــــريف حبثاً عن - بعض املدارا االصــــــولية والفقهية

 سندت وداللته  ذا املنحىن تسمية وحبثاً حىت ال تقع يف حفرايت تلك النظرية وثغرا ا.
 ثانيًا: الفكر املقاصدي عند االمامية:

ـصــوص  بقي ان نتلمس   حركة الفكر املقاصـــدي عند االمامية، فمن الوجهة العامة، ان القرآن الكري ون
ـصـــادر االوىل يف عريف وتبيان مقاصــــد الشــــريعة، ومن الوجهة االخرى تبقى من   --اهل البيت هي امل

ــريعة او  ــد الشــــــ ــواء كانت يف جمال اهداف الدين او مقاصــــــ ــفة الفقه، ســــــ ــكاليات يف اطار فلســــــ اهم االشــــــ
 الحكام.مالكات ا

لقد ازدهرت املقاصـد يف الفكر االمامي عند اواخر القرن الثالث اهلجري حسـب ما اسـسـت له الروافد  
 الببليوغرافية، ومن يومها اخذت عنوان "كتاب العلل" منها:

 ه.311كتاب العلل لعلي بن ايب سهل القزويين ت .أ
 كتاب العلل لعلي بن احلسن بن فضال، من علماء القرن الثالث. .ب
 ه(. 260العلل للفضل بن شاذان )ت  كتاب .ج
 ه(. 368كتاب العلل حملمد بن امحد القمي )ت  .د
 .(58)(ه208ت)كتاب العلل ليونس بن عبد الرمحن  .ه
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ـصـــــــدوق )ت  ه(  381وان اقدم الكتب املوجودة بني ايدينا هو )علل الشــــــــرايع واالحكام( للشــــــــي  ال
 .(59)احلسن اجلعفري وامثاهلا مما وصلت اليناومنها علل الصوم اليب علي القمي، وعلل الفرائض حملمد بن 

ه( يف كتابه 786واســـتمرت احلال إلشـــارات مقتضـــبه يف مداخل كتب الفقه حىت الشـــهيد االول )ت 
ـصــــر ان احلكم  "القواعد والفوائد"، ورهر تركيزت واضـــــحاً يف املقاصـــــد الشـــــرعية يف قواعدت، بقوله "ووجه احل

 .(60)االخرة او الغريف االهم منه الدنيا....(الشرعي: أما ان تكون غايته 
، وما عدا تلك (61)ه( بشـــــــكل واضـــــــح اىل املســـــــمى املقاصـــــــدي826واشـــــــار املقداد الســـــــيوري )ت 

الدراســـــات ال توجد اعمال او كتاابت تتطرق الهداف الفقه ومقاصـــــد الشـــــريعة مبعىن مشول ومســـــتوعب، 
يف كتب االصــــــول والفقه    ة  مالك احلكم، وهذت متوزعلكنها اشــــــارات فرعيه حتت عنواانت تنقيح املناط او 

 منها:
ـصـــرت الوحيد البهبهاين )ت   ه( ابلفائدة احلادية عشــــرة يف كتابه )الفوائد احلائرية( واســــبغ   1206ما ح

ه( 1209. وتعامل املال مهدي النراقي )ت  (62)عليها عنوان "تنقيح املناط وحجية القياا املنصوص العلة
، و ذا الشـــأن كانت مســـامهات املال نظر علي  (63)حثه املوجز يف كتابه )حترير االصـــول(مع تنقيح املناط بب

ــد وبناء النظم الفقهية يف كتابه "مناط االحكام" 1306الطالقاين )ت  ــعيد املقاصـ ه( خطوة كبرية على صـ
هدي بن الذي يوصــف بعرضــه اجليد واســلوبه الرائع، وبنفس املنحى املوضــوعي جندت يف كتاب "االرائك" مل

، والعالمة الشـعراين يف كتابه "املدخل اىل عذب املنهل" ببحثه املوسـع يف ا روج (64)حممد علي االصـفهاين
 .(65)عن النص وتنقيح املناط ومنصوص العلة

ويسـتدل من كالم االصـوليني عن مربرات الكشـف عن املالك واملناط يعطي ثبواتً ان لالحكام مصـايب 
ــناً ذاتيني ومفاســــــــــــد، ومبا ان لوفعال يكون إبمكان العقل ادراك  -مالكا احلكم الشــــــــــــرعي- قبحاً وحســــــــــ

و ذا تكون   ،(66)املالكات، واليه ذهب االصـــــــــــوليون من االمامية اىل مالزمة احلكم العقلي حلكم الشـــــــــــرع
ـصــــــل عند علماء  ،(67)ملصـــــــايب واقعيةاالحكام الشـــــــرعية عندهم معلومة  ـصــــــل التناقض كما ح وحىت ال حي

املقاصـد يف املذاهب االخرى حينما آمنو ابحلكم االشـعري ال سـلطة للعقل مع كون امكانيته ابدراك بعض 
 املالكات لالحكام.

 مكانة املنحى املقاصدي عند املدرسة االمامية  ثالثا:
فكر  ـصنا املسـار التارخيي هلذا املنحى بشـكله العام، صـار ابلود ان نبحث قوابل مكانته يف  خّ بعد ان شـ 

ــة االمامية ــر اجلانب الببليوغرايف وتراكمات املعرفة وما للفقه  -املدرســــــــ ــبق ان اجرى ابحثوها مما يؤشــــــــ وســــــــ
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االســــالمي من االصــــالة والفكر، جند ان هلذا الفكر تشــــريعاته واهدافه وغاايته اليت تتحرك ضــــمن مســــاحة   
 الدين "بفهم املدرسة" ومالحات االحكام.

ال تعرف حضــوراً حقيقياً يف الوســط االمامي  -يصــوص املصــطلح العام-فاملقاصــد الشــرعية ابعتبارها  
ــوا هلـا ابلبحـث اىل   كمـا بَرز ـا املـذاهـب االخرى يف كـتااب ـا وحبوثهـا، وان اغلـب علمـاء االمـامـية مل يتعرضــــــــــــ

ذت قريب من اترخينا احلاضـر، ولو تتبعنا املنهج االجتهادي جندت ال خيلو يف دراسـاته من اعتبارات ملاآلت ه
النظريـة خـاصـــــــــــــــة يف العقود االخرية، لكن تلـك االعتبـارات وامليول ال تنم عن توجـه حقيقي ال عـادة بنينـة  
االجتهاد الشـــرعي على اصـــول املدرســـة املقاصـــدية مبا ترمسه منهجية املدرســـة، ويتضـــح ذلك يف التطبيقات 

قاصـد حتكم حركة االجتهاد لبعض الباحثني ضـمن موضـوعات فقهية معينه، ولو تفحصـناها مل جند نزعة امل
 حىت عند اكثر القائلني بضرورة حتديث االجتهاد الفقهي يف املؤسسة الدينية.

ــراحة املنهج العلمي الدقيق ال اريد  صــــــــــ من الباحثني ان نغفل هذا املنحىن مبا   -كواحد-ولكن اقوهلا ب
الكثري من الفقهاء لديهم   حيمل معنات االصطالحي وتقوميه ضمن دائرة االجتهاد االمامي، ملست ان هناك

ــروع، فهذا من االخطاء اليت يبتعد  ــتطيع ان انســـــــب الحد منهم تبين مثل هذا املشـــــ امليول له، لكن ال اســـــ
عنها الباحث، فلديهم قبول ولديهم تطبيقات مقاصــــــــــدية يف بعض العمليات االجتهادية، وليســــــــــت لدينا 

ـصــــوص  امكانية االســـــتطاعة ان نضـــــيف هذا الفقيه او ذاك على امل درســـــة املقاصـــــدية، ولكين عثرت على ن
، من خالل تطبيقا م منهم الشـــــي  حســـــني علي  (68)نتين على ان اقول واشـــــد اثبااتً لتلك امليول حديثاً مكّ 

ـصــانعي  ــي  يوســـف ال ــيد حممد حســـني فضـــل  ، والشـ ــي  حممد مهدي مشس الدين، والسـ املنتظري، والشـ
 .(69)كني من األعالموالشي  إبراهيم اجلّناا وغريهم من املبار 

وبعد تلك االعمال مل تظهر اعمال ذات امهية على مستوى الصعيد املقاصدي سوى اشارات مقتضبة 
 يف مداخل كتب الفقه وقد سبق ان اشران اليها.

ــريعة مبعىن مشول  ــد الشـ ــرحية تتطرق الهداف الفقه ومقاصـ ــة االمامية كتاابت صـ  -فال توجد يف املدرسـ
وســة يف حيثيات املدرســة االصــولية االمامية، قد تطرقنا اىل بعضــها وما زلنا يف بيان قد تكون الســباب مدر 

ت الدراسـات الفقهية واالصـولية اشـارات فرعية حتت عناوين  من الا ضـمنّ   -اال الا ال ختلو-البعض األخر
 تنقيح املناط او مالك احلكم متوزعة يف حبوب تلك الدراسات.

ه( هو اول من توسـع   780 -720د البعض ان الشـاطحم االندلسـي )كما وقد اشـران فيما اشـتهر عن
يف دائرته. وحينما نســـــــــتدرج التاري  االمامي جند القرن الثالث اهلجري حيمل اقدم اثر معروف هلذا املنحىن 

 381للفقيه املتكلم االمامي الشـهري الفضـل بن شـاذان يف رسـالته التعليلية اليت نقلها الشـي  الـصدوق )ت 
كتابه )علل الشــــــرائع(، وما جهدت اال بلورة لعلم املقاصــــــد يف منطق عقلي وعريف يقول ابن شــــــاذان ه( يف  
وال معىن؟ قيل   ةل سائل فقال: اخربين هل جيوز ان يكلف احلكيم عبدت فعاًل من االفاعيل بغري علأ"ان س

 .(70)له: ال جيوز ذلك، النه حكيم غري عابث وال جاهل"

 
 اثبات امليول املقاصدية تعين ابملضامني روحاً وأداًءا للمنهج االمامي. -68
 .2014/ 5/ 12يف  (حماضرة للشي  حيدر حسب   بعنوان )هل دخلت نظرية املقاصدية حيز التنفيذ -69
 . 254/ 1 :علل الشرائع  : الصدوق -70
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ــتمر ا ط التعليلي لوحكام عند االمامية اىل اواخر القرن الثالث والرابع اهلجريني من امثال يونس  واسـ
ــا   208بن عبد الرمحن )ت   ـصــدوق )ت --ه( فهو من اصـــحاب االمام الرضـ ــي  ال ه(  381، والشـ

ــوء" وبني ــرائع واالحكام" و "كتاب العلل" و "علل احلجج" و "علل الوضــــــــ تلك  وله يف ذلك "علل الشــــــــ
الشـخصـيتني كثريون من طرقوا موضـوع العلل الذي ميثل مقاصـد الشـريعة مثل حممد بن خالد الربقي، وعلي 

ما توفر عند االمامية مل يتوفر نفســــــه بن احلســــــني بن فضــــــال، وحممد بن امحد بن داود القمي، ويف الوقت 
 .(71)عند غريهم من منابع التاصيل للنصوص
ــتخراج عل ــد هو اســــ ــتقراء تكون التعليالت الواردة يف فمحور املقاصــــ ل االحكام ومناطا ا، وعند االســــ

ري يسـتطيع ان ينطلق منها الفقيه يف حركة االسـتدالل الفقهي يف اجلزيئات اليت تتشـعبها يالنـصوص هي معا
ــلحة يف مالك ـصــ ها احلياة مبختلف بيئا ا طاملا اريد احلفاظ والدوران حول تلك العلة اليت للك املرغوبية وامل

ـصـــــايب   يف عامل اجلعل عند املوىل ســــــبحانه، وهذا ما تؤيدت املقولة االصــــــولية ابن "االحكام الشــــــرعية تتبع امل
ــدية من "حفظ النظام العام"  ــريعية مما تضــــــــــمنته النظرية املقاصــــــــ واملفاســــــــــد الواقعية، وكل املنطلقات التشــــــــ

 ن لتحقيق روح احلكم.صد املؤمَ واملصلحة "العامة"، هي من الدالالت للمدرسة االمامية لفقه املقا
عن ذبح    --الصحابه يف لي النحم    --فمن تطبيقات ذلك ما ورد يف تفسري االمام الباقر  

ـصـــــــلحة اجتماعية قائمة يف بقائها، وميكن ان  احلمر االهلية، اللا محولة الناا خيشــــــــى على فنائها والن م
لـة والفرتة، مبـا انـه ول االمر املســــــــــــــؤول عن هو اجراء معني اختـذت يف تلـك احلـا  --يكون لي النحم  

 .(72)هو حاكم املسلمني --رعاية مصايب املسلمني، وحينئذ يكون النهي لياً والئياً مبا انه 
حيث  --كما جند يف حركة الرواية يف صـــــــــحيحة حممد بن مســـــــــلم وزرارة التنبيه من االمام الباقر 

عن اكلها يوم خيرب، وامنا لى عن   --ى رســــول   ســــأالت عن اكل حلوم احلمر االهلية، فقال: "ل
ـصـــد قد خيفى (73)  اكلها يف ذلك الوقت أللا كانت محولة الناا، وامنا احلرام ما حرم   يف القرآن" . فاملق

املوازين بني الكائنات وحركة الكون يف اتزان  اصــــــــحاب اختصــــــــاص يف على العقل العادي لكوننا لســــــــنا  
الكونية او النظام احلاجياا العام للمجتمع، اما دور ذلك العقل البشــــري، القيام بتنقيح املناط يف املنظومة  

 عمليات االستنباط ألحكامه، ومن امثال ذلك ما جيري يف منع االحتكار او يف النهي عن الراب.
قرن على بلورة افق فـالكتـاابت املعرفيـة اليت للـك الوجهـة الـذاتيـة التجـديـديـة قـد رّكزت يف مطلع هـذا ال

هام يف عامل التشــــريع الذي هو يف فضــــاء حركة املتغريات يف واقع الناا، وميثل الغاايت مبثابة الكليات اليت 
تعلو هرم التشـريع الرابين للواقع، او كما يعّرفها احد املعاصرين من الباحثني يف هذا اجملال ابلا "هي احل كم 

ــارع يف مجيع احوال الت ــودة للشــ ـصـ ـصـــوص قد املق ــرياً اىل ان الن ــريعة" مشــ ــد الشــ ــريع او مبا يســــمى "مقاصــ شــ
تتوقف يف حاالت كثرية من الوقائع املســــتجدة ضــــمن فعاليات احلياة "وجزئيا ا وفروعها او مل يعها اجملتمع 
د ومل تعاجلها االدلة التشــريعية االربعة )الكتاب والســنة والمجاع والعقل وال االصــول العلمية( فهنا يعذر العب

 .(74)يف عمله ويكون للمقاصد دورها يف معاجلة تلك احلوادب بصياغة احكامها 
 

 .19 -10 :--عيون اخبار الرضا : الصدوق -71
 .384/ 1 :الفقه املعاصر حبوب يف :حسن اجلواهري -72
 .1ج ،من ابواب االطعمة احملرمة 4ابب  ،16 :وسائل الشيعة :احلر العاملي -73
 . 129  -120 :الشاطحم ملقاصد الشرعية :محادي العبيدي -74
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 27:  العدد

ـصـــــــوص يف معاجلة تلك احلوادب املســــــــتجدة فالزم االصــــــــول العملية اجياد وريفة   واحلق اذا توقفت الن
ل  عملية حتدد املوقف العملي اات الشـريعة، ولو حبثنا يف مـصنفات الفقهاء جند الكثري من العبارات من قبي 

ال يتفق او ال يتوافق مع قواعد الشـريعة وكليا ا وهذت خلسـيسـات  ط معريف اسـتدالل يعني وجهة املقـصد 
 من ذلك اال الم مل يعطوت استقالليته او الرعاية الكاملة يف متابعة حثيياته التقوميية واملوضوعية.

قرون االوىل، وهو عينـه الـذي املنحى املقـاصـــــــــــــــدي موجود يف ذهنيـة الفقهـاء منـذ ال  ن  إومن هنـا نقول  
ـصــــــاص، واخرجته املذاهب االخرى إبطارة املعروف اليوم مبا يف أو ابتد ا يف خلســـــــيســـــــاته املنهجية ذوي االخت

 مصطلحه ومعنات.
ــتورت او   ومن االمر الـبديهي ان يكون لكـل حكيم غـاـية يف كـل ـما يرد من أمر او لي يف منهجـية دســــــــــــ

ىل اجلمع البشــري، فكيف بســيد العقالء وشــؤونه يف آايت خلقه، نظامه الذي هدفه يوصــل ذلك املقصــد ا
يف ان تكون له غاايته يف كل ما شــــــرّع، وحاشــــــات ان ختلو منظومته التشــــــريعية من مقاصــــــد للشــــــريعة تدور  
االحكام مدارها وحتقيق لتلك املقاصــد مدار االســتقرار للنظام العام لإلنســان، وهذا الثبات اشــار اليه قوله 

َن الدّ ين  َما َوص ٰى ب ه  ن وًحاَشرَ تعاىل:  .(75)َع َلك م مّ 
ًنا َعَلي ه    فَ وقوله تعاىل:   ب  َوم َهي م  ــٰ َ َيَدي ه  م َن ٱل ك تَــــــــــ ا لّ َما َبني  قّ  م َصدّ قًَ حلَ  َب بَ  ــٰ ك م َوأَنَزل َنآ إ لَي َك ٱل ك تَــــــــــ َح 

َآ أَنَزَل ٱَّلل     َواَل تـَت ب ع  َأه   نَـه م مب  آَء  بـَيـ  ا ۚ َوَلو  شـــــــَ َهاًجَ نـ  ر َعةًَ َوم  قّ  ۚ ل ك لّ ٍّۢ َجَعل َنا م نك م  شـــــــ  َوآَءه م  َعم ا َجآَءَك م َن ٱحلَ 
ري َ ٰ  ٱَّلل   جَلََعَلك م  أ م ةًَ وَ   ٱ َ 

َتب ق واي ل وَك م  ىف  َمآ َءاَتك م    فََس  ك ن لّ يَـبـ  ــٰ َدةًَ َولَـــــ ع ك م  ٰ  ح  َا   ت  ۚ إ ىَل ٱَّلل   َمر ج  ا فـَيـ نَـبّ ئ ك م مب  يعًَ مجَ 
وطريقاً ليكون اداة معرفية ســـــلوكية للوصـــــول اىل املقاصـــــد االعلى اليت  ، ســـــبياًل (76)ك نت م  ف يه  خَت َتل ف ونَ 

 تكمن فيها مصايب العباد.
ومن هنا نقول ان امكانية تشــــــــــخيص مســــــــــالة املقاصــــــــــد يف فكر املدرســــــــــة االمامية له جذورت النظرية  

 :العقدية، وما جاء بفكر التشريع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق مصايب العباد، ومن قبليات هذا التشخيص
 االميان بوجود مصايب ومفاسد وراء تشريع االحكام. -أ

ـصـــــايب ومفاســــــد ثبواتً، لن  -ب امكانية اكتشــــــاف واســــــتنباط مالك االحكام الشــــــرعية، فما مل تكن م
 .(77)املالك او املناطيكون هناك مربر للكشف عن 

ــارع حتقيقها، اليت دعيففقهاء االمامية  ــايب اليت يريد الشــــــــــ صــــــــــ ون االحكام مقيدة واتبعة جملموعة من امل
ينهى عنها، و ذا يكون للعقل امكانية ادراك املالكات ضـــــــمن دائرته، واليه ذهب االصـــــــوليون اىل مالزمة 

الك وتنقيح املناط مرتبط مبا ينبغي ان ينتهي اىل ، فعندهم اكتشــــــاف امل(78)احلكم العقلي للحكم الشــــــرعي
العلم اليقيين العقالئي بقرائنــه اليت تؤيــد للفقهــاء هــذا االطمئنــان، ال ان يؤخــذ ابحلــاالت املزاجيــة كطريق 
االســــــتحســــــان او القياا املذمومان، فالشــــــريعة اســــــاســــــاً ارتكزت على مبدأ التعقل والتفكري لبيان ما وراء 

 .(79)اسباب، مهها معرفة الناا ألهداف الشريعةاالحكام من علل و 
 

 .13 :اآلية :من سورة الشورى -75
 .48 :اآلية :من سورة املائدة -76
 . 129/ 2 :حسن اجلواهري: جواهر الكالم -77
 .301/  1 :اصول الفقه :حممد رضا املظفر -78
 .123ص   :48العدد  :جملة رسالة التقريب -79
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ــتنبــاطيــة للفقهــاء، الن امهيتهــا   اً لــذا كــان الفكر االمــامي مهتمــ  بتنقيح املنــاط يف جراين العمليــة االســــــــــــ
ـصــــر امهية  كمقاصـــــد ال تكمن يف تعريفها اصـــــطالحياً للكشـــــف عن املعىن الشـــــرعي فحســـــب، بل وال تقت

نظري، وامنا لتد ملنهج اىل مســـتوى التطبيق، وحتويل فهم احكام الكشـــف عن املقاصـــد يف حمور التأصـــيل ال
ـصـــبح حركة االنســــان فرداً واســــرة وجمتمعاً طبقاً ملراد   يف امرت  الشــــرع اىل واقع يتكيف الســــلوك به حىت ت

 وليه وهي غاية التكليف ومثرته، وهذا ما افرزته املدرسة االمامية يف كتااب ا االوىل اتصياًل.
حتم علينا الوصــول اىل تلك املرادات ومثر ا مبراعاة مقاصــد الشــريعة الذي هو امر ضــروري عند إذن: يت

الفقهاء واجملتهدين ومع تغري الظروف واملالبســـــــــــــات واالحوال  تاج اىل قراءة جديدة تنطلق من اســـــــــــــاا  
بل كان انـصارها    . وان القراءة اجلديدة للنص ليسـت وليدة السـاعة،(80)اثبت هو املقـصد اجلوهري للشـريعة

، وبعضـهم اكد على ان مراعاة مقاصـد الشـريعة هو (81)قدمياً وهي اليوم يف حاجة اىل دفع ونفس جديدين
ــد عند النظر اىل القران وكيفية  ـصـ ــاا يف فهم النص الديين ابنه منهج مرتكز على احلكمة والغاية واملق االســ

او اصــحاب الفكر احلداثي الذي مييل بوجهه عن  ، ال ابلفكر الذي يفهمه ويفســرت العلمانيون (82)تطبيقه  
ـصـــــوص الدينية اليت تبين ركيز ا على الكتاب الكري والســــــنة املطهرة، وما يقوله الشــــــريف مثاًل،  خطاابت الن
ـصـــــــــائص البحث عن معان متجددة للنص، مالئمة لظروف احلياة املتجددة وهي كذلك، على  من ابرز خ

ـصــــر اىل اســـــاا ان الكتاب عند رهورت قد تدر  ــتمرارية ثقافية وانه احدب قطيعة مع ثقافة الع ج ضـــــمن اســـ
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 مقاصــــــــــــدها دون االلتفاف اليها يف ذا ا، 

ــرقة ــبيل املثال فيما يتعلق حبّد الســـــ ــتبداله بعقوابت   ولذلك فأنه على ســـــ "ال حرج البتة يف التخلي عنه واســـــ
أخري تتماشــى واالوضــاع اليت تعيشــها اجملتمعات االســالمية احلديثة طاملا ميكن حتقيق الغريف منه بوســائل  

 .(83)اخرى"
 ويرد احد املعاصرين على ذلك:

قاصــــــــد امنا تعرف ابلعقل املهتدي بنور الشــــــــرع وال تســــــــري ابلعقل احملض الذي مراعاة تلك امل ن  إاواًل:  
 يراعى فيه التاري  واربة البشر.

ليس الذي يدلنا على ذلك هو أاثنياً: من الذي يدلنا على ان الغريف من حد الســــــــــرقة يتحقق بغريت؟  
ـصــد  الشـــرع نفســـه، فهل اصـــحاب القراءات هم مشـــرعون على االمور احلالية واملســـتق بلية حىت حيزموا ان مق

 احلكم قد حتقق بغري احلكم الذي ذكرته الشريعة؟
ـصـــــد  اثلثاً: ينبغي ان يلتفت اىل ان الشــــــارع قد اوجد احكاماً تقضــــــي اىل املقاصــــــد، فهو يريد منا املق
الذي حيـصل من حكمه الشـرعي، فهو مل يرد منا املقاصـد ابي صـورة حـصلت. وابي مربر نلغي احلكم اذا 

صـــــ  ـصــــل مق ـصــــد للشـــــارع هو اســـــتمرار التناســـــل  ح دت لنا بغري احلكم الذي شـــــرعه النص؟ث، فمثاًل: ان املق

 
 .69 :دوائر ا وف  :نصر ابو زيد -80
 . 143  -142 :عيال   :حممد الظاملي -81
 .58  :من حقائق القرآن :حممد سلمان غامن -82
 .42 :الم بني الرسالة والتاري  االس :عبد اجمليد الشريف -83



  

44 

 27:  العدد

البشـري بصـورته الصـحيحة من طريق الزواج الشـرعي، فال ميكن احلصـول عليه من الزان مثاًل، فالشـارع يريد   
 .(84)احلكم الذي يفضي اىل مقصد معني، وال جييز من الوصول اىل املقصد بدون احلكم الشرعي

وغريف الشـــــارع هي عبارة عن املقاصـــــد والغاايت واالهداف اليت يراد حتقيقها روح الشـــــريعة   ن  إفتقول  
والوصــــــــــــــول اليهــا، وهــذا ال يكون بتقنني وتنظري خمــالف، فــان العــاقــل ال خيــالف اهــدافــه وال يهوي التنــازل  

 والتخلي عنها، فكيف بشريعة من خلقه واهدات.
ليسـوا مبعـصومني فقد تكون اسـتدالال م يف امكانية اكتشـاف املالك يشـو ا ا طأ، واشـران ان الفقهاء 

ــد والتقليل منها  ــل ذلك، ولتاليف االخطاء عند كشـــــــــف املقاصـــــــ ـصــــــ ولكن ليس يف اغلب احلاالت، بل حي
 تقنني هذت العملية واجتناب القياسات املذمومة واالستحساانت القائمة على املزاج والرأي الفردي.

ــمن دائرة الكشـــف(، ركّ كما و  ــباب )ضـ ــة االمامية على تبيان ما وراء االحكام من علل واسـ زت املدرسـ
ــريعـــة بكشــــــــــــــفهم مالكـــات احكـــامهـــا: بقولـــه   اهلـــدف من ذلـــك حـــث النـــاا على فهم اهـــداف الشــــــــــــ

َ ل لن اا  َما نـ زّ َل تعاىل: َر ل تـ َبنيّ  ل بَـيّ َنات  َوالزُّب ر  َوأَنَزل َنا إ لَي َك الذّ ك  إ لَي ه م  َوَلَعل ه م  يـَتَـَفك ر ونَ اب 
(85). 

َياانً وقوله سبحانه تعاىل: َها ص مًّا َوع م  اَيت  َر ّ  م  ملَ  خيَ رُّوا َعَليـ  َوال ذ يَن إ َذا ذ كّ ر وا   
(86). 

ـصــــــــــادق  انه  --وتطبيقاً لذلك ما نالحظه يف الكثري من الرواايت واالحاديث منها، عن االمام ال
ــتكانة  ــع االســــــ ــحاً؟ فقال لعلة التكرب يف موضــــــ ــلي يف قميص متوشــــــ ـصـــــ ــئل ما العلة اليت من اجلها ال ي ســــــ

 .(87)والذل"
ـصــــــني   --وعن االمام الرضـــــــا   يف جواب حممد بن ســـــــنان يف علة الزكاة فألا من قوت الفقراء وحت

ــكنة واحلث هلم اموال االغنياء مع ما فيها من الزايدة والرأفة والرمحة ألهل الضـــعف والع طف على اهل املسـ
 .(88)على املواساة، وتقوية الفقراء واملعونة هلم على امر الدين..."

 .(89)وغريها من الرواايت على ان البحث عن مقاصد الشريعة له اولوايته يف املناهج الفقهية االمامية
صــــــــــــوص لثل اســــــــــــاا االجتهاد يف  ــتدالل العقلي يف اطار تلك الن الفقه االمامي، فهو منهج  فاالســــــــــ

ــلوب رين يبتين  ـصــوري املتضـــمن للحجة القاطعة يالف التمثيل املنطقي، فهوا اسـ ــتدالل يف املنطق ال االسـ
ــاً يف بناءات الفقه  ــاً" ولذا كان مرفوضــ على الكشــــف االحتمال يف علل االحكام ويســــمى يف الفقه "قياســ

ــورة  االســـــــــــالمي االمامي منذ القرن الثاين اهلجري، إال يف ـصــــــــ  حاالت الكشـــــــــــف عن مالكات االحكام ب
قطعية، عد هذا الكشــــف مبا يفيد االطمئنان حجة معتربة ميكن االســــتدالل  ا وضــــمن التوافقات الروحية 

 لوصول االسالمية.
ـــتدالالت  دوعلـيه كـان الفقهـاء االواـئل مـنذ القرون االوىل وحىت القرن الســــــــــــــادا اهلجري يعـ  ون االســــــــــــ

سات الفقهية بتعميم من اصحاب احلديث يف الرواايت الناهية عن القياا على مجيع العقلية من قبيل القيا
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تلك االســتدالالت العقلية اليت تنهى عن االجتهاد الشــخصــي، وهذا ما جندت يف كتب كثري من الكالميني 
لماء  من االمامية، ولو دققنا النظر لكان االجتهاد مبعنات االســــــــــتدالل التحليلي العقلي الذي شــــــــــاع بني ع

االمامية يف القرن الثاين، ويف اواخر القرن الرابع الذي غدا عندهم اســـــــــــــلوابً فريداً يف املباحث الفقهية تلك  
اليت حّولت مناهج االسـتدالل  -ال اقف انقداً -ت اسـتخدام العقليات يف الفقه االسـالمي ءالنظرة اليت انو 

صــــــــــــــفون خالل تـلك القرون اىل نوع من العمـل ابلرأي والقـياا، وا  م الكثري  ـا من فقهـاء االـمامـية ممن يت
ــابوري الفقيه واملتكلم االمامي، ويونس بن عبد  ــاذان النيشـــــ ــل عن شـــــ ــتدالل الفقهي الدقيق كالفضـــــ ابالســـــ
ــتعملوا يف فقههم  الرمحن، وزرارة بن اعني الكويف، ومجيــل بن دراج، وعبــد   بن بكري. يف حني الم اســــــــــــ

 .(90)ة دون اسلوب القياا املعروف لدى املذاهب العامةاالساليب االستداللية التحليلي
 جيد نوعني من احلركة االستداللية: --الذي تتبع حركة الفقه االمامي يف عصر اهل البيت

االول: حركة اســتدالل العقل يف املســائل الفقهية اليت خلخذ ابالجتهاد املســتند اىل الضــوابط واالحكام 
 يف القرآن والسنة.

 ركة التقليدية املتشددة يف انب االجتهاد.الثاين: احل
العمليـة االجتهـاديـة ـبدأت منـذ   ن  أعلى    --وـبذـلك ـتدل االاثر الواردة يف متون فقهـاء اهـل البيـت

 .(91)اواخر القرن الثاين اهلجري خالفاً ملا هو املشهور حول اتري  عملية االجتهاد
، فهي ال ختص كشـــــف املقاصـــــد واملالكات، (92)وبناء على ذلك تكون الرواايت الواردة يف ذم القياا

 ية:توامنا ختص احلاالت اآل
 االمور التعبدية احملضة. -1
 ملالك على اساا الظن واحلدا الشخصي.كشف ا  -2
 كشف املالك بدون ضوابط وادلة.  -3

ـصـــيص، بل هي مطلقة وعامة وحتكم مجيع  فتكون املقاصــــد يف نظر الفقهاء غري قابله للتقييد وال للتخ
ــريعة مالحظا م مبوجب التطبيقات اليت  ــالمية، فقد ابدى فقهاء الشــــــ ــريعة االســــــ مطلقات وعمومات الشــــــ

ــدها، وهذا مما تقضـــي ابعادة   ــريعة حبســـب مقاصـ النظر يف منهج االجتهاد الفقهي والبد من النظر اىل الشـ
 على اساا املقاصد الشرعية. -خارج دائرة العبادات- تقتضي دائرة البحث فيها

المبحثث الثثالثث: من اراء المثدرسثثثثة االمثاميثة في المقثاصثثثثد الشثثثثرعيثة 

 )المصطلح العام(

 محمد حسني فضل اهلل: .1
 نظرته من خالل احملاور اآلتية:تتبني 
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ــرعـية    ن  إ .1  وقعـت خلطـاً متعـافـياً بني مـا هو جزئي ومـا هو كلي وبني املتغري والـثاـبت، أاملقـاصـــــــــــــــد الشــــــــــــ
فتغلبـــت يف الكثري من املوارد اجلزيئـــات على الكليـــات واملتغريات على الثوابـــت، وهـــذا مؤدات خمـــالفـــة  

ــريعـةاملنهج الفقهي من جهـة ومن جهـة اخرى يؤدي اىل غيـ  ،  ( 93)اب الرعـية الشــــــــــــــمولـية ملـناهج الشــــــــــــ
 وابلتال عدم وعي مقاصدها، واهدافها العامة.

وهذا مما يؤشــــر خلثريات ذلك على املرتكزات املنهجية لبناء فقه االولوايت وقد رهر واضــــحاً يف املنهج 
ـصــنفاته اليت ركّ  ــائل الفرعية التقليدي وم ــلوب التأكيد  زت على املسـ اجلزئية، و ذا تكون قد ابتعدت عن اسـ

ــبـب ان املـدارا الفقهيـة آنـذاك كـانـت تتلقى   ــريع يف مفرداتـه والســــــــــــ على القواعـد العـامـة اليت حتكم التشــــــــــــ
ــئلة جزئية يف املوضــــــوعات املســــــتجدة، مما ادى اىل غياب النظرة املوضــــــوعية لدى  االحاديث كأجوبة ألســــ

 على ضــــــرورة اديد املنهج الذي يســــــتثمر اكرب مســــــاحة يف جماالته الفقهاء، فجاءت خلكيدات فضــــــل  
 تطلبات املعاصرة.املللموضوعات املستحدثة اضافة اىل حتررت من املوضوعات امليتة والبعيدة عن 

ـصــطلح يف مســـاحاته اليت اســـتهدف فيها االســـتغراق لعملية االســـتنباط الفقهي  .2 فهو ينتقد مثل هذا امل
املقاصدي مع النظرة التجديدية، وهذا ادى اىل ابتعاد حركة االستنباط عن الفهم   غري املتوافق للمنهج 

 العريف املرتكز على املداليل اللغوية.
واالســــتغراق االســــتنباطي الفقهي للجزيئات  -املتأخرينا ضــــوع لقداســــة املشــــهور يف موقف الفقهاء   .3

ــة ــر جعل الكثري من رواد املدرســــــ ـصـــــــطلح دون   غري املتوافق مع املتطلب احلاضــــــ االبتعاد عن راهرة امل
ــيه واديدت وهذا مما يســــبب اعاقة يف النمو الفقهي ووفائه ملســــتحداثت  ـصـ ــته وتشــــخ التمعن يف دراســ

 املعاصرة.
واالخالقية اليت اســتثمرت فقه احليل الشــرعية من خالل التأثريات الســياســية واالقتصــادية واالجتماعية   .4

فظهرت  ىل خلق معاانة يف الكثري من االحكام التشــريعية،ادى ذلك ا  "امليوالت والرغبات الشــخصــية
 .(94)نتائجه يف فتاوى ال تنسجم مع روح الشريعة

 الشيخ محمد مهدي شمس الدين  .2
ــول  ــي  حممد مهدي مشس الدين ابن اصــ ــريعة تلتقي برافدها معارف العلماء وتتهذب ويلحظ الشــ الشــ

ــياًل   ا، ولذا تكون مدخالت وخمرجات اراءهم اراء   ــتقي روافدها من املنبع الثر اترخياً وخلصــــــ مشــــــــرتكة تســــــ
ـصــومة(، فكان يشـــرتك مع غريت من العلماء يف هذا املضـــمار مبعاانة الفقه التقليدي من حيث  )املرجعية املع

 االستغراق مبنهج االستنباط من نواح عدة:
 النظرة الفردية التجزيئية اليت يعانيها املنهج الفقهي. .أ

 مشروعاً اخروايً مما يضيق ذلك الفكر التشريعي.اعتبار الشريعة  .ب
 عدم التفاعل مع الطبيعة ومع الواقع املوضوعي املتغري. .ج
 جماالت الفقه.عدم مالحظة مقاصد الشريعة يف الكثري من  .د

 
 . 17املقدمة /  :اهلداية : الصدوق -93
 .12ص  ،1420العدد الثامن من سنة  :معاصرة جملة قضااي  -94



 

 ( املكانة واآلراء) مصطلح املقاصد الشرعية عند املدرسة االمامية  

47 

ويتابع مجلة ارائه منها: ان نزعة نشــــأت عند بعض الفقهاء مؤداها ااوز الشــــريعة نفســــها بذريعة حتري 
و احلداثة مبعناها املادي، وذلك بتحليل ما حرم   وحتري ما احله، وهذا يســتدعي من مقاصــد الشــريعة  

الفقهاء اليوم وضــــــــع القواعد املنهجية بغية ســــــــالمة ســــــــياقات االســــــــتنباط الفقهي املرتكز على رعية الواقع 
 وتدبرت.

شـــف يف معرفة مقاصـــد ويلتقي مشس الدين بنفس ا ط املعريف لرواد املدرســـة االصـــولية يف امكانية الك
الشــريعة يف غري العبادات بقوله: " والتعبد يف العبادات احملضــة امر ال ريب فيه ومســلم به، واما يف جماالت  

. فالبد من مالحظة (95) اجملتمع فيما نســـــــــــميه ابلفقه ا اص يف ابب االســـــــــــرة، واملكاســـــــــــب الفردية مثالً 
 .القواعد العامة حىت  فظ للشريعة منهجها واداءها

 الشيخ محمد جواد مغنية: .3
ــلحـة منهـا ـقابـلة لالدراك، وبـيان ذـلك بقوـله:  صــــــــــــ وـيذهـب يف رأـيه اـنه ال تعـبد يف املعـامالت فغـايتهـا وامل
ــلحتهـا رـاهرة يف الغـالـب... وابلتـال فـان اجلمود على حرفيـة النص  صــــــــــــ )الن املعـامالت ال تعبـد فيهـا، وم

صــــــــــــلحة ام مل نعرف  جيب يف اما يف املعامالت فينبغي التوفيق القريب بني النص العبادات ســــــــــــواء عرفنا امل
ــلحة املعلومة( ـصــ ــة يف (96)وامل ــائل دينية ، فهو قد اعترب التعبدية احملضـــ ـصــــدي للكالم يف مســـ العبادات، فاملت

وشــرعية ان ال يعتمد على جمرد ادراكة وفهمه وذلك الن دين   ال يصــاب ابلعقول بل عليه ان يرجع اىل 
 .(97)وروية ريعة ويستنطقها مبعرفةمصادر الدين والش

 الشيخ محمد هادي معرفة: .4
 مالكات االحكام ن  أيلتقي الشـــي  حممد هادي معرفة، فهو من الفقهاء الذين يؤكدون  هنفســـ واب ط  

غري العبادية ممكنه املعرفة لوضــــــــــــوحها اما العبادات فتكون احكامها غري بّينة وال يســــــــــــتطيع احد االحاطة  
ت عنه واقعية الرعية الفقهية للفقهاء املعاصــــــــــرين  الدقيقة  ميع اســــــــــرار املمارســــــــــات العبادية، وهذا ما عربّ 

الواقعية وهذا ما بنت عليه ه ونزعته وجيدولا من ا صـائص املدهشـة يف فقه الدين االسـالمي االصـيل، رعيت
ــا ــيسـ ــرعية  تالتأسـ ـصــايب الواقعية: ولذلك قيل )االحكام الشـ ــرعية اتبعة للم الفقهة االوىل ابن االحكام الشـ

 .(98)الطاف يف االحكام العقلية( فهو هنا  ذا القول يؤكد على وحدة التطابق بني العقل والشرع
ـصــلحة وجب االخذ  ا وقوله واان على يقني من مقاصـــد  ـصــلحة وحىت علمنا بوجود امل الشـــريعة هي امل

 .(99)وهذا ليس اجتهاداً يف قبال النص بل عمل ابلنص، اذ العلم ابملقصد الشرعي لاماً كالعلم ابلنص
 الشيخ عبد الهادي الفضلي .5

 وقد التقي ابلكثري من الروافد مع اشارته اىل مجلة من االضافات منها:
 اعادة النظر يف فهمنا للواقع  .أ
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 27:  العدد

 ا روج من اطار الفردية اليت اشار اليها سابقيه من املعاصرين اىل اطار احلياة االجتماعية. .ب 
كما ان الشــــــــي  اكد على دراســــــــة بنية النص وتركيبه من خالل القواعد اليت وضــــــــعها العلماء لذلك  .ج

 ة.كقواعد النحو والصرف والبالغة والرجوع اىل املعاجم اللغوي
على الفقية ان يكون ســــــــريت املنهجي معتمداً على امناط ســــــــلوكية تتحرك يف الواقع وتتفاعل معه حىت  .د

ـصــــد يف بيان احكامه،    حتقيق العدل االجتماعي فمن اهم مقاصـــــد الشـــــريعةيكون قريباً من حركة املق
ــريعة هي االطار العام للفقه، فالتحبني الناا، فكل االراء متفقه على ان   ــد الشـــــــــ ايل على  مقاصـــــــــ

النظام واحليل الشـــــــرعية والرواايت اليت حيتج  ا على هكذا رخص تولد شـــــــلاًل للنظام االجتماعي وال 
 .(100)الزام  ا 

ـصـــــوص  ليات فلســــــفية   ويلحظ الفضــــــلي ان اااهاً نشــــــأ يف الوســــــط العلمي الديين مييل اىل قراءة الن
صــولية، وهذا يســجل اختالقاً جوهرايً بني املتأخرين تســرب القواعد الفلســفية وادوا ا اىل املتون الفقهية واال

 واملتقدمني، مما سعى اىل اخالق منهجه العلمي يف مصنفاته بغية السعي اىل التفكري يف دائرة التشريع.
 الشيخ جعفر السبحاني .6

ية الشي  السبحاين يلتقي عموماً مع اراء العلماء الذين تكلموا عن املقاصد الشرعية يف املدرسة االصول
 ن  إ االمامية إال أنه عاجل مســار املصــطلح من بداايته وســائديته يف املرحلة االوىل عند االشــاعرة الذين قالوا:

ـصــاً يف  افعال   ال تكون معللة ابألغرايف واملقاصـــد مســـتدلني النه لو كان فعله خاضـــعاً للغريف لكان انق
ــيـل ذـلك الغريف صــــــــــــ ــتكماًل بتح خلطوا بني الغريف العـائـد اىل الفـاعـل والغريف ، إال ألم  (101)ذاتـه، مســــــــــــ

املرتتـب على الفعـل، فكونـه غنيـاً غري حمتـاج اىل شــــــــــــــيء وكونـه حكيمـاً منزهـاً عن العبـث واللغو، التحقيق 
ـصــــــايب ترجع اىل العباد ال اىل وجودت وذاته، كما بنّي   القرآن الكري يف عدة ابشـــــــتمال افعاله على حكم وم

ــع آايت جيل ان تكون افعاله ا ــاد كونه حكيماً يضــ لكونية عبثاً بال غريف وســــدى بال غاية الن العبث يضــ
 االمور مواضعها.

َنا اَل تـ ر َجع ونَ كقوله سبحانه: َناك م  َعبَـثًا َوأَن ك م  إ لَيـ  َا َخَلق  ت م  أمن  بـ    115املؤمنون / أََفَحس 
التكوين والتشـــريع عن اي غاية  فكان االصـــل املعروف عند االشـــاعرة هو خلو فعله ســـبحانه يف جمال 

وغريف، ولكن رهر يف القرن ا امس والســــــــــادا رجال من االشــــــــــاعرة انكروا هذا االصــــــــــل وقالوا بنظرية  
لتشــريعات القرآن والســنة غاايت واغراضــاً، منهم ابو املعال اجلويين  نّ إ"مقاصــد الشــرائع االســالمية" وقالوا  

ه( اال أن فرتة من الركود  790حاق الشـــــــــاطحم )ت ه(، وابو اســـــــــ 505ه(، وحممد الغزال)ت  478)ت 
ـصـطلح حىت اعيدت احلياة له يف زمن حممد عبدت) ه( بنقد شــيوخ االزهر الذين 1323 -126اصــابت امل

 تزمتوا يف الدين وكونه ال خيضع للعقل ابداً، فكرا دعوته يف التأليف والتصنيف فيه وحىت وقتنا احلاضر.
ــارات  فمثـــل هـــذت االهتزازات واجلمود وا لتحجر الـــذي جيعـــل من الـــدين ال يواكـــب متطلبـــات احلضــــــــــــــ

ــعرية ومن يطهم، وهذا  ــى خلقته شـــــعاب االشـــ ــطلح من فوضـــ ـصــ ــافة اىل ما اعرتى امل ومتغريات الزمان اضـــ
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عكس ما اكدوا عليه االمامية على ان االحكام اتبعة للمقاصــــــد واالغرايف، وان للتشــــــريع نظاماً ال تعرتيه 
 .(102) الفوضى

مقاصد الشريعة غري املصايب املرسلة االستصالح مبيناً وقوع ا لط يف نتاج املقصد مستعرضاً   ن  أمث بني  
 حتليل تلك املصطلحات اليت يبتعد بعضها عن املقصد التشريعي الدقيق.

واراد يف بيانه للتقســـــــيمات الثالثة من ضـــــــرورية وحاجيه وحتســـــــينه ومابنوا عليها متقدميهم ومتاخريهم، 
واهدافهم االرتكاز على اســـتقراء االحكام الشـــرعية وعللها يف خمتلف االبواب يكشـــف عن   كانت غااي م

 .(103) ان اهلدف من التشريع هو حفظ ضرورايت الناا وحاجيا م وحتسينا م
ولكن )يف رأي الســـبحاين( ان هذا التقســـيم صـــحيح بقوله " اذا نظران اىل الشـــريعة من منظار التجزئة، 

 --جمموع الداينة االســالمية عقيدة وشــريعة وقيماً فاملقصــد االســىن للوحي احملمدياما اذا نظران اىل  
ـصــايب على  و يكون موجوداً مثالياً ميثل امساء    ـصــحيحة والعمل ال وهو تربية االنســـان يف رل العقيدة ال

 .(104)"وصفاته
 النتائج:

ــة االمامية  .1 يف رروف تكاد تكون يف خماضـــــــــــات اجتماعية وعقائدية تتطلب   الّ إما نشـــــــــــأت املدرســـــــــ
 االحاطة والعمق ملسارها الدقيق رغم ابعادها الفكرية والعلمية املتجسمة  لية علومها.

املتمحص لكل مراحلها اليت تدأب حلالة الكمال جيدها غنية ابلعناصر املوروثة اليت تتفاعل يف حميطها  .2
ها عملية التحديث ضـــــــــمن ســـــــــياقا ا الثقافية والتارخيية متمثلة يف ئفضـــــــــااملعريف مهيأة الن تتخلق يف 

ــافـــات اجلميع رغم  ــامـــل مع ثقـ ــاً يتعـ ــاليـ ــاً عـ ــافيـ ــاً ثقـ ــا العقليـــة وروافـــدهـــا العلميـــة ممـــا انتج تراكمـ علومهـ
 االقصاءات الفكرية والعلمية والدينية اليت مرت  ا.

مبا ركزت عليه قوة املصنفات املنّقحة خلقت جواً كانت سـياقا ا املقاصدية هلا من التأصيل والتارخيية  .3
 حبثياً من االبداعات الفقهية واالصولية والرسائل العملية كواحدة سبيل ذلك التجديد.

ــريعي اال ان  .4 ــة مل  مل من الوجهة الرتاثية التجديدية امهية االفق املقاصــــــــــــدي للجانب التشــــــــــ املدرســــــــــ
لتطرف املوضـوعي مبا قد اسـتهلك او خسـر خطوة التحديد االصـطالحي يتلف فيه هذا من جهة ول

 القبول من القبول به على مستوى التأسيس والتقنني يف املدرسة االصولية االمامية.
ـصــــيها رلت  .5 ـصــــطلح مما يفهم من خالل متق الحظت املدرســـــة من خالل املســـــامهات التارخيية هلذا امل

 طول مسارة يف التعليل والغائية. يهمني عليها النظر الكالمي اجملرد واالختالف الذي حصل يف
ـصــــــــطلح )املقاصـــــــــدي( من نتاج مذهب معني بل  .6 ان ال يظن الباحث يف اســـــــــتفراغ جهدت ان افق امل

ــار اليه اجلويين )ت   ــنة النبوية، اال ان ما اشــــ ــيالته ومكوانته موجودة بوجود الكتاب الكري والســــ اتصــــ
ـصـــطلح وما احتوات يف ا اص كانت ابعاد478 ت التأســــيســــه اشــــعرية مما جعل املدرســــة ه( ابن هذا امل

اىل مـصنفا ا، مما جعل هذا املـصطلح يعيش مجلة من االمامية ان تبعد خلصـيال ا من حيث التسـويق  
 

 .263-253:اصول الفقه فيما ال نص فيه:السبحاين -102
 .199علم اصول الفقه:  : عبد الوهاب خاّلف -103
 .354 :املصدر السابق :السبحاين -104



  

50 

 27:  العدد

النقائض والشـوائب الغريبة نتيجة ابتعادهم عن سـلطة العقل وآاثر ذلك على نقاء النص وثوابته، ومن  
اتخذ  ذا املنحىن تســـمية وحبثاً حىت ال تقع يف حفرايت هنا اهابت املدارا االصـــولية االمامية ان ال 

 تلك النظرية )املقاصدية( وثغرا ا.
ه( واىل 381فال ختلو املصــنفات االصــولية والفقهية من اشــارات مراجعها منذ الشــي  الصــدوق )ت  .7

ـصــطلحات عدة منه ا يومنا من الرتكيز الواضـــح اىل املقاصـــد الشـــرعية لكن اشـــارات فرعية لثلت يف م
ـصــــــــاحل  ـصــــــــوص العلة مما يعطي ثبواتً ان لالحكام م   ا)تنقيح املناط او مالك احلكم، حجية القياا املن

وإبمكان العقل ادراك مالكاته فتكون االحكام الشرعية عند االمامية معلومة ملصايب واقعية.   اومفاسد
 كما حصل عند علماء املقاصد الذين وقعوا يف شباك االشعرية.  ضوحىت ال حيصل التناق
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 -دراسة تحليلية-الُمثل والِقَيم الُعليا في نهج البالغة 

Supreme Moral values in Nahj EL-Balaga  
-Analytic study- 

 Jaafer Ali Ashoor. Lect (1) م.د جعفر علي عاشور
 Dr. Jawad Auda Sabhan (2) د. جواد عودة سبهان

 الملخص

ـثل والقيم العلـيا يف لج البالغـة اـلذي كـان ومـا يزال نبعـاً ثرّاً وراـفداً غزيراً من رواـفد 
 
يعـاجل هـذا البحـث امل

أجّله قدراً، وما أعظمه ســــــــــفراً.  الرتاب العريب واإلســــــــــالمي، فهو انفذة ألفكاران وثقافتنا املكنوزة، تراب ما 
األمر الذي كان مدعاة ألن ندرا تلك القيم اليت تســتند إىل اســاا معريف انبع من القرآن والســنة النبوية، 

 والساعية إىل إصالح الفرد واجملتمع، وهو جزء مما أسفرت عنه نتائج هذا البحث.
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. 

 
 .اآلدابكلية   /-- جامعة اهل البيت  -1
 املقدسة. العامة لرتبية كربالء املديرية -2
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 المقدمة 

أو نفســــية، أو مجالية.   ي شــــري مفهوم القيمة إىل كل صــــفة ذات أمهية العتبارات اجتماعية أو اخالقية،
فالقيم هي تـصور عام جمرد للسـلوك، يشـعر أعضـاء اجلماعة االجتماعية  وت ابرتباط انفعال شـديد، ويتيح 
ـصـــــــــفة اجلماعية يف التبين، ولثل  ـصـــــــــف القيم ب هلم مســــــــــتوى احلكم على االفعال واالهداف ا اصــــــــــة. وتت

ليت يدين  ا شـــخص أو مجاعة هي اليت حتركه  و املوجهات العامة للســـلوك، مبعىن آخر أن جمموعة القيم ا
الســــــلوك أو الفعل، وتدفعه  و العمل بطريقة معينة، ويتخذها مرجعاً له يف احلكم الن ســــــلوكه مرغوب أو 
دد   ــد األفراد وحتــ  غري مرغوب فيــه عنــد اجلمــاعــة أو اجملتمع. فهي تشــــــــــــــكــل منظومــة ثقــافيــة اخالقيــة ترشـــــــــــــ

ــلوكيا م، وتوجه أحكامهم واا ــلوك، يف إطار ما ســ ـصـــل مبا هو مرغوب فيه من أشــــكال الســ اها م فيما يت
ـصــــــــادر خمتلفة، دينية وثقافية وبيئية  يضـــــــــعه اجملتمع من قواعد وأســـــــــس ومعايري وشـــــــــروط يســـــــــتمدها من م

ثل(3)واجتماعية
 
ــل ابمل ـصـــ ــفة اإلمام   (4)، ومن ذلك ما يت ــم من فلســــ والقيم الع ليا وهي يف )لج البالغة( قســــ

ــة والعامة، إىل   --علي  ــه إىل األحوال ا اصــــ ــاســــ االجتماعية القائمة على الدين الذي ينظر على أســــ
ـصــــــل ابلعالقات العامة. وكان ال  كل ما يرتبط بوجداانت الناا ونزعا م وحيا م الداخلية، وإىل كل ما يت

. وكان سبيله يف غرسها وزرعها يف عقول األجيال واستمراريتها، هو العملة (5)ت بىن عليه قيم اإلنسان بّد أن  
ــوائياً يف أّي يوم من األايم،  ثل والقيم العليا إىل األجيال، ومل يكن هذا النقل عشـــــــــ

 
الرتبوية اليت تنقل هذت امل

يال الالحقة بنظام ويطط اثبتة يرضــــــى عنها بل كان وما يزال وســــــيبقى منظماً مرســــــوماً مقنناً ينتقل لوج 
اطالعـه الواســــــــــــــع وعلمـه   --اجملتمع مبـا فـيه من نظم وقيم وأنظمـة وحكم. وـقد ع رف عن االمـام علي  
 .(6) الغزير و)إن علياً ملن عمالقة الفكر والروح والبيان يف كل زمان ومكان(

ـصــــــية االمام علي  ـصــــــح بدالئل شـــــــخ معانيها وتعابريها هي خواجل   ، حىت لكأن --وم ثل وقيمه تف
نفسـه ابلذات تقودت عقيدته إىل احلرص الشـديد عليها، ميارسـها ويدعو إىل ممارسـتها بيقني ال يتزعزع، وهو 
ال يعرف بذلك هوادة وال تســــاحماً. ويقودت إميانه احلّي إىل االســــتقامة ال تعرف التواًء وال عوجاً، بل لضــــي 

ــبيل احلق والعدل والواجب من غري مراعاة للخواطر وال حماابة للوجوت، وهو مثل  أعلى يف األخالق  يف ســـــــــــ
ثــــل والقيم العليــــا اليت رمسهــــا اإلمــــام  

 
لــــذا أردان يف حبثنــــا هــــذا أن نقف على امل  --والنزاهــــة والتجّرد، 

صــول  للمجتمع حىت ينعم ابألمن واألمان بني أفردات، ويزرع فيما بينهم احملبة والســالم واملودة، ومن أجل الو 
 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

 
 .285 : جملة املعرفة ،مأمون اجلنان ،ينظر: دور االعالم يف ترسي  القيم االجتماعية -3
قباري    ،أو توازن نسعى إىل حتقيقه(. قضااي علم األخالق  ،أو أهداف ينبغي التوصل إليها  ،)الغاايت اليت نسعى لتحقيقها  -4

 .132 :حممد امساعيل
 .147 -146 : جورج ج رداق ،صوت العدالة اإلنسانية -- ينظر: االمام علي  -5
 .802 :كلمة ميخائيل نعيمة  ،اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية -6
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 القيم الروحية: المبحث األول

على قضــــــــــااي االنســــــــــان كلها يف حياته الفردية واالجتماعية، وهو  لج البالغة تراب موســــــــــوعي ينفتح 
ـصــحة النفســـية واجلســـمية لإلنســـان، فضـــاًل عما له  مدرســـة لتقوي النفس، وتقوية البدن، وإســـباغ الراحة وال
من خلثريات روحية وفيوضـــــات رابنية، فكان صـــــاحبه يســـــبق العلم ابإلشـــــارة إىل قيمه الروحية، من صـــــالة، 

وحج، ودعاء، وزهد، وغريها من القيم، لريفع النفس البشـرية فوق املادة لتحيا. وهذا يوحي   وصـيام، وزكاة،
ــاميــة    -إىل املو األعلى-الن القيم الروحيــة هي: )نظرة اثقبــة إىل مــا وراء احليــاة املــاديــة   عــامل املبــادئ الســـــــــــــ

صـــــــــــــل إىل درجة )التقوى( ، فإن ذلك يؤدي يف النهاية إىل ترقية االنســـــــــــــان حىت  (7) والنظامات الروحية( ي
حيث الغاية النهائية، تلك الغاية اليت تتوق إليها نفســــــــه و فو إليها روحه، ويبدو أن اهلدف الغائي لإلمام 
من هذت القيم هو ايقاظ الناا من ســـــــبات الغفلة والغرور ابلتقرب إىل  ، ألن يف حياة الفرد جانباً مادايً 

حيــاة الفرد املــاديــة تتقوم ابلوجود املــادي العيين، فــإن حيــاة الروح تقوم   وجــانبــاً روحيــاً معنوايً، وإذا كــانــت
برتســــي  هذت القيم عن طريق منهجه القيمي الروحي، بقوله:   --ابلقيم الروحية، لذا أغىن اإلمام علي 

وله، واجلهاد  يف  ــ  بحانه: اإلميان  به وبرســــ ــ  ل به املتوســــــلون إىل   ســــ ــ  ــبيله فإنه ذروة ))إّن أفضــــــل ما توســــ ســــ
الة فإلا املّلة، وإيتاء الزكاة فإلا فريضــة  واجبة ، وصــوم   ـصـّ اإلســالم، وكلمة االخالص، فإلا الفطرة ، وإقام  ال

 .(8)شهر رمضان فإنه ج نة من العقاب، وحج البيت واعتمارت  فإلما ينفيان الفقر ويرخصان الذنب...((
ي يدخل يف صــلب النظام القيمي الروحي لإلمام، لذا اعتمد ي فاد من هذا النص أن التدرج أمر أســاســ 

فكرة التدرج يف العمل الروحي، تبعاً لقوة اإلميان عند الناا، فقدم اإلميان بوصــــــــــفه قيمة روحية ع ليا، وهو 
ـصـــدية ابعثها تورف الداللة توريفاً  أصــــل األصــــول كلها، ويرى الباحثان أن التقدي  ذت الطريقة جرى بق

حياً. و ا اجلهاد  يف املرتبة الثانية، كونه قيمة روحية ع ليا يهدف إىل رفع شـــأن االســـالم بداللة ما قيمياً رو 
يومئ إىل أنه لوال اجلهاد ما ترفع  --بقوله: ))فإنه ذروة االسـالم((، وكأن اإلمام   --ذكرت اإلمام 

توحيد ضــمن القيم الروحية عند اإلمام  لإلســالم راية، وال كان له عني وأثر، وتكتمل صــورة العناية بعقيدة ال
راد بكلمـة االخالص النطق بال إـله   --

 
بـتأكـيدت مـبدأ قيمـة التوحـيد املتمثـلة بكلمـة اإلخالص. وليس امل

ــان  ــارة إىل أن اإلنســــــــــــ راد مـا للـيه من التعـبد ـله، والتوكـل علـيه وحـدت، أمـا الفطرة فهي إشــــــــــــ
 
إالّ  ، وإمنـا امل

عقيدة التوحيد، بل يســــتجيب لكل قيمة من القيم الروحية اليت هي من مبادئ بفطرته وطبيعته يســــتجيب ل
يف توريف مفردة )الصالة( قيمًة روحيًة عليا خمصصاً إايها مبوضوعة   --. و ارتشف اإلمام  (9)اإلسالم

ـصـــــلة بني قلب العبد ونور  ، وهي معراج املؤمن إىل عرش  ، وهي رمز تعبد اإلنســــــان  ، وتســــــلي مه ال
ألمرت يف حقول حياته كافة، وهذا يكشف دقة اختيار االمام لقيمة الصالة ووضعها يف مكالا الذي حيقق 
التعانق البعادها الداللية بوصـــــــفها الطريقة والشـــــــريعة والدين. وما ي عضـــــــد هذت القيمة الروحية )الزكاة( اليت 

ـصـــادي للمجت مع، والعامل األول يف حمو جذور الفقر، خلا يف املرتبة الســــادســــة، وهي أشــــبه ابلتنظيم االقت
 

 15 :مي زايدة ،رسالة األديب إىل احلياة العربية -7
)ب ين اإلسالم على   :يف حديثه املبارك  --قد أفاد وأخذ من قول الرسول    --إنه    ،242  -1/109  :لج البالغة  -8 واحلج، وصوم رمضان(. ينظر: صحيح البخاري:   ،وإيتاء الزكاة  ،وإقام الصالة  ،وان حممداً رسول    ،شهادة ان ال إله إال    :مخس

 . 4515ورقمه  ،8/404
 . 2/105 :اد مغنيةشرح الشي  حممد جو  : ينظر: يف رالل لج البالغة -9
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 27:  العدد

ــاط   --وهذا ما يثبت عمق اندماج هذت القيمة، فأوردها اإلمام   أللا لثل وجهاً مهماً من وجوت النشـــ
ـصــرف، كانت وما  ـصــادي اإلســـالمي يف كفيت امليزانية العامة هلا أهدافها ونظمها ا اصـــة يف اجلباية وال االقت

ــفحات هذا ــرقة من صـــــ ــفحة مشـــــ ــرعه   عز وجل لعبادت، لتقوية  تزال صـــــ النظام اإلهلي العظيم، الذي شـــــ
روابطهم االجتماعية وإقامتها على أساا متني من الرأفة والرمحة والتكافل املادي واملعنوي، وبناء جمتمعا م  

 بناًء صاحلاً حمكماً متماسكاً.
صــيام(. وقراءة اثنية للمقطع )وصــوم شــهر رمضــان( لكن القارئ املشــارك من رصــد   القيمة الروحية )ال

تلك القيمة اليت ميكن كشـــــــــف اليا ا الداللية كونه من اهم العبادات وركناً من أركان الدين، ووجوبه يعد 
ـصـــــاء، و أن له  من الضــــــرورايت، فضــــــاًل عن انه وقاية من أدواء الروح والقلب والبدن، فمنافعه تفوق اإلح

ـصــحة، وال ســـيما إ ـصــد يف أفضـــل أوقاته شـــرعاً، وحاجة البدن خلثرياً عجيباً فبه حفظ ال ذا كان ابعتدال، وق
اليه طبعاً، مث أن فيه من راحة القوى وأعضاء ما حيفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إاثرة وهو انتصار 
اإلنســــان على نفســــه، ولرينه على كبح الشــــهوات واألهواء، فإىل جانب طاعته عز وجل جندت تربية روحية 

 الغاية النهائية للصوم.وخلقية حيث 
ــلمني ووحـد م   يف حني نرصـــــــــــــــد قيمـة روحيـة )وحج البيـت(، إذ إن هـذت القيمـة  ـدف إىل قوة املســــــــــــ
ــود واألبيض، والغين والفقري، واملرأة  ــري، حني يرى األســـــ وعظمتهم وكثر م، أي جانب وحدة اجلنس البشـــــ

صــــــــــــــغري، كلهم واقف يلحم، وكلهم يرتــدي زايً   نقيــاً رمزاً لطلــب النقــاء   اً موحــداً أبيضـــــــــــــــ والرجــل، والكبري وال
الروحي، ونبذاً ألدران املادة اليت علقت الجســـامهم طوال أايم عمرهم. فتبعث يف نفســـه فكرة ازالة الفوارق 
ووحدة اجلنس البشـــــــري الذي دعا   إليه من دون لييز، ومن مث كشـــــــف هذت القيمة الروحية عن مفاتيح 

 ( إىل جانب نفي الفقر وغســـــــــــــل الذنب. تبني يف موضـــــــــــــوعه التحليل   لداللة مركزية واحدة هي )طاعة
الســـابقة الرتابط احلاصـــل املتحقق، والعالقة املتواشـــجة املتبادلة بني موضـــوعة القيم ومفردا ا، وما يبثانه من 
تشــــــــــــــظيات داللية على نســــــــــــــيج بنية القيم ك لها، ويكشــــــــــــــف هنا أثر موضــــــــــــــوعة القيم من حيث اختيار 

 وانتقائها، فيأتى  ا خمصوصة يف صميم اجلانب الروحي.  (10)املفردات
ـصـــاح عن املعاين  إذ إن جناح االلفاظ يعود يف جزء كبري منه إىل قدر ا اليت تولد املواقف املطلوبة، واالف
ــيلة نتخذها  الدقيقة اليت اول يف نفس الباب وداخل وعيه، فليســــــــــت األلفاظ )هدفاً لذا ا وامنا هي وســــــــ

 .(11)الدالالت وا واطر اليت اول يف أذهاننا( للتعبري عن
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 

 .(13)ديب املرهف هو الذي يوفر األلفاظ جواً من اللغة وااللتئام فيما بينها، فاأل(12)مع معناها
جيند لقيمه الروحية الســـــــــــــياق الدقيق مبا تكونه من مفردات متناســـــــــــــبة   --وعليه فإن اإلمام علي 

ــالم وأركانه يف إاثرة اجلوانب الروحية اومتج ــوعته اليت ال خترج عن الدعوة إىل فرائض األســ ــة مبوضــ وبة خاصــ
 

 . 1/136  :ينظر البيان والتبيني  .ألن املعىن الشريف عندهم مرتبط ابللفظ الشريف   ، وقد عين النقاد العرب ابأللفاظ وأكدوها  -10
 .5 :د. إبراهيم أنيس ،طرق تنمية االلفاظ -11
 . 216 :د. عبد الكري بلبع ،ينظر: النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه -12
 .266 :د. إبراهيم سالمة  ،بالغة أرسطو بني العرب واليوانن :ينظر -13
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ــة،  د ابجلمل املقرونة بـــــــــــــــــــــ )الفاء( معرتضــــ ــّ ــان، من هنا نلحظ أن مقطع القيم حمشــــ الكامنة يف ذات االنســــ
ـصــــــد التعليل، اذ تكرر ذكرها ســـــــت مرات عند ابتداء كل مجلة من مجل املقطع، إذ يتوزع على ســـــــت  والق

ن الفقرة اليت فقرات، كل فقرة تشـكل وحدة فكرية تتمتع إبيقاع نغمي مسـتقل )خاص( ختتلف إبيقاعها ع
ــر فيـه راتبـة التكرار فـإنـه الخـذ دور احملفز الـذهين عنـد   تليهـا، وهـذا التنوع االيقـاعي ابلوقـت الـذي يكســــــــــــ

 املتلقي لاللتفاف إىل املضمون القيمي )الروحي( للفقرة املقروءة والتهيؤ للقادم من القيم.
لرقة والفرح واالنفراج والتوســـــــــــــع وتعد الفاء من األصـــــــــــــوات الرخوة، املهموســـــــــــــة املرققة، ومن معانيها ا

 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 
ــتمـل عليـه بعض األدعيـة من فضـــــــــــــــائـل روحيـة   احلقـائق اليت قـد يغفلهـا أغلـب الـداعني، انهيـك عمـا تشــــــــــــ

ــكينة، فا ــبغ  ا النفس فتمنحها اهلدوء والســــــ ــانية، ومعارف رابنية تســــــ لنفس حية ابلدعاء،  وأخالقية وإنســــــ
ل  َما ق  انبضـــــة ابلورع والتقوى، ومن هنا يرى القرآن أن قيمة اإلنســـــان تكمن يف دعائه وتضـــــرعه إىل  : 

ــان إىل معرفة   وعشــــــق  (14)يـَع َبأ  ب ك م  َريبّ  َلو اَل د َعاع ك م   ، وكيف ال يكون الدعاء  ذت األمهية وهو اإلنســــ
رمحته والظفر بعفوت ومغفرته بوساطة التوسل المسائه احلسىن، من جانب آخر فإنه يكشف املعبود بغية نيل  

لنا عن قيمه الروحية التهذيبية اليت تتحقق بعض صـورها عن طريق إعمام الدعاء ذلك اإلعمام الذي يدفع 
ــيقة والذوابن يف عامل امللكوت اإلهلي ــانية إىل االنفالت من دائرة الذات الضــــ وإن الدعاء ال  ابلنفس االنســــ

 --، وخلسـيسـاً على ذلك، جاءت أدعية االمام علي (15)يـصدر إال لباعث اإلميان اب  والتسـليم ألمرت
ــر:   نَس إ ال  منطلقــة من قنــاعتــه ابملهمــة العبــاديــة اليت أوكلهــا   تعــاىل لبين البشــــــــــــ ت  اجل  ن  َواإل   ا َخَلقــ  َومــَ

ــلوبية مائزة يف ميدان العلم   ، منتهجاً فيها لغة(16)ل يَـع ب د ون   الشـــريعة اإلســـالمية، فضـــاًل عن ألا إمارات أسـ
والبيان، ولنا أن جند بعض اليا ا يف قوله: )اللهم، داحي املدح ّوات، وداعم املســـــموكات، وجابل القلوب  
 على فطر ا، شقيتها وسعيدها، إجعل شرائف صلواتك ونومي بركاتك، على حمّمد عبدك ورسولك، ا ات 

. نلحظ أن مقطع الدعاء ومفردته االفتتاحية )اللهم( هلا عالقة بنفسـية (17)ملا سـبق، والفاتح ملا انغلف...(
ــأن حممد  --اإلمام علي   ــول    --حال دعائه   تعاىل، أن يرفع من شـ عندت مع علمه الن لرسـ

ــل، وإذن فال معىن هلذا  الدعاء إال العبادة والتقرب إىل   عند   ما ال حيلم به ملك مقرب وال نحم مرســـــــ
ــه ــتهالل (18)  بتعظيم حبيبه وتقديسـ ــبة ك لها، وهذا االسـ ــوعة اليت محلت تكثيف املناسـ ، متزامنة مع املوضـ

اءمولود يف رحم االسـتهالل القرآين عند قوله تعاىل:   ، وقوله (19)الل ه م  َمال َك ال م ل ك  تـ ؤ ا  ال م ل َك َمن َتشـَ
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َر يف  تعاىل:   َماَوات  َواأل  ــ  ـصــدية اتمة جعلت منه (20)الل ه م  فَاط َر السـ ، وهذا مل يكن اعتباطاً، وامنا جرى بق
 دااًل أسلوبياً، فقد جاء مرتبطاً فكرايً وروحياً مع طبعة الدعاء قيمة روحية.

د النــداء )الّلهم(: ))الّلهم اغفر ل مــا أنــت أعلم بــه ميّن، فــإ  --ويكرر اإلمــام علي   ن عــ دت  فعــ 
علّي ابملغفرة، الّلهم اغفر ل ما وايت من نفســي ومل جند له وفاًء عندي، الّلهم اغفر ل مما تقربت به إليك 

 .(21)بلساين مث  خالفه قلحم، الّلهم اغفر ل رمزات األحلاظ...((
ــاء قيمي روحي يتســــــــــــــع تدرجيياً بتكري --واملتفحص للنص يرى أن اإلمام علي  ر قد مّهد لفضــــــــــــ

النداء )الّلهم( وإن هذا االتســـــــاع يدفع املتلقي ابلتواصـــــــل الروحي مع   عز وجل، وميهد حلمل املتلقي ال  
شــعورايً على الســؤال، بتكرير لفظة )الّلهم( مقرونة بطلب ذاا خمتفية يف نفس الداعي وإن مل يصــرح به، و 

زداد عليها القيمة اللغوية اليت أســهمت  ألســلوب األمر قيمة ووريفة معنوية وداللية ي   --أعطى اإلمام  
ـصـــــة أســــــلوبية تتجلى ابلرتكيز على   ـصـــــي يف حتديد مالمح النص. ويتضــــــح هذا بوســــــاطة وجهة شــــــكلت خ
استعمال الفعل )اغفر( بصيغة أمرية، فرتات قد ورد يف الدعاء أربع مرات، مقروانً بــــــــــ )الّلهم( اعتمدت اإلمام 

يقة هي اإلقرار ابلعجز، فال ميكن لإلنســان حتقيق كينونته مبشــيئته مورفاً الداللة املعنوية ليؤكد حق --
 وإرادته 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  
ــيقية (22)حبســـــب العناية ابألمر((  العرب التكرار واإلعادة إرادة االبالغ ــكل قيمة موســـ ــاًل عن انه يشـــ ، فضـــ

ـصــــورة وتقريرها، فهو يف  مهمة ووســـــيلة من وســـــائل التنويع النغمي يف النص، ويســـــهم يف خلكيد املعىن أو ال
ــدة انتبات املتلقي، وهو  ذا  حقيقته إحلاح على جهة مهمة يف العبارة، ليكشــــف عن اهتمام املتكلم  ا وشــ

ذو داللة نفســية قيمية، وهلذا يرتبط ابحلالة الشــعورية لالنســان كما يكشــف عما يشــغل االديب من املعىن 
 فكرة خلخذت وتتسلط عليه.

ن وجهي ابليســــار، وال تبذل جاهي ابإلقتار فأســــرتزق  ومن مظاهر الدعاء االخرى دعاعت: ))اللهم صــــ 
نت بذم من منعين، وأنت من وراء طالحم رزقك واســـــــــــتعطف شـــــــــــرار خلقك، وأبتلى حبمد من أعطاين، وافت

 .(23)ذلك كله وّل اإلعطاء واملنع((
اإلقتار(، اي بني الغىن والفقر،  -تقاباًل لطيفاً وضداً مجياًل، إذ قابل بني )اليسار    --ورف اإلمام  

ه  واملنع(، فجســد ضــدا التقابل تشــكياًل قيمياً روحياً يف صــيانة الوجه وحفظ -و )احلمد، والذم( و)اإلعطاء
ـصـــيغة خطاب اإلفراد ألن  (، إذ جاء الفعل ب ن  من التعريف للســــؤال، معضــــداً ومســــتنداً إىل فعل األمر )صــــ 

ال يسـرتزق وال يسـتعطف خملوقاً على االطالق، طاملاً من وراء ذلك   عز وجل، فهو وّل   --االمام 
 اإلعطاء واملنع.

ـصـــــــي، فاملقابلة مل تكن اســــــــلوابً زخرفياً، زائداً، بل جاءت ال غرايف داللية، منســــــــجمة مع الســــــــياق الن
 ومعربة عن معانيه. --ومتوافقة مع مقصدت 
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وأما الزهد فإنه من املفاهيم اليت تعرضـــــــــت هلا األداين اإلهلية، على أنه يعين عدم التعلق مبادايت الدنيا 
ت، وإمنا يراد به عدم وحطامها، وابلطبع ال ي راد ابلزهد حرمان االنســــــــــان من املال والثروة واملقام واإلمكاان

 االنقياد واالستسالم هلذت العناصر والوقوع يف أسرها، بل ينبغي له أن يكون أمرياً عليها.
ــار اإلمام  ـصـــــــر   --ومن هنا أشــــــ إىل حقيقة الزهد قيمة روحية ع ليا فقال: ))أي ها الّناا، الّزهادة  ق

الزهد ثالثة أوصاف: األول   --وقد حدد اإلمام  .  (24)األمل، والشُّكر عند النعم، والورع عند احملارم((
صــة، أ زر علماً  )ق صــر  األمل(: وهو أن حيســب االنســان لنزول املوت الذي ينتقل به إىل حياة روحية خال

 من احلياة اليت كان حيياها  سدت، ويستعد له ابلعمل الصايب.
لفعـل ال ابلقول، واالعرتاف اللـا من   الـثاين )الشــــــــــــــكر  عـند الّنعم(: قيمـًة روحـيًة تتمـثل ابلطـاعـة، واب

 والتصرف فيها على وفق ما شرّع.
الثـــالـــث )الَورَع عنـــد احملـــارم(: الورع كقيمـــة روحيـــة عليـــا تتمثـــل ابلكف عن احملرمـــات، والوقوف عنـــد 

 الشبهات.
إال يف قصــار كلماته، قد يبدو خمتلفاً مع هذا التفســري،   --وهناك تفســري آخر للزهد أوردت االمام 

: ))الز هــد ك لــه بني كلمتني من الق رآن، قــال   --أنــه يتفق معــه يف املعىن قيمــًة روحيــًة عليــا، إذ قــال  
بحانه:   َا آاَتك م  ســـــــــ  َرح وا مب  و ا َعَلى َما فَاَتك م  َواَل تـَف  ، ومن مل  ا على املاضـــــــــي ومل يفرح (25)ل َكي اَل خَل ســـــــــَ

هو الرضــــا ابمليســــور، فال حتزنوا   --. فالزهد من وجهة نظر االمام (26)ابآلا فقد أخذ الّزهد بطرفيه((
 ملفقود، وال تفرحوا مبوجود.

واملســتشــف من النص املقدم أن االقتباا حقق عدواًل أســلوبياً شــّكل دعامة من دعائم لييز األســلوب 
صـــــــــــــورايً أوســـــــــــــع ما حيققه النص لو مل يكن االقتباا مبعىن أن اال  ذا  --مام يلقه فضـــــــــــــاء ذهنياً وت

ع فضــاء النص واضــفى عليه شــيئاً من اإلمتداد القيمي ومبا مي كن املتلقي من اســتشــعار البينية  االقتباا وســّ
 من القرآن الكري، فجاء االقتباا أبلغ بياانً وأعمق داللة.

ــرة احملورة غري احملورـية إىل النص األول ، وهو ان يعمـد األدـيب  (27)وهـذا مـا يطلق علـيه ابلقرآنـية املـباشــــــــــــ
)القرآين( فـيأا برتاكيـبه ولكن بتوريف جـدـيد اي دالـلة اخرى، وهي مرحـلة اعلى يف التوريف من القرآنـية 
ــرة احملورة احملورـية؛ امـا يف هـذت القرآنـية ـفإن األمر يتوقف على درجـة واحـدة وهي النص دون احملورـية  املـباشــــــــــــ

لى درجتني وهي النص والداللة وهي تقوم على جماراة وذلك ألن االسـتسـالم للنص يف احلالة األوىل كان ع
 النص األديب للنص القرآين ومن مث اال راف إىل مقصدية خمتلفة.

ولنا بعد ذلك أن نشــــــــــــري إىل التقوى اليت ت عد قيمة روحية ع ليا  دف إىل طاعة   عز وجل مبعىن أن 
ريت، فالتقوى يف أصـــل معناها جعل النفس يتقي االنســـان ما يغضـــب ربه وما فيه ضـــرر لنفســـه أو إضـــرار لغ

ــتدعي العلم  ــلها، وا وف يســــــ ــبة ملا خياف، فخوف   أصــــــ يف وقاية، وال اعل النفس يف وقاية إال ابلنســــــ
ابملخوف، ومن هنا أم كان الذي يعلم   هو الذي خيشــــــــات، أم وكأن الذي خيشــــــــات هو الذي يتقيه. هلذا 
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ة، فوجه النفوا إليها بقوله: ))احلمد    الفاشـــــــي يف ا لق محدت ، بتلك القيمة الروحي  --عين االمام  
ــيكم  بتقوى   فإلا حق   عليكم، واملوجبة على    -عباد  -والغالب ج ندت ، واملتعال حّدت ... أوصـــ

ــتعينوا  ا على  ، فإن التقوى يف اليوم، احلرز  واجل   ــتعينوا عليهـا اب ، وتســــــــــــ نة، ويف غد   حقكم، وأن تســــــــــــ
 .(28)الطريق إىل اجلنة، مسلكها واضح، وسالكها رابح، ومستودعها حافظ((

يســــــتهل كالمه الســــــلوب )احلمد  (، للتعريف بقيمة )التقوى(، وهو أســــــلوب ال  --جند اإلمام  
ور وفواحتها بـــــــــــــــــ )احلمد   ( األخذ من القرآن ، إن مســـألة (29)خيرج عن مرجعيته القرآنية يف اســـتهالل الســـُّ

الكري هي ممارسـة كبرية عريقة، لتد إىل جذور العصـور االسـالمية األوىل، فضـاًل عن كون املأخوذ منه نصـاً 
، ))فنظم القرآن جنس متني، واســلوب متخصــص، ونبيل  (30)مقدســاً ذا أثر كبري يف نفســية املرســل واملتلقي

لتحميد   والثناء عليه اقتداًء بكتاب   تعاىل، يبدأ اب  --. لذا كان االمام  (31)عن النظري متخلص((
، مبعىن (32): ))ك ّل أمر ذي ابل مل يبدأ فيه ابحلمد فهو أقطع((--وعماًل مبا اشـــتهر عن رســـول    

 مقطوع الربكة.
بــــــــــــ )احلمد    الفاشي يف ا لق محدت( ان يبني الن ا الئق مجيعها تسبح    --من هنا أراد االمام 

صــاً به، هلذا أورد االمام  حبمد : --  بلســان املقال أو بلســان احلال، وهذا ما جعل )احلمد  (، خمت
ــيكم  --، مث قـال  (33))احلمـد  معرفـة يف مجلـة امسـية لـيدّل على ثـبات احلمـد   (  -عـباد  -: ))أوصــــــــــــ

: )فـإلـا حق --المـام  بتقوى  ((، كون التقوى قيمـة روحيـة موجبـة  ـدف إىل طـاعـة  ، و يومئ ا
   عليكم(. وهي فريف وحتم على العبد.

لبيــان حق العبــاد فيقرر قــائاًل: ))واملوجبــة على   حقكم((، يريــد أن التقوى   --ينتقــل االمــام  
ــائه، فالطاعة حق   على عبدت، والثواب عليها حق  ــتحقاق ثوابه، ومعينة على رضــــ ــبباً الســــ جعلها   ســــ

والفرق ان طــاعــة العبــد   فريف حبكم العقــل، أمــا الثواب على الطــاعــة منــه تعــاىل فقــد للعبــد على ربــه،  
ه  الر مح َةَ فرضـها هو على نفسـه: . مث ينتقل إىل بيان االسـتعانة: ))وأن تسـتعينوا (34)َكَتَب َربُّك م  َعَلى نـَف سـ 

 --عليها منه تعاىل، يواصـــــــــل االمام عليها اب ((. اذا ما أردان طاعة   عز وجل فعلينا طلب العون 
ــتعينوا  ـا على  (، اي على الـعافـية وا الص من  ــتـعاـنة  ـا على  : )وتســــــــــــ بـعد ذـلك بـيان كيفـية االســــــــــــ
عذاب  ، اذ ال ســبيل إىل النجاة منه إال ابلطاعة، مث يســتمر االمام يف بيان التقوى )فإن التقوى يف اليوم 

ريق إىل اجلنة(. نلحظ هنا أن املقطع اشــتمل على صــورة كنائية اســهمت يف بلورة  احلرز واجل نة، ويف غد الط
كىن عن الــدنيــا ابليوم، وكىن عن اآلخرة ابلغــد.   --الرعيــة القيميــة للتقوى املراد تبليغهــا. فــإن اإلمــام  

صـــــــــــــــديـة ابعثهـا توريف الـداللـة توريفـاً   ام قيميـاً  ويبـدو هنـا أن تقـدي املعىن الكنـائي  ـذت الطريقـة جرى بق
روحـياً يف اـلدنـيا واآلخرة، ـفالتوريف القيمي يتحقق حبمـل املتلقي على التفكري بعـاقـبة التقوى ومـا تؤول الـيه 
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حال االنســـــان دنيا وآخرة، فإن )مســـــلكها واضـــــح(، وهي ال شـــــك إشـــــارة إىل االســـــتقامة، والعلم والعمل 
ــالكهـا رابح(، واي شــــــــــــــيء اكثر رحبـاً   للمرء من أثر نبـيل ينتفع ـبه الـناا؟ مث الـنافع لوفراد واجلمـاعـة و)ســــــــــــ

ــتمر االمام   ــتودع التقوى هو الذي تكون التقوى  --يســـ ــتودعها حافظ، ومســـ ــتودعها )ومســـ م بيناً مســـ
وديعة عندت وهو   فأن من يتقي   فقد جعل تقوات وديعة عند  ، وهو ســــــــــبحانه حيفظها له، ويكافئه 

 .(35)عليها الحسن منها(
ــا ــتدعي وادر االشــــــ ــلويب انجح يظهر جانباً من الداللة يف النص، مما يســــــ رة إىل ان الكناية اجراء اســــــ

صــــــــــــــرح ـبه على   ــتثمـار االمكـاانت اليت توفرهـا آلـيات النص الظـاهري امل ايالءهـا عـناـية كبرية من خالل اســــــــــــ
 سطح النص لغريف االحالة إىل الكشف عن الداخل املكنون للنص.

صــــــــــــــور تنســــــــــــــجم وجمرايت   النص، أللـا عملـت على تعزيز االنزايح الكنـائي وداللتـه فجـاءت هـذت ال
االنتاجية اليت تســــــــــــــعى إىل لجيد )عاقبة التقوى( وتعظيمها عرب هذا التعبري الكنائي الذي غلف فضــــــــــــــاء  

 النص، لغريف اثبات هذت الصفات يف نفس املتلقي وذهنه، فيتحسس وقعها وحضورها الفاعل.
يمه الروحية اليت ي ريدها اإلســـــالم للعالقة بني أفراد جمتمعه ان يورف ق  --وهكذا اســـــتطاع االمام 

ـصـــية األفراد واعلهم ينعمون  بكل جوانبها؛ أللا هي أســــاا بناء جمتمع رصــــني، ومن طريقها تتكون شــــخ
 حبياة سعيدة خالية من كل االضطراابت النفسية.
 :(36)المبحث الثاني: القيم اإلنسانية

حياة االنســــــان، ويف معاجلة القضــــــااي اليت تدور حول االنســــــان الذي ي عد للقيم االنســــــانية أثر كبري يف 
ثل والقيم من حيث هو انســــــان بدون النظر إىل نوعه أو نســــــله أو لغته، وهذت االنســــــانية يف مسّوها 

 
حمور امل

ــالة األداين، من هنا أد ــية التكري له، إمنا هو رســـ ــان وفرضـــ رك ومسوقها يف كل ما تنادي به من كرامة االنســـ
الدور الذي تؤديه القيم االنســــــانية واآلاثر اليت ترتتب عليها، فلم ينس دورت االنســــــاين  --االمام علي  

ــان الكامل  ــانية، ألن االنســــ ــه فحســــــب، وامنا يعرب عن اخوانه يف االنســــ الذي يقوم به اذ ال يعرب عن نفســــ
ــانية اليت اعل من االنســـان انســـاانً  الذي تســـعى الشـــريعة االســـالمية إىل تكوينه ال يكتمل إال ابلقيم   االنسـ

ــيته ـصـــــ ــخ ــفي عليه قيمته وشــــــ ــع نطاق احلدود    --، و ذت النظرة يكون االمام (37)راقياً، وتضــــــ قد وســــــ
االنســانية البعيدة اليت تقف عند حد معني، وذلك خلكيداً لكرامة اجلنس البشــري بعناصــرت ومقوماته املادية  

ان لالنســان على االنســان حقوقاً كبرية فوق هذت يف طليعتها عقد حبل   واألخالقية واإلنســانية كافة، طاملا
 املودة واأللفة بني الناا أفراداً ومجاعات، قبائل وشعوابً.

ول البحث بيانه اطاملا ان الذي جيمعهم أصــــــــــل واحد وطريق مشــــــــــرتك، وغاايت ال تتباعد وهذا ما حي
واللطف، واألخاء، والرفق، واللني، واملســـــــــأواة، واحلرية، بوســـــــــاطة القيم االنســـــــــانية اآلتية: )الرمحة، واحملبة، 

 والصداقة(.
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 27:  العدد

قيمة انســــــــــانية يف نفوا االفراد وهي مسة من مسات االنســــــــــانية وهي صــــــــــفة حتيي اجملتمع  الرمحة: لثل 
وتنقله من مراتب احليوانية إىل مراتب اآلدمية واالنســـــانية، وقد حث   عز وجل على الرمحة حىت وصـــــف 

ُّ ذ و الر مح َة  الرمحة قال تعاىل: نفســـــــــه بذي   ، (39)َوَربَُّك ال َغف ور  ذ و الر مح َة  ، وقوله تعاىل: (38)َوَربَُّك ال َغين 
ــفـات ا ـالق والعبـد، واجـب  من هنـا وجـب على العبـد ان حييي يف قلبـه الرمحـة للعبـاد كلهم، أللـا من صــــــــــــ

 عليه ان يتأسى بصفات ربه عز وجل.
ــرت النخعي يف  --م علي هلذا كان االما ــى مالك األشــــــــــ ارحم احلكام ابلرعية، من ذلك أنه أوصــــــــــ

ـصــــــــــر قائاًل: ))واشـــــــــــعر قلبك الّرمحة للّرعية، واحملّبة هل م، والّلطف  م، وال تك ونّن عليهم  عهدت حني والت م
 .(40)سب عاً ضاراي تغتنم أكلهم، فإلم صنفان إما أخ لك يف الدين، وإما نظري لك يف ا لق...((

وكل ذلك إشـــــــعار منه لنا المهية حمبة احلاكم لرعيته اللا ضـــــــرورة لاماً كالعدل، فضـــــــاًل عن ما يف هذت 
القيم من حنـان عميق ومن عطف كثري على الرعيـة، ممـا ينزع عن الوال العبوا والتقطيـب، واذا الوال أخ 

ــب ع ضــــــــــار  وال وجه متجهم. واذا الناا لديه  آمنون مطمئنون، فإذا امتو قلب رحوم عطوف لطيف ال ســــــــ
 الوال ابلرمحة كان انصافاً للمظلوم ورمحة للناا.

قيمـة )اإلخـاء(، بني الوال والرعيـة: ))إمـا أخ ـلك يف اـلدين((، وهـذا مـدعـاة    --ويرســــــــــــــ  االمـام  
برابطة إلشاعة أجواء األخاء يف اجملتمع، وفيه إحياء لقيمة االنسان: )أليست غايته أن يشدك إىل اآلخرين  

  - -، مث يرتقى االمام  (41)األخاء؟ فأذا أوجدت رابطة اإلخاء بصفة االنسان وحدها، فما يف ذلك إمث(
ــان كافية يف نظر اإلمام علي، ألن اعله  ــفة اإلنســـــــ ــانية: )وصـــــــ يف تربيته للوال إىل مرتبة أمسى وهي االنســـــــ

أســـــــــــاســـــــــــاً    --، وبذلك يثبت لنا االمام (42)حّقه(حمرتماً حمبوابً، مرفوقاً به، معطوفاً عليه، غري مهدور 
ــان الكثر من ألف  ــابقاً االعالن العاملي حلقوق االنســـــــ لطبيعة العالقة بني مجيع الناا يف عموم األريف ســـــــ

ـصــدع (43)ســـنة ويزيد ـصــيغة األمر: )أشـــعر(، املشـــعرة الن الداعية ينبغي أن ي ـصــدراً ب ، و نلمح أن املقطع م
ا منهاجاً وغاية، ألن يف القيم حياة للمجتمع وإعماراً لوريف اب ري والصـالح. بتلك القيم، وأن يتخذ منه

-هذا وقد طبعت افعال األمر يف الشـاهد )أشـعر، ألطف( الرتكيب بطابع القوة والشـدة بطلب من االمام 
 إىل احلاكم. -

يدها االسالم يريب الوالة على حب الرعية وهي الصور اليت ير   --وهكذا يظهر لنا أن االمام علي 
للعالقة بني الوال والرعية بكل جوانبها، اذ قام بتوصـــيد روح الرمحة واحملبة واللطف يف نفس الوال بوســـاطة  
منهجه القيمي الرتبوي الذي يريب الوال ويعد روحياً وأنســـــــانياً وأخالقياً ليبين جمتمعاً صـــــــاحلاً يســـــــودت ا ري 

 واحلب والوائم.
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واة بني الرعية اا القدر من الرتبية، بل حث الوال على الرفق واللني واملسـ  ذ --وال يكتفي االمام 
يف اللحظــة والنظرة، واإلشــــــــــــــــارة والتحيــة معلاًل ذلــك حىت ال يطمع العظمــاء يف حيف الوال، وال ييــأا  

عفاء من عدله، ذلك كله جندت يف قوله  ــ  لعامله: ))وارفق ما كان الّرفق أرفق، واعتزم ابلشــــــــدة  --الضــــــ
ني ال ت غين عنك إال الّشدة، واخفض للّرعية جناحك، وألن هلم جانبك، وآا  بينهم يف اللحظة والنظرة،  ح 

. لقد (44)واإلشــارة والتحية، حىت ال يطمع العظماء يف حيفك، وال ييأا الضــعفاء من عدلك، والســالم((
ــلة الق ــلســــ ــلســــــل هرمي بديع ســــ ــانية يف هذا املقطع يف تســــ يم اليت ي بىن عليها الرفق رتب االمام القيم االنســــ

ـصـــــــل حدود كل قيمة معلاًل إايها، كان   ابلرعية مبدأ من األســــــــس الرافقة هليكل الرعية منتهياً مبكمال ا فف
ينهج هـذا الطريق يف تنظيم العالقـة   واعيـاً لـامـاً ملكـانـة هـذت القيم فبني ذلـك آمراً عـاملـه أن    --االمـام  

قوقه كاملة وينعم معه اجملتمع حبياة طيبة وهذا ما كان يهدف إليه االمام بينه وبني الرعية لينعم كل منهما حب
--. 

 -اعتزم   -يف هذا املقطع، يعتمد صـــــــــــيغة األمر )أرفق   --وعلى أســـــــــــاا ما تقدم نلحظ االمام 
ــانية اليت  -ألن    -ابســــــــط   -اخفض   ــتجابة اليت تتوافق مع القيم االنســــــ (، اليت تقرر داللة مدى االســــــ آا 

 واة( يف حقل دالل واحد.اواملس -واللني  -مثل بـ )الرفق تت
ــتعمـال االـمام   ــهـا عرب اســــــــــــ ــتعمـااًل فنـياً تراعى فـيه   --إن مجـالـيات اللـغة ميكن ان نتلمســــــــــــ هلـا اســــــــــــ

ــوات من خالل جمموعـة االلفـاظ واملعـاين  ــتقـل عن ســــــــــــ متطلـبات العملـية االدبـية فـتأخـذ اللغـة شــــــــــــــكاًل يســــــــــــ
 اءات مكثفة وتوريف ايقاعي ينظم حركة االلفاظ داخل الوصية.واالسلوب الذي تنضوي على احي

د هـذا التقـاـبل بني )الرفق، الشــــــــــــــدة(،   --مث ينقلـنا االمـام   ــورة تقـابلـية لطيفـة، إذ جســــــــــــــّ إىل صــــــــــــ
عفاء(، و)احليف، العدل(، تشـــكال انســـانياً يف اجياد العالقة االنســـانية بني الوال والرعية،  و)العظماء، الضـــ 

ـصـــــــــر منهج االمام ألن الرعية ال  ـصـــــــــالح الوالة، فهي حباجة اتمة إىل الراعي ومل يقت ـصـــــــــلح إال ب   - -ت
ــع يف مناطق االمام حىت   ــان فحســـــــب بل جند أن: ))دائرة العدل واحلق والرمحة تســـــ ــاين على االنســـــ االنســـــ

، اذ يقول: (45)تشــــــــمل أبعد من حياة البشــــــــر فتســــــــع الكائنات مجيعها من حيواانت ونبااتت ومجادات((
، لذلك جندت من أوائل الذين (46)قوا   يف عبادت وبالدت، فإنكم مســــــؤولون حىت عن البقاع والبهائم(())ات

اندوا مبراعاة حقوق احليوان والعناية به، فهو ســبق  ذت الدعوة مجيع املؤســســات العاملية يف بريطانيا وفرنســا 
 اليت راحت تدعو إىل الرأفة ابحليوان والعطف عليه.

، منهجاً صـرحياً  (47): ))واعلموا ان الناا عندان أسـوة((--املسـأواة يف القانون فنجدت يف قوله  أما  
واة  اواة يف القانون هي رأا املســـــ اواة الناا مجيعاً امام القانون ال حيتمل خلوياًل وال يعرتيه إ ام. واملســـــ امبســـــ 

 يف احلقوق.
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ـصـــــص فيتوجه إىل   و إن االمام يشــــــري إىل املســــــاواة امام القضــــــاء، بوصــــــفها  بعضــــــاً من كل، غري انه خي
، مبيناً اآلاثر االجيابية الكثرية اليت يتجنبها (48)القاضــــــــــــي قائاًل: ))وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد((

 االلتزام  ذت القيمة االنسانية وما ينطوي حتتها من انصاف بني القريب والبعيد.
ـصـــداقة فمنظور إليها يف كماهلا   ــني مرتبطني حبب واحرتام متســــ وأما ال ـصـ ويني  اهي: ))االحتاد بني شــــخ

ـصــــــــداقة قيمة انســـــــــانية عظيمة تقوم عليها العالقات (49)متبادلني(( ، ومن هذا احلد يتجلى بوضـــــــــوح أن ال
االجتمـاعيـة وهي املـثل االعلى للتعـاطف والتواصـــــــــــــــل فيمـا يتعلق يري كـل واحـد من أولـئك اـلذين يرتبطون 

ـصــــادفة، وامنا هي جســـــر إبرادة خرّية اخالقياً  ــببها فاملطابقة واالنســـــجام فهي ال تعقد بني اثنني ابمل ، أما ســـ
وطيد تتطلب إقامته عماًل جاداً موجهاً على كثر من اللني والتسامح والتعاطف واحملبة والصرب والوفاء املقيم 

ـصــــــل، وقد اعتىن االمام علي  ـصــــــديق على صـــــــدي  --املت قه عن طريق برتســـــــي  هذت القيم م بيناً حق ال
ــدودت على  ــلة، وعند صـــ ـصــ ــرمه على ال منهجه التعليمي الرتبوي بقوله: ))إمحل نفســـــك من أخيك عند صـــ
ــدته على اللني، وعند ج رمه  الّلطف واملقاربة، وعند مجودت على البذل، وعند تباعدت على الدنّو، وعند شـــــــ

 .(50)على العذر،، حىت كأنك له عيد، وكأنه ذو نعمة عليك...((
ـصــــلة صـــــديقك اذا قطعك، وقد  --المام  يبني ا ــك ب ــديق أن تلزم نفســـ ـصــ أول حق من حقوق ال

ـصـــد واهلجران، وينبغي ان تتجاهل ذلك، وال  ـصـــري يف حق من حقوقه، فيقابلك ابل ـصـــديق التق يظن بك ال
ـصــــــــداقة بنفســـــــــك، ووضـــــــــعت هلا حداً بيدك حىت ولو كان هو البادئ، ما دام  تعامله ابملثل وإال أليت ال

اـاهلـت، وبقـيت على عـادـتك معـه من اللطف واملـداراة ـيذهـب مـا يف النفس مع    ن  إممكـناً، فـإـنك  التالقي  
 األايم، وتعود امليات إىل جمراها.

ـصـــديق فيقول: )وعند مجودت على البذل(، اشــــارة من  --يواصــــل االمام   بعد ذلك بيان حقوق ال
عند تباعدت على الّدنّو(، يضـــــــعنا  الن تواســـــــيه بنفســـــــك حىت ولو كان البخل من طبعه، )و   --االمام 
ــدقائهم ابلتقرب، وإن   --االمام  ـصــرين يف حقوق اصـ ــدقاء املق امام حقيقة قد يهرب منها بعض االصـ

تباعد الصـديق حىت ي فضـي الصـديق إىل صـديقه السـرارت ومهومه، إذ يشـعر من أعماقه أنه ينفض عن كاهله 
ة أن تكون قريباً من الصــديق،)وعند شــدته على اللني، أثقاله وأغالله. وأقوى شــيء يف الداللة عن الصــداق

ــديق واحتماهلا منه، فإن   --وعند ج رمه على الع ذر(، يدعو االمام  صــــــــــ إىل التغاضــــــــــــي عن هفوات ال
 طلبت صديقاً ال تعاتبه، عشت بال صديق مدى احلياة.

ـصــــــــورة كنائية، تلك املتخفية يف قوله  نك له عبد ((، : ))حىت كأ--وجاء احلق الســـــــــادا حاماًل ل
ـصـــداقة اخوة ال عبودية، ووفاء ال إجلاء، ونرى ان  كناية عن حســــن املعاملة والتســــامح مع االخوان، ألن ال
صـــــــــــــــدـية ابعثهـا إاثرة املتلقي معرفـياً حبملـه على الـتأمـل، ومن مث  تقـدي املعىن الكـنائي  ـذت الطريقـة جرى بق

ــعورايً مع النص اـندمـاجـاً فكرايً وقيميـ  اً، وتعـد الكـناـية من االســــــــــــــالـيب البـيانـية واملهيمـنات  اـندمـاجـه ال شــــــــــــ
االســــــلوبية اليت يلجأ اليها االديب لرســــــم صــــــورت وخلدية معانيه، اذ يقوم بعملية تركيب لغوي ينتقل خالهلا 
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ــرة إىل اـفادـته   املعىن إىل احـد لوازمـه، وـما يرتـتب علـيه فـيذكرت عن طريق الـعدول عن اـفادة املعىن املراد مـباشــــــــــــ
زم من لوازمـه، ـلذا ـفالكـناـية من منظور البالغيني هي ))ان يرـيد املتكلم اثـبات معىن من املعـاين عن طريق ال

فال يذكرت ابللفظ املوضوع له يف اللغة ولكن جييء إىل معىن هو اتليه وردفه يف الوجود فيؤمئ به اليه وجيعله 
 .(51)دلياًل عليه((

ســـــاا النظرية االســـــالمية بوصـــــفها املعني الرئيس الذي إن القيم االنســـــانية يف لج البالغة ب نيت على أ
-على افكـارت منهـا، اذ جـاءت منســــــــــــــجمـة معهـا يف املبـادئ والفروع، بـل إن االمـام    --مينح االمـام  

 استطاع ان يعطي تلك القيم زمخاً انسانياً ودافعاً لتطبيقها كونه خليفة.-
 (52)المبحث الثالث: القيم األخالقية

القيم االخالقـية هي اـلدعـامـة األوىل حلفظ كـيان األمم، وهلـذا جنـد األداين ـقد اعتـنت  ـا ال شــــــــــــــك أن  
يف قولته الشـــــــــهرية ا الدة: )إمنا   --منذ عرف االنســـــــــان التدين، كما أكد ذلك الرســـــــــول األعظم  

ك  ، وبتعبري آخر فــإن االخالق مفتــاح تزكيــة النفس كمــا يشــــــــــــــري إىل ذلــ (53)بعثــت أللم مكــارم االخالق(
 ن  إ، (54)وة عادا ا(ابقوله: )أيها الناا تولوا من أنفسـكم خلديبها، واعدلوا  ا عن ضـر  --االمام علي  

هذا ميثل منهجاً اخالقياً لتوجيه اجملتمع  و ســلوك اخالقي متزن ميارســه االفراد بغية الوصــول إىل حالة من 
صــــــــــــايب نفســــــــــــه،  التكامل االخالقي، و نرى الباحثني والفالســــــــــــفة قد اتفقت كلمتهم على وجو ا للفرد ل

ــد من اعماله أن تكون أفعا ــريت ويفســـــــ ــد وللمجتمع يف مجلته، فكما أن الفرد يضـــــــ ــيئة، كذلك تفســـــــ اًل ســـــــ
ــيـئة يف أحـدهـا، ومل تبتعـد حـياة االمـام علي بن ايب طـاـلب   ــيوع األفعـال الســــــــــــ عن   --اجملتمعـات بشــــــــــــ

اإلســالم كونه منهجاً اخالقياً متكاماًل للحياة، لذلك ال جند فاصــاًل بني الدين واالخالق يف لج البالغة، 
ألخالقية القائمة على الدين، ألن الواجب  ا --بل مها جزء واحد، وهي جزء من فلســـفة االمام علي 

بوصــــفه رمزاً أســــاســــياً من رموز هذت القيم وفاعاًل يف دفع  --الديين واألخالقي حيتم على االمام علي  
 تطبيقها مبا يتسم مع الدعوة اليها لبناء قائم على األسس االخالقية يف العالقة بني افراد اجملتمع.

ــع كـان يبين بعض آراـئه يف   --ي إىل ترمجتهـا عملـياً ـفإن االـمام علي  ونظراً ألمهـية هـذت القيم والســــــــــــ
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 

من جهة اخرى قاعدة لسائر الفضائل، لذلك مل تكن القيم االخالقية يف لج البالغة ابتداعاً من دون   تعد
-نســــق ســــابق عليه يرتوي من معينه، بل جاء نتيجة للتفاعل بني الشــــريعة االســــالمية وبني مبادئ االمام 

املضيء رسالته اليت تلقاها وقيمه لفتح منابع مع التأكيد اجلوهري لذاته. وليس بعيداً عن هذا االفق    -
مالك األشـرت حني والت على مصـر، وتعرف بعهد األشـرت قائاًل: )وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة، أو 
البســــــــــته منك ذمة فحط عهدك ابلوفاء، وأرع ذمتك ابألمانة، واجعل نفســــــــــك ج نة دون ما أعطيت فإنه 
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بعهدك، وال ختتل ن عدوك، فإنه ال جيرتئ ليس من فرائض   شــــــــــيء... فال تغدرن بذمتك، وال ختيســــــــــّن  
 .(55)على   إال جاهل شقّي...(

أنظاران إىل قيمة خلقية علينا لثلت بــــــــ )الوفاء(، فإذا سبق ان قطعت على  --وهنا يلفت االمام 
نفســــــك عهداً فقد صــــــار واثقه يف عنقك، وال مناص لك منه إال ابلوفاء، ومن مث يضــــــع أيدينا على قيمة  

، وهي ال  (56)اخرى لثلـت بـــــــــــــــــــــــــــــ )االمـانـة( وهي: )التزام الواجبـات االجتمـاعيـة وأداعهـا خري أداء(خلقيـة  
ـصـــر يف أضــــيق معانيها وحدودها، اي: يف إطار قيام االنســــان حبفظ ما يودع لديه من مال، بل تكون  تنح

،  --ذلك االمام   ، مثلما أشار إىلهامجيع وااللتزامات االجتماعية واألخالقية  لتكاليفابشاملة للقيام  
أن األمانة خلق  --فقال: )وارع ذمتك ابألمانة، وأجعل نفســــــك ج نة دون ما اعطيت(، يرى االمام 

كري يدل على يقظة ضـمري االنسـان وإحسـاسـه ابملسـؤولية املنوط به، فيتوالها ويوجه الوالة إىل أدائها حىت 
طي عهداً مبهماً حيتمل التأويل والتفســري على مع العدو، بل يشــدد على من حتدثه نفســه من الوالة الن ي ع

غري املراد ملخادعة من أ عطي له العهد، وللتملص من امليثاق رغبة يف نقضـه وعدم التزامه، بل وصـل االمام 
إىل ابعد من ذلك فأكد عظيم الوفاء ابلعهد )واجعل نفســــــــــــك ج نة دون ما اعطيت(، الوقاية اي: حافظ 

ك، وهذا ال شــــك أنه تعظيم المهية الوفاء ابلعهد وأدائه ورفع شــــأنه. ومن على ما اعطيت من العهد بروح 
ولته ايف حم --هنا نرى ان توجيه الوالة على انتهاج هذت القيم حظي بعناية خاصـــــــــــــة من االمام، وانه 

هذت مل يقـصر عنايته على اسـاليب البيان من اسـتعارة يف قوله: ))وان عقدة... عقدة، والبسـته منك((، ومل 
ـصــــر -كن عنايته ابللفظ وحدت، وامنا جلأ إىل اســـــاليب عدةت ورفها يف  -من شـــــرط وامر ولي وســـــجع وق

ــورة فنية خمتلفة كونت مبجموعها شـــــحنات احيائية وعالمات  ـصــ ــاعرت ب ــه ومشـــ ــيســـ هذا املقطع لتظهر احاســـ
 متميزة يف السياقات الرتكيبية والداللية وااليقاعية للوصية لتؤثر يف نفس املتلقي.

ـصـــداقاً لقوله   ونرى ـصـــموا ابلذمم(--فيه م ، وحني  لل (58)  و: )ذميت مبا أقول رهينة(  (57): )واعت
 --هذت القيم األخالقية جندت يضـــــــــع مفهوماً للضـــــــــمان واإللتزام، و ميثل الوال من وجهة نظر االمام 

 حارساً، والوالية أمانة، وان اي ااوز للحقوق من الوال ي عد خيانة.
)العفو(، والعفو من معاين التقوى، قال تعاىل:  --القيم االخالقية اليت يســــــتحســــــنها االمام  ومن  

ـصـــدر إال (59)وإن تعفوا أقرب للتقوى ــان أللا ال ت ـصـــفات احلميدة اليت يتحلى  ا االنســ . والعفو من ال
عبادت، فمن احلســـــــن أن من نفس  كبرية راجحة العقل صـــــــربت على اعتداء الغري، وملا كان   تعاىل عفواً ب

ـصـــفة، لذا نرى االمام  ـصـــفاً  ذت ال عفواً، ويدعو إىل العفو: ))وإن أعف فالعفو ل  --يكون العبد مت
-، هذت املمارســــــــــة العملية من االمام (60)ق ربة، وهو لكم حســــــــــنة، فاعفوا أال حتبون أن يغفر   لكم..((

كرب، والثواب األوفر، ألن العفو اقرب للتقوى، ابلعفو عن قــــاتلــــه مــــا هي إال رغبتــــه يف اجلزاء األ  -
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والتقوى مثل االمام األعلى، وكان عفوت هذا حثاً منه للمجتمع، ألنه على يقني من أن هذت القيمة ا لقية 
 )العفو( فيها احياء لقيم االسالم.

ـصــــرب من الفضـــــائل ا لقية، وهو يف اللغة معنات  ـصــــرب(، فال حبس النفس ومن مناذجها األ خر ايضـــــاً )ال
عند اجلزع، وذلك على ما يقتضـــــــــيه العقل والشـــــــــرع، وختتلف امساعت ابختالف مواقعه، فحبس النفس عن 

 .(61)املصيبة صرب، وعند القتال شجاعة. وعند احملافظة على احلقوق أمانة، وعند الكف عن احملارم ورع(
ا ما يالقيه يف ســـــبيل خلييد أما يف االصـــــطالح فهو: )ملكة الثبات واالحتمال اليت  ون على صـــــاحبه

 .(62)احلق، وإزالة الباطل، أو احتمال أذى الناا وما يالقيه من مصائب كالفقر واملريف وفقد عزيز(
ـصــــــــورات عظيمة عن احلياة، واعطى  --وقد اســـــــــتخلص االمام   ـصــــــــرب( قيمًة خلقيًة عليا ت من )ال

مثالية للســــــلوك االنســــــاين للفرد واجلماعة مبســــــتوايت لوائح خالدة يف العربة واملوعظة والرتبية ورســــــم صــــــورة  
خمتلفة من النظر والرعية على أن حكمة الصـرب األسـاسـية هي: ما دام الصـرب ثبااتً، اذن على املرء أن يكون 

 حقيقياً مع نفسه ومع سوات.
رب على --وميكن ان نعثر على مثل هذت املعاين يف وصــــيته لالمام احلســــن   ـصـــّ : ))وعّود نفســــك ال

، يتضـح من النص أن (63)املكروت، ونعم ا  لق التصـرّب يف احلق، وأجلئ نفسـك يف االمور ك لها إىل إهلم...((
التصـرب دال على الصـرب فعلى االنسـان أن يكون صـابراً مصـابراً عند الشـدائد وامللمات، فال تذهله الشـدائد  

 وتفقدت صوابه وتوازنه، فينهار ويتهاوى وينزلق يف املتاهات.
ـــياق إىل توجـيه اخالقي وروحي آخر، فيقول: )وأجلئ نفســــــــــــــك يف األمور ك لهـا إىل   مث  ينتقـل بـنا الســــــــــــ

إهلك(، ثق بربك، وتوكل عليه بقلب خاضــع، وعمل صــايب، فإن فعلت كان نصــر   معك أينما كنت مث  
 جهدت أن يعلمنا حكمة الصرب املتمثلة ابلثبات. --ول االمام ابعد ذلك حي

ـصــــــــرب ومل يكتف االما م  ذا القدر، بل ميارا بنفســـــــــه تطبيق تلك القيمة ا لقية قائاًل: ))فرأيت أن ال
ـصـــربت ويف العني قذى، ويف احللق شــــجا(( عرب فقرته  --، اذ كشــــف االمام (64)على هاات أحجى، ف

صــرب من شــؤون العقل صــري، ألن: )ال صــولة بال ن صــرب على هذت احلالة اليت وصــفها أوىل ابلعقل من ال  أن ال
ال من شــــــؤون الدين، ألنه نتيجة لعملية املوازنة بني ضــــــررين ال مفر من احدمها، جيريها االنســــــان بنفســــــه، 
وليس من شــــــــــــــك أن العاقل خيتار ما هو أخف وطأة وأقل ضــــــــــــــرراً، والدين بدورت يقر العقل على حكمه 

ـصــــــــرب قيمًة اخالقيًة عليا اللارت نفس (65)واختيارت( االنســـــــــان من البالاي اليت تنزل . هلذا كله نقول لوال ال
 عليه، وألصبح عاجزاً عن السري يف ركب احلياة.

ـصـــــــرب فضــــــــيلة، فقد رأى ايضــــــــاً أن حيض على قيميت )الوفاء  --ومثلما رأى االمام   التمســــــــك ابل
ـصــدق وال أعلم ج نًة أوقى منه وما يغدر من علم  ، إن الوفاء توأم ال ـصــدق( ويف ذلك قال: ))أيها الناا  وال
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 27:  العدد

ــتهـل االمـام  (66)املرجع ((كيف    كالمـه يطـاب اجلميع )أيهـا الـناا( ملـا فـيه من مسـة خطـابـية    --، اســــــــــــ
عالية لذا جاء تعمد االتيان بعبارة )الناا( مقرونة بــــــــــــــ )أيها(، دعوة إىل حث )املنادى( ابلتمسك بقيميت 

 الوفاء والصدق واألمر مرتوك للمتلقي ورعات.
ــدق(، من نطاق ا  --مث ينتقل االمام  صـــــــــــ ــبيه، فيقول: )إن الوفاء توأم ال طاب إىل نطاق التشـــــــــــ

ــيئني يرتبطـان معـاً برابطـة  ــتعمـل بشــــــــــــــأن كـل شــــــــــــ والتوأم مبعىن اـلذي يوـلد مع اآلخر يف محـل واحـد، ويســــــــــــ
ـصـــدق ابلتوأم، وهو تشــــبيه عقلي قد اســــتوى   --، ومن هنا فقد شــــبه االمام  (67)وثيقة قيميت الوفاء وال

ــبه واملشـــــــــــ  ــود ابلعقلي، ما ال يدرك واحد منهما ابحلس بل ابلعقل، ولعل فيه الطرفان املشـــــــــ ـصــــــــ به به، واملق
صــــــــــــدرمها الفكري واالخالقي يفيد أن األمر كذلك، فالوفاء يضــــــــــــيء   التمعن يف مفهوم هاتني القيمتني وم
ـصــــدق ذو معىن واســـــع   ـصــــدق نوع من الوفاء. وال ـصــــدق، و أن ال االلتزام ابلعهد، وهو يف الواقع نوع من ال

ــامل   ــر على احلديث، ولذلك عّد االمام وشـــــ ـصــــ ــدق من القيم ا لقية املهمة اليت   --ال يقت ـصــــ مبدأ ال
ـصـــدق: )هو تطابق الكالم مع الواقع ســــواء كان الواقع  جيب االلتزام  ا يف دائرة العالقات االجتماعية، فال

ه خلثري يف مجيع اعمــال  ، فهو يرمز إىل الطهــارة يف الــذات والبعــد عن الرذيلــة، ولــ (68)ا ــارجي أو البــاطين(
ــاً، ومن هنا صــــــرح القرآن الكري قائاًل:   ــلوكياته لذا يشــــــمل العمل ايضــــ ــان وســــ َن ال م ؤ م ن نَي ر َجال  االنســــ م 

َدق وا َما َعاَهد وا اَّلل َ َعَلي ه   ـصـــــدق يف العمل، (69)صــــــَ ـصـــــدق العهد يف اآلية هو ال ، فمن الواضــــــح أن املراد ب
نـ ه م م ن يَنَتظ ر  ولذلك أردفت ابلقول:   نـ ه م م ن َقضـَى َ  َبه  َوم  . ومن هنا تتضـح عمق الرابطة بني قيمة  َفم 

صـــــــــــــــدق، مث تطرق االمــام إىل اآلاثر االجيــابيــة لقيمــة الوفــاء ابلعهــد فقــال: ))وال أعلم ج نــة أوقى   الوفــاء وال
منـه((، فهـذت يف الواقع من أهم آاثر قيمـة الوفـاء ابلعهـد وبركـاتـه الـدنيويـة يف أنـه ج نـة اي وقـايـة وثيقـة، ألن 

ون والتكــافــل والثقــة املتبــادلــة واإللتزام ابلعهود واملواثيق الفرديــة اأســــــــــــــــاا احليــاة االجتمــاعيــة يتمثــل ابلتعــ 
 واالجتماعية.

ــبق ذكرت من ــبيه   وعوداً على ما ســ أن اجلّنة مبعىن الدرع الذي يقي أخطار العدو يف ميدان القتال، فتشــ
قيمة الوفاء ا لقية  ذا الدرع يفيد كونه يشــــــــــكل الوســــــــــيلة الدفاعية اات األخطار االجتماعية اليت تفرزها 

املخاطب حالة الفوضـى وعرقلة القوانني واملقررات، فضـاًل عن إرهار املعاين العقلية بصـورة حسـية ما يدفع 
 .(70)إىل االنتبات على التجميل، ومنه ايضاً وجه من أوجه كمال البيان 

إىل أبعادت املعنوية االخروية، فقال: ))وال يغدر من علم كيف املرجع((، ومن   --مث أشــــــار االمام 
مة  علم أن مرجعه إىل   وهو ســـــــــــــريع احلســـــــــــــاب ال ميكن أن يعدل عن قيمة الوفاء ا لقية املوجبة إىل قي

 الغدر السالبة هلا.
وال يغيب عن ابلنا )العدل( قيمًة خلقيًة عليا وأصـاًل اثبتاً، يرمز إىل وضـع الشـيء مبوضـعه، فهو يعصـم 

ــري إىل العدل  ــأنه يشـ ــاد، فربنا جّل شـ ـصــم الناا من العبث والظلم والفسـ ــل -احلاكم من الطغيان ويع كأصـ
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د على وجه البســــــيطة، وليعرف أن لحخرين حقوقاً و مر به االنســــــان ليعرف أنه ليس الكائن الوحي  -أول
بـذمتـه يتوجـب عليـه اداعهـا، و لـه هو نفســـــــــــــــه حقوق يتطلع إىل نيلهـا عن طريق اداء اآلخرين هلـا إذ قـال  

ــبحــانــه:   ل  ســــــــــــ ل عــَد  إ ن  اَّلّلَ َ  م ر  اب 
ــداقــاً لقولــه تعــاىل:  (71) صـــــــــــــ د ل وا  ه َو أَقـ َرب  ، فــالعــدل من التقوى م اعــ 

ــالـته (72)َوىل لتـ ق   إىل عـامـله األســــــــــــــود بن قطيـبة    --، وهلـذا تردد الـعدل يف لج البالغـة من مـثل رســــــــــــ
حبلوان: ))أما بعد فإن الوال اذا اختلف هوات منعه ذلك كثرياً من العدل، فليكن أمر الناا عندك يف احلق 

الوال إبقامة العدل مهمة   --، هنا حدد االمام  (73)ســــــواء، فإنه ليس يف اجلور عويف من العدل...((
واة بني الرعـية فـاذا مـا تقلـبت اخالق الوال من حـال إىل حـال تبعـاً ألهواـئه وأطمـاعـه، ضـــــــــــــــاعـت  اواملســـــــــــــــ 

عند هذا احلد،  --احلقوق، وســــادت الفوضــــى والبغي والفســــاد، واســــتحالت احلياة. وال يقف االمام 
ســــــواء((، ســــــاو بني اجلميع يف احلقوق والواجبات بال بل يوجه عامله: ))فليكن أمر الناا عندك يف احلق 

تفضـــــــــــيل واختيار بني لون وجنس، وغين وفقري إال مبا يقدم املرء من عمل انفع للفرد أو اجملتمع، ذلك كله 
ــمان راحته وعزته ومن مث  ــبيل إلحياء حقوق الفرد وضــ ــعار منه لنا المهية اقامة العدل بني الناا ألنه ســ إشــ

 اًل لالميان والرتقي يف مراتب الكمال.واة سبياتكون املس
يتحـدب عنهـا   --و أمل لج البالغـة بقيمـة )احلق( قيمـًة خ لقيـًة عليـا موجبـة، وقـد مضــــــــــــــى االمـام  

مبينـاً احلقوق والواجبـات املتبـادلـة بني الوال والرعيـة، اذ يقول: ))... أيهـا النـاا إن ل عليكم حقـاً، ولكم 
ـصــــــــ  يحة لكم، وتوفري فيئكم عليكم وتعليمكم كيال اهلوا، وخلديبكم كيما علَي حق، فأما حقكم علّي فالن

تعلموا، وأما حقي عليكم، فالوفاء ابلبيعة، والنصــيحة يف املشــهد واملغيب، واإلجابة حني أدعوكم، والطاعة  
ـصـــح   --. جند هنا ان االمام (74)حني آمركم...((  قد حدد القيم األخالقية املتمثلة حبقوق الرعية: )الن

للرعيــة، وتوفري الفيء، وتعليم الرعيــة وخلديبهــا(، ذلــك كلــه من حقوق الرعيــة على ا ليفــة، ممــا يؤدي إىل 
تربية الذات االنســــــــــــانية ألفراد اجملتمع وبنائها بناًء يقوم على املثل والقيم العليا وينأى  ا عن اال راف، إذ 

 مه.إن ذلك من شأنه أن خيلق جمتمعاً منوذجياً يف أخالقه وقي
القيم االخالقية املتمثلة حبقوق الرعية أشـــــــــار إىل القيم االخالقية املتمثلة   --وبعد أن حدد االمام 

حبقوق ا ليفة: )الوفاء ابلبيعة له، والتضـــــــــــحية يف املشـــــــــــهد واملغيب، واجابة دعوة ا ليفة، والطاعة(، وقد 
، ألن ا ليفــة جزء ال يتجزأ من اجملتمع، جــاء  ــا بعــد القيم االخالقيــة املتمثلــة حبقوق الرعيــة، وعلــة ذلــك

 وألن الرعية هي سابقة على وجود الراعي.
ــام   ــة على الراعي  --لقـــد أمجـــل االمـ ــة، إذ ربط بني حق الرعيـ ــافـ ــادئ احلق كـ  يف هـــذت الفقرة مبـ

، إذ كان يســـــعى إىل إقامة جمتمع تســـــودت --وحقوقه عليها، مما ينم عن وجود نظرة اثقبة لدى االمام  
 ق بني الرعية والراعي، ألن أي خلل يف تلك احلقوق ينقلب إىل رلم وجور وضياع.احلقو 
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 (75)قيم روحية وإنسانية وأخالقية تجري مجرى الحكم: المبحث الرابع 

من جوامع الكالم، وهي احدى الفضــــــائل االنســــــانية، ألن هدفها االرتقاء  --حكم  االمام علي  
ــرية عن الوقوع يف  ــأوئ، وا طااي، والعيوب، و ذيب النفس، وإصـــالح اجملتمع،  ابلنفس البشـ منزلقات املسـ

وحني الـتأمـل والنظر جنـد ألـا ختتص مبميزات أرهرهـا ألـا تتحقق احلـياة وتنعم ـبدفء احلرـية، فهي مل تتقطع 
  يوماً عن شــخصــية صــاحبها، تتمثل اربة وقعت له، أو حادثة اتصــلت به، وإىل ذلك مرّد حيا ا وبقائها.
وهي إىل جانب ذلك، فلســــــفة روحية وانســــــانية واخالقية تســــــتند إىل الفضــــــيلة بوصــــــفها قيمة عليا موجبة 
تغرسـها يف نفوا الناا، وتكافح الرذيلة بوصـفها قيمة سـالبة وتدعو إىل اسـتئصـاهلا من الوجود يف جماالت 

 احلياة.
ــيلة وال  --وحكمه  ــة عامل الفضـــ ــان ملالمســـ ــلوك   دف إىل حتريك وجدان االنســـ كمال وحتّري الســـ

االنســاين األفضــل يف ســريته احلياتية قواًل، وممارســة، وتفكرياً. لذلك اســتوعبتها صــدور الناا، وجرت على 
ــنتهم وتـناقلتهـا األجـيال جياًل بعـد جـيل، ومن هـنا، فهي معـاجلـة جـذرـية لال راـفات االجتمـاعـية مبيـنة   ألســــــــــــ

االجتماعية وفهم حلقيقتها وتطورها، أللا صــــــدرت  على نظر فلســــــفي عميق، وعلى نفاذ إىل مغزى احلياة  
ـصـــــور( ، ي عد موّجها فعااًل  و الســــــلوك احلكيم، وأللا مل تكن انبعة  (76)من: )حكيم يف طليعة حكماء الع

ـصـــية فحســــب، بل تســــتند يف مطلقها إىل أســــاا معريف انبع من القرآن الكري، والســــنة  من التجربة الشــــخ
تها املعرفية إىل اشـــــــتماهلا على كثري من مفردات العلم واملعرفة واإلدراك كالذكر النبوية الشـــــــريفة، وترجع قيم

 .(77)والعرفان، والعقل
وبنـاًء على هـذت احلقيقـة العلميـة، جنـد أن ا طـاب احلكمي يف لج البالغـة ب ين على أســـــــــــــــاا النظريـة  

جاء منســــــــــــجماً معها يف افكارت منها، إذ   --االســــــــــــالمية بوصــــــــــــفها املعني الرئيس الذي مينح االمام 
اســتطاع ان ي عطي للمنهج احلكمي زمخاً دافعاً لتطبيق تلك احلكم الســاعية  --املبادئ، بل إن االمام  

إىل صـالح الفرد واملتجمع، وهي بذلك رمست منهجاً حياتياً متكاماًل ببعديه الديين والدنيوي، حىت أصـبح 
ـصـــور، اخت ــائداً على مر االجيال والع ذها قواعد لالخالق الفاضــــلة، ومعياراً للســــلوك القوي،  اكثرها مثاًل ســ

أللا حتوي معاين ودالالت بليغة، ذات أهداف تربوية واجتماعية واصــالحية، وعلى هذا األســاا ســنقف 
ــنـات يف قولـه   ، وهو --يف هـذا املبحـث حمـددين القيم اليت اري جمرى احلكم يف لجـه، وهـذا مـا ملســــــــــــ

ـصـــــــالة ق رابن ك ل تقي واحلج جهاد كل ضــــــــعيف، ولكل شــــــــيء زكاة، وزكاة يدعو إىل قيم روحية عليا:   )ال
وجدانها تدعو إىل جمموعة من القيم الروحية العليا   --، وإذا نظران إىل حكم االمام  (78)البدن الصيام(

ـصــبغة الدينية اليت تتضـــمن توجيهاً صـــرحياً يف  ـصــيام( ذات ال ـصــالة، واحلج، وال وهي اري جمرى احلكم: )ال
ـصــــــــالة  ــية اليت تظهر لنا من قيمة ال ــفها من الفرائض، فاحلكمة النفســـــــ احلث على اإللتزام  ذت القيم بوصـــــــ
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ـصـــلي املتق ـصـــالة تتمثل ابمل ي الذي يقبل على   بقلبه وكيانه، لقوة شــــعورت ابحلاجة إىل   ورمحته، ألن ال
انتزاع للنفس من مـادايت احلـياة وآالمهـا وتوجـه هلـا إىل   ابـلذكر واـلدعـاء، وا ضــــــــــــــوع لكربايـئه وعظمـته،  

فتتجدد قواها وهذا من شـــانه أن يضـــفي على النفس الســـكينة والرضـــا، وجيعلها تشـــعر بفيض من الســـعادة 
 الروحية.

ـصـــــــــوم فقيمة روحية عليا قائمة على الضــــــــــبط النفســــــــــي واالخالقي، وبذلك يتعدى يف مفهومه  وأما ال
االمتناع عن املأكل واملشـــــــــــــرب، فهو  ذيب للنفس، وتقوي هلا ابالمتناع عن كل ما يكرهه   ســـــــــــــبحانه 

 وتعاىل.
ـصــفو فيه األرواح، وهي تســـتشـــع ر قر ا من   يف بيته احلرام، فهو من اجلهاد وأما احلج فقيمة روحية ت

ـصــــــــحراء على الدواب واجلمال، ويعانون آالم الربد واحلر، واجلوع  أو شـــــــــبيه به يوم كان احلجاج يقطعون ال
ــقة وعظم   ــقة لبعد الشــــ ــاًل عن اعماله اليت تؤدى مع عناء ومشــــ والعطش، وا وف على النفس واملال، فضــــ

 هات عن أماكنه املقدمة.املسافة، وخصوصاً إذ أنت اجل
ـصــــر قيمه الروحية  على ما ذكران، بل تعد ا إىل العبادات االخرى اليت ت عد من الروابط   --ومل تقت

ـصــنوا أموالكم ابلزكاة، وادفعوا  ـصــدقة، وح وا إميانكم ابل وســـ  املثبتة بني ا الق واملخلوق، ومن ذلك قوله: )ســـ 
صـــــــــــــــدقـة، والزكـاة،   --االمـام  ، بـدأ  (79)أمواج البالء ابلـدعـاء( قيمـه الروحيـة اليت اري جمرى احلكم )ال

ــديد املتمثل ابلزكاة اليت تعد   ــنوا، وادفعوا(، على وجه اإللزام والتشـــ ـصــ وا، وح ــ  وســـ ــ  والدعاء( الفعال األمر )ســـ
ما ركناً أســــاســــياً من اركان االســــالم، ووســــيلة من وســــائل املؤمن للتقرب إىل   ســــبحانه وتعاىل، فضــــاًل ع

ــفـه روح العـبادة، وملـا فـيه من اـلدالـلة على  حتـدـثه من تطهري النفس من الرذاـئل، ودفع البالء ابـلدعـاء بوصــــــــــــ
ــياع  ـصـ الشــــعور ابحلاجة إىل   تعاىل والتعلق به، و ذا تكون الطاقة اإللزامية واضــــحة املعامل يف ضــــرورة االن

  - - و ابرز، فجـاءت قيمـه الروحيـة  لتفعيـل هـذت القيم، لـداللتهـا الواضــــــــــــــحـة على توجيـه األمر على  
الناا على مراعاة )التقوى( يف الســـر  --لتســـهم يف بناء اجملتمع بناًء دينياً وروحياً وفكرايً. ونبه االمام 

ـصـــح (80)بوصــــفها قيمة روحية م ثلى قائاًل: ))إتقوا معاصــــي   يف ا لوات، فإن الشــــاهد هو احلاكم(( ، ين
ــبحــانــه وتعــاىل هو هنــا اإللتزام مب  --االمــام   بــدأ التقوى حىت يف حلظــات ا لوة واالنفراد، ألن   ســــــــــــ

الرقيب الذي ال خيفى عنه شــــــــــــيء فهو الشــــــــــــاهد احلاكم، مورفاً صــــــــــــيغة فعل األمر )إتقوا( بداللتها غري  
ـصــــــــال املعىن. و ذا االســـــــــلوب  خذ االمام  دورت االصـــــــــالحي يف الرتبية الذاتية  --املباشـــــــــرة على اي

ة للمجتمع، وال خيفى علينا ما للعبادة بوصفها قيمة روحية عليا، والغاية الكربى من ا لق مصداقاً والنفسي
نَس إ ال  ل يَـع ب د ون  لقوله تعاىل:   إال أن ي شــــــــري موجها إىل  --، فما كان منه (81)َوَما َخَلق ت  اجل  ن  َواإل  

ــيات العبادة ودعائمها، فوجدانها على وفق رعية  ــاســـــــــــ ، وقد قامت على اإللتزام الداء --االمام أســـــــــــ
فضـــــــاًل عن قيم روحية  (82)الفرايف اليت أوجبها   ســـــــبحانه وتعاىل على عبادت: )ال عبادة كأداء الفرائض(
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، (85)، والتوبة(84)، واملعاد(83)بوســــــــــــــاطة قيمه اليت اري جمرى احلكم كالزهد --أخرى حددها االمام   
 .(89)، واحلق(88)، والثواب(87)، واجلهاد(86)واالسالم

عرب قيمــه الروحيــة اليت اري جمرى احلكم بكــل وضــــــــــــــوح كثرياً من األهــداف    --لقــد بني االمــام  
والغاايت االسـالمية الداعية إىل ضـرورة االلتزام ابملنهج الروحي يف حياة الفرد، وعمل بوسـاطتها على توثيق 

صــلة بني االنســان وخالقه من جانب، وصــلته بســوات  من البشــر من جانب آخر، وحثه على تطبيق تلك  ال
 القيم كما جاءت يف القرآن الكري، والسنة النبوية الشريفة.

ــينا نبحث عن القيم االنســــــــــــــانية اليت اري جمرى احلكم يف لج البالغة وجدانها تدعو إىل  وإذا مضــــــــــــ
ــانية النبيلة، وت ــي  مبادئ ا ري التحرر من الرذائل والفواحش، وخلمر ابلتمســــك ابلقيم االنســ عمل على ترســ

ــلم اجتماعياً، وعقلياً،  واحملبة والوائم واحلرية، و دف إىل  ذيب العواطف. لذا جاءت لرتفع من شـــأن املسـ
وروحياً، وهو ارتفاع من شـأنه أن يسـمو إبنسـانيته، وهذت املسـألة تبدو اكثر وضـوحا من خالل ادراكنا ملبدأ 

ــانية عليا ، (90): ))ال تكن عبد غريك وقد جعلك   حرّاً((--يف قوله  )احلرية( بوصـــــــــــفها قيمة انســـــــــ
توجيهاً صـرحياً إىل من يريد أن يشـق بنفسـه، ويسـتشـعر روح احلرية ومعناها، فألقى يف نفسـه ما يوقظه على 
اصـــــل من اصـــــول وجودت، وهو: أن   جعله حرّاً ال يتمرد وال يطيع، وال يعمل وال يقول إال على أســـــاا  

ــلبه حقه يف ان يكون حراً، ويف من هذا ا ــأنه أن يضــــــيق عليه ويســــ حلق الطبيعي، وحتذيراً من كل ما من شــــ
هذا التوجيه الذي يوجهه اعرتاف اصــــــــــــــيل الن الناا احرار يف املولد واملنشــــــــــــــأ ال قســــــــــــــر جيوز عليهم وال  

ى قيمــة  يف منهجــه القيمي االنســــــــــــــــاين عنــد حــدود احلريــة، بــل نرات ي عرج عل  --، ومل يقف  (91)إكرات
انســـانية اخرى اري جمرى احلكم، وتعد من أهم القيم االنســـانية اليت أ ســـس عليها اجملتمع املســـلم أال وهي 

لنا منهجاً يف االســـــــتعتاب قائاًل: ))عاتب أخاك ابالحســـــــان إليه،  --)األخوة اإلســـــــالمية(، فيحدد 
اليه بدل عتابه ابلقول والفعل، ومن مث ، مشــــــرياً إىل امهية مراعاة اإلحســــــان (92)واردد شــــــرت ابألنعام عليه((

 اإلنعام اليه، وبذلك تصفو القلوب، وتزول الضغينة، امام اإلحسان.
ــلم، ـفإن هـناـلك وجهـاً  وإذا كـاـنت االخوة هي الرابطـة االجتمـاعـية الوثيقـة اليت تربط أفراد اجملتمع املســــــــــــ

 ،آخر من وجوت االخوة ال يقل قيمة، بل يتفوق احياانً وهو )الصداقة(
أمرها، فدعا إىل نشـر هذت القيمة االنسـانية السـامية بني اجملتمع، واضـعاً هلا  --لذا مل يغفل االمام  

صــديق صــديقاً  صــاحلة ملمارســتها مبا يكفل الدميومة واالســتمرار، فجاءت حكمته: ))ال يكون ال األســس ال
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: يف نكبتـه، وغيبتـه، ووفـاتـه(( ــع لنـا اال(93)حىت حيفظ أخـات  يف ثالب  صـــــــــــــــديق،  ، يضــــــــــــ مـام حـداً كـاماًل لل
ــه، ويدافع عنه يف غيبته، وأن يذكرت يري  ــيه بنفســ ــديقه آالمه، ويواســ ــارك صــ ـصـــديق يف نظرت هو من يشــ فال

 حياً كان أو ميتاً.
ــداقاً لقوله  --وننتقل مع حكم االمام علي  صــــــــــ إىل القيم األخالقية اليت حث عليها االســــــــــــالم م

َفح واتعاىل:  ـصـــــــــــ  يم   َوإ ن تـَع ف وا َوَت َوتـَغ ف ر وا فَإ ن  اَّلل َ َغف ور  ر ح 
، فنرات يدعو إىل العفو عن االســــــــــــاءة مع  (94)

كراً   األعداء خماطباً روح االنســـــــــان وكيانه اإلنســـــــــاين قائاًل: ))اذا قدرت على عدّوك فاجعل العفو عنه شـــــــــ 
اللحظة اليت يتمناها االنســان، ولكن ، على الرغم من أن الظفر ابلعدو والقدرة عليه هي  (95)للقدرة عليه((

 جعل العفو عنه يف تلك اللحظة ارتقاء ابلنفس إىل اعلى درجات االنسانية والنبل.  --االمام 
ــتطيع أن نرصـــــــــــــــد مظهراً آخر من مظـاهر القيم االخالقيـة متمثاًل بقولـه   : )من --على أننـا نســــــــــــ

الــدعوة إىل   --، يوجز االمــام  (96)روب(كفــارات الــذنوب العظــام، إغــاثــة امللهوف، والتنفيس عن املك
ــاً جزء ال يتجزأ من  ــاـئل اليت تكفر اـلذنوب ولحوهـا، وهي ايضــــــــــــ ــفهـا احـدى الوســــــــــــ إغـاـثة امللهوف بوصــــــــــــ
االخالق االنســـــانية الفاضـــــلة اليت يســـــتطيع بوســـــاطتها الفرد نيل حمبة الناا ومود م، وال خيفى ما حلســـــن 

-لذا جند االمام  (97) قية، إذ انه )مالك الفضـائل ونظام عقدها(ا لق من أمهية كبرية بني الفضـائل االخال
يؤكد هذت الفضــــــــيلة األخالقية، أللا لثل وجهاً من وجوت الرقي األخالقي يف التعامل مع اآلخرين،   -

، إذ ان (98): ))خالطوا الناا خمالطة إن م تم معها بكوا عليكم، وإن عشــــــــتم حنوا إليكم((--اذ يقول
جيعل االنســــــــان يســــــــمو به حياً وخيلدت  --التحلي حبســــــــن ا لق يف التعامل مع الناا يف نظر االمام  

 ميتاً.
ي عىن عناية شــــديدة الســــلوب الشــــرط، ومن ادوات هذا االســــلوب اليت  --من الواضــــح ان االمام  

حســاســه العميق الن اســتعان  ا يف اعالت )اذا، وإن( ومها للشــرط يف االســتقبال فهو  ذا االســلوب أكد ا
 للقيم االخالقية ينبغي ان ت ذاع ويعرفها الكل.

ولو أردان أن أنا مــا قيــل عن القيم الروحيــة واالنســــــــــــــــانيــة واالخالقيــة اليت اري جمرى احلكم يف لج 
 .(99)البالغة لطال بنا املقام وحسبنا ما ذكرانت شهادة وبرهاان 
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 الخاتمة 

إبلام هذت الدراســة، ال بد من االشــارة إىل أهم النتائج اليت توصــلنا إليها يف بعد أن مّن   تعاىل علينا  
 رحلتنا مع القيم الروحية واالنسانية واألخالقية اليت اري جمرى احلكم يف لج البالغة وهي:

ــتند إىل أســــــاا   - ــانية واألخالقية يف لج البالغة تســــ تبني من خالل البحث أن القيم الروحية واالنســــ
ـصــــية إىل قيم  معريف انبع من القرآن الكري والســـــنة النبوية الشـــــريفة، مما جعلها تتعدى إطار التجربة الشـــــخ

 عامة جاءت معربة عن تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئ الشريعة السامية إىل اصالح الفرد واجملتمع.
ـقد رمسـت منهجـاً    كشــــــــــــــف البحـث عن أن القيم يف لج البالغـة جـاءت موجهـة، وميكن القول إلـا  -

حياتياً متكاماًل ببعديه الديين والدنيوي، وذلك من خالل مقاصـــــدها املتنوعة بتشـــــعبا ا الدقيقة، فلم يرتك 
 النهج جانباً من جوانب احلياة إال وأجنز فيه احلديث بقيمة من القيم تنظيماً له وتوجيهاً.

ـصــدر عن   - العدم، ومل ختلق يف فراغ، وإمنا يؤكدها رهر أن القيم اليت جرت جمرى احلكم يف النهج مل ت
الوجود القيمي، إذ نشــــأت عن التجارب اليت مضــــت وانقضــــت، لذلك اســــتوعبتها صــــدور الناا، وجرت  

 على ألسنتهم وتناقلتها األجيال جياًل بعد جيل.
 د.أتضح لنا أن لج البالغة سبق االعالن العاملي حلقوق االنسان واحليوان الكثر من ألف سنة ويزي  -
ــية االمام علي   - ـصــــــ ـصــــــــح عن شـــــــــخ حىت لكأن  معانيها وتعابريها هي   --رهر ان قيم النهج تف

خواجل نفســـــه ابلذات، تقودت عقيدته إىل احلرص الشـــــديد عليها. فيمارســـــها ويدعو إىل ممارســـــتها بيقني ال 
 يتزعزع.
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 مشاركة المتجنس في العملية السياسية 

 في القانون العراقي( الفردية اثار التجنس)بحث في 

The Naturalised Participation in the Political process 

(research in the effects of individual Naturalisation 

 in Iraqi legislation)  
 .Kareem Miziel Shabi  Dr.Porf (1) 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:
أللم من يقومون ببناء البالد و توفري االمان والتطور  الوالء والثقة من االمور الواجب توافرها ابملواطنني

اصـــــــلي  فيه يالفه ال تتحقق تلك املعادلة، وقد يتمتع الشـــــــخص  نســـــــيته من حني ميالدت فيكون مواطن
ــية بعد   مفرتيف فيه الوالء والثقة والرابطة الروحية، وهل يتوافر فيه او ــل على اجلنســـ ـصــ يتوافر ذلك يف من حي

فهل تتوافر فيه رابطة الروحية الوثيقة بينه وبني البلد الذي منحه اجلنســــــــــــية   ؟ميالدت اي انه مواطن متجنس
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ـصــــميم  ال ســـــيما ان احلقوق اليت لنح له قد تكون مدنية وقد ت  ؟املكتســـــبة كون ســـــياســـــية واالخرية ترتبط ب
 كيان الدولة وتتصف ابلطابع القيادي واالمين والسياسي.

 املشكلة:
فقضــــــية لتع املتجنس ابحلقوق الســــــياســــــية او مشــــــاركته يف العملية الســــــياســــــية قضــــــية جديرة ابلبحث 

ب الســياســية كمؤســس أللا تنصــرف اىل ممارســة انتخاابت او الرتشــيح فيها و املشــاركة يف االحزا؛ والتدقيق
 ،او كعضــو وتســنم املناصــب التنفيذية كرائســة اجلمهورية او انئبه او رائســة الوزراء او انئبه و منصــب الوزير

الن التمتع بتلــك احلقوق يــدخــل   ؟ومن مث هــل يفتح البــاب امــام املتجنس ملزاولتهــا ام مينع منهــا ام يقيــد
شـريعية و السـياسـية ونرجع اىل ما ذكرانت سـابقا من شـرط املتجنس يف قلب الدولة و مفاصـلها التنفيذية والت

يف بيئة اخرى او قد يكون  أتوافر الوالء و الثقة من عدمه و قد يشـكل عدم معرفته الدقيقة ابلبلد ألنه نشـ 
يف فهم متطلبات اجملتمع وال نبتعد عن فرضـية ختلخل العنـصر االمين   اً ال جييد لغة البلد وذلك يشـكل عائق

 ارتباطه ابلبلد، كل تلك االمور عالمات استفهام حول مشاركة املتجنس يف العملية السياسية. فيه حلداثة
 االهمية:

عند حتديد ابعاد مشـــاركة املتجنس يف العملية الســـياســـية نســـتطيع ضـــمان ممارســـتها و جناح نتائجها مما 
ـصـــها من عدم الوالء  ـصـــلحة البلد و ختلي رفة البلد احملتمل وجودها يف عدم مع أواالمانة   وأالثقة  أو حيقق م

ـصــــــــر بعض ممارســـــــــات العملية   ،املتجنس الذي قد يقيض يف بعض مفاصـــــــــل الدولة و ذلك من خالل ح
السـياسـية ابملواطن االصـلي دون املتجنس او اشـراك املتجنس ببعضـها بعد مرورت بفرتة االسـتيثاق ليتوافر فيه 

 مع مانح اجلنسية له.الثقة او ان تنشأ الرابطة الروحية بينه و بني اجملت
 النطاق:

 يتحدد نطاق حبثنا ابلتجنس والعملية الســـــــياســـــــية بفروضـــــــها )العملية االنتخابية، املناصـــــــب التنفيذية،
واملشــاركة يف االحزاب الســياســية( وذلك يف رل التشــريعات العراقية اليت عاصــرت فرتة ســقوط النظام البائد 

ــية العراقي رقم واتســــيس العراق الدميقراطي و ابألســــاا قانون   ــنة  26اجلنســ و مرورا ابلدســــتور   2006لســ
ــــــــــــــــــــــــ  نة والتشـــــــريعات العراقية املتعلقة ابالنتخاابت واحملافظات غري املنتظمة إبقليم  2005العراقي الدائم لســـــ

 واملتعلقة ابلرتشيح ملنصب رائسة اجلمهورية وانئبه.
 املنهجية:

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

 الهيكلية:
ـصــــــص مبحث ــوع البحث ارخلينا ان ا ــلة مبوضـــــ ـصــــ ـصــــــادر ذات ال   اً خاصـــــــ  اً تعريفي  اً بعد اطالعنا على امل

ـصــيص مطلب لكل مكون بتحديد العملية   الســـياســـية واملتجنس واالنتخاابت واالحزاب الســـياســـية و بتخ
 للمبحث االول.
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وبعد ان نعرف مشـــاركة املتجنس يف العملية الســـياســـية نســـتطيع االنتقال لتحديد دور اجلنســـية كشـــرط  
دورها يف اســـــــــــاا يف املشـــــــــــاركة يف العملية الســـــــــــياســـــــــــية يف القانون العراقي املبحث الثاين من خالل بيان  

االنتخاابت كناخب او مرشــح و يف تســنم املناصــب التنفيذية )رئيس اجلمهورية وانئبه ورئيس الوزراء وانئبه 
 والوزير واملشاركة يف خلسيس وعضوية احلزب السياسي(.

واخريا نســــــــــــتطيع تقييم مشــــــــــــاركة املتجنس يف العملية الســــــــــــياســــــــــــية يف القانون العراقي ابتداء ابلعملية  
 ومرورا بتسنم املناصب التنفيذية واخريا املشاركة يف االحزاب السياسية. االنتخابية

 تعريف المشاركة السياسية للمتجنس: المبحث االول

من نوافل القول يف موضـوع حبثنا تعريف عناصـر اسـاسـية يف البحث لفهم واسـتيعاب ما نتناوله يف حبثنا 
ا ويف يف البحث من دون تعريف املشــاركة  من جهة ومن جهة اخرى حتديد تلك العناصــر، فال نســتطيع

يف العملية الســــــــياســــــــية و صــــــــورها و مرورا بتعريف املتجنس حمور حبثنا ألنه من نريد ان نقيم مشــــــــاركته يف 
العملية الســياســية املعرفة مقدما و نعرف العملية االنتخابية ألننا نريد ان  دد مشــاركة املتجنس كناخب و 

او التقييد واخريا نعرف احلزب السـياسـي لتحديد امكانية مشـاركة املتجنس   فضالر   مرشـح ما بني القبول او
ـصـــص مطلب لكل من املوضــــوعات االربعة املذكورة و   اً كمؤســــس للحزب الســــياســــي او كعضــــو فيه وســــنخ

 نتناول ذلك كما  ا:
 تعريف املشاركة يف العملية السياسية: املطلب االول

)د.رسل جي دالتون( )مجيع صور اشرتاك أو إسهامات املواطن يف توجيه وتعين املشاركة السياسية عند  
ــواء كان طابعها  ــرة ابملهام اليت يتطلبها اجملتمع ســــــ ــتوى الوطين واحمللي أو املباشــــــ ــلطة على املســــــ أجهزة الســــــ

فراد ابملشـاركة  اسـتشـارايً أو تقريرايً أو تنفيذايً أو رقابياً وسـواء أكان مباشـراً أم غري مباشـروفقاً لطبيعة قيام األ
 .)2(السياسية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر(

وتعين عن عند )صموئيل هنتنكتون و جون بيلسون( )النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد 
ــاًل أم  ــنع قرار احلكومة ســـواء أكان هذا النشـــاط فردايً أو مجاعياً منظماً أو عفوايً متواصـ التأثري يف عملية صـ

 .)3(اً سلمياً أم عنيفاً شرعياً أو غري شرعي خمااًل أم غري خمال(منقطع
ــياغة شـــــــــكل احلكم واإلســـــــــهام يف تقرير  وعرفها )داود الباز( )إعطاء املواطنني الفرص املتكافئة يف صـــــــ
دولتهم على النحو الذي يريدونه، حبيث يكون إبمكالم صــــــــــــياغة األوضــــــــــــاع الســــــــــــياســــــــــــية ابلطريقة اليت  

 .)4(يرغبولا(
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واملشـاركة السـياسـية هلا معىن عام يرتبط مبشـاركة المورعميقة وخمتلفة ذات ربط بسـياسـة الدولة كتحديد 
مبراقبة القرارات بعد صــــدورها أو  ارتباطاً احلكام أو ســــياســــة الدولة أو صــــناعة القرار وهلا معىن ضــــيق يرتبط 

 .)5(التأثري يف السياسة السائدة ابلدولة
 صور املشاركة السياسية:

 أواًل: تنقسم املشاركة السياسية حسب املشاركة سواء أكانت مباشرة أم غري مباشرة إىل صورتني:
 الصورة التقليدية: -أ

ـصـــــــويت يف االنتخاابت واالســــــــتفتاءات والتربع  ـصـــــــورة إىل وســــــــائل الدميقراطية كالت ـصـــــــرف تلك ال وتن
للحمالت االنتخابية واالنتماء لوحزاب واملشـاركة يف املؤلرات واالجتماعات والرتشـيح للمناصـب التمثيلية  

 .)6(والتنفيذية

 الصورة غري التقليدية: - ب
ـصــــــورة إىل املشـــــــاركة يف ـصــــــرف تلك ال ـصــــــامات واالحتجاجات ورفع الشـــــــكاوى وتن  املظاهرات واالعت

 .)7(وغريها من األفعال القانونية
 اثنياً: وتنقسم املشاركة السياسية حسب رمسيتها من عدمها إىل صورتني:

 املشاركة السياسية الرمسية: -أ
وتزاول من خالل اســــــتالم املناصــــــب احلكومية )من داخل الســــــلطة( واملداومة  ا رغم الظروف املتغرية  

 .)8(والضغوط من مجاعات الضغط وأحزاب املعارضة
 املشاركة السياسية غري الرمسية: - ب

 .)9(وتتم من خالل املعارضة السياسية من قبل أبناء اجملتمع من خارج السلطة
الســـــياســـــية تشـــــمل املشـــــاركة يف العملية االنتخابية كمرشـــــح و انخب يف االنتخاابت   ومن مث املشـــــاركة

وتسنم املناصب التنفيذية كمحافظ او وزير او رئيس وزراء و انئبه او رئيس اجلمهورية و   ،الربملانية او احمللية
 ات وغريها.واملشاركة يف املظاهرات و االحتجاج  ،وخلسيس االحزاب السياسية واالنتماء هلا ،انئبه

و هل   وحبثنا يشــــــــــمل فرويف املشــــــــــاركة املذكورة خال املشــــــــــاركة يف املظاهرات واالحتجاجات و غريها
 إبمكان املتجنس مزاولتها ام ال.

 تعريف التجنس: املطلب الثاني
 .)10(عرف )ابتيفول( التجنس )منح اجلنسية من قبل احلكومة ألجنحم يطلبها(

 
 .288مصدر سابق/ص // د.علي امحد خليفة58فالح مطرود العبودي/ مصدر سابق/ ص -5
 .57فالح مطرود العبودي/ مصدر سابق /ص / 290سابق/ص مصدر /امحد خليفة د.علي -6
 .57مصدر سابق/ ص // فالح مطرود العبودي291علي أمحد خليفة/ مصدر سابق/صد. -7
 . 57/ ص2010  ،االردن  / وىل/دار الثقافة للنشر والتوزيعالطبعة اال  /لنظم السياسية والقانون الدستوريا  /د.عبد الكري علوان   -8
 .57عبد الكري علوان/ مصدر سابق/ صد. -9

  / ن ومركز االجانب/ مكتبة السنهوري نة واملواط2006لسـ  26د.عباا العبودي/ شرح احكام قانون اجلنسية العراقية رقم    -10
 .79ص 1/ ه2015بريوت سنة 
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)منح اجلنسية من قبل احلكومة ألجنحم يطلبها بعد توافر شروط قانونية  وعرفه )د.مصطفى كامل يس(   
 .)11(معينة يف الشخص طالب التجنس(

ــية جديدة وذلك بناء على  ـصــوله على جنسـ ــيته األوىل وح وعرفها )د.عباا العبودي( )ترك الفرد جلنسـ
 .(12)طلبه وموافقة الدولة املا ة بعد توفر الشروط القانونية املطلوبة فيه(

وعرف دامحد عبداحلميد عشــــوش )طريق لكســــب اجلنســــية مبنحها من الدولة حســــب تقديرها املطلق  
 .(13)لوجنحم الذي يطلبها بعد استيفاء الشروط اليت يتطلبها القانون(

وهي جنســية حيصــل عليها الشــخص بعد والدته ال فور والدته فهي جنســية بعد امليالد وتتوافر شــروط 
ـصــــول عليها بعد  ميالد الشـــــخص أي أثناء حياته وتســـــمى ابجلنســـــية )الالحقة أو الطارئة أو املمنوحة( احل

 .)14(ويتطلب احلصول عليها إذن الدولة وتقدي طلب من الشخص الراغب ابلتجنس
واجلنســية املكتســبة املمنوحة مبوجب التجنس ختتلف عن اجلنســية األصــلية، ألن اجلنســية األصــلية لنح 

ــاا اجلغرايف )اإلقليم( أو لنح على كال للشــــخص مع والدته حكم ــاا العائلي )الدم( أو األســ اً وفق األســ
 .)15(األساسني فهي لنح فور الوالدة وبقوة القانون وال حتتاج إىل تقدي طلب أو إذن الدولة

ـصــلحة الدولة وحبســـب ما يعربعنه  وقد يكون اهلدف من التجنس جلب الكفاءات وا ربة اليت حتقق م
ــكـانيـة من حـيث النوع( وقـد يكون اهلـدف مـنه زايدة عـدد الســــــــــــــكـان أي )زايدة الثروة )زايدة ال ثروة الســــــــــــ

ـصــــــــــول على  الســـــــــــكانية من حيث الكم( أو قد يكون اهلدف منه لكني رعســـــــــــاء الطوائف الدينية من احل
 .)16(جنسية الدولة كما يف مصر

ـصــــول التجنس يشـــــرتط توافر شـــــروط موضـــــوعية )كاإلقامة، األهلية، تق دي طلب، حســـــن الســـــرية  وحل
االنتقالية، امتالكه وســيلة مشــروعة للرزق( وشــروط شــكلية )أداء اليمني،   والســلوك، الســالمة من األمرايف

 .)17(نشر قرار التجنس يف اجلريدة الرمسية(

 
القاهرة   /رابعة/ شركة العاتك لصناعة الكتبالطبعة ال  /يف يف شرح قانون اجلنسية العراقيالوا  /ايسني السيد طاهر الياسري  -11

 .147/ ص2011سنة 
 .78د.عباا العبودي/ مصدر سابق/ ص -12
/  2012د.امحد عبد احلميد عشوش/ القانون الدول ا اص )اجلنسية، تنازع القوانني(/ املكتبة القانونية العربية/ مصر سنة    -13

بناء على طلبه وبقرار من السلطة املختصة اذا توفرت فيه الشروط املقررة لذلك يف وعرفه د.فؤاد اديب )دخول الفرد يف اجلنسية الدولة  
السورية سنة   االفرتاضية  املكتبة  منشورات  ا اص/  الدول  القانون  أديب/  /د.فؤاد  للتجنس(  النارم  الدولة  / 47/ ص2018تشريع 

http://pedia.svuonline.org/  (23/8/2018.) 
احلكمة/ بغداد  / اجلنسية واملوطن ومركز االجانب/ الطبعة االوىل/ مطبعة دار  1د.غالب علي الداودي/ د.حسن اهلداوي/ ج  -14

الغفور / د.سعد ربيع عبد اجلبار/ م.85امحد عبد احلميد عشوش / املصدر نفسه /ص / د. 54/ ص1988سنة   راييف أمحد عبد 
/ 20جملة جامعة تكريت للحقوق/ العدد  /راقية ب/ النظام القانوين للتابع دراسة مقارنة يف قوانني اجلنسية العليث صالح الدين حبيم./

 .130-129/ ص 2016 ،8/ السنة 6اجمللد
/  85عشوش/ مصدر سابق/ ص / د.أمحد عبد احلميد  44د.حسن اهلداوي/ مصدر سابق/ ص    ،د.غالب علي الداودي  -15

الغين حممود/ اعتبارات الطفولة يف ثبوت واكتساب اجلنسية العراقية/ جملة جامعة تكريت للحقوق/ العدد عدالة عبد    ،رعد مقدادأ.د.
 .14و 6-5/ص2018 ،2/ السنة 2/اجمللد3

 .148ايسني السيد طاهر الياسري/ مصدر سابق/ ص -16
 ومابعدها. 148سابق/ص/ ايسني السيد طاهر الياسري/مصدر 81- 80د.عباا العبودي/مصدر سابق/ص  -17

http://pedia.svuonline.org/
http://pedia.svuonline.org/
http://pedia.svuonline.org/


  

 ف القانون العراقي(  الفردية  ااثر التجنسمشاركة املتجنس ف العملية السياسية )حبث ف   

83 

ـــية ـفالتجنس منحـة من اـلدوـلة و طـلب  أي ان التجنس فعـل ارادي بتوافق بني اـلدوـلة و طـاـلب اجلنســــــــــــ
 .(18)تجنس من الشخص طالب ال

وداللة طلب التجنس تقدي الوالء للوطن لنشــــــــــــوء االرتباط القانوين والروحي والســــــــــــياســــــــــــي الكتمال  
 .(19)االندماج يف اجملتمع والغاء االرتباط ابجملتمع السابق الذي يتنمي له طالب التجنس

 حاالت كما  ا: 6هي  2006لسنة  26وصور التجنيس وفق قانون اجلنسية العراقي رقم 
 منح اجلنسية للمولود من أم عراقية وأب جمهول. -1
 (.5منح اجلنسية على أساا الوالدة املضاعفة )املادة  -2
 (.6منح اجلنسية على أساا اإلقامة الطويلة )املادة  -3
 (.8منح اجلنسية على أساا زواج غري العراقي من العراقية )املادة  -4
 (.11قية من العراقي )املادة منح اجلنسية على أساا زواج غري العرا -5
ــدين  نســـية أبيهم مكتســـب اجلنســـية  -6 ــاا التبعية )التحاق األبناء غري الراشـ ــية على أسـ منح اجلنسـ

 .(20)(.14العراقية( )املادة 
 فباكتساب اجلنسية يصبح مواطن فيتمتع بكل حقوق املواطن السياسية و املدنية ويتكلف

ـــية   املواطنني و لكن ـقد حيرم املتجنس كمواطن من بعض احلقوقابألعـباء اليت يتحمـل  ـا   ـــياســــــــــــ الســــــــــــ
 .(21)كالرتشيح لالنتخاابت و للمناصب التنفيذية دائمة او مؤقتة

بعد اكتســـابه اجلنســـية و قســـم اخر   ةفبعض البلدان تســـاوي املتجنس ابملواطن االصـــلي ابحلقوق مباشـــر 
من البلدان يضــــــــع 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 

 .(22)كافة ابحلقوق  التجربة يصبح كاملواطن االصيل يف التمتع  ابالنتخاابت و بعد اجتيازت لفرتة
 فبحثنا يتعلق مبكتسب اجلنسية املتجنس ال ابملواطن االصلي من حيث مشاركته يف العملية السياسية.

اشـار اىل لتع حامل اجلنسـية العراقية بكل حقوق املواطن   2006لسـنة   26فقانون اجلنسـية النافذ رقم 
/اوال( أي ان مكتســـــــب اجلنســـــــية يتمتع حبقوق املواطن االصـــــــلي اال ما 9بنص وفق املادة )اال ما اســـــــتثين  
 استثين بنص.

وســـنحدد مدى مشـــاركة املتجنس يف العملية الســـياســـية وفق قانون اجلنســـية املذكور والدســـتور العراقي 
يــة و انئبــه و قــانون و قوانني االنتخــاابت العراقيــة النــافــذة و قوانني تتعلق ابختيــار رئيس اجلمهور   2005

 
 .105ص   ،املصدر نفسه ،امحد عبداحلميد عشوشد. -18
جملة    ،2006لسنة    26اكتساب اجلنسية العراقية دراسة حتليلية يف ضوء قانون اجلنسية النافذ رقم    ،صيهود  اايد مطشر.د  -19

 .11ص  ،2008 ،اجمللد السادا ،1العدد  ،جامعة كربالء العلمية
جملة   (،العراقي )دراسة مقارنة  علي /اكتساب اجلنسية يف التشريع  روافد حممد  ،علي هادي محيدي.د  فراا كري شيعان،.د  -20

حق اكتساب اجلنسية االصلية من   ،حممد عباا حمسن.و ما بعدها، د  82، ص  2016نة،  السنة الثام  ،العدد الثالث  ،احملقق احللي
 ، العدد السابع عشر  ،جملة واسط للعلوم االنسانية  ،و القضاء العراقيني شريع  دراسة موازنة ألحكام الت2005االم يف دستور العراق لسنة  

 و ما بعدها. 86ص  ،2011السنة 
 .58ص  ،مصدر سابق ،فؤاد ديب.. د114، ص املصدر السابق ،امحد عبداحلميد عشوشد. -21
عبد  -22 حممد  مقارنة(  ،مثىن  الزوجة)دراسة  جنسية  على  املختلط  الزواج  ماجست  ،اثر  القانون  رسالة  جامعة   - ري، كلية 

 . 105- 104ص  ،2002اببل،
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ــيـة و النظـام اـلداخلي جمللس الوزراء و هو مـا   ـــياســــــــــــ احملـافظـات غري املنتظمـة إبقليم و قـانون االحزاب الســــــــــــ
 سننشرت يف ثنااي حبثنا.
 تعريف االنتخابات:: املطلب الثالث

الفلســفي من خالل العصــور املاضــية عالقة احلاكم ابلشــعب مرت بصــراعات أســاســها الفكر الديين أو 
ــاء على ألوهية وجربوت احلاكم إىل  أو العلمي اســــــــدت بتضــــــــحيات وثورات ملواجهة الظلم واجلور للقضــــــ
وضـــعه يف قالبه اإلنســـاين وصـــواًل لوضـــع الســـلطة يف قالبها القانوين على أســـاا مشـــاركة الشـــعب يف احلكم 

 .(23)من خالل االنتخاابت
 الختيار من حيكمهم يف اجملالس النيابية.ن يشاركون يف االنتخاابت و ومن مث أصبح املواطن

وتتم تلــك العمليــة من خالل النظــام النيــايب )الــدميقراطيــة النيــابيــة( حيــث يقوم األشــــــــــــــخــاص ابختيــار 
)النواب( الذي يزاولون الســـــيادة نيابة عن الشـــــعب ومن أركان النظام النيايب وجود جملس نواب يتكون من 

 .)24(ل االنتخاابتالنواب وينتخب من خالل األشخاص من خال
 وعرفت االنتخاابت:

يرونه صــــــاحلاً    مكنة املواطنني الذين تتوفر فيهم الشــــــروط القانونية للمســــــامهة يف اختيار احلاكم وفق ملا)
 .)25(هلم(

وعرفت بتعريف مشــابه لكنه يركز على رضــا الناخبني )اختيار الناخبني لشــخص أو أكثر من بني عدد 
 .)26(لتمثيلهم ففي حكم البالد(من املرشحني 

ــرفـات القــانونيــة متعــددة األطراف واملراحـل   صــــــــــــ وعرفـت االنتخــاابت اللـا )جمموعـة من اإلجراءات والت
خيضع مبقتضاها حتديد اهليئات احلاكمة العليا يف الدولة ملوافقة ورضاء احملكومني أصحاب السلطة احلقيقية 

 .)27(يف اجملتمع(
ة والوحيدة إلسـناد السـلطة يف النظم الدميقراطية املعاصـرة من انحية ولتحقيق )الوسـيلة األسـاسـي وعرفت

 .)28(حق املشاركة يف احلياة السياسية من جانب أفراد الشعب من انحية أخرى(
خر مرشــح ينتخب من آ اً و شــخصــ   اً انخب  اً ومن التعاريف املذكورة فالعملية االنتخابية تتضــمن شــخصــ 

ــل فيها االنتخاابت و االنتخاابت قد تكون نيابية او  قبل الناخب وكالمها حيمل جن ــية الدولة احلاصـــــــــــ ســـــــــــ
 حملية.

 
 .28  - 27ص ،مصدر سابق،علي امحد خليفةد. -23
 .157 -  156ص ،مصدر سابق ،عبدالكري علواند. -24
 .35ص ،(1991،غداد )ب ،مطبعة دار احلكمة ،علي غالب العايند.صايب جواد كارم، د. -25
 - مقدمة اىل كلية القانون    ،رسالة دكتورات   ،التداول السلمي ملنصب رائسة الدولة )دراسة مقارنة(  رائد محدان عاجب،د.  -26

 .54ص، 2011 ،جامعة اببل
العد.  -27 نقاًل عن  والفقه،  القضاء  احمللية يف ضوء  اجملالس  أعضاء  انتخاابت  وإجراءات  نظم  فرغلي حممد علي،  بدل، حممد 

 .26ص
 .27ص،( 2009 ،)االردن  ،دار دجلة ،1ط،سعد مظلوم العبدل، االنتخاابت ضماانت حريتها و نزاهتها )دراسة مقارنة( -28
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ـصـــــرف يف احد جماالته اىل بيان مشــــــاركة املتجنس يف العملية االنتخابية ســــــواء اكان انخبا يف  وحبثنا ين
 انتخاابت نيابية او حملية او املشاركة ابالنتخاابت كمرشح يف االنتخاابت النيابية و احمللية.

 تعريف الحزب السياسي: طلب الرابعامل
ينشــأ احلزب الســياســي إلجياد أرضــية صــاحلة لتالقح األفكار املختلفة يف البالد وتوجيه احلكام ابالاات  
ـصــــــحيح ولضـــــــمان االختيار األمثل يف احلكام من خالل االنتخاابت ولتنظيم احلراك الشـــــــعحم ويتوصـــــــل  ال

 .)29(حبصوله على ثقة الشعب للتوصل إىل احلكملذلك احلزب من خالل االنتخاابت 
فعرف )جيل فريويل( احلزب الســياســي )مجاعة اجتماعية منظمة بطريقة مســتدامة وممثلة على املســتوى 

 .)30(احمللي، وتسعى إىل احلصول على الدعم الشعحم من أجل ممارسة السلطة مباشرة(
استقالل ذاا تقوم بتعيني مرشحيها وختويف املعارك االنتخابية وعرفه )اومتنارين(: )مجاعة منظمة ذات  

 .)31(على أمل احلصول على املناصب احلكومية وللهيمنة على خطط احلكومة(
وعرفه )فانســــوليميو(: )منظمات عادة ما تكون دائمة وهي وســــيط بني احلكام واحملكومني تســــعى من 

ــول على دعم اجلمهور من أجل ـصـــــ ــية يف اجلهاز  خالل االنتخاابت للح ــيطرة على املناصــــــــب الرئيســــــ الســــــ
 .)32(احلكومي(

فاحلزب الســـــياســـــي اجتماع رضـــــائي واتفاقي بني جمموعة من أبناء اجملتمع على أســـــس وأهداف حمددة 
ــتطيع القول إن للحزب  ــية ونســ ــياســ ــاركة يف العملية الســ من أبناء اجملتمع على أســــس وأهداف حمددة للمشــ

ــنم ســـــــــدة احلكم يف ثالثة أركان اجتماع منظم لو فراد واإلميان إبيديولوجية معينة وهدف هؤالء األفراد تســـــــ
 .)33(الدولة والوصول للحكم يكون من خالل الوسائل الدميقراطية أي من خالل االنتخاابت

يذهب )د.طارق علي الربيعي( الن احلزب السياسي )جمموعة من الناا ينظمهم تنظيم معني وامعهم 
 .)34(ويهدفون الوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها(مصايب ومبادئ معينة 

ـصـــــلحة واملبادئ، وحدة التنظيم،   ويرى د.الربيعي أن أركان احلزب الســــــياســــــي هي )اجلماهري، وحدة امل
 .)35(وحدة القيادة، الوصول إىل السلطة(

 ومن مث احلزب السياسي يتضمن نوعني من االشخاص مؤسسني للحزب و اعضاء يف احلزب.

 
 .17 – 16ص ،(2012 ،)مصر ،، دار سبيل املؤمنني1ط  ،االحزاب السياسية يف االسالم ،صفي الرمحن املباركفوري -29
 ، شباط   ،اجمللد االول  ،العدد السادا  ،جملة اجلامعة  ،االحزاب السياسية )التفاتة سوسيولوجية(املهدي الشيباين دغمان،  د.  -30
 .14ص ،2014

 .64ص ،(1986  ،)بغداد ،طارق علي الربيعي، االحزاب السياسيةد. -31
 .14ص ،املهدي الشيباين دغمان، مصدر سابقد. -32
دار   ،2017جملد    ،اجمللة الدولية للقانون  ،السياسية يف االردن )دراسة مقارنة(النظام القانوين لوحزاب  ،ليث كمال نصراوين  -33

 . 5 - 4ص ،جامعة محد بن خليفة للنشر
 65ص ،مصدر سابق ،طارق علي الربيعيد. -34
 ومابعدها.  67طارق علي الربيعي / مصدر نفسه /صد. -35
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 27:  العدد

وتقر حرية خلســــــيس االحزاب الســــــياســــــية ابعتبارها من مظاهر النظام الدميقراطي و احلزب الســــــياســــــي  
وحبثنا يف احد فروضـه ينـصرف اىل مشـاركة املتجنس كمؤسـس او عضـو يف حزب  .(36)ضـمانة للدميقراطية 

 سياسي ما بني االجياب او الرفض او التقييد.
العملية السثثياسثثية في  الجنسثثية شثثرم للمشثثاركة في :  المبحث الثاني

 القانون العراقي

ــية ال بد ان ننتقل اىل بيان  ــياسـ ــاركة املتجنس يف العملية السـ ــعفنا املبحث االول يف فهم مشـ بعد ان اسـ
صــر اســاســي يف املشــاركة يف العملية الســياســية يف رل القانون العراقي وهو التمتع ابجلنســية العراقية الن   عن

ـصــر الثقة و االمان و صـــور املشـــاركة يف العملية الســـيا ـصــر على املواطن دون غري املواطن لتوافر عن ســـية تقت
معرفة لغة و طبيعة اجملتمع العراقي لذلك ابت لزاما علينا ان  دد امهية دور اجلنســية يف املشــاركة الســياســية  

اصـــــــــــب  يف رل القانون العراقي على اختالف صـــــــــــورت )املشـــــــــــاركة يف العملية االنتخابية، املشـــــــــــاركة يف املن
ــية( ــياســــــ ــاركة يف االحزاب الســــــ ــاركة   التنفيذية، املشــــــ ــيمهد الطريق الينا لتقييم مشــــــ ألننا بتحديدان ذلك ســــــ

  اً املتجنس يف العملية الســياســية يف القانون العراقي يف املبحث الثالث و ســنخصــص يف املبحث الثاين مطلب 
 لكل صورة من صور املشاركة املذكورة و نتطرق اليها كما  ا:

 الجنسية شرط للمشاركة يف العملية االنتخابية: ب االولاملطل

 الفرع االول/ ابلنسبة للناخب:
ألن حق  ؛  )37(يشـــــــــرتط يف الناخب أن يكون حاماًل جلنســـــــــية الدولة ويالفه ال حيق له أن يكون انخباً 

  نو الــدولــة، فــاملواطناملواطن يف االنتخــاب ينتهي ابختيــار احلــاكم يف الــدولــة فال ميــارا ذلــك الــدور إال ابن  
ـصـــدر الســــلطات وغطا ها القانوين ويتحقق ذلك من خالل االنتخاب، فاملواطنني خيتارون احلاكم الذي ءم

ميارا الســــــــــــلطة نيابة عن املواطنني، وال جيوز االنتخاب لغري املواطن ألنه ليس من املواطنني وال يكون هلم 
دوـلة أخرى غري دولـته ـتدخـل يف املســــــــــــــاـئل الوطنـية هم ويشــــــــــــــكـل غري املواطن فيمـا إذا كـان انخـباً يف  ءوال

 .)38(والداخلية للدولة وال ميكن أن يرتك مصري الدولة بيد غري املواطنني ملا أوردانت آنفاً 
( من قانون انتخاابت جملس النواب رقم 5واشـــــرتط املشـــــرع العراقي ان يكون الناخب عراقيا يف املادة )

( لســــنة  36تخاابت جمالس احملافظاتو االقضــــية و النواحي رقم )، وأشــــار لذلك قانون ان2013لســــنة   45
 .(39)( منه 5يف املادة )  2008

 
جملة كلية   /ميزان الدسنورية )دراسة حتليلية(قانون االحزاب السياسة العراقي يف    /ين زغري عطية، د.ميسون طه حسنيد.غ  -36

 . 213/ ص  6،2016العدد  /الدراسات االنسانية اجلامعة
 . 182عبد الكري علوان/ مصدر سابق /ص د. -37
الطبعة االوىل/ املركز   /)دراسة مقارنة(  اجملالس النيابيةاالطار القانوين لالجراءات السابقة على انتخاابت    /منذر البيااد.وائل    -38

 .18-17/ ص2015القومي لالصدارات القانونية / مصر سنة 
يشرتط يف الناخب ان يبلغ سن معينة ملزاولة االنتخاب ليتمكن الناخب من ادراك مايصدر منه من تصرفات قانونية يرتتب   -39

وائل منذر البياا / مصدر املدنية املشرتطة يف القانون د.  ة يالف االهليةعليها القانون أثرا مهماً ويطلق على ذلك ابالهلية السياسي
سنة( وهي    18سنة( ومن مث نزل به السن ) 21.. فمثاًل كان سن الرشد يف فرنسا ابلنسبة ملزاولة حق االنتخاب )22- 21سابق / ص

النظم االنتخابية )دراسة مقارنة( / الطبعة الثانية / منشورات  سنة( د.عصام نعمة إمساعيل/    18االهلية السياسية املوافقة لالهلية املدنية )
دراسة ، د.عبدو سعد/ النظم االنتخابية )عصام نعمة إمساعيل/ د.علي مقلد، د.  38-37/ ص  2009  زين احلقوقية واالدبية / لبنان
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 الفرع الثاين/ ابلنسبة للمرشح:
ـصـــــــــلة العملية االنتخابية اختيار انئب كان مرشــــــــــحاً قبل ذلك أي جيب أن يوجد مرشــــــــــح يف قبال   حم

 .)40(هنا جند الرتابط الكبري بني احلقنيالناخب أي يوجد حق يف االنتخاب مبقابل حق الرتشيح ومن 
ـصـــــــايب أبناء   ويشــــــــرتط أن توجد مواصــــــــفات معينة ابملرشــــــــح كما هو األمر يف الناخب ألنه يعرّب عن م

 .)41(الشعب فيدقق يف تلك املواصفات ليصبح مؤهاًل ليكون مرشحاً 
 .)42(نسيةويشرتط يف املرشح أن يكون حاماًل للجنسية العراقية وحيدد ذلك وفق قانون اجل

 .)43(فال يزاول حق الرتشيح إال من خالل مواطين البلد ومن مث ليس لغري املواطن ممارسة الرتشيح 
شـار لذلك أوأيضـا    2013لسـنة    45( قانون انتخاابت جملس النواب رقم  8وذلك ما اشـرتطته املادة )

 .(44)(5املادة ) 2008( لسنة 21قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )
 الجنسية شرط للرتشيح للمناصب التنفيذية: املطلب الثاني

 الفرع االول/ ابلنسبة ملنصب رائسة اجلمهورية و انئبه:
يشــرتط ابملرشــح لرائســة اجلمهورية أن حيمل جنســية الدولة املرشــح لرائســتها فليس من املنطق أن يكون  

 .)45(املوضوع ابألمن القومي واملصايب العليا للدولةاألجنحم رئيساً لدولة أخرى غري دولته والرتباط ذلك 

 
. واشرتط املشرع 41/ ص2005احلقوقية/ لبنان  حول العالقة بني النظام السياسي والنظام االنتخايب( / الطبعة االوىل/ منشورات احللحم  

وأشار لذلك قانون انتخاابت    2013لسنة    45( من قانون االنتخاابت جمللس النواب رقم  5العراقي توافر سن معينة للناخب يف املادة )
أي   ع الهلية أداء كاملة ناخب أن يتمت( منه. يشرتط يف ال5يف املادة )  2008( لسنة  36جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم )

صالحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يرتتب القانون عليها أثرا كاجملنون أو السفيه أو املعتوت أو ذو الغفلة د.وائل منذر 
 لسنة   36/ د.نعيم كارم جرب / أحكام قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم  27-26البياا / مصدر سابق /ص

.فاملصابون بنقص أو انعدام االهلية غري مؤهلني ملزاولة االنتخاب اىل حني رفع احلجر 13/ ص2009/ مكتبة السنهوري/ بغداد  2008
.وهو مااشرتط يف الناخب يف قانون 42د.علي غالب العاين / مصدر سابق/ ص  ،عنهم مبوجب حكم قضائي د.صايب جواد كارم

( لسنة 36وأشار لذلك قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم )  2013لسنة    45انتخاابت جملس النواب رقم  
 ( منه.5يف املادة )  2008

لسنة   26. وحتدد اجلنسية هنا وفق قانون اجلنسية العراقي رقم  46نعمة / ص  ،79د.وائل منذر البياا / مصدر سابق / ص  -40
لقانوين لشروط الرتشيح يف انتخاابت اجملالس النيابية / جملة القانون املقارن/ العدد د.ميثم حنظل شريف/ النتظيم الدستوري وا  .2006

 .124/ص  2007عام  46
 .51، نعمة، ص79مصدر نفسه، ص،وائل منذر البيااد. -41
 .61ص ،مصدر سابق ،نعيم كارم جربد. -42
 .89مصدر نفسه، ص،وائل منذر البيااد. -43
عدت إىل سن معينة ألجل أن يصبح مرشحاً لتتوافر فيه النجدة واالتزان والتجارب احلياتية اليت تسايشرتط يف املرشح أن يصل    -44

من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي   (8. واشرتطت املادة )96سابق، ص  مصدر،وائل منذر البيااد.  يف اختاذ القرارات الصحيحة
( 21من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )  (5و اكدت ذلك املادة )لس النواب  عمر معني للمرشح جمل  2013لسنة    45رقم  

يشرتط كمال األهلية للمرشح واملقصود  ا هنا أهلية األداء، فال يعترب منطقياً منح شخص صفة املرشح ومن مث لثيل   2008لسنة  
. وكمال األهلية يشرتط أن يكون سنه 103ص  ، نفسهمصدر  ،وائل منذر البيااال يستطيع تدبري شؤونه ا اصةد.  مصايب الشعب وهو

 ،نعيم كارم جربد.1951لسنة    40ن مدين عراقي رقم  ( قانو 106سنة( وأن ال يعرتيه عاريف من عواريف األهلية وفق املادة )   18)
( 106دة ) سنة( وأن ال يعرتيه عاريف من عواريف األهلية وفق املا  18.وكمال األهلية يشرتط أن يكون سنه )62ص  ،مصدر سابق

( من قانون انتخاابت  8و ذلك ما اشرتطته املادة )  ..62ص  ،مصدر سابق  ،نعيم كارم جربد.1951لسنة    40ن مدين عراقي رقم  قانو 
 .2008( لسنة 21نتظمة إبقليم رقم )قانون احملافظات غري امل ( من5و كذلك املادة )  2013لسنة  45جملس النواب رقم 

 . 109  -108، صابقمصدر س ،رائد محدان عاجب د. -45
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ــتور العراق لعام   ــية رئيس اجلمهورية دســـــــــــ /أواًل( حيث 68املادة ) 2005وتناولت موضـــــــــــــوعة جنســـــــــــ
ـصـــــــب رئيس اجلمهورية رقم   ــيح ملن ــنة    31/8اشــــــــرتطت أن يكون عراقياً و كذلك قانون أحكام الرتشــــــ لســــــ

2012. 
 .2006( لسنة 26ون اجلنسية العراقي رقم )وحتدد جنسية رئيس اجلمهورية وفق قان

ـصــدد جنســـية الناخب واملرشـــح لعضـــوية جملس النواب و احملافظة، نضـــيف   ولنفس األســـباب املذكورة ب
ـــية عـدم فهم غري املواطن للمجتمع عالوة على اختالف اللغـة واليت تشــــــــــــــكـل حـاجز  من فهم   اً عليهـا قضــــــــــــ

 اجملتمع ومن مث حاجز بني غري املواطن واجملتمع.
الذي حيدد أحكام  2011( لسـنة 1وانئب رئيس اجلمهورية يشـرتط فيه ذلك الشـرط وفق قانون رقم )

ــارت املــادة ) ( من القــانون املــذكور )يشــــــــــــــرتط يف انئــب رئيس  2اختيــار انئــب رئيس اجلمهوريــة فقــد أ شـــــــــــــ
ـصـــــد املادة )68مهورية طبقاً ألحكام املادة )اجلمهورية ما يشــــــرتط يف رئيس اجل ( من دســــــتور 68(...( يق

 .(46)(2005العراق )
 الفرع الثاين/ فيما خيص منصب رئيس جملس الوزراء و انئبه:

يشــــــــرتط توافر جنســــــــية الدولة يف من يرشــــــــح لرائســــــــة جملس وزرائها أي جيب ان يكون وطنيا ولنفس 
 لعنصر االمين و فهم اجملتمع.االسباب املذكورة املتعلقة ابلوالء وا

( فقرة )أواًل( من دستور 77ومن مث ذلك الشرط حيب توافرت يف رئيس جملس الوزراء وذلك وفق املادة )
 اليت تشري إىل ضرورة توافر شروط رئيس اجلمهورية يف رئيس جملس الوزراء.  2005

ــتور العراق ) ــبة للمرشـــح كنائب لرئيس الوزراء فلم يرد ذكرت يف دسـ ( ولكن ذكر نواب  2005أما ابلنسـ
ــنة )8رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ) ( )اثنياً( )يتألف اجمللس  1( املادة )2014( لســــــ

ــتوريـة أمـ  ام جملس النواب( فنـائـب رئيس  من رئيس جملس الوزراء ونوابـه والوزراء بعـد خلديتهم اليمني الـدســــــــــــ
ــبة الفرتايف توافر الوالء واإلخالص فيه للبلد و ال يشـــكل الوزراء جيب   ــلية ال مكتسـ ــيته أصـ أن تكون جنسـ

 .(47)على أمن الدولة اً خطر 
 

العقلي والدراية بشؤون الدولة السياسية لقيادة وإدا  -46 رة و اشرتاط السن لتوافر مواصفات معينة ابملرشح كا ربة واالكتمال 
/اثنياً( من الدستور 68وتناولت ذلك املادة )..11  -  109مصدر نفسه، ص،رائد محدان عاجب الدولة بصورة صحيحة وحكيمة د.

( لسنة  8سنة وقانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم )  40( أن يكون عمر رئيس اجلمهورية ال يقل عن  2005)العراقي  
و انئب رئيس اجلمهورية يشرتط فيه ذلك الشرط وفق قانون   .سنة  40كون عمر املرشح ال يقل عن  املادة )أواًل( واشرتطت أن ي   2012
من القانون املذكور. يشرتط كمال األهلية العقلية ملرشح رائسة اجلمهورية وهي أهلية األداء أي  (  2وفق املادة )  2011( لسنة  1رقم ) 

خلوت من عيوب الرضا وعواريف األهلية والكتمال األهلية يشرتط تتوافر سن معينة وحيرم املرشح من الرتشيح إذا كان غري مكتمل األهلية 
  2005.وعاجل ذلك دستور العراق لعام  112  -111ص  ،مصدر سابق  ،ان عاجبرائد محدن يكون ذلك اثبتاً حبكم قضائي د.على أ
لرائسة اجلمهورية وكذلك اشرتط ذلك قانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية   ( حيث اشرتطت كمال األهلية للمرشح 58املادة )
( 18عيوب الرضا وكذلك بلوغه سن )  حيث يشرتط أن ال يعرتيه عاريف من عواريف األهلية أو يصيبه عيب من  2012لسنة    8رقم  

. و انئب رئيس اجلمهورية يشرتط فيه ذلك الشرط وفق قانون رقم 1951( لسنة  40وذلك وفق أحكام القانون املدين العراقي رقم )
 ( من القانون املذكور.2وفق املادة ) 2011( لسنة 1)

 . االسباب املذكورة املتعلقة اب ربة و النضج و الدراية   سنة و لنفس  40يشرتط ان يكون سن من يرشح لرائسة جملس الوزراء    -47
ويتطلب توافر ذلك الشرط يف رئيس الوزراء ألنه ما يتوافر يف رئيس اجلمهورية جيب أن يتوافر يف رئيس جملس الوزراء وذلك ما تقضي به 

لرئيس الوزراء كما بينا فلم يرد ذكرت يف دستور . أما ابلنسبة للمرشح كنائب  2005( فقرة )أواًل( من الدستور العراقي لعام  77املادة) 
أن ( فنائب رئيس الوزراء جيب  2014( لسنة )8( ولكن ذكر نواب رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ) 2005العراق )

اىل صالحيات رئيس الوزراء. سنة قياسا على رئيس جملس الوزراء ألمهية منصبه ألنه يتمتع بصالحيات تقرب    40يكون سنه ال يقل عن  
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 الفرع الثالث/ ابلنسبة للرتشيح ملنصب الوزير او احملافظ:
ـصــــب الوزير او احملافظ ــية الدولة املرشـــــح ملن ـصــــدد  يشـــــرتط توافر جنســـ ــابقا ب ــباب املذكورةســـ فيها لوســـ

 جنسية الناخب واملرشح يف االنتخاابت و املرشح لرائسة اجلمهورية )و انئبه( و رائسة الوزراء )و انئبه(.
( فقرة )اثنياً( من 77فيشــرتط يف الوزير ما يشــرتط يف عضــو جملس النواب وذلك ما أشــارت له املادة )

ط ابلوزير أن يكون عراقي اجلنســــــــية. ألمور تتعلق ابلوالء للبلد ( ومن مث يشــــــــرت 2005الدســــــــتور العراقي )
واإلخالص لومة ولقضـــااي أمنية تتعلق بكون األجنحم يثري شـــكوك عديدة حتوم حوله لكونه ليس من أبناء  

 البلد.
( من قانون احملافظات غري املنتظمة  25)  يف عضـــو جملس احملافظة وفق املادة  هانفســـ املطلوبة  والشـــروط 

تشــــــــــرتط يف احملافظ ألنه أعلى شــــــــــخص تنفيذي يف احملافظة وميثل رئيس   2008( لســــــــــنة  21م رقم )إبقلي
( من قانون احملافظات غري املنتظمة  25. فوفق املادة ))48(الوزراء وينفذ ســـــياســـــتها وميثل أيضـــــاً رئيس الدولة

ة الواردة يف املادة  تشــــرتط ان يتوافر يف احملافظ شــــروط عضــــو جملس احملافظ  2008( لســــنة  21إبقليم رقم )
جنسـية عراقية أي مواطناً    ا( )أواًل( و منها )أن يكون عراقياً...( أي جيب أن يكون املرشـح للمجلس ذ5)

 .)49()يتوافر فيه األمان والوالء حلماية مصايب البالد(

 
يشرتط ان يكون املرشح لرائسة جملس الوزراء كامل االهلية أي اهلية االداء ليتمكن من اداء املهام املناطة به. و يشرتط توافر ذلك  

ة توافر مواصفات  من ضرور   2005( فقرة )أواًل( من دستور العراق لعام  77الشرط يف رئيس جملس الوزراء أيضاً وفق ما تؤدي إليه املادة )
( ولكن 2005رئيس اجلمهورية يف رئيس الوزراء. أما ابلنسبة للمرشح كنائب لرئيس الوزراء كما بينا فلم يرد ذكرت يف دستور العراق ) 

 أن يكون كامل االهلية و ( فنائب رئيس الوزراء جيب  2014( لسنة )8ذكر نواب رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم )
 . حبثنا بصدد توافر كمال االهليةلنفس االسباب املعروضة يف

 .48ص ،(2009،، )بغداد 1ط  ،اختصاصات رئيس الوحدة االدارية االقليمية يف العراق،صداع دحام طوكان -48
القيسيد.  -49 حممد  رقم    ،حنان  اقليم  يف  املنتظمة  غري  احملافظات  قانون  شرح  يف  )بغداد2008لسنة    21الوجيز   ،، 
2011)،(scholar. google.comcitations/( او   .26، ص( 8-2018- 22(  الوزير  ملنصب  للمرشح  معينة  سن  توافر  يشرتط 

ئبه( و رائسة )و ان  و املرشح لرائسة اجلمهوريةت  احملافظ فيها لوسباب املذكورة سابقا بصدد جنسية الناخب و املرشح يف االنتخااب
سنة( ألن ما يشرتط بعضو الربملان يشرتط يف الوزير وفق   30. و من مث جيب أن ال يقل سن املرشح للوزارة عن )الوزراء )و انئبه(

سنة(   30)  احملافظة عن. و جيب أن ال يقل سن من يرشح لعضوية جملس  2005( فقرة )اثنياً( من الدستور العراقي لسنة  77املادة) 
 احملافظ و نفس الشرط جيب ان يتوافر يف  2008( لسنة  21/ أواًل( من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )5وفق املادة )   وذلك 

ا يتطلب من القانون املذكورو ذلك ليتمكن من أداء املهام املكلف  ا إزاء سكان احملافظة الذين انتخبوت مم  (25و ذلك وفق املادة )
. يشرتط كمال االهلية يف املرشح ملنصب الوزير 27ص  ،مصدر سابق  ،حنان حممد القيسيد.لتعه اب ربة يف األمور السياسية واإلدارية  

او احملافظ فيها لوسباب املذكورة سابقا بصدد جنسية الناخب و املرشح يف االنتخاابت و املرشح لرائسة اجلمهورية )و انئبه( و رائسة 
  2005( فقرة اثنياً من دستور  77وزراء )و انئبه( و من مث يشرتط كمال األهلية أيضاً يف الوزير قياساً على عضو الربملان وفق املادة ) ال

/ أواًل( من نفس القانون يشرتط يف املرشح لعضوية 5اليت تشرتط توافر شروط عضو الربملان يف الوزير ومنها كمال األهلية.و وفق املادة )
س أن يكون كامل األهلية أي أهلية األداء أي خال  من عاريف من عواريف األهلية ونفس الشروط تنطبق على احملافظ بداللة املادة اجملل
 ( من القانون املذكور.25)
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 الجنسية شرط للمشاركة يف االحزاب السياسية: املطلب الثالث 

 احلزب السياسي:الفرع االول/ ابلنسبة ملؤسس 
يشــرتط أن يتمتع مؤســس احلزب الســياســي جنســية الدولة املؤســس فيها احلزب ألن املؤســس قد يتوىل 

ـصــــب وذلك قد يضـــــر   اً حســـــاســـــ  اً يف الدولة يف الســـــلطة التشـــــريعية أو التنفيذية أي قد يتســـــنم مركز   قيادايً   اً من
 .)50(ابلدولة إذا كان املؤسس من جنسية دولة أخرى

( )يشــرتط يف من 9( املادة )2015( لســنة )36نون األحزاب الســياســية العراقي رقم )وأشــار لذلك قا
 .(51)يؤسس حزابً أن يكون: أواًل: )عراقي اجلنسية(

 الفرع الثاين/ ابلنسبة للعضوية ف احلزب السياسي:
ــية الدولة التابع هلا احلزب فال يســـــــــمح لغري  املواطن أن جيب ملن يريد االنتماء للحزب أن يتمتع  نســـــــ

ـصــب)52(ينتمي للحزب وابلضـــرورة تكون   اً وتشـــريعي  يف الدولة تنفيذايً   اً مهم  اً . ألن عضـــو احلزب قد يتســـنم من
 سياسية فال يرتك أمر العضوية لغري املواطن.
(: )يشــرتط فيمن ينتمي لعضــوية  10( املادة )2015( لســنة )36وذلك ما أيدت قانون األحزاب رقم )

 .(53): عراقي اجلنسية(أي حزب أن يكون: أوالً 
 مشاركة المتجنس السياسية في القانون العراقي: المبحث الثالث

بعد ان فرشــنا يف االوراق املاضــية معلومات تشــكل مقدمات و اســس مهمة يف البحث لهد للمبحث 
الثالث الذي نتطرق فيه اىل تقييم مشــــــاركة املتجنس يف رل القانون العراقي و ســــــنكرا املطلب االول اىل 

كة املتجنس يف تقييم مشـــــــــــاركة املتجنس يف العملية االنتخابية كناخب او مرشـــــــــــح و املطلب الثاين ملشـــــــــــار 

 
، حرية تكوين االحزاب السياسية يف النظام الدستوري اجلزائري و دورها يف التجربة الدميقراطية اجلزائرية  ،بن حيىي بشريد.  -50

 .81ص ، 2015 ،جامعة اجلزائر -رسالة دكتورات، كلية احلقوق 
جيب أن يتمتع مؤسس احلزب بسن معينة ليصل إىل إدراك فكري يعينه يف تقييم األمور وتكون لديه خربات عملية تفيدت يف    -51

الش  ألمور  وفهم  لومور  التقدير  وحسن  احلكمة  من  بقدر  يتمتع  الشخص  يكون  هنا  ألنه  الدولة  واالقتصادية إدارة  العسكرية  عب 
( لسنة 36.وأشار لذلك قانون األحزاب السياسية العراقي رقم ) 83ص،مصدر نفسه   ،بن حيىي بشريلدبلوماسية واالجتماعية وغريهاد.وا
املادة )2015) دور 9(  وذلك ألمهية  األهلية  املؤسس كامل  يكون  أن  العمر...((.جيب  من  والعشرين  ا امسة  ))أكمل  )اثنياً(:   )
.أي جيب أن تتوافر يف أهلية األداء فيجب أن ال يعرتيه أي عاريف من عواريف األهلية 83ص، مصدر نفسه  ،ملؤسسد. بن حيىي بشريا

( املادة  2015لسنة )  (36حزاب السياسية العراقي رقم )كاجلنون والعته والسفه وفق أحكام القانون املدين.وذلك ما أشار إليه قانون األ
 .. ومتمتعاً ابألهلية القانونية(..سس حزابً أن يكون: اثنياً:(: )يشرتط يف من يؤ 9)

 .85ص،مصدر سابق ،بن حيىي بشريد. -52
مصدر   ،بن حيىي بشريمعينة تؤهله ممارسة ذلك احلق د.  يشرتط يف عضوية احلزب السياسي أن يصل الشخص إىل سن  -53

وينشأ حقوق له بذمة احلزب جيب أن يصل الشخص إىل سن معينة . ألن االنتماء للحزب يرتب التزامات بذمة العضو  85ص، نفسه
حبيث يدرك تلك االلتزامات واحلقوق وما هو دورت يف ذلك احلزب، إضافة إىل ان بلوغ سن معينة تكسب الشخص ا ربة واملعرفة  

( 10( وفق املادة )2015سنة )( ل36ليمارا دورت املطلوب يف احلزب السياسي. وذلك ما ذهب إليه قانون األحزاب السياسية رقم )
( الثامنة عشر سنة من العمر(. جيب أن يكون املنتمي للحزب السياسي كامل األهلية أي أن ال يعرتيه أي عاريف 18)اثنياً(: )أكمل ) 

.ألن 86 -  85ص ،مصدر سابق ،من عواريف األهلية ويتم ذلك مبوجب حكم قضائي ويزول احلجر حبكم قضائي أيضاًد. حيىي بشري
نتماء للحزب مسؤولية ويرتب حقوق والتزامات وقد يتسنم العضو يف احلزب منصب تنفيذي أو تشريعي فيجب أن يكون كامل اال

( )اثنياً(: )... متمتعاً ابألهلية 10( املادة )2015( لسنة )35األهلية أي )أهلية األداء(.و ذلك ما أيدت قانون األحزاب العراقي رقم )
 القانونية(.
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املنـاصـــــــــــــــب 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:

 مشاركة املتجنس يف العملية االنتخابية: املطلب االول
صــــــــــــرف املشــــــــــــاركة يف  العملية االنتخابية اىل املشــــــــــــاركة فيها كناخب يف انتخاابت جملس النواب او تن

ــا يف االنتخاابت  ــاركة كمرشــــــح و ايضــــ انتخاابت جمالس احملافظات و هو ما نتناوله يف الفرع االول و املشــــ
 :سواء اكانت نيابية او للمجالس احملافظات و هو ما سنكرسه يف الفرع الثاين و نتناول ذلك كما  ا

مشاااااااااركة املتجنس ف العملية السااااااااياسااااااااية كناخب ف انتخاابت جملس النواب او :  الفرع االول
 احملافظة

على صــــعيد انتخاابت جملس النواب أو احملافظة بينا أن من شــــروطه أن يتمتع  نســــية الدولة احلاصــــل  
هل إبمكان مكتســـــب فيها االنتخاب وال جيوز ذلك ملن ال حيمل جنســـــية الدولة فالســـــؤال الذي يثور هنا 

 اجلنسية أن يكون انخباً يف انتخاابت جملس النواب أو احملافظة يف العراق؟
ــنة  45وفق قانون انتخاابت جملس النواب رقم ) ( يشــــرتط يف الناخب أن يكون 5املادة )  2013( لســ

ــتنتج من عموم النص ـــية... نســــــــــــ اـنه حكم النص يبيح االنتخـاب للمواطن حـاـمل  (54)أواًل: عراقي اجلنســــــــــــ
ـصـــــــص لعموم ذلك النص وأفرادت املواطن األصــــــــيل واملواطن  اجلنســــــــية األصــــــــلية أو املكتســــــــبة وال يوجد خم

 املتجنس.
فإذن من حاز اجلنســية العراقية اليوم فإذا صــادف غداً انتخاابت جملس النواب فللمتجنس املشــاركة يف 

 االنتخاابت.
احملافظة فقد أشــــار قانون انتخاابت جمالس احملافظات واألقضــــية والنواحي  خاابت جملسوابلنســــبة النت

( يشرتط يف الناخب أن يكون أواًل: عراقي اجلنسية )ونالحظ هنا تشابه 5املادة )  2008( لسنة  36رقم )
ىل أن ( من قانون انتخاابت جملس النواب املذكور( وكذلك هنا فأشـــــــار النص إ5ذلك النص بنص املادة )

ــلياً أم  يكون الناخب يف انتخاابت جملس احملافظة عراقي اجلنســـــــــــية فقط دون حتديد أن يكون مواطناً أصـــــــــ
متجنســاً أي أن احلكم عام فيشــمل أفرادت املواطن األصــلي واملتجنس لعدم ورود خمصــص حلكم النص، أي 

 للمتجنس أن يكون انخباً بغض النظر عن فرتة حصوله على اجلنسية العراقية.
ــاركة يف االنتخاابت عملية خطرة جداً أللا تتعلق ابختيار من ميثل الشــــــــعب ومن يقومون  ولكن املشــــــ
بسـن التشـريعات وحتديد السـياسـات العامة يف الدولة فال ترتك هكذا أمور للمتجنس بل جيب أن مير بفرتة  

ــتيثاق من والئه للبلد زمنية بعدها يســـــــمح له أن يكون انخباً يف انتخاابت جملس احملافظة أو النواب ل الســـــ
 سنوات(. 10ونقرتح أن تكون فرتة االستيثاق )

 
اللفظ الشامل مبفهومه جلميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه يف ثبوت احلكم له و قد يقال للحكم ابنه عام ايضا  العام )  -54

ير للطباعة، )ايران،  دار الغد  ،1ط  ،2و1ج    ،اصول الفقه  ،افراد املوضوع او املتعلق او املكلف( حممد رضا املظفر  ابعتبار مشوله جلميع
امحد ظ اشتمل على مسمني فصاعدا(، د.)كل لف ،ات ابعتبار امر اشرتكت فيه مطلقا()ما دل على مسمي117ص ،(هجري 1432

 . 388ص  ،( 2008 ،)لبنان ، دار املؤرخ العريب ،2ط ،1ج ، مفتاح الوصول اىل علم االصول ،كارم البهادل
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 27:  العدد

ف انتخاابت جملس النواب او   مشااااااااركة املتجنس ف العملية الساااااااياساااااااية كمرشاااااااح : الفرع الثاين 
 احملافظة

كما بينا آنفاً فانه يشـــــرتط يف املرشـــــح لعضـــــوية جملس النواب أو احملافظة أن يكون مواطناً وال جيوز أن 
 من غري جنسية الدولة احلاصل فيها االنتخاب لوسباب املذكورة سابقاً.  يكون 

( من 8لعضـــــــوية جملس نواب العراق؟ أجابت عن ذلك املادة )  اً فهل جيوز أن يكون املتجنس مرشـــــــح
)يشــرتط يف املرشــح لعضــوية جملس النواب    2013( لســنة  45قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )

 .واجب توفرها يف الناخب ما يلي:....(إضافة للشروط ال
ومن شـــــــــــــروط الناخب وفق قانون انتخاابت جملس النواب العراقي أن يكون عراقي اجلنســـــــــــــية ومن مث 
ــح   ــية املرشــ ــاعل هنا هل جنســ ــية ويثور تســ يشــــرتط يف املرشــــح جمللس النواب العراقي أن يكون عراقي اجلنســ

( لســـنة  26/اثنياً( من قانون اجلنســـية العراقي رقم )9ذلك الســـؤال املادة )  نأصـــلية أم مكتســـبة؟ أجابت ع
ـصـــل على اجلنســــية العراقي  2006 ،  4بطريقة التجنس وفقاً ألحكام املواد ) ة)ال جيوز لغري العراقي الذي حي

( من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضـواً يف هيئة برملانية قبل مضـي عشـر سـنوات على اتري  11، 7، 6
 لعراقية(.اكتسابه اجلنسية ا

( تنص على اكتســاب اجلنســية للمولود من األم العراقية وأب جمهول أو عدي اجلنســية خارج 4فاملادة )
 ( اكتساب اجلنسية على أساا اإلقامة الطويلة.6العراق. و املادة )

ــية لغري العراقي املتزوج من عراقية. و املادة )7و املادة ) ــية لغري 11( اكتســـاب اجلنسـ   ( اكتســـاب اجلنسـ
 العراقية املتزوجة من عراقي.

 10( أن يكون مرشــــــــــــــحــاً جمللس النواب بعــد مرور )11،  7،  6،  4أي ميكن للمتجنس وفق املواد )
 .(55)سنوات( من اتري  حصوله على اجلنسية العراقية

ــيمة جمللس النواب الواردة يف املادة   ـصــــالحيات اجلســـ ــية مربر لل ــرع العراقي يف قانون اجلنســـ وموقف املشـــ
ـصــــر  2005( من الدســـــتور العراقي الدائم لســـــنة  49) ، وجلســـــامة صـــــالحيات جملس النواب نقرتح أن يقت

ــلي املفرتيف فيه  ــلي دون املتجنس لتوافر الوالء يف املواطن األصــــ ــيح جمللس النواب على املواطن األصــــ الرتشــــ
تســــابه اجلنســــية إال ســــنوات( من اك 10من الناحية األمنية ألن املتجنس وإن مرت عليه ) ولالســــتيثاق منه

 ت لبلد آخر.ءانه قد يكون خيضع ألجندة أجنبية أو أن وال
( املذكورة من قانون اجلنســية العراقي اســتثنت من حكمها مكتســب اجلنســية  9ونشــري إىل نص املادة )

ــاعفة ووفق املادة )5وفق املادة ) ــتناداً للوالدة املضـ ــية اسـ ــية  14( اكتســـاب اجلنسـ ــتناداً ( اكتســـاب اجلنسـ اسـ
 للرابطة التبعية لغري البالغني سن الرشد تبعاً الكتساب أبيهم اجلنسية العراقية.

/اثنياً( يف قانون اجلنســــية أن يشــــمل مكتســــب اجلنســــية 9وكان من األجدر ابملشــــرع العراقي يف املادة )
ر فيها فريف قلة أو ( ألن كلتا احلالتني اكتســاب جنســية فال مربر لالســتثناء ويتواف14( و)5وفق املادتني )

 عدم الوالء للبلد وكذلك وفريف ا ضوع ألجندة أجنبية.
 

مصدر   ميثم حنظل شريف،.لقرتة اختبار.د  2006لسنة    26قم  و هذا يشري اىل اعتماد املشرع العراقي يف قانون اجلنسية ر   -55
 . 125 ص ،سابق
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 وهل جيوز للمتجنس أن يكون مرشحاً لعضوية جملس احملافظة؟
لم به انه جيب أن يكون مرشـــــحاً لعضـــــوية جملس احملافظة من مواطين البلد وال جيوز أن يكون   من املســـــّ

صــــــــــــح ابإلجابة عن ذلك قانون من غريهم ولكن هل جيوز أن يكون متجنســــــــــــاً وليس  ــلياً؟ أف مواطناً أصــــــــــ
( منه )يشـــــــرتط يف املرشـــــــح لعضـــــــوية  5يف املادة )  2008( لســـــــنة  21احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )

فاحلكم عام ويشــمل املواطن العراقي واملتجنس وال  اجملالس حتقق الشــروط اآلتية: أواًل: أن يكون عراقياً...(
ـصــــص حبيث يســـــتثين حكم املتجنس من الرتشـــــيح، ويف خضـــــم ذلك و طورة صـــــالحيات جملس    يوجد خم

( من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم فنقرتح أن حيظر الرتشـــــــيح لعضـــــــوية جملس 7احملافظة وفق املادة )
ـصــــر الوالء واألمان املفرتيف فيه يالف  ـصــــر على املواطن األصـــــلي لتوافر عن احملافظة على املتجنس وأن يقت

 نس.املتج
 مشاركة املتجنس يف املناصب التنفيذية: الثاني املطلب

تتضــمن املشــاركة يف املناصــب التنفيذية تســنم منصــب رئيس اجلمهورية و انئبه و نتناول ذلك يف الفرع 
االول و تســنم منصــب رائســة الوزراء و انئبه و نتناول ذلك يف الفرع الثاين و تســنم منصــب وزير او حمافظ 

 الفرع الثالث و نتناول ذلك كما  ا: و نتناول ذلك يف
 مشاركة املتجنس كرئيس مجهورية أو انئبه: الفرع االول

ــية الدولة  بينا انه يشـــرتط يف املرشـــح رائســـة اجلمهورية أن يكون عراقياً وال جيوز أن يكون من غري جنسـ
 وليس أصلياً؟ اً متجنس اً فهل ميكن أن يكون رئيس اجلمهورية مواطن
( )يشــرتط يف املرشــح لرائســة  2005( من الدســتور العراقي )68حســمت إجابة ذلك التســاعل املادة )

صـــــــــــــــب رئيس  اجلمهورـية أن يكو  ــيح ملن ن: أواًل: عراقيـاً ابلوالدة ومن أبوين عراقيني( وقـانون أحكـام الرتشــــــــــــ
( )يشـرتط يف من يرشـح نفسـه ملنـصب رئيس اجلمهورية ما  ا: 1املادة )  2012( لسـنة  1اجلمهورية رقم )

ة أي أن أواًل: عراقي ابلوالدة ومن أبوين عراقيني( أي جيــب أن يكون من أبوين عراقيني من حيــث الوالد
تكون جنســــيته أصــــلية بغض النظر عن جنســــية أبويه العراقية فيما إذا كانت أصــــلية أم مكتســــبة، وأضــــاف  

صـــ  ن أن تكون والدة املرشـــح يف العراق، واشـــرتك ذلك كون رئيس اجلمهورية رمز وحدة الدولة وســـياد ا  االن
حيات رئيس اجلمهورية وفق ( من الدســـتور العراقي وجلســـامة صـــال67وحارا الدســـتور وذلك وفق املادة )

 ( من الدستور العراقي.73املادة )
/اثلثاً( )ال جيوز لغري العراقي الذي 9املادة ) 2006( لســــــــنة 26ونشــــــــري إىل أن قانون اجلنســــــــية رقم )

ـصــــــل على اجلنســـــــية العراقية وفقاً ألحكام املواد ) ـصــــــب  11، 7، 6، 4حي ( من هذا القانون أن يشـــــــغل من
 رئيس مجهورية العراق(.

 ( املذكور جيب أن يلغى لوسباب اآلتية:9نعتقد أن نص املادة )
ـصــــــــب رائســـــــــة اجلمهورية عوجلت مبوجب املادة ) -1 ( من دســـــــــتور 68مســـــــــألة ترشـــــــــيح املتجنس ملن

ـصــــب  ا( وأشـــــارت إىل أن يكون املرشـــــح ذ2005) جنســـــية أصـــــلية ومن مث ال جيوز للمتجنس الرتشـــــيح ملن
 تكراراً للنص الدستوري املذكور فما اجلدوى منه؟ /اثلثاً( جاء9الرائسة فنص املادة )
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( ال جيوز للمتجنس مبوجبهـا 11،  7،  6،  4/اثلثـاً( حـاالت التجنس وفق املواد )9ذكرت املـادة )  -2 
ــية رقم ) ــة اجلمهورية ومل تذكر حاالت التجنس يف قانون اجلنســ ـصـــب رائســ ــيح ملن ــنة 26الرتشــ  2006( لســ

( اكتســـــــاب اجلنســـــــية ابلتبعية أي الا حاليت اســـــــتثناء وفق نص 14و)  ( الوالدة املضـــــــاعفة5وفق املادتني )
(  14( و)5/اثلثاً( ومن ابب القياا من مفهوم املخالفة أي جيوز ملكتسب اجلنسية وفق املادتني )9املادة )

ـصــب رائســـة اجلمهورية وذلك خيالف نص املادة ) ( اليت تشـــرتط أن 2005( من دســـتور )68أن يرشـــح ملن
 جنسية أصلية وليست مكتسبة. انصب رائسة اجلمهورية ذيكون املرشح مل

/أواًل( من الدستور العراقي 69أما ابلنسبة للرتشيح ملنصب انئب رئيس اجلمهورية، فقد أشارت املادة )
( إىل )تنظم بقانون أحكام اختيار انئب أو أكثر لرئيس اجلمهورية( أي أحالت إىل الربملان مسألة 2005)

  2011( لسنة  1ح ملنـصب انئب رئيس اجلمهورية وعلى ضـوء ذلك صـدر قانون رقم )حتديد شـروط الرتشـي
ــارت املادة ) ( من القانون املذكور )يشـــــرتط يف انئب 2حيدد أحكام اختيار انئب رئيس اجلمهورية فقد أ شـــ

ـصــــــــــد املادة )68رئيس اجلمهورية ما يشـــــــــــرتط يف رئيس اجلمهورية طبقاً ألحكام املادة ) ( من 68(...( يق
( من دســتور 68( أي ان الشــروط الواجب توافرها يف رئيس اجلمهورية وفق املادة )2005تور العراق )دســ 

ـصــــــب انئب رئيس اجلمهورية ومنها الفقرة )أواًل( من املادة ) ــح ملن ( من 68العراق جيب أن تتوافر يف املرشـــــ
أي جيب أن تكون جنســية   من أبوين عراقيني اً دســتور العراق اليت تشــري إىل وجوب أن يكون املرشــح مولود

ـصــــــــبه ـصــــــــب انئب رئيس اجلمهورية أصـــــــــلية ال مكتســـــــــبة، وذلك  طورة من ألنه انئب رئيس  ؛املرشـــــــــح ملن
ــتور عالوة على أن انئب رئيس اجلمهورية حيل حمل رئيس  اجلمهورية أســـــــــــــاا وحدة العراق وحامي الدســـــــــــ

ـصـــب وفق املادة ) ( )حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل ( من دســــتور العراق )اثلثاً 75اجلمهورية عند خلو املن
ـصــــبه ألي ســـــبب كان...( أضـــــف إىل أن النائب حيل حمل الرئيس عند غيابه  رئيس اجلمهورية عند خلو من

 /اثنياً( )حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل الرئيس عند غيابه(.75وفق املادة )
ـصــدد املرشـــح لرئيس اجلمهورية  ( قانون اجلنســـية العراقي النافذ فقرة  9وكما بينا آنفاً حكم املادة ) اثلثاً ب

ـصـب انئب رئيس اجلمهورية و املالحظات اليت ذكرانها آنفاً تفريف   هانفســ  فان حكمها يشــمل املرشــح ملن
 نفسها هنا.

 املشاركة السياسية للمتجنسني كرئيس جمللس وزراء)و انئبه(: الفرع الثاين
نســـــية الدولة املرشـــــح لرائســـــة وزار ا فهل جيوز بينا أنه جيب أن يكون املرشـــــح لرائســـــة الوزراء حاماًل ج 

 ذلك للمتجنس؟
ــتور العراقي )77بينت املادة ) ( إىل )يشـــرتط يف رئيس جملس الوزراء ما يشـــرتط  2005/أواًل( من الدسـ

( من 68يف رئيس اجلمهورية...( أي جيب أن تتوفر يف املرشــــــح لرائســــــة الوزراء الشــــــروط الواردة يف املادة )
ــتور العراق ) ( ومنهـــا الفقرة )أواًل( )عراقيـــاً ابلوالدة ومن أبوين عراقيني( أي جيـــب أن يكون 2005دســــــــــــ

 مواطناً أصلياً ال متجنساً.
ــة العامة للدولة  ــر عن تنفيذ الســــــياســــ وذلك احلكم راجع إىل كون رئيس جملس الوزراء املســــــؤول املباشــــ

ــلحـة ومـديراً جمللس الوزراء فال جيوز أ ( من 78ن يكون متجنســــــــــــــاً وفق امـلادة )والقـاـئد العـام للقوات املســــــــــــ
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  80( ولكونه مديراً جمللس الوزراء الذي يتمتع بصــالحية خطرة جداً واردة يف املادة  2005دســتور العراق )
 (.2005من دستور العراق )

ــتور العراق ) ــبة للمرشـــح كنائب لرئيس الوزراء فلم يرد ذكرت يف دسـ ( ولكن ذكر نواب  2005أما ابلنسـ
ــنة )8يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم )رئيس الوزراء   ( )اثنياً( )يتألف اجمللس  1( املادة )2014( لســــــ

( )يقوم 3من رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء بعد خلديتهم اليمني الدســتورية أمام جملس النواب( واملادة )
اع برائســـــــــــة من خيوله من نوابه( رئيس اجمللس إبدارة اجمللس وترعا اجتماعاته ويف حالة غيابه يعقد االجتم

ــؤون أحد اللجان  اً /أ( )لرئيس اجمللس ثالثة نواب ميارا كل منهم جزء21واملادة ) ــة شــ من مهامه يف رائســ
 القطاعية اآلتية:

 جلنة الشؤون االقتصادية. .1
 جلنة شؤون الطاقة. .2
 .(جلنة شؤون االعمار وا دمات .3

خطرية ومهمة لنائب رئيس الوزراء يف النظام الداخلي عالوة على مواد كثرية تشــــــــــــري إىل صــــــــــــالحيات  
 فنسأل هنا ما هي شروط اختيارت؟  ،جمللس الوزراء

وبرغم عدم ورود ذكر يف الدســــــــــــتور إال انه يدير جملس الوزراء وينوب عن رئيس اجمللس يف حالة غيابه 
ط اختيار انئب رئيس ويدير جلان مهمة تتحكم ابقتصاد وطاقة وخدمات واعمار البلد فيجب معاجلة شرو 

ــروط اختيار رئيس اجمللس ملا   ــروطه نفس شـــــــــــ الوزراء يف نفس النظام الداخلي جمللس الوزراء وأن تكون شـــــــــــ
ــروط الواردة يف املادة ) ــتور العراق )68ذكرانت آنفاً وهي الشــ ( ومن أمهها أن يكون عراقياً 2005( من دســ

ال مكتســـــبة أي ال ميكن أن يكون انئب رئيس   ابلوالدة ومن أبوين عراقيني أي أن تكون جنســـــيته أصـــــلية
أي أن تكون جنســـــيته أصـــــلية ال مكتســـــبة الفرتايف توافر الوالء واإلخالص فيه للبلد وال  الوزراء متجنســـــاً 

 على أمن الدولة. اً يشكل خطر 
 املشاركة السياسية للمتجنس كوزير او كمحافظ: الفرع الثالث
ــتور العرا77وفق املادة ) ــو جملس 2005ق )( )اثنياً( من دســـ ( )يشـــــرتط يف الوزير ما يشـــــرتط يف عضـــ

( )اثنياً( من دســـــــــــتور العراق 49النواب...( ومن شـــــــــــروط الرتشـــــــــــيح لعضـــــــــــوية جملس النواب وفق املادة )
 ( أن يكون عراقياً أي انه جيب أن يكون الوزير مواطناً دون حتديد كونه متجنساً أم مواطناً أصلياً. 2005)

ـــية العراقي رقم )/ اثن9ولكن نص امـلادة ) ـــنة )26ـياً( من ـقانون اجلنســــــــــــ ( )ال جيوز لغري 2006( لســــــــــــ
ــية العراقية بطريق التجنس وفقاً ألحكام املواد ) ـصــــل على اجلنســـ ( من هذا  11، 7، 6،  4العراقي الذي حي

القانون أن يكون وزيراً أو عضـــــواً يف هيئة برملانية قبل مضـــــي عشـــــر ســـــنوات على اتري  اكتســـــابه اجلنســـــية 
 قية(.العرا

ـصــدد ذلك النص ندرج هنا   اليت ذكرانها يف موضـــوعة ترشـــيح املتجنس لعضـــوية  هانفســـ املالحظات  وب
جملس النواب، وا الصـــــــة هنا جيب أن يكون الوزير مواطناً أصـــــــلياً ال متجنســـــــاً ووفقاً أيضـــــــاً ملا ذكرانت يف 

 موضوعة عضوية املتجنس جمللس النواب.
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ــابقاً انه جيب أن يكون املرشــــــــــــ   صــــــــــــب احملافظ عراقياً ولكن هل ميكن أن يكون املتجنس بينا ســــــــــ ح ملن
( تشرتط 2008( لسنة )21( من قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم )5حمافظاً؟ ابلرجوع للمادة )

 هنفسـ القانون ( من 25يف املرشـح لعضـوية جملس احملافظة أن يكون عراقياً ونرجع لتلك املادة بداللة املادة )
ـصــــب احملافظ الشـــــروط الواجب توفرها يف عضـــــو جملس احملافظة...( ومن مث  )أواًل( )يشـــــرتط يف املرشـــــح ملن

ــلياً لعموم احلكم ولكن مبا ان احملافظ رئيس الوحدة اإلدارية  ــاً أو أصــ ميكن أن يكون احملافظ مواطناً متجنســ
( من 24احملافظة وفق املادة ) وهو الرئيس التنفيذي األعلى يف هنفسالقانون ( من  1)احملافظة( وفق املادة )

( الحد عشـــر فقرة فال ميكن أن يســـلم 31وله صـــالحيات جســـيمة وواســـعة واردة يف املادة ) هنفســـ القانون 
صـــــــــــــــب للمتجنس ألنـه يتطلـب الثقـة أمنيـاً والوالء واملعرفـة البنـاء احملـافظـة فالبـد أن يكون مواطنـاً  هكـذا من

 أصلياً.
 املتجنس يف تأسيس االحزاب و عضويتهامشاركة : املطلب الثالث

ـصــورة االخرية للمشـــاركة الســـياســـية يف حبثنا هي املشـــاركة يف االحزاب الســـياســـية ســـواء كمؤســـس يف  ال
احلزب الســـياســـي و نتناول ذلك يف الفرع االول و او كعضـــو يف احلزب الســـياســـي و نتناول ذلك يف الفرع 

 الثاين و نكرا ذلك كما  ا:
 شاركة املتجنس ف أتسيس احلزب السياسيم: الفرع االول

كما بّينا ســابقاً ان املشــارك يف خلســيس احلزب الســياســي أن يكون حاماًل جلنســية الدولة املؤســس فيها 
/ أواًل( اشرتط 9)املادة  2015( لسنة  36احلزب السياسي ويف رل قانون األحزاب السياسية العراقي رقم )

ي أن يكون عراقي اجلنسـية دون حتديد أن يكون مواطناً أصـلياً أم يف من يشـرتك يف خلسـيس احلزب السـياسـ 
ــيس  ــلي جيوز أن يشـــــرتك يف خلســـ ــتطيع القول إن املتجنس واملواطن األصـــ ــاً ولعموم حكم النص نســـ متجنســـ

 احلزب السياسي يف العراق.
ن /أواًل( من قانو 2ولكن احلزب الســــــــياســــــــي يهدف للوصــــــــول إىل الســــــــلطة وقيادة الدولة وفق املادة )

ـصـــــرية أو إرهابية أو تكفريية أو طائفية أو ألفكار  ــر أفكار عن األحزاب العراقي وقد يكون احلزب أداة لنشــــ
حزب البعث العريب االشـــــــرتاكي حيث حظر على احلزب املؤســـــــس يف العراق تبين تلك األفكار وفق املادة  

 ( من قانون األحزاب العراقي.5)
ــيس احلز  ــاً للدور ا طري للحزب لذلك جيب أن يكون املشــــــــرتك يف خلســــــ ــلياً ال متجنســــــ ب مواطناً أصــــــ

السياسي يف البلد الذي قد يتخذ كأداة للجهات ا ارجية يف تدمري البلد من خالل تسنم املناصب املهمة  
 يف البلد أو نشر األفكار اهلّدامة.

 مشاركة املتجنس ف عضوية احلزب السياسي: الفرع الثاين
جلنســـية الدولة من يرغب يف االنضـــمام لعضـــوية حزب معني وهو ما أيدت   بّينا ســـابقاً الن يكون حامالً 

ــية العراقي رقم ) ــياســــــــــ ــنة )36قانون األحزاب الســــــــــ /أواًل( الن يكون طالب 10( يف املادة )2015( لســــــــــ
االنضـــــمام للحزب الســـــياســـــي عراقي اجلنســـــية وأيضـــــاً ترك املوضـــــوع هنا دون حتديد أي هل يكون مواطناً 

ونعيد هنا أيضــــاً ونكرر ان حكم النص عام ويشــــمل املتجنس واملواطن األصــــلي ولكن   أصــــلياً أم متجنســــاً 
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ــياســــــــي دور  ــدر  اً خطري   اً بّينا آنفاً أن للحزب الســــــ ـصـــــ ــاا العملية الدميقراطية يف الدولة وهو م جداً ألنه أســــــ
وة على ألعضـــــاء جملس النواب وجملس احملافظة وقد يفرز مرشـــــح ألجهزة أمنية خطرة كاحملافظ أو وزير عال

هّدامة يف الدولة فال يرتك هكذا  اً  لق شــبكات معادية للدولة أو ينشــر أفكار  اً أن احلزب قد يكون مصــدر 
ــواً يف احلزب وأول شــــرط للتأكد منه أن يكون  أمر إىل املتجنس فالبد أن يتم التمحيص يف َمن يكون عضــ

 فيه. مواطناً أصلياً ال متجنساً لضمان الوالء للبلد واجلوانب األمنية
 الخاتمة

 االستنتاجات:
اوال: املشـــــــاركة يف العملية الســـــــياســـــــية تشـــــــمل املشـــــــاركة يف العملية االنتخابية كمرشـــــــح و انخب يف  .1

و تسـنم املناصـب التنفيذية كمحافظ او وزير او رئيس وزراء و انئبه او  ،االنتخاابت الربملانية او احمللية
و املشــــاركة يف املظاهرات و  ،و خلســــيس االحزاب الســــياســــية و االنتماء هلا ،رئيس اجلمهورية و انئبه
 االحتجاجات و غريها.

 حاالت هي )منح  6هي  2006لســــــــنة  26اثنيا: صــــــــور التجنس وفق قانون اجلنســــــــية العراقي رقم  .2
منح اجلنســـــــية على أســـــــاا الوالدة املضـــــــاعفة    ،(4اجلنســـــــية للمولود من أم عراقية وأب جمهول)املادة  

منح اجلنســية على أســاا زواج غري   ،(6منح اجلنســية على أســاا اإلقامة الطويلة )املادة   ،(5)املادة  
 ((،11عراقي )املادة منح اجلنســية على أســاا زواج غري العراقية من ال  ،(8العراقي من العراقية )املادة  

ــية  ــية أبيهم مكتســــــب اجلنســــ ــية على أســــــاا التبعية )التحاق األبناء غري الراشــــــدين  نســــ منح اجلنســــ
 (.14العراقية( )املادة 

بعد اكتســابه اجلنســية و قســم    ةاثلثا: بعض البلدان تســاوي املتجنس ابملواطن االصــلي ابحلقوق مباشــر  .3
ــع املتجنس مير بفرتة ر  يبــة او اربــة للتــأكــد من والئــه للبلــد الن منح املتجنس اخر من البلــدان يضــــــــــــ

للحقوق جيب ان يكون تدرجييا و ابلذات احلقوق السـياسـية كتول املناصـب العامة او الرتشـيح جمللس 
ـصــــــــــبح كاملواطن االصـــــــــــيل يف التمتع  النواب او املشـــــــــــاركة ابالنتخاابت و بعد اجتيازت لفرتة التجربة ي

ــية النافذ رقم و قانون اجل  ،كافة  ابحلقوق ــية العراقية   2006لســــنة   26نســ ــار اىل لتع حامل اجلنســ اشــ
/اوال( أي ان مكتســب اجلنســية يتمتع حبقوق 9بكل حقوق املواطن اال ما اســتثين بنص و فق املادة )

املواطن االصـلي اال ما اسـتثين بنص و حتدد مشـاركة املتجنس يف العملية السـياسـية وفق قانون اجلنسـية  
و قوانني االنتخاابت العراقية النافذة و قوانني تتعلق ابختيار رئيس   2005الدستور العراقي  املذكور و  

ــيـة و النظـام  ــيـاســــــــــــ اجلمهوريـة و انئبـه و قـانون احملـافظـات غري املنتظمـة إبقليم و قـانون االحزاب الســــــــــــ
 الداخلي جمللس الوزراء.

( من قانون انتخاابت جملس النواب  5ة )رابعا:اشــرتط املشــرع العراقي ان يكون الناخب عراقيا يف املاد .4
و ان يكون املرشـــح كذلك وفق   اً ام متجنســـ   اً اصـــلي  اً دون حتديد ان كان مواطن  2013لســـنة    45رقم  

 .2013لسنة  45( قانون انتخاابت جملس النواب رقم 8ما اشرتطته املادة )
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 27:  العدد

 
 2008( لسنة 36رقم )خامسا:وأشرتط يف قانون انتخاابت جمالس احملافظات و االقضية و النواحي  .5

واشــــرتط يف  اً ام متجنســــ  اً اصــــلي اً ( منه ان يكون الناخب عراقيا دون حتديد ان كان مواطن5يف املادة )
 2008( لســــــــنة 21املرشــــــــح لعضــــــــوية جملس احملافظة وفق قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )

 .اً ام متجنس اً اصلي اً ( ان يكون عراقيا دون حتديد ان كان مواطن5املادة )
سـادسـا:اشـرتط املشـرع العراقي ابلنسـبة ملنصـب رائسـة اجلمهورية أن يكون عراقياً ابلوالدة و من والدين  .6

ــتور العراق لعام  ــية رئيس اجلمهورية دســـــــ ــوعة جنســـــــ /أواًل( 68املادة ) 2005عراقيني وتناولت موضـــــــ
ـصــــــب رئيس اجلم لســـــــنة   31/8هورية رقم  حيث اشـــــــرتطت ذلك و كذلك قانون أحكام الرتشـــــــيح ملن

الذي حيدد  2011( لســــــــنة 1، و انئب رئيس اجلمهورية يشــــــــرتط فيه ذلك وفق قانون رقم )2012
ــارت املادة ) ( من القانون املذكور )يشــــــرتط يف انئب 2أحكام اختيار انئب رئيس اجلمهورية فقد أ شــــ

ــد املادة )(.68رئيس اجلمهورية ما يشــــــــرتط يف رئيس اجلمهورية طبقاً ألحكام املادة ) ـصـــــ ( 68..( يق
 (.2005من دستور العراق )

( فقرة  77فيه اجلنســية االصــلية وذلك وفق املادة )  طرت ملنصــب رئيس جملس الوزراء يشــ   ســابعا:ابلنســبة .7
،  اليت تشـري إىل ضـرورة توافر شـروط رئيس اجلمهورية يف رئيس جملس الوزراء 2005)أواًل( من دسـتور 

( ولكن ذكر نواب  2005الوزراء فلم يرد ذكرت يف دســتور العراق )أما ابلنســبة للمرشــح كنائب لرئيس 
( فال توجد مواد حتدد شــــروط 2014( لســــنة )8رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم )

 املرشح لنائب رئيس الوزراء.
رة  ( فق77يشـــــــرتط يف الوزير ما يشـــــــرتط يف عضـــــــو جملس النواب وذلك ما أشـــــــارت له املادة )  اثمنا: .8

 ( ومن مث يشرتط ابلوزير أن يكون عراقي اجلنسية.2005)اثنياً( من الدستور العراقي )
( من قانون احملافظات غري 25)  يف عضـــو جملس احملافظة وفق املادة  هانفســـ الشـــروط املطلوبة    اتســـعا: .9

 تشرتط يف احملافظ و منها لتعه ابجلنسية العراقية. 2008( لسنة 21املنتظمة إبقليم رقم )
وأشــار لذلك قانون األحزاب الســياســية    اشــرا: تشــرتط اجلنســية العراقية يف املؤســس احلزب الســياســيع .10

(، و كذلك تشـــــــرتط اجلنســـــــية العراقية يف العضـــــــوية يف 9( املادة )2015( لســـــــنة )36العراقي رقم )
ــي وذلك ما أيدت قانون األحزاب رقم ) ــياسـ ــنة )36احلزب السـ ( دون حتديد  10( املادة )2015( لسـ

 ان كان متجنسا ام مواطنا اصليا يف كال الفرضني.
ـصــــوله على  10يشـــــرتط يف املرشـــــح جمللس النواب العراقي أن لضـــــي   حادي عشـــــر: .11   ســـــنوات على ح

وفقاً ألحكام   2006( لسنة  26/اثنياً( من قانون اجلنسية العراقي رقم )9اجلنسية العراقية وفق املادة )
ــية العراقي 9و لكن نص املادة )( من هذا القانون 11، 7، 6،  4املواد ) ( املذكورة من قانون اجلنســــــــ

( اكتسـاب اجلنسـية اسـتناداً للوالدة املضـاعفة و 5اسـتثنت من حكمها مكتسـب اجلنسـية وفق املادة )
( اكتســــاب اجلنســــية اســــتناداً للرابطة التبعية لغري البالغني ســــن الرشــــد تبعاً الكتســــاب 14وفق املادة )

 ة.أبيهم اجلنسية العراقي
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كانت   يشــرتط يف املرشــح لعضــوية جملس احملافظة ان حيمل اجلنســية العراقية دون حتديد ان  اثين عشــر: .12
ــبة وفق قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ) ــلية ام مكتســـ ــنة 21اصـــ ( 5يف املادة ) 2008( لســـ

 منه.
 ( تشـــرتط يف2006ة )( لســـن26/ اثنياً( من قانون اجلنســـية العراقي رقم )9اثلث عشـــر: نص املادة ) .13

ــح للوزارة ان مير ــه  املرشـ ــه وفق املواد )  10على انسـ ــنوات ان كان انسـ و لكن   ،(11، 7، 6، 4سـ
( املذكورة من قانون اجلنســية العراقي اســتثنت من حكمها مكتســب اجلنســية وفق املادة  9نص املادة )

اكتسـاب اجلنسـية اسـتناداً للرابطة (  14( اكتسـاب اجلنسـية اسـتناداً للوالدة املضـاعفة و وفق املادة )5)
 التبعية لغري البالغني سن الرشد تبعاً الكتساب أبيهم اجلنسية العراقية.

رابع عشــر: يشــرتط يف املرشــح ملنصــب احملافظ ان يكون عراقياً دون حتديد فيما اذا كان مواطنا اصــليا  .14
ــنــة  21إقليم رقم )  ( قــانون احملــافظــات غري املنتظمــة يف52( و )5ام متجنســــــــــــــــا وفق املــادة ) ( لســــــــــــ

(2008.) 
/ أواًل( اشـرتط 9)املادة  2015( لسـنة  36خامس عشـر: وفق قانون األحزاب السـياسـية العراقي رقم ) .15

ــية دون حتديد أن يكون مواطناً   ــياســـــي أن يكون عراقي اجلنســـ يف من يشـــــرتك يف خلســـــيس احلزب الســـ
اشـــرتط فيمن يرغب يف االنضـــمام   أواًل(/10املادة ) هنفســـ  و وفق القانون املذكور  ،أصـــلياً أم متجنســـاً 

ــلياً أم ا لعضــــــــــــــوية حزب معني ــية العراقية دون حتديد ان يكون مواطناً أصــــــــــــ ن يكون حاماًل للجنســــــــــــ
 متجنساً.

 املقرتحات:
اشـرتاط ان مير الناخب املتجنس   2006لسـنة   26اوال: نقرتح ان يتضـمن قانون اجلنسـية العراقي رقم  .1

الن املشـــاركة يف االنتخاابت  ،ســـنوات 10النواب او احملافظة بفرتة اســـتيثاق ملدة يف انتخاابت جملس  
عملية خطرة جداً أللا تتعلق ابختيار من ميثل الشـــــــــــــعب ومن يقومون بســـــــــــــن التشـــــــــــــريعات وحتديد 
الســـــــياســـــــات العامة يف الدولة فال ترتك هكذا أمور للمتجنس من حني انســـــــه بل جيب أن مير بفرتة  

 سمح له أن يكون انخباً يف انتخاابت جملس النواب او احملافظة.زمنية بعدها ي
اىل ضــــرورة لتع املرشــــح لعضــــوية    2006لســــنة   26اثنيا: نقرتح ان يشــــري قانون اجلنســــية العراقي رقم  .2

ـصــر الوالء واألمان   ،جملس النواب و احملافظة ابجلنســـية العراقية االصـــلية  طورة صـــالحيا ما لتوافر عن
 الف املتجنس.املفرتيف فيه ي

ترشـيح  الن مسـألة ،2006لسـنة  26/اثلثاً( من قانون اجلنسـية العراقي رقم 9اثلثا: الغاء نص املادة ) .3
( وأشارت إىل أن 2005( من دستور )68املتجنس ملنصب رائسة اجلمهورية عوجلت مبوجب املادة )

ـصـــــب ا ايكون املرشــــــح ذ لرائســــــة فنص املادة  جنســــــية أصــــــلية ومن مث ال جيوز للمتجنس الرتشــــــيح ملن
 /اثلثاً( جاء تكراراً للنص الدستوري املذكور فما اجلدوى منه.9)

جنســــــية انئب رئيس الوزراء من   2006لســــــنة  26رابعا: نقرتح ان يعاجل قانون اجلنســــــية العراقي رقم   .4
و ان تكون جنســـــــيته    2005حيث كولا مكتســـــــبة ام اصـــــــلية ألنه مل يعاجلها الدســـــــتور العراقي لعام  
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ــلي  ــا على  على أمن الدولة  اً الفرتايف توافر الوالء واإلخالص فيه للبلد و ال يشـــــــــكل خطر ة اصـــــــ قياســـــــ
 .و ذلك بسبب صالحياته اجلسيمة وفق النظام الداخلي جمللس الوزراء ،جنسية رئيس الوزراء

ابن 2006لســـــــــــنة  26/اثنيا( من قانون اجلنســـــــــــية العراقي رقم 9خامســـــــــــا:نقرتح تعديل نص املادة ) .5
ــية وفق املادتني )يشـــمل حكم ــية 14( و)5ها من يكتســـب اجلنسـ ( ألن كلتا احلالتني اكتســـاب جنسـ

ــتثنـاء ويتوافر فيهـا فريف قلـة أو عـدم الوالء للبلـد وكـذلـك وفريف ا ضــــــــــــــوع ألجنـدة   فال مربر لالســــــــــــ
 أجنبية.

ة  اىل ضـرورة لتع احملافظ ابجلنسـي   2006لسـنة   26سـادسـا:نقرتح ان يشـري قانون اجلنسـية العراقي رقم  .6
ــليـة، ألنـه رئيس الوحـدة اإلداريـة )احملـافظـة( وفق املـادة ) وهو الرئيس    هنفســـــــــــــــ القـانون  ( من  1االصــــــــــــ

وله صــــــالحيات جســــــيمة وواســــــعة   هنفســــــ القانون ( من 24التنفيذي األعلى يف احملافظة وفق املادة )
الثقة ( الحد عشـر فقرة فال ميكن أن يسـلم هكذا منصـب للمتجنس ألنه يتطلب  31واردة يف املادة )

 أمنياً والوالء واملعرفة البناء احملافظة فالبد أن يكون مواطناً أصلياً.
اىل ضـرورة لتع املؤسـس و العضـو  2006لسـنة    26سـابعا:نقرتح ان يشـري قانون اجلنسـية العراقي رقم   .7

يف احلزب السياسي ابجلنسية االصلية الن احلزب السياسي يهدف للوصول إىل السلطة وقيادة الدولة 
/أواًل( من قانون األحزاب العراقي وقد يكون احلزب أداة لنشر أفكار عنصرية أو إرهابية  2ق املادة )وف

أو تكفريية أو طائفية أو ألفكار حزب البعث العريب االشــرتاكي حيث حظر على احلزب املؤســس يف 
 ( من قانون األحزاب العراقي.5العراق تبين تلك األفكار وفق املادة )

 البحثمصادر 

 الكتب:
ــيـة -1 املكتبـة القـانونيـة   ،تنـازع القوانني(  ،د.امحـد عبـداحلميـد عشــــــــــــــوش، القـانون اـلدول ا ـاص )اجلنســــــــــــ

 (.2012 ،)مصر ،العربية
 ،)لبنان  ،دار املؤرخ العريب ،2ط ،1ج ،مفتاح الوصـــــــــــــول اىل علم االصـــــــــــــول  ،د.امحد كارم البهادل -2

2008.) 
لســــــــــــــنة   21احملافظات غري املنتظمة يف اقليم رقم   الوجيز يف شــــــــــــــرح قانون  ،د.حنان حممد القيســــــــــــــي -3

 (.scholar. google.comcitations/( )22-8-2018)،  (2011، )بغداد،  2008
 ،دار دجلة ،1ط، ســــــــعد مظلوم العبدل، االنتخاابت ضــــــــماانت حريتها و نزاهتها )دراســــــــة مقارنة( -4

 (.2009  ،)االردن 
 (.1991،)بغداد ،مطبعة دار احلكمة ،د.علي غالب العاين ،د.صايب جواد كارم -5
صـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــات،  صـــــــــــــــــداع دحــــام طوكــــان  -6 ،  1ط  ،رئيس الوحــــدة االداريــــة االقليميــــة يف العراق  اخت

 (.2009،)بغداد
ـصـــــر ،، دار ســــــبيل املؤمنني1ط  ،االحزاب الســــــياســــــية يف االســــــالم ،د.صــــــفي الرمحن املباركفوري -7  ،)م

2012.) 
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 (.1986 ،)بغداد ،السياسية  االحزاب ،د.طارق علي الربيعي -8
ــية العراقية رقم .د -9 ــرح احكام قانون اجلنســــــــ ــنة  26عباا العبودي، شــــــــ و املواطن و مركز  2006لســــــــ

 (.2015 ،)بريوت ،مكتبة السنهوري ،االجانب
  ، دار الثقافة للنشـر و التوزيع ،1ط ،النظم السـياسـية و القانون الدسـتوري ،د.عبدالكري علوان  -10

 (.2010،)االردن 
ـصـــــا -11 منشــــــورات زين احلقوقية و  ،2ط  ،م نعمة إمساعيل، النظم االنتخابية )دراســــــة مقارنة(د.ع

 (.2009 ،)لبنان  ،االدبية
منطلقـات احلقوق و حمـددات املشـــــــــــــــاركـة و حتـدايت   ،د.علي امحـد خليفـة، القـانون االنتخـايب -12

 (.2017 ،)لبنان  ،مكتبة زين احلقوقية و االدبية ،1ط ،التمثيل
ـصــام نعمة امساعيل ،د.علي مقلد -13 النظم االنتخابية )دراســـة حول العالقة  ،د.عبدو ســـعد  ،د.ع

 (.2005 ،منشورات احللحم احلقوقية،)لبنان  ،1ط ،بني النظام السياسي و النظام االنتخايب(
  ، 1ط ،اجلنســــية و املوطن و مركز االجانب  ،1ج ،حســــن اهلداويد.  ،د.غالب علي الداودي -14

 (.1988، )بغداد ،مطبعة دار احلكمة
 ،طبيعة السـلطة العامة و اثرها يف املشـاركة السـياسـية )دراسـة مقارنة( ،د.فالح مطرود العبودي -15

 (.2015 ،مكتبة زين احلقوقية و االدبية، )لبنان  ،1ط
ــورـية  ،القـانون اـلدول ا ـاص  ،فؤاد دـيب.د -16 ـــية الســــــــــــ   ، 2018  ،منشــــــــــــــورات املكتـبة االفرتاضــــــــــــ

http://pedia.svuonline.org، (23-8-2018.) 
ــا املظفر -17   1432  ،)ايران   ،دار الغـدير للطبـاعـة  ،1ط  ،2و1ج    ،اصــــــــــــــول الفقـه  ،حممـد رضـــــــــــــ

 .هجري(
 36احكام قانون انتخاابت جمالس احملافظات و االقضـــــــــية و النواحي رقم   د.نعيم كارم جرب، -18

 (.2009 ،)بغداد ،مكتبة السنهوري ،2008لسنة 
ــابقــة على انتخــاابت اجملــالس النيــابيــة   ،منــذر البيــااد.وائــل   -19 اإلطــار القــانوين لإلجراءات الســـــــــــــ

 (.2015 ،)مصر ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،1ط ،)دراسة مقارنة(
شـــــركة العاتك   ،4ط ،ايســـــني الســـــيد طاهر الياســـــري، الوايف يف شـــــرح قانون اجلنســـــية العراقي -20

 (.2011 ،)القاهرة ،لصناعة الكتب
 االطاريح و الرسائل:

د.بن حيىي بشــــري، حرية تكوين االحزاب الســــياســــية يف النظام الدســــتوري اجلزائري و دورها يف  -21
 .2015 ،جامعة اجلزائر -كلية احلقوق  ،رسالة دكتورات ،التجربة الدميقراطية اجلزائرية

  ، رسـالة دكتورات  ،التداول السـلمي ملنـصب رائسـة الدولة )دراسـة مقارنة( د.رائد محدان عاجب، -22
 .2011 ،جامعة اببل-مقدمة اىل كلية القانون 

ــية الزوجة ،مثىن حممد عبد -23 ــالة ماجســـــتري  ،)دراســـــة مقارنة( اثر الزواج املختلط على جنســـ  ،رســـ
 .2002، جامعة اببل -كلية القانون 

http://pedia.svuonline.org/
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 البحوث: 
اكتســاب اجلنســية العراقية دراســة حتليلية يف ضــوء قانون اجلنســية النافذ ، صــيهود اايد مطشــر.د -24

 .2008 ،اجمللد السادا ،1العدد  ،جملة جامعة كربالء العلمية ،2006لسنة  26رقم 
العدد  ،جملة اجلامعة  ،د.املهدي الشـــيباين دغمان، االحزاب الســـياســـية )التفاتة ســـوســـيولوجية( -25

 .2014 ،شباط ،اجمللد االول ،السادا
ــيـة   -26 د.رعـد مقـداد، عـدالـة عبـدالغين حممود، اعتبـارات الطفولـة يف ثبوت و اكتســـــــــــــــاب اجلنســــــــــــ

 .2018، 2، السنة 2، اجمللد  3العراقية، جملة جامعة تكريت للحقوق، العدد 
ــعـد ربيع عـبداجلـبار، م -27 لـيث صــــــــــــــالح اـلدين حبـيب، النظـام .راييف امحـد عـبدالغفور، م.د.ســــــــــــ

، 20قوانني اجلنســـــــــية العراقية، جملة جامعة تكريت للحقوق، العدد القانوين للتابع دراســـــــــة مقارنة يف  
 .2016، 8، السنة 6اجمللد  

االحزاب الســـــــــــياســـــــــــية العراقي يف ميزان   د.ميســـــــــــون طه حســـــــــــني، قانون   د.غين زغري عطية، -28
 .2016، 6الدستورية )دراسة حتليلية(، جملة كلية الدراسات االنسانية اجلامعة، العدد 

علي هادي محيدي، روافد حممد علي، اكتســاب اجلنســية يف التشــريع  .، دفراا كري شــيعان .د -29
 .2016العراقي )دراسة مقارنة(، جملة احملقق احللي، العدد الثالث، السنة الثامنة، 

ـصـــــراوين، النظام القانوين لوحزاب الســــــياســــــية يف االردن )دراســــــة مقارنة(، اجمللة  -30 ليث كمال ن
 جامعة محد بن خليفة للنشر.، دار 2017الدولية للقانون، جملد 

  2005حممد عباا حمسـن، حق اكتسـاب اجلنسـية االصـلية من االم يف دسـتور العراق لسـنة .د -31
دراسـة موازنة ألحكام التشـريع و القضـاء العراقيني، جملة واسـط للعلوم االنسـانية، العدد السـابع عشـر، 

 .2011السنة 
ــتوري و القانوين  .د -32 لشـــــروط الرتشـــــيح يف انتخاابت اجملالس ميثم حنظل شـــــريف، التنظيم الدســـ

 .2007، عام 46النيابية، جملة القانون املقارن، العدد 
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 مساندة الصحافة العراقية 

 1927- 1921لثورة األمير محمد عبد الكريم الخطابي

Iraqi press supports to the Revolution of prince 

Muhammad Abudel Kareem Elkhitabi 1921-1927 
 (1) صالح عباس ناصر الطائي .أ.م.د

Assist. Prof. Dr. Salih Abbas Nasir Al-Tae 

 المستخلص

ـصــــــحافة العراقية عن ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الريف املغريب، يقدم  هان متابعة ما كتبت ال
ــية لثورة الريف املغريب، والتعرف  ــياســــ صــــــورة متكاملة عن الثورة وقائدها، وعن التنظيمات العســــــكرية والســــ

مارية  على طبيعة التحدي االســـــــــتعماري االســـــــــباين والفرنســـــــــي لتلك الثورة وأهدافها، وهي أهداف اســـــــــتع
 معروفة تتلخص يف القضاء على كل حركة وطنية تسعى إىل احلرية واالستقالل والوحدة يف الوطن الواحد.

ـصـــحافة يف العراق آنذاك إىل قســــمني صــــحافة وطنية وقومية كانت املســــاند احلقيقي لثورة   انقســــمت ال
 الثورة.ا طايب، وأخرى انطقة ابسم احلكومة أو اتبعة هلا مل حتّرك ساكنا حول تلك 

انفردت صــــــــحيفتا االســــــــتقالل والعامل العريب واملعروفتان يطهما الوطين والقومي يف الدعوة واملســــــــاندة  
ـصـــــحف الوطنية يف 1926وحىت اســــــتســــــالمه عام  1921لثورة ا طايب من معركة انوال  . رغم أن ابقي ال

 يف مجيع أعدادها.العراق كانت مساندة لثورة ا طايب ولكنها متفاوتة يف نشر اخبار الثورة 
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 
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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

صــــــــــــــحـافـة العراقيـة بثورة حممـد عبـد الكري ا طـايب، فكتبـت عن مولـدت ونشـــــــــــــــأتـه وثقـافتـه،  اهتمـ  ت ال
ـصــــــيلية عن الســـــــياســـــــة االســـــــتعمارية   ـصــــــّية والقياديّة، كما قدمت معلومات تف ودراســـــــته، ومؤهالته الشـــــــخ

ــتعم ـصـــــــحافة العراقية على ذكر خطورة االســــــ ــر ال ـصـــــ ــية اات املغرب العريب، ومل تقت ــبانية والفرنســــــ ارين  االســــــ
.الفرنسي واالسباين   على بالد املغرب، بل دعت إىل نصرة ثورة الزعيم حممد عبد الكري مادايًّ ومعنوايًّ

جاءت أخبار ومقاالت الصــحافة العراقية عن ثورة االمري حممد عبد الكري ا طايب ضــد االســتعماريني  
الم عراقية وعربية، وهي على العموم تعطي قمن خالل أ  1927وحىت    1921من عام    السباينالفرنسي وا

 صورة واضحة عن الثورة وتؤرخ أحداثها بدقة.
عاجلت الصـحافة العراقية ثورة حممد عبد الكري ا طايب خاصـة الوطنية منها واليت سـيتناوهلا البحث يف 

 صفحاته القادمة.
 مشكلة البحث:

ــى؟  ـصـ ــحافة العراقية ثورة حممد عبد الكري ا طايب، يف املغرب األق ـصـ ــاندت ال وهل هي ملعرفة كيف ســ
ـصــحف؟ هذايأن مج ـصــحف العراقية كانت على خط املســـاندة؟ وما نوع املســـاندة اليت قدمتها تلك ال  ع ال

 .ما سيتناوله البحث يف الصفحات القادمة
 أهداف البحث:

اجلديد على ما قام به اآلابء واالجداد يف مســـــــــاندة حركات ناء اجليل إّن أهداف البحث هي ليطلع أب
ـصـــــــــحافة الوطنية يف العراق لتلك وثورات التحرير  اليت قام  ا أبناء األمة العربية اين ما كانوا، ومســــــــــاندة ال

 والثورات.احلركات 
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 أهمية البحث:

ــاندة حر  ـصـــحافة العراقية يف مســ كات التحرر يف الوطن العريب من تكمن أمهية البحث يف تناوله لدور ال
ـصــال   ـصــات، رغم عدم وجود البث اإلذاعي والتلفاز يف ذلك الزمان، وقلة بل وندرة عملية االت ـصــات إىل أق أق

 اال عن طريق الصحافة املقروءة.
 الدراسات السابقة:

قـيادة ك تـبت العـدـيد من الرســــــــــــــاـئل واالطـاريح والبحوب والكـتب حول ثورة الريف يف املغرب العريب، ب
ــل على  ـصــ ــباين، إال أن الباحث مل حي ــتعماريني الفرنســـــي واالســـ ــد االســـ األمري حممد عبد الكري ا طايب ضـــ

 دراسة تناولت مساندة الصحافة الوطنية العراقية لتلك الثورة، لذلك سيتم تناوهلا يف هذا البحث.
 منهجية البحث:

حممد عبد   نشـــــــــــأةبحث األول: ول املوخالة، إذ تناقســـــــــــم البحث إىل مقدمة مزدوجة وثالثة مباحث 
 الكري ا طايب من خالل صحيفة االستقالل.
ـصـــــــحافة    األمري  أما املبحث الثاين فســــــــلط الضــــــــوء على: حممد عبد الكري ا طايب وإعالن الثورة يف ال

 العراقية.
 حممد عبد الكري ا طايب يف الصحافة العراقية. عن: ثورة األمريواملبحث الثالث حتدب 

 العراقية لثورة حممد عبد الكري ا طايب. املبحث الرابع فقد سلط الضوء على: مساندة الصحافةأما 
ـصــادر منها موســـوعة احلروب واألزمات اإلقليمية يف القرن العشـــرين  اعتمد الباحث على العديد من امل

موســــى خمّول، وكذلك موســــوعة حضــــارة العراق، اجلزء الثالث عشــــر، وصــــحافة العراق   للمؤلف -افريقيا-
 وغريها.لرفائيل بطي و روم الندو، اتري  املغرب يف القرن احلديث 

صثثثثحيفثة أة محمثد عبثد الكريم الخطثابي من خالل  نشثثثث  المبحثث األول:

 :(2)االستقالل

يف قرية أجدير يف بين   1882ذكرت جريدة االسـتقالل أن والدة األمري حممد عبد الكري ا طايب عام 
ـصــــحيفةالقبائل الرئيســـــية يف اقليم الريف، وتعود أصـــــوله إىل احلجاز، وقد اســـــتندت  إحدىورايغل،   إىل   ال

من العجري، وننتســــــــــــــــب إىل بين ورايغـــل، جـــاءت عـــائليت ونزلـــت على بين ورايغـــل يف   قول األمري: " ن
ــنــة هو بقعــة األريف  مراكش، املغرب، حوال القرن الثــالــث من اهلجرة... فوطين منــذ أكثر من ألف ســــــــــــ

 .(3)املمتدة بني جوف احلسيمة واتركيست"

 
هـ، االول من تشرين 1339حرم  18مرات، صدر العدد االول منها يف    4صحيفة سياسية أدبية اجتماعية تصدر يف االسبوع    -2
- 1910الزوبعي، صحافة النجف  ، الشراف حممد عبد احلسني الكارمي وعبد الرزاق احلسين. هاشم امحد نغيمش  1920االول  
- 1914  ؛ ابراهيم خليل امحد، الصحافة العراقية61، ص1995، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد،  1968
 .227، ص1985، بغداد،  13، حضارة العراق، ج1958
 .2، ص1927أاير،  23صحيفة االستقالل، يف  -3
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ــار إىل ذلك   ــقيقي إ حممد تعّلم على يد والدت الفقيه عبد الكري إذ أشــــ ــيتنا طفولتنا مع شــــ بقوله: "قضــــ
 .(4)حتت مساء أجدير، وقد وقف والدان نفسه على تثقيفنا وتربيتنا، يساعدت يف ذلك عّمنا عبد السالم"

ــتــه االبتــدائيــة يف مــدينــة تطوان مث انتقــل إىل مــدارا مــدينــة فــاا، بعــدهــا دخــل جــامعــة  أكمــل دراســــــــــــ
قوله: "ومن تطوان إىل فاا حيث قضــيت ســنتني يف إحدى  القرويني، ذكرت ذلك جريدة االســتقالل عنه

 .(5)مدارا فاا، وتلقيت العلوم املؤهلة لدخول جامعة القرويني الكربى"
ــار إىل ذـلك بقوـله: "كـان واـلدي ـقد كلفين  عـاد األمري إىل ـمديـنة ـفاا مرًة اثنـية المر من واـلدت إذ أشــــــــــــ

ــرة على ـصـ ــية، وكانت هذت املهمة بنظري مقت ــياســ ــة الريف   مبهمة ســ ــياســ اطالع املراجع العليا هناك على ســ
 .(6)إزاء مراكش ونّيات أبنائه  و سلطانه"

ـصـــيات املســــؤولة    1909-1905عاد األمري ما بني عامي   ـصـــل بكبار الشــــخ إىل جامعة القرويني، وأت
ــتع ــال بني الدولة واحلكومة املغربية، وحتديد موقف والدت من االســــــــــ صــــــــــ مارين  يف الدولة، وجنح يف ربط االت

 .(7)الفرنسي واالسباين
ــراع بني  صــــــــــــ ــيـبة اليت مّر  ـا الريف املغريب نتيجـة لل صــــــــــــ عـاش األمري حممـد عـبد الكري ا طـايب الفرتة الع
االخوين عبد العزيز بن احلســـــــــن األول وعبد احلفيظ بن احلســـــــــن األول بشـــــــــأن العرش، حىت اســـــــــتلم عبد  

( بعد أن تعهد بطرد النفوذ األجنحم من 1912-1909)احلفيظ العرش بعد خلييد الشــــــعب املغريب له من 
 .(8)البالد

، قريبــًا من 1919إىل عــام    1913عــاش األمري حممــد عبــد الكري ا طــايب يف الفرتة املمتــدة من عــام  
 .(9)سلطات االحتالل االسباين، فتعّلم وعرف الكثري من األمور السياسية واإلدارية والعسكرية

، كما عنّي مسـتشـارًا يف مكتب شـؤون املغاربة يف وزارة ا ارجية 1913ليلة عام  مة  علمًّا يف مدينمعنّي 
 .(10)االسبانية إلتقانه اللغة االسبانية والفرنسية

عرف األمري كل نقاط القوة والضـــعف عند االســـبان، بســـبب قربه منهم. وعندما قرر والدت عبد الكري  
ــبان بعد ــد االســـ ــلح ضـــ ــهم ملعاهدة    ا طايب قيادة الكفاح املســـ توغلهم واحتالهلم ملدن الريف املغريب ونقضـــ

 .(11)1912فاا 
قام األمري  مع الســالح واألموال واعداد الرجال للقتال ضــد االســبان، مما أدى إىل القاء القبض عليه 

 .(12)وسجنه سبعة أشهر، حاول اهلروب لكنه مل يستطيع، وبعد أن قضى مدة السجن أطلق سراحه

 
 املصدر نفسه.  -4
 .3املصدر نفسه، ص -5
 املصدر نفسه.  -6
 .127، ص1980، دار الثقافة، بريوت، 1روم الندو، اتري  املغرب يف القرن احلديث، ترمجة الدكتور نقوال زايدت، ج -7
ن للمزيد من املعلومات حول الصراع بني عبد العزيز وعبد احلفيظ أوالد احلسن االول، وعن نسبها الذي يرجع إىل االمام احلس  -8

 ، املصدر السابق.3، 2، 1ينظر: روم الندو، ج --بن علي بن ايب طالب
 جريدة االستقالل، املصدر السابق. -9

 املصدر نفسه.  -10
 وما بعدها. 30، ص2للمزيد من املعلومات حول اتفاقية فاا واسبا ا ونتائجها ينظر: روم الندو، املصدر السابق، ج  -11
 .42، ص3املصدر نفسه، ج -12
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  أعلنحممد عبد الكري ا طايب يف حتشـــيد الرأي العام املغريب ضـــد احملتلني االســـبان حىت  اســـتمر األمري  
ـصــــف عام   ــبح ،  1921الثورة يف منت ا جلمهورية الريف واليت   وأصـــ ــً يف التاســـــع عشـــــر من أيلول    أعلنهارئيســـ

1921(13). 
رهر مما ســــــــبق أن صــــــــحيفة االســــــــتقالل نشــــــــرت كل ما خيص حياة األمري ا طايب منذ الطفولة وإىل  
الدراســـــــــــة، وكذلك بواكري العمل اجلهادي مع والدت، واعداد جيل مؤمن ابحلرية والدفاع عن الوطن ضـــــــــــد 

 ن والفرنسيني.يف اعالن الثورة، ضد االسبا العراقية دورتالغزاة االسبان، كذلك واكبت الصحافة الوطنية 
األمير محمثد عبثد الكريم الخطثابي وإعالن الثورة في   المبحثث الثثاني:

 الصحافة العراقية:

ـصــية األمري من خالل لقاءات مباشـــرة   ـصــحف العربية والعاملية ومنها العراقية الوطنية عن شـــخ كتبت ال
أسـلوب ادارته للثورة بعد  معه وغري مباشـرة ملراسـلي الصـحف، فكتب الكثري عن صـفاته وقدراته القيادية، و 

 أن أصبح قائدها األوحد.
 اعالن الثورة يف الصحافة العراقية:

ران" بقام املغاربة بعد اسـتكمال اسـتعدادا م العسـكرية، الول عمل عسـكري ضـد االسـبان يف معركة "أَ 
 .(14)، وكان انتصارًا انجزًا ضد املستعمرين1921يف األول من حزيران 

صــار الثاين ، وخســر فيها االســبان آالف 1921يف معركة أنوال يف الرابع والعشــرين من لوز   كان االنت
 .(15)القتلى واجلرحى، وتدمري مئات املعدات واملؤن 

قام حممد عبد الكري ا طايب بعد معركة أنوال ضد االسبان مبحاولة لتحييد الفرنسيني وعدم مساند م  
ــبان ضــــد الثوار املغاربة، وذلك  ــيوعي الفرنســــي، الذي دعا ابلفعل إىل لإلســ إبقامة عالقات مع احلزب الشــ

االضــــراب العام يف فرنســــا من أجل مســــاندة ثورة الريف املغريب، وشــــارك احلزب الشــــيوعي كل  من العمال  
الفرنســــــيني ورابطة اجلمهوريني الفرنســــــيني للمحاربني القدماء. كل تلك األســــــباب أدت إىل عزل االســــــبان 

 .(16)ار عليهموحتقيق االنتص
اتبعت قوات األمري فلول القوات االســبانية املنهزمة  و مدينة مليلية وحســب ما ذكرته صــحيفة لســان 

 .(17)العرب "انكسر االسبان شّر انكسار قرب مليلية على يد الثوار"
ــبانية خســــرت  ــبان هي فادحة قائلة: "أن القوات االســ ــائر االســ ــان العرب أن خســ ذكرت صــــحيفة لســ

 .(18)مدفعا رشاًشا، اغتنمهم مجيًعا العرب" 392مدفًعا و 139بندقية و 29540أيًضا 

 
 .42، ص3الندو، املصدر السابق، ج روم  -13
تشرين   26واغلقت يف    1921حزيران    25. صدرت صحيفة دجلة يف بغداد يف  2، ص1921آب،    3صحيفة دجلة، يف    -14

 .38. للمزيد من املعلومات عن صحيفة دجلة ينظر: رفائيل بطي، املصدر السابق، ص1922أول، 
 .191صدر السابق، صصحيفة دجلة، املصدر السابق؛ موسى خّمول، امل -15
 .191موسى خمّول، املصدر نفسه، ص -16
، مث توقفت 1921حزيران    23. صدرت صحيفة لسان العرب يف بغداد يوم  1921ايلول،    21صحيفة لسان العرب، يف    -17

 .75، للمزيد من املعلومات ينظر: رفائيل بطي، املصدر السابق، ص1922عن الصدور يف اذار 
 .1921أيلول،  28صحيفة لسان العرب، يف  -18
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ـصــــــارات اليت حقق  ها قوات األمري حممد عبد الكري  تاســـــــتمرت صـــــــحيفة لســـــــان العرب يف نشـــــــر االنت
ا طايب، "وقع اجلنرال انابرو الذ خلف ســــــــلفســــــــرتي اســــــــريًا مع ما تبقى من قواته يف ايدي الريفيني الذين 

ســــــــــاعة على   12رقوا البواب مليلية مركز إدار م، ودار بني الطرفني قتال اســــــــــتبســــــــــل فيه الفريقان ودام  اح 
 .(19)أبواب املدينة، حىت أصبح موقف االسبان حرًجا"

وأضافت صحيفة لسان العرب قائلة: "كان إبمكان حممد عبد الكري حترير مدينة مليلية بكل سهولة،  
 .(20)السكان املغاربة من اإلابدة اليدي القوات االسبانية احملاصرة" ثر عدم ذلك خوفًا علىآلكنه 

اشــــارت صــــحيفة دجلة إىل حقيقة اترخيية عرفت فيما بعد أن ثورة الريف هي: "أول ثورة هناك بلغت 
 .(21)هذت الدرجة من الشدة وا طورة"

ــعب ــحيفة دجلة يف دعمها لثوار املغرب ونقل اخبارهم إىل أبناء الشـــ ــتمرت صـــ العراقي، الذي كان  اســـ
ثوار الريف املغريب، خاصـة عندما أشـارت إىل أن القوات الوطنية  يريد أن يسـمع املزيد من اخبار انتـصارات

اليت كان االســــــتعمار قد جّندها يف جيشــــــه انظمت إىل قوات الثوار فكتبت عن ذلك: "قد انضــــــمت إىل 
دربني على امـلدفعـية والفنون احلربـية اـلذين كـان هلم الثوار بســــــــــــــالحهـا وذخري ـا ـفأزداد  ـا الثوار عـدًدا من املـ 

 .(22)خلثري يف الثورة"
ـصـــار الثوار يف معركة انوال قائلًة: "واصــــلت ثورة الريف عمليا ا احلريرية  اشــــارت صــــحيفة دجلة إىل انت

 .(23)، واستطاعت حترير كامل إقليم الريف"1923وحىت لاية عام  1922بعد معركة انوال، طيلة عام 
مع حكومة الريف إبعطاء الريف اســتقالاًل ذاتًيا،   1923حاولت اســبانيا الدخول يف مفاوضــات عام  

ــتعمر األجنحم من أريف املغرب العريب،   ــرار األمري حممــد عبــد الكري ا طــايب على طرد املســــــــــــ إال أن إصــــــــــــ
مل توافق اسبانيا على  وأشـارت صحيفة العامل العريب على ذلك قائلًة: "سنقاتل احملتل حىت الرمق األخري، ان 

مفاوضــــــــة أســــــــاســــــــها االعرتاف ابســــــــتقالل احلكومة الريفّية اليت ســــــــلكت ســــــــبيل النظام وعرفت ماهلا وما 
 .(24)عليها"

ــتمرار عمليات التحرير طيلة عامي  (25)تفاخرت صــــــحيفة مرآة العراق ، وبنجاح 1924و 1923ابســــ
 .(26)القوات املغربية يف معارك ضارية أجربت االسبان على الرتاجع إىل الساحل

وحول انسـحاب القوات االسـبانية إىل السـاحل املغريب، وما قامت به من جرائم ضـد السـكان، أدانت 
ارتكبتها القوات االســـــبانية اثناء انســـــحا ا أمام القوات  صـــــحيفة االســـــتقالل املمارســـــات الالإنســـــانية اليت

ــبان اثناء انســـحا ا أمام  ــتدت فظاعة االسـ املغربية، حبق األهال األبرايء من ســـكان املغريب بقوهلا: "لقد اشـ

 
 . 1921لول، أي 21املصدر نفسه؛ صحيفة دجلة، يف  -19
 . 1921أيلول،  21صحيفة دجلة، يف  -20
 املصدر نفسه.  -21
  . 1921أيلول،  21صحيفة دجلة، يف  -22
 . 1923أيلول  17؛ صحيفة االستقالل، يف 1923أيلول  17املصدر نفسه، يف  -23
  . 1924لوز،  9و 6صحيفة العامل العريب، يف  -24
يوم    -25 بغداد  العراق يف  الثاين  تش  17صدرت صحيفة مرآة  اقتصادية،1924رين  أدبية  أغلقتها   ، وهي صحيفة أسبوعية، 

 .79احلكومة بعد صدور بضعة أعداد منها. للمزيد من املعلومات ينظر: رفائيل بطي، املصدر السابق، ص
  صحيفة مرآة العراق، املصدر السابق. -26
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ــاخنة للجل ــر، والســـــــ ـصــــــ د القوات الريفّية، فأكثروا من إطالق الغاز ا انق واملواد امللتهبة والقنابل املعمّية للب
 .(27)على أبناء الريف املغريب، الذين ال يعملون سوى الذود عن أوطالم"

ـصــــــــحافة الوطنّية العراقية كانت تراقب عن كثب ســـــــــري العمليات العســـــــــكرية بني  رهر مما ســـــــــبق أن ال
ــبانية احملتلة من جهة  اجملاهدين املغاربة بقيادة األمري حممد عبد الكري ا طايب من جهة وبني القوات االســــــــ
ـصــــحف قد اتبعت عملية التحرير يوًما بيوم حىت لكنت القوات املغاربة حترير األريف  اثنية حىت أن تلك ال
ـصـــــحافة إما كانت انطقة ابســــــم األحزاب الوطنية، وأما كانت  وطرد األعداء اىل الســــــاحل املغريب، تلك ال

ــتقلة لكن انتما ــي لتلكءمســــــ ــاندة   ها العريب ودينها اإلســــــــالمي كان هو احلافز الرئيســــــ ـصـــــــحف يف مســــــ ال
 الصحف وتشجيع اجليش املغريب ضد اعدائه واعداء األمة اإلسالمية.

ثورة األمير محمثد عبثد الكريم الخطثابي ضثثثثد االحتاللين :  المبحثث الثثالثث

 الفرنسي واالسباني من خالل الصحافة العراقية

 أواًل: الثورة ضد االحتالل الفرنسي من خالل الصحافة العراقية
ـصـــــــــار األمري حممد عبد الكري ا طايب يف معركة انوال أاثر   على االســــــــــبان، قلق ســــــــــلطات  1921انت

، فعرّب عن (28)االحتالل الفرنســــي يف جنوب املغرب العريب، خاصــــة قلق املقيم الفرنســــي يف املغرب "ليوا"
 .(29)"ذلك بقوله: "البد أواًل من البقاء على احلذر دون أن يعين ذلك أن ننتظر حصول األحداب

حــذر ليوا من خالل تقــارير رفعهــا إىل ابريس حكومتــه من قيــام حكومــة مغربيــة قويــة جمــاورة ملنطقــة  
ــاحقة لقوات األمري حممد عبد الكري ا طايب األخرية، وعلى ذلك   ــارات الســــ ـصـــ نفوذت يف املغرب بعد االنت

ات الباهرة اليت أحرزها األمري  القلق الذي انتاب ليوا علّقت صـحيفة االسـتقالل بقوهلا: "نفخت االنتصـار 
حممد عبد الكري ا طايب على االســـــــبان روًحا جديدة يف صـــــــدور ســـــــكان مشال افريقيا، وايقظت شـــــــعور 

م واإلابء الكامن يف نفوسـهم فتحركوا وحتفزوا، فلم يـََر والة األمور الفرنسـيون يف املغرب بًدا من النزول مالشـ 
 .(30)إىل امليدان"

داد العسـكري، كما قام ابسـتعرايف قواته العسـكرية إلرهاب السـكان. ويف أواخر عام بدأ ليوا ابالسـتع
بدأت القوات الفرنسـية النشـاء التحصـينات العسـكرية ودفعت ابملزيد من قوا ا اىل اجلبهة االمامية   1924

م العسكري الواجهة لقوات األمري حممد عبد الكري ا طايب، إال أن األمري استمر يف سياسة عدم االصطدا
 .(31)حىت يتمكن من سحق القوات الفرنسية قبل ان يتوجه اىل القوات الفرنسية

 
 .1925كانون الثاين،   21صحيفة االستقالل،   -27
  . 123، املصدر السابق، ص3عن ليوا. ينظر:روم الندو، ج للمزيد من املعلومات   -28
، تعرضت للتعطيل عام 1920حزيران    1. صدرت صحيفة العراق يف بغداد يوم  1925أيلول،    17صحيفة العراق، يف    -29
  .48. للمزيد ينظر: رفائيل بطي، املصدر السابق، ص1934مث استأنفت الصدور عام  1932
 . 1927آذار،  16صحيفة االستقالل، يف  -30
 املصدر نفسه.  -31
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بشـــن هجوم واســـع على    1925قرر األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الثالث عشـــر من من نيســـان  
ـصــــــــــارات قوية ضـــــــــــد الفرنســـــــــــيني، وكبد م  300طول اجلبهة اجلنوبية، وعلى طول ) ( كم حققت قواته انت

 .(32)فادحة يف األرواح واملعدات خسائر
حاولت فرنســــــــــا بعد خســــــــــائرها امام اجليش املغريب ان تكســــــــــب املزيد من الوقت، فأدّعت رغبتها يف 
ــلح واجراء مفاوضـــــــات مع األمري حممد عبد الكري، إال الا تلك املفاوضـــــــات ابءت ابلفشـــــــل نتيجة  ـصــــ ال

أرادت اســــــبانيا ذلك، وحول تلك املفاوضــــــات    صــــــرار فرنســــــا على فريف احلماية على الريف املغريب، كماا
 .(33)قالت صحيفة العامل العريب: "أن مسألة عريف الصلح مل تكن إالّ سخرية مؤملة"

ـصــحافة العراقية آنذاك ان االســـتعمار الفرنســـي عندما وجد نفســـه  ميكن القول ومن خالل ما ذكرت ال
فاويف مع األمري ا طايب، وذلك لكســـــب الوقت من خاســـــرًا أمام القوات اجملاهدة املغربية، قرر أنه أراد الت

 أجل االستعداد الكامل لقواته للقتال ضد قوات ا طايب، وفعاًل حتقق له ذلك فيما بعد.
 ثانًيا: االتفاق الفرنسي االسباني ضد األمري محمد عبد الكريم الخطابي.

، قرر 1925عشـرين من لوز  عقد لقاء فرنسـي اسـباين منذ السـابع عشـر من حزيران ولغاية ا امس وال
ــابع من أيلول   ــمال واجلنوب، وكان ذلك يف الســــــــ ،  1925العســــــــــكريون اهلجوم يف وقت واحد ومن الشــــــــ

( طيارًا امريكّيا بقيادة الكولونيل ســـوييت، يف 12( الف جندي و)280واشـــرتك يف ذلك اهلجوم اكثر من )
كتبت صـــحيفة العامل العريب قائلة: "اخذ ( الف، وعن ذلك اهلجوم  60حني مل يتجاوز اجليش املغريب عن )

األمري يفوز فوزًا يســـــتوقف النظر، وقد عجزت الدولتان احلليفتان عن ســـــحقه بســـــرعة كما كانت تتوقعان، 
ــمم   ـصـ ــباين على أجدير، واقفت زحف الكتائب الزاحفة عليه، وهو االن م ــّلت اهلجوم االســ بل أن كرّته شــ

 .(34)على ان يستول عنوة على تطوان"
ـصــارا م على القوات الفرنســـية يف اجلنوب فقالت: "وها  أما صـــحيفة العراق فقد اشـــارت جهودهم وانت
ان جنود فرنسا احملاربة ترتد على اعقا ا ار وراءها أذايل ا زي والعار، تّفر أمام ابطال املغرب فرار املعزى 

 .(35)ن فرنسا واسبانيا"إذا شّد عليها الذئب، هذا الصوت هو صوت احلق الذي صعقت مساعة آذا
ــّد األمري حممـد عـبد الكري ا طـايب يف ـبداـية عـام   وحســــــــــــــب مـا ذكرـته صــــــــــــــحيفـة ـنداء   1926حشــــــــــــ

ا قواته عشـرون الًفا فهجم على مؤخرة اجليش االسـباين فيما قامت قوات  (36)الشـعحم د جيشـً فقالت: "حشـّ
ـــية واعرتـفت القـيادة الفر  ـــية ـبذـلك مؤكـدة صــــــــــــــالـبة املوقف مغربـية أخرى ابهلجوم على املواقع الفرنســــــــــــ نســــــــــــ

 .(37)العسكري للمغاربة وان جنود الريف  اجم بكل قوة مناطق التواجد الفرنسي"

 
 .1925أيلول،  24صحيفة العامل العريب،  -32
 .1925آذر،  16املصدر نفسه، يف  -33
 . 1925أيلول،  24العامل العريب،  -34
 . 1925تشرين الثاين،  4صحيفة العراق، يف  -35
، وكانت ذات  1927لوز    9، واستمرت يف الصدور حىت  1926كانون األول    20نداء الشعب، صدرت يف بغداد يف يوم    -36

   .56ااات وطين ضد االحتالل الربيطاين. للمزيد ينظر: رفائيل بطي، املصدر السابق، ص
 . 1926آذار،  21صحيفة نداء الشعب، يف  -37
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اعلن االمري ا طايب اجلهاد العام وأرســـل ر ســـاًل إىل مجيع أبناء املغرب العريب ملســـاندته ضـــد احملتلني من 
 .(38)للهجوم على احملتلني االسبان والفرنسيني، ويف شباط بدأت االستعدادات العسكرية

شـــــرع األمري  جوم كبري يف مجيع الســـــاحات احلربية مســـــتفيًدا من رداءة الطقس وكان ذلك يف شـــــباط  
ــاء على ثورة ا طايب، قرر املقيم 1926عام  ــبانية من القضـــــ ــية واالســـــ ــتطع القوات الفرنســـــ ، وعندما مل تســـــ

ات مع األمري ا طايب، واعداد خطة الفرنســــــــي ســــــــتيج أن طلب من حكومته ضــــــــرورة فتح ابب املفاوضــــــــ 
 .(39)للقضاء عليه وعلى ثورته بدون قتال حبجة املفاوضات
ــة ســـا ة للطرفني ــتعدادات   كانت فرتة املفاوضـــات هي فرصـ ــباين والفرنســـي من أجل اكمال االسـ االسـ

ررت القوات العســــــكرية القوية واليت ال يســــــتطيع األمري من مواجهتها، وعندما رفض األمري مبدأ احلماية، ق
 املعادية اهلجوم عليه وعلى اتباعه.

 ثالًثا: استسالم األمري الخطابي يف الصحافة العراقية.
( ألف جندي 425.000،  يش تعدادت )1926بدأ اهلجوم الفرنسـي االسـباين يف بداية شـهر مايس  

ــافة إىل الســــــالح املتطور من  ــعة االف من مقاتلي الريف املغريب، ابإلضــــ بوارج حربية وطائرات، مقابل بضــــ
فحاصـــــــرت القوات املعادية. قوات األمري ا طايب بعد ثالب معارك قاتل فيها أبناء الريف بكل ما ميلكون 
من قوة واميان، اال أن قوة األعداء كانت أقوى قوًة وأكثر عدًدا مما أضــــــــطر األمري اىل اعالن اســــــــتســــــــالمه 

يد الفرنســـــــيني واالســـــــبان، فكتبت صـــــــحيفة نداء الشـــــــعب  على دةابخوفًا على أبناء الريف املغريب من اال
حتت عنوان دمعه على الريف قالت: "اصــــــــــــــطكت الركب واســــــــــــــتوىل الفزع واحلزن على مجيع أبناء العروبة 
ســاعة نقل إليهم الربق تســليم البطل العريب األمري حممد بن عبد الكري ا طايب للفرنســيني بعد ان جالدهم 

 .(40)وأعاد إليهم مفاخرهم الوطنية"جالًدا بيّض صفحة العرب 
ـصــحيفة واثنت على صـــمود األمري ا طايب وبســـالته ومل تر يف اســـتســـالمه هزمية، وامنا كان  وأضـــافت ال
ذلك تعبريًا عن الشـعور ابملسـؤولية اإلنسـانية فقالت: "وبقي جياهد زحًفا غري قصـري بصـدق العقيدة وشـرف 

كبريتني، فنّكس غري مرّة اعالمها ودحر جيوشـــــــها، ولكنه اضـــــــطر أخريًا النفس ويقاوم دولتني عســـــــكريتني  
ــليم حمـاواًل  ـذت احلركـة حقن دـماء عزيزة علـيه بـعد ان اعتـقد إن إراقتهـا ال تثمر  وهو األيب العيوق اىل التســــــــــــ

 .(41)نفًعا لبالدت وال تزيدها إال جراًحا"
بثد الكريم مسثثثثانثدة الصثثثثحثافثة العراقيثة لثورة محمثد ع:  المبحثث الرابع

 الخطابي.

ـصــــــــــحافة   ـصــــــــــر ا من قبل ال حظيت ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب بتمجيد واضـــــــــــح والدعوة لن
قيام ثورة األمري ا طايب ضــد االحتالل األجنحم  نّ إ .العراقية، منذ بدايتها وحىت اســتســالم األمري للفرنســيني

إذ قالت: "هناك على مقربة من جبل طارق كان مثارًا للفخر كما أشــــارت إىل ذلك صــــحيفة االســــتقالل 
 

  املصدر نفسه.  -38
   .1926أاير،  31املصدر نفسه، يف  -39
 .1926مايس،  31صحيفة نداء الشعب، يف  -40
 .1926أاير،  31صحيفة نداء الشعب، يف  -41
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وقبور العرب املندســــــة شــــــيت احلروب بني العرب واألســــــبان، ويف تلك األ اء النائية يف أفريقيا العربية، قام  
. كما كتبت صــحيفة (42)حممد عبد الكري البطل ومّزق راايت األســبان وشــتت مشاهم بعزمه وشــهامته...:

ــاعوا واريف    العامل العريب مقااًل جاء فيه: ــهد التاري  ووقائعه، أن العرب وقد طبعوا على احلرية، ونشـ "يشـ
ــيم فرتة من الزمان ولكن ال  ــتعباد، وقد يتحملون الضــ ــقفهم، ال ينقادون لالســ ــيحة ســ ــماء الفســ بيتهم والســ

كان   يلبثون ان ينهضـوا ويثبوا وثبة الليوب على خـصومهم، فال النار وال الرصـاص وال القنابل وال أي شـيء
 .(43)يصد غارا م، وايما أرخص األرواح عندهم يوم الوغى"

وعن الرفض القاطع للحماية األســبانية واإلصــرار على مواجهة املســتعمر، أشــادت صــحيفة االســتقالل 
ــتقل   ــي املسـ ــياسـ ــريف العزيز ذو الكيان السـ ــبانيا حامية ل وأان الشـ بقول األمري ا طايب: "أان ال أرضـــى إبسـ

 .(44)اجله ومازلت أحارب وسأحارب حىت النفس األخري..." الذي حاربت من
كّذبت صـحيفة العامل العريب نقاًل عن األمري ا طايب، االدّعاء القائل بوجود ضـباط أجانب يسـاعدون 
ـصــــــحتها فقالت: "أنه ال صـــــــحة لوجود  حكومة الريف يف كفاحهم، فأشـــــــارت إىل حقيقة اترخيية معروفة ب

، كما نفت وجود أي (45)ويقودونه، فضــــــــــباطنا كلهم من الريف املغريب"ضــــــــــباط أجانب يدربون جيشــــــــــنا  
عالقة بني بريطانيا واألمري ا طايب مســتشــهدة بقول )تشــمربلن( رئيس الوزارة الربيطانية آنذاك، الذي قال:  

 .(46)"ال عالقة تربطنا مع ا طايب"
ـصــرة ثورة  انفردت صـــحيفتا االســـتقالل والعامل العريب املعروفتان   يطهما الوطين والقومي يف الدعوة إىل ن

األمري ا طايب، وتنبية املغاربة والعرب والعامل اإلســـالمي إىل تلك الثورة وخماطر التحدايت االســـتعمارية اليت 
تواجهها، والعمل على مؤازر ا ودعمها، ويف هذا اجملال نبهت صــــــــحيفة العامل العريب قائد الثورة إىل خماطر 

ــاء على الثورة فقــالــت: "...فــاملهمــة اليت تــدعوت إليهــا طبيعــة املوقف هي أن يكون   التعــاون  الــدول للقضـــــــــــــ
ســـياســـيا وعســـكراي يف وقت واحد لكي يســـتطيع أن يســـتفيد من احلالة الدولية اليت حتف به، كما يســـتفيد 

مل يعمل ااهها العمل من احلالة العسـكرية، وليس املأمول أن يدركه الفشـل إالّ إذا سـها عن احلالة الدولية و 
 .(47)الالزم يف الوقت املناسب"

أما صحيفة االستقالل فكان هلا الدور الرايدي يف مساندة ثورة األمري ا طايب، فكانت تدعو الشعب 
ــرة ثورة ا طايب، فقالت: "...وال اال أن قوًما أقرب وأحق  ـصــــــــ العراقي والعاملني العريب واإلســـــــــــالمي إىل ن

ــاعدته  ن عرب  ــاعد هذا البطل  ملســــ ــائر األقطار العربية عامة... فلذلك جيب أن نســــ ــة وســــ العراق خاصــــ
 .ت يف هذت الظروف اليت يسعى العرب إلعادة عّزمهم وسلطالم،..أونكاف

ــتغـيث... أفال جنيـبه؟... ـفأجيبوت، وـخذوا   أيـها العرب النجـباء يـنادي ـهذا الزعيم... وبكم بـعد   يســــــــــــ
 .(48)أنه داعي   يف تلك الربوع"بناصرت وشدوا أزرت، فو   

 
 . 1923أيلول،  28صحيفة االستقالل، يف  -42
 .1924أيلول، 6صحيفة العامل العريب، يف  -43
 . 1925نيسان،  16صحيفة االستقالل، يف  -44
 .1924صحيفة العامل العريب، يف تشرين الثاين،  -45
 املصدر نفسه.  -46
 . 1921آذار،  30صحيفة العامل العريب، يف  -47
 . 1923شباط  16صحيفة االستقالل، يف  -48
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 الخاتمة

صــحافة العراقية عن ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الريف املغريب، يقدم  ن  إ متابعة ما كتبت ال
ــية لثورة الريف املغريب، والتعرف  ــياســــ صــــــورة متكاملة عن الثورة وقائدها، وعن التنظيمات العســــــكرية والســــ

تعماري االســـــــــباين والفرنســـــــــي لتلك الثورة وأهدافها، وهي أهداف اســـــــــتعمارية  على طبيعة التحدي االســـــــــ 
 معروفة تتلخص يف القضاء على كل حركة وطنية تسعى إىل احلرية واالستقالل والوحدة يف الوطن الواحد.

ـصـــحافة يف العراق آنذاك إىل قســــمني صــــحافة وطنية وقومية كانت املســــاند احلقيقي لثورة   انقســــمت ال
 وأخرى انطقة ابسم احلكومة أو اتبعة هلا مل حتّرك ساكنا حول تلك الثورة.ا طايب، 

انفردت صــــــــحيفتا االســــــــتقالل والعامل العريب واملعروفتان يطهما الوطين والقومي يف الدعوة واملســــــــاندة  
ـصـــــحف الوطنية يف 1926وحىت اســــــتســــــالمه عام  1921لثورة ا طايب من معركة انوال  . رغم أن ابقي ال

 كانت مساندة لثورة ا طايب ولكنها متفاوتة يف نشر اخبار الثورة يف مجيع أعدادها.العراق  
 المصادر والمراجع
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 قراءة محمد أركون للتراث اإلسالميأثر العلوم اإلنسانية في 

The Effect of Humanities in the Reading of Mohammad 

Erkon of Islamic Heritage  
 Lect. Hussain Hadi     (1)م.د حسين هادي

 الملخص

ــيكـياً أي تلفيقـياً أو توقيفـياً، وإمـنا ابحـث متـعدد   املنهجـيات مل إن  أركون ليس مفكراً حـيادايً وال كالســــــــــــ
يقف على أرضـــية واحدة، بل ميســـك ابألطروحات الفكرية الغربية بشـــكل واســـع، يســـمح له ابالنتقال بني 
ــّكل أركون راهرة يف الفكر العريب اإلســـــالمي. وتعود هذت الظاهرة إىل قوة  ــهولة. لذلك شـــ ــوعاته بســـ موضـــ

ــتعملهـا يف التحليـل والنقـد فتميزت   كتـاابتـه بقوة إطالعـه على املنهجيـات ومتـانـة األدوات املعرفيـة اليت يســــــــــــ
احلديثة، مع ســـــعة مناقشـــــة هلا، وطرحه لرعى جديدة مل يكن معمواًل  ا ســـــابقاً، كاشـــــفاً 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. 

 
 .كلية اآلداب  -جامعة بغداد -1
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 تمهيد 

ــانية على حقول املعرفة وأخذت الفلســــفة ابلتخلي عن مكانتها  يف الوقت املعاصــــر طغت العلوم اإلنســ
ــفة  خذون من هذت العلوم من  ــتغلني ابلفلســ ــبب اهلالة اليت أحدثتها هذت العلوم، مما جعل املشــ القدمية بســ

 دون قيد أو شرط كل حسب موضوعاته.
ومبعىن آخر، فإن  طرح الســـــــــــــؤال الفلســـــــــــــفي ال ميكننا معرفة ماهيته إالّ من خالل املواجهة مع التاري  

املواجهة برمتها كنوع من رجع الصدى بني الفلسفة والعلوم اإلنسانية، املعريف، ومن املمكن بطريقة ما رعية  
ـصـــــــــال هذا الكل املرتاكم إىل  ـصـــــــــور كلي وشــــــــــامل للمعرفة، وانتهت الثانية ابنف إذ ارتبطت األوىل  يمنة لت
ـصــــــــلت هذت العلوم عن الفلســـــــــفة، أخذت هذت العلوم ابالســـــــــتقالل وإنشـــــــــاء مفاهيمها   أجزاء، عندما انف

ا اصـة  ا، امتثلت الفلسـفة للطرح اجلديد من خالهلا بشـكل مباشـر أو من العلوم اإلنسـانية ومصـطلحا ا  
ـصـلة عنها، تعرضــت للنقد وأصــبحت لثل مرحلة ســابقة للمعرفة كما هو احلال عند أوغســت كونت،  املنف

ألا   أو بؤا الفلسـفة عند كارل ماركس، هذا ما جعل الفلسـفة املعاصـرة ليس يف الفلسـفة من شـيء سـوى
ــئلة كربى على الثقافة املنتمية إليها مما كّون طرح مفاهيمي منظم   ــانية، وتطرح أســـ تتغذى على العلوم اإلنســـ
كما حيلو جليل دولوز أن يطلق على الفلســـــــــفة اللا: نتاج وصـــــــــياغة املفاهيم. وضـــــــــمن هذا املنطق للعلوم 

ــانيــة تتــدرج األعمــال اليت قــّدمهــا املفكر حممــد أركون، فكــل أ حبــاثــه مــا هي إالّ قراءة نقــديــة للعقــل اإلنســـــــــــــ
اإلســــالمي على ضــــوء العلوم اإلنســــانية احلديثة من أجل تفســــري جذري وجديد للرتاب، وقد اعتمد أركون  
ــانية بكافة اااها ا من كبار املفكرين الغربيني أمثال:   ــتقها من منهجيات العلوم اإلنســ ــاته اليت اســ يف دراســ

ـــيل فوكو، غـادامري، جـاك غودي، جومســــــــــــــكي، هـابرمـاا، غرميـاا، آالن تورين، بول   جـاك درـيدا، ميشــــــــــــ
ريكور، بورديو، كاســــــــــرتايديس وغريهم، وبذلك أراد أركون إدخال العلوم اإلنســــــــــانية إىل الثقافة العربية من 
ــرة، وال يعين ـبذـلك إن أركون   أجـل فتح ابب املواجهـة العميقـة بني الرتاب واحلـداـثة، واألصـــــــــــــــاـلة واملعـاصــــــــــــ

ويرفض من الرتاب كل شـــيء، وإمنا حاول نقد العقل اإلســـالمي بتحرير العقل بوســـاطة    يســـتســـلم للحداثة
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.
ــيكيــاً أي تلفيقيــاً أو توفيقيــاً، وإمنــا ابحــث متعــدد   لــذا نرى أن أركون ليس مفكراً حيــادايً وال كالســــــــــــ

ــية واحدة، بل ميســـك ابألطروحات الفكرية الغربية بشـــكل واســـع، يســـمح له  املنهجيات مل يقف على أرضـ
وتعود هذت ابالنتقال بني موضـــــــوعاته بســـــــهولة. لذلك شـــــــّكل أركون راهرة يف الفكر العريب اإلســـــــالمي. 

الظاهرة إىل قوة ومتانة األدوات املعرفية اليت يسـتعملها يف التحليل والنقد فتميزت كتاابته بقوة إطالعه على 
املنهجيات احلديثة، مع ســـــــعة مناقشـــــــة هلا، وطرحه لرعى جديدة مل يكن معمواًل  ا ســـــــابقاً، كاشـــــــفاً عن 

 الالمفكر فيه من القضااي املدفونة يف أعماق املاضي.
املشـــــــروع األركوين متنوع ومفتوح، مما أطلق تســـــــاعالت عّدة جعلتها خلخذ ثالثة أبعاد حبســـــــب نظرتنا  ف
 وهي:
 الب عد اإلجرائي)املنهج، اآلليات(. -1
 الب عد النظري )الرعية، املفاهيم(. -2
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 الب عد التطبيقي )املمارسة، التطبيق(. -3
الب عدين األول والثاين، أما الب عد التطبيقي )الثالث(، سـنؤجل و ن بدوران سـنعمل جاهدين ا ويف يف 

 البحث فيه.
 الُبعد األول)المنهج(: أركون والعلوم اإلنسانية:

خلثر أركون كثرياً ابلعلوم اإلنســــانية، فهو يقول: "مل يؤثر علي  أي مفكر بعينه، مبعىن أنه ال يوجد مفكر  
، أن بعضــــهم ســــيطر عليه ماركس، والبعض   واحد فقط يؤثر على مســــاري الفكري ويوجهين ويســــيطر علي 

اآلخر نيتشــــــــــــــــــه والبعض اآلخر فرويــــد)....( والبعض اآلخر هيجــــل أو كــــانط... ا  أمــــا أان فلم أخلثر 
ـصــــد حممد أركون من هذا النص بيان مدى خلثرت  (2)ابألشـــــخاص بقدر ما خلثرت ابلعلوم واملنهجيات" . ويق

حددت مسارت الفكري، وأن فهم أركون يستدعي استيعاب مكوانت ا طاب ابلعلوم اإلنسانية، فهي اليت 
األركوين ومقارنتها مع العلوم اإلنســانية اليت اســتقصــى منهجيته لقراءة الرتاب، من أجل توضــيح مباين تلك  

 القواعد واملنهجيات وتطبيقا ا.
واألعالم واملناهج، لكن وإذا كان أركون قد أشـار من خالل مرتمجه هاشـم صـايب إىل عشـرات املـصادر 

تبقى هنـالـك عالمـات مميزة يف التطبيق هلـذت املنـاهج. فـالـذي يقرأ أركون يطلع على عرويف دقيقـة ملختلف 
ــتمولوجيـا، املخيـال   مفـاتيح املعرفـة يف كـل املبـادئ واحلقول مثـل: الالمفكر، نظـام الفكر، القطيعـة، االبســــــــــــ

منا إحداب موازانت موجزة بني تلك املفاهيم واملنهجيات   االجتماعي، الرأمسال الرمزي... ا ، لذا يتطلب
 للعلوم اإلنسانية وبني استعمال أركون هلا.

 )مفهوم الخيال(: أركون بني كاسرت ياديس وجيليرب دوران: أواًل:
انثروبولوجيا، تعود نشــأة مفهوم ا يال يف الدراســات احلديثة لكاســرت ايديس اجتماعياً، وجيلبري دوران 

ــوف نرى  ــارتر يف التخيل وا يال، وإذا ذهنياً أبعد من ذلك، فسـ ــات سـ ــوفان دراسـ ــبق هذان الفيلسـ فقد سـ
كــانط الــذي جعــل للخيــال خلثرياً مهمــاً، فــا يــال عنــدت هو الــذي يعطي القوة ملقولــة الفهم وربطهــا ابلعــامل 

 ا ارجي.
ــتعار أركون مفهوم ا يال االجتماعي من كاســــرت ــانية  فقد اســ  ايديس الذي يعد ا يال جذراً لكل إنســ

 .(3)وهو منبع ال ينضب للتجديد، فاإلنسان يف نظر كاسرت ايديس ما هو إالّ كائن متخيل
ـفاملتخـيل ال ميـثل حـاـلة فردـية، ـبل هو أن املتخـيل عـندت اجتمـاعي يقول: "إن متخـيل األ مـة هـذا يبـتدئ  

 .(4)عية"من كل مكان أكثر صالبة من كل احلقائق الواق
ــرة؛ ألن  العامل احلديث ال يقل  ــر يف حتليل ايديس للمخيال على الثقافات احلديثة واملعاصــــــــــ صــــــــــ وال يقت

؛ ألن  املتخيــل لثقــافــة ميثــل رعيتهــا هلــذت الثقــافــة، فحني (5)ارتبــاطــاً ابملتخيــل عن أيــة ثقــافــة قــدميــة أو اترخييــة
ـصـــف ابملتخيل ضــــمن ثقافة قدمية أو ثقافة أ خرى فإنه   ميثل رعيتها للعامل، فاملتخيل هو وســــيط بني الثقافة  ن

 
 .253، ص 1998، 2أركون، حممد، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، دار الساقي، بريوت، ط/ -2
 .الشريف لكتاب كوسرت ايديس، خلسيس اجملتمع ختيلياً، دار املدي، دمشق، صي نظر: التقدي الذي وضعه املرتجم ماهر  -3
 . 208املصدر نفسه، ص  -4
 . 218املصدر نفسه، ص  -5
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ع، وحبســــــــــــــــب ايديس لكـــل جمتمع دالالت متخيلـــة حتمـــل طــابع ثقـــايف لثـــل رعيتهـــا للعـــامل والتفكري قوالوا 
 .(6)والتصرف والعيش فيه

ــيولوجي للمخيال وقد طبقه على الفكر اإلســـــــــالمي القدي  ــيوســـــــ ــتلهم الدرا الســـــــ أما أركون فقد أســـــــ
قول أركون: "ولكي أعطي فكرة ســريعة عنه ســوف أقول أن متخيل فرد ما أو فئة اجتماعية ما واملعاصــر، ي

ـصـــــورات املنقولة بواســــــطة الثقافة.وكانت هذت الثقافة معممة شــــــعبياً يف املاضــــــي  أو أ مة ما هو إالّ جممل الت
عالم أواًل )تليفون، بوســاطة املالحم والشــعر وا طاب الديين، وهي اليوم معممة شــعبياً بوســاطة وســائل اإل

راديو، صــــــــــحافة مكتوبة( مث بوســــــــــاطة املدرســــــــــة... ميكن القول أن لكل فرد ولكل جمتمع متخيله ا اص 
ـصـــورات املشــــرتكة لدى شــــعب ما أو فئة اجتماعية ما اات فئة  املرتبط ابللغة املشــــرتكة، فاملتخيل جمموعة الت

 .(7)أ خرى أو شعب آخر"
عي الذي يســـــــــــتقر فيه التارخيي والذي ميكن النظر إليه من خالل هذت فاملخيال مسات مكونة لالجتما

، وهو السبب الذي دفع أركون للتحدب عن كيفية التولد ا يال للمجتمعات البشرية، ال يكتفي (8)الزاوية
أركون ابملخيال االجتماعي فحســــــــــــب، بل يرى أن هناك املتخيل الديين أيضــــــــــــاً والذي ميثل جممل العقائد 

ة واملطلوب إدراكها وخلملها بل وعيشـــها وكألا حقيقة ال تقبل أي نقاش أو تدخل للعقل النقدي املفروضـــ 
املســتقل، وعلى خالف ذلك يصــح العقل مصــدراً للزندقة واال راف والضــالل، إذ مل يقبل الن يصــبح كلياً 

 .(9)ا ادم املطيع للمتخيل الديين
ــتمرار ورـائفهـا مـنذ الـبداايت إىل اآلن،  أمـا جيليرب دوران فيؤكـد دور املتخـيل وثراء ا ملخيـلة الرمزـية واســــــــــــ

فيقول يف كتابه: البىن االنثروبولوجية للمخيال "للفكر الغريب بشــــــــكل عام والفلســــــــفة الفرنســــــــية على وجه 
ـصـورة الذهنية واألمهية  ـصـورة الذهنية واألمهية لل ا ـصـوص تقليد اثبت هو التقليل من األمهية ألنطولوجية لل

لدور ا يال الذي هو مـصدر ا طأ والتزييف حبسـب القول الشـائع )....( أو خطيئة ضـد التفكري النفسـية  
 .(10)أو طفولة اإلدراك(

ــانية اإلنســــان بل وما يشــــكل   ـصـــت أهم ما جيســــد إنســ وكما يرى دوران أن الثقافة الغربية بعقالنيتها أق
ذي يعكس تفاعالت اإلنســــــــــــان يف حميطه، النظام العام هلذت العقالنية نفســــــــــــها إالّ ما هو متخيل، وهو ال

وهذت الصــورة اليت يرمسها دوران للفكر الغريب نراها مقاربة ملا عند أركون عندما ينظر إىل الفكر اإلســالمي، 
ـصــــور الذي قّدمه املســـــلمون واملســـــتشـــــرقون معاً، عندما راحوا  فريى أن مفهوم املخيال أكثر غياابً، ليس الت

ــعر، لكن يعتقدون أن عمليات االنبها ــورة على األدب والشـــــــ ـصــــــ ــياء مق ر والزخرفة واجملاز ا الب هي أشـــــــ
 .(11)إصرار أركون أن التنافس بني العقل وا يال شيء موجود يف كل الثقافات البشرية
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إذا كان أركون ســــــــــعى من أجل تفكيك التاري  وأثر األســــــــــاطري العالق فيه وقد تكون خمتفية يف النص 
 الوصول إليها إالّ ببيان الذهنية املنتجة للخيال.التارخيي، فال ميكن 

فخطاب املتخيل واللغة املتخيلة الرمزية والقول ابالمتداد الزمين لوســـــــــــطورة، كل هذا يســـــــــــتدعي طرح 
موقع التاري ، فهو حجر األســـــــــــاا يف تبين أركون مفهوم ا يال هو ضـــــــــــرورة االنفتاح املنهجي على مجيع  

 .(12)يال والشعر والوحي وضرورة استمرارها يف العمل التارخييالصور الذهنية كاألسطورة وا 
 ثانيًا: سلطة القارئ وجماليات التلقي عند )ياوس( 

ــارئ ابلنص؛ألن   ــة تربط القـ ــالـــك عالقـ ــاري ، وإن  هنـ ــارئ دوراً يف فهم النص عرب التـ يعطي أركون للقـ
ــبحنا قادرين  القارئ ال  ا إىل النص إالّ وهو حممل بفهم معني، وهذا ما   يؤكدت أركون عندما يقول: "أصــــــ

بفضـــــــــل علماء األلســـــــــنيات والنقد األديب، على أن منيز بني املعىن احلريف املالصـــــــــق  طاب ما، وبني آاثر 
املعاين املتولدة عن قراءته لدى القراء، فقد يفهم القراء إحياءات وأشياء يف النص مل يكن قصدها املؤلف ومل 

 .(13)لق النص أيضاً"يفكر  ا، فالقراءة خت
ــتعمـله وال يتوا  الن ـيذكر   ويبين أركون مفهوم التلقي )القراءة( وهو مكمـل ملفهوم الـتارخيـية اـلذي يســــــــــــ

، ولكن على الرغم من اختالف فهم (14)خلثرت مبدرسـة كونسـتانس، والسـّيما ايوا يف كتابه )مجالية التلقي(
ملفاهيم التلقي، فقد نشــأت مدرســة النقد األملانية يف   مدرســة كونســتانس األملانية للتلقي عن توريف أركون 

نقـد كيفيـة تلقي النص األديب من قبـل القراء الـذين ينتمون إىل خمتلف فئـات اجملتمع أو طبقـاتـه، أمـا أركون 
ـصـــوص الدينية اليت تقرأ يف كل األوســــاط االجتماعية  فريى أن "من املمكن هلذت املنهجية أن تطبق على الن

ــاط وكيف نفهمهــا، ومــا الفرق بني فهم هــذت الفئــة أو الثقــافيــة، وع نــدئــذ  نعرف كيف نتلقى هــذت األوســـــــــــــ
 .(15)تلك"

تعود هذت املدرســة لوصــول التأويلية األملانية والســّيما هوســرل وغادامري، فهوســرل يرى قراء النص فعاًل 
ـصـــدايً يدفع القارئ للبحث عن املعىن الذي ال يتحقق إالّ بتكوين عالقة وشــــيجة   ـصـــل ق مع النص حىت حي

ــيء للنص وانطالقاً منه )....( فهي  ــتعداداً للتعبري عن شــــ ــي اســــ الفهم، أما الفهم عند غادامري "فهو يقضــــ
تســتلزم ابألحرى املطابقة ومقاصــد النص، والكشــف عن آراء القارئ )..( ينبغي أن ينتبه القارئ إىل حتيزت 

 .(16)حىت يتمكن النص من الظهور"
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 تاريخ ونظام الفكر: أركون وفوكوثالثًا: إشكالية ال 
كــــان فوكو قــــد أحــــدب ثورة منهجيــــة يف كتــــابــــة التــــاري  املعريف وبني االختالف بني اتري  األفكــــار  
صــب  )التقليدي( و)التاري  احلضــري أو اجلديد(، يرى فوكو أن التاري  التقليدي يســعى إىل أن جيعل من ن

ث تلك اآلاثر على التكلم، تلك اآلاثر اليت غالباً ما تكون  املاضــــي وأثرايته )ذاكراته( وحيوهلا إىل واثئق وحب
صــب أثرية ويعريف كمية من العناصــر  خرســاء يف حد ذا ا، أما اليوم فإن  التاري  هو ما حيّول الواثئق إىل ن

ــرهـا يف جمموعـات صــــــــــــ ، وعلى غرار فوكو ينتقـد (17)اليت ينبغي عزهلـا واجلمع بينهـا وإبرازهـا والربط بينهـا وح
ن التصــور الســائد للتاري  فينظر إىل التواري  الرمسية للمدارا واجلامعات وهي اليت تبين التصــور ا طي أركو 

املســـتقيم حلركة التاري  يعين أن التاري  ينطلق من أصـــل معني أو نقطة بداية يف أذهاننا وعقولنا عن مســـرية 
ـصــور هو الســـائد، فإننا ال نســـتطيع أ ـصــل يف التاري )....( وإذ كان هذا الت ن نســـتوعب القطعيات اليت حت

التــــاري  أو القطعيــــات اليت تقوم  ــــا من حني حلني عنــــدمــــا حيتفظ الحــــداب معينــــة وحيــــدب مــــا  جمرى 
. وعلى خالف هذت الرعية للتاري ، فإن اتري  األفكار ال يهتم ســــــــــــوى ابلبداايت أو النهاايت، (18)عداها

 .(19)  وإبعادة إنشاء التطورات ا طية املتعاقبة للتاري
ــتيمية(، والذي يعين به:  ــع مفهوم النظام املعريف )االبسـ ــغل يف وضـ ــاً للمنهج احلفري، فقد انشـ ــيسـ وخلسـ
جممل املسّلمات الضمنية اليت تتحكم بكل اإلنتاج الفكري يف مدة معينة من دون أن يظهر على السطح، 

ــتعمل أركون هذا (20)أو تلك الرعية للعامل يف مدة زمنية حمددة ـصـــــــــطلح لتحقيب الفكر العريب . وقد اســــــــ امل
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 

ـصـــــــد أركون بذ لك ابملعطيات التارخيية لوشــــــــياء املتعلقة أحدااثً علمية وأحدااثً يف الغرب ومل تنته  عندان. يق
ــتغل داخلها  ــاءات جديدة ســـــــــــوف يشـــــــــ فكرية جرت يف حلظة معينة من حلظات التاري ، مث خلقت فضـــــــــ

صــــــــــــــول العقـل وجيول ــر مفهوم النظـام املعريف (21)وي ــفـاً منهجيـته، نرات يفســــــــــــ . عـندمـا يتحـدب أركون واصــــــــــــ
)األبسـتيمي(، يقول: "فعندما أقرأ كتاابً يف علم الفقه والكالم، فإين أتسـاءل فوراً عن العالقات الكائنة بني 

ـصــرت، أان أطرح هذا ال ــائدة يف ع ـصــورات واملفاهيم اللغوية السـ ــؤال: ماذا الفكر الالهوا للمؤلف وبني الت سـ
ـصــورات هذا املؤلف يف ما خيص  تعين اللغة ابلنســـبة له؟ مث انتقل بعدئذ  إىل مرحلة اثنية لكي أرى ما هي ت
صــــــــــــورت للمجاز مثاًل؟ و ن نعلم أنه أحد أدوات  علم البالغة، ماذا تعين البالغة ابلنســــــــــــبة له؟ ماذا كان ت

ـصـــورت للمجال املســــتخدم يف ا ـصـــفته جمازاً البالغة الشــــهرية، ماذا كان ت للغة الالهوتية؟ هل كان ينظر إليه ب
ـصـــــــيغة حقيقة؟ هذا تســــــــاعل حاســــــــم يف ما خيص تقييمنا له وحتديدان لنوعية نظام الفكر الذي ينتمي  أم ب
ـصـــورت لعلم التاري :  إليه، هل هو نظام فكر حديث أم نظام فكر قروســــطي... كما وأتســــاءل عن ماهية ت
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ـصـــر كان فقيهاً ولغوايً ومؤرخاً وحمداثً كيف كان يكتب التاري  مثال؟ فمن   املعروف أن املؤلف يف ذلك الع
ـصــار فإين أنظر إىل  ــي؟ ابخت ــي أو الطريقة املتبعة ملعرفة املاضـ ـصــور معرفة املاضـ ــراً... ا  كيف كان يت ومفسـ

ــائـعة يف زمـنه، وليس إىل علم واحـد فقط )كعلم الفـقه مثاًل ممـا األ مر جممـل العلوم واملـعارف اليت كـاـنت شــــــــــــ
يتعلق هنا ابلفقيه(، وال أان أنظر إىل مجيع العلوم مث أ عيد تركيب نظام الفكر الذي ســـاد يف زمنه وابلشـــكل 

ــعه عمله الالهوا أبســـــتمولوجيا" ، وهذا ما يطلق عليه فوكو التشـــــكلية ا طابية  (22)الذي ميكنين من موضـــ
 .(23)اليت تسمح بظهور علم معني يف مدة ثقافية معينة

ــانية انطالقاً  كما أن ف ــياء لتحقيب الثقافة الغربية درا العلوم اإلنســـــ وكو جلأ يف كتابة الكلمات واألشـــــ
من الشـــبكة املفهومية للمعارف اليت تشـــرط يف إمكانية تشـــكلها، والكائنات الطبيعية والتبادالت للكشـــف 

ــاطـة اللغـة ، أن  فوكو عنـدمـا درا اتري  الفك(24)عن املنظومـات اليت أفرز ـا علومـاً مرتابطـة ر الغريب بوســـــــــــــ
ـصـر انطالقاً من القرن الســادا عشــر الذي كّون )أبســتيمية( التشــابه  والعالمة وفق أبســتيمية معينة لكل ع
وهي املقولــة املركزيــة يف نظــام املعرفــة الغربيــة، فــإن  الفكر يقوم على مبــدأ التطــابق والتشــــــــــــــــابــه مع العالقــة 

صــبح احلقيقة انكشــافاً لطبيعة األشــياء من حيث   والكلمات هي األشــياء، واألشــياء هي الكلمات حبيث ت
لاثلها، أما القرن الســابع عشــر والقرن الثامن عشــر )أبســتيمية التمثل( فلم تعد املعرفة تتحرك داخل فضــاء  
التشابه وساد بداًل عنه مبدأ )النظام( وبدأت تنفصل اللغة عن األشياء ورهر اإلنسان بكل منتوجاته مادة 

 .(25)تقل الفكر يف القرن التاسع عشر ليحدب قطيعة كاملة يف نظام املعرفة الغربيةللمعرفة وان
وخلســـيســـاً على فوكو يطرح أركون تســـاعاًل مع عدم إشـــارته إليه  فوكوق ما هي العالقات اليت يتعاطاها  

كل الثقافات   العقل مع العالقة الداللية؟ و ذا السـؤال يذهب أركون بعيداً، إذ إن  هذا السـؤال ينطبق على
وعلى كل املســتوايت الثقافية، ومل يقتصــر على ثقافة واحدة، لكن أركون عندما ينظر إىل الفكر اإلســالمي 
الكالســيكي واملعاصــر يرات ينتمي إىل أبتســيمية فضــاء القرون الوســطى من خالل العالقة أو العالقات اليت 

ــتعملة يف كل عملية    يتعاطاها العقل مع العالمة واليت مبوجبها يكون إبمكاننا أن  دد نوعية العقالنية املســـــ
ــبح  صــــــــــــ معرفيـة، وإذا كـانـت العالمـة اللغويـة منخرطـة يف خطـاب ديين يقـدم نفســـــــــــــــه على أنـه كالم  ، فت

 .(26)عقالنية مشروطة من قبل إكراهات ا يال واملتخيل اليت ختتزنه و يمن عليه
كل األدبيات التارخيية اليت توجهها الرعاي اإلســـــــــــــالمية، لذا رل  نظام الفكر )األبســـــــــــــتيمي( يرتاوح مع  

وتســــــيطر عليها ومل يطرأ أي تغري على هذا األبســــــتيمي من مرحلة الســــــرد واإلخبار على طريقة الطربي إىل 
 مرحلة العقلية نفسها ومبادئ اإلدراك والتأويل نفسها.

ــر، فقد  ــيكي واملعاصـ ــراقي،  مل يكتف  أركون بنقدت الفكر اإلســـالمي الكالسـ ــتشـ ــاً املنهج اإلسـ طال أيضـ
وهو ما دفع الركون أن يبتعد عن دائرة اتري  الفكر ا طي الذي سـار عليه املنهج اإلشـراقي؛ ألن  التقسـيم 
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املعريف على خالف ذلك،  خذ بعني االعتبار اجملال الزمين لتشــــــــــكيل النظام املعريف فقط، بل اعتمد على  
 وم اليت تتعايش يف زمن معريف واحد.النظام املعريف املتمثل يف كل العل

 رابعًا: املنهجية التقدمية الرتاجعية أو الرتاجع الزمني: باشالر وأركون:
ــتلهمها من الدرا الباشــــــــالري، ومل يذكرها  ر  ا أركون اســــــ ــّ ميكن القول إن  املنهجية التقدمية اليت بشــــــ

يف أي مقارنة توضـيحية بني ابشـالر صـراحًة وال ضـمناً، كما غاب ذلك عن مرتمجه وشـارحه هاشـم صـايب و 
وأركون ميكن مالحظـة ذـلك بوضــــــــــــــوح على الرغم من اختالف تطبيقـا مـا، وإذا كـان ابشــــــــــــــالر ـقد أوجـد 
منطلقات اديدية أســـاســـية لتاري  العلم وحقق التجاوز وقد أحدب حتواًل فكرايً يف بنية التفاعل الفلســـفي 

ــات العلمية، فإنه )أركون( أراد إحد اب خلخلة يف التاري  الفكري العريب اإلســــــــــالمي؛ وذلك  مع املمارســــــــ
ــة منهجيات متعددة، وقد ابعد أركون أصـــــــــــل املنهجية التقدمية الرتاجعية؛ أللا مل تشـــــــــــكل احملور  مبمارســـــــــ
ــالر مثل القطيعة املعرفية، والعقبة املعرفية، فإن  مفهوم الرتاجع الزمين هو من أوائل  ــي يف عمل ابشــ ــاســ األســ

ســـتمولوجية اليت أدخلها جاســـتون ابشـــالر إىل ميدان فلســـفة العلوم، وهذا مفهوم جيعل فلســـفة املفاهيم االب
ــفها معرفة نظرية أو اترخياً نظرايً أمراً ممكناً  ــالر أراد تكوين مفاهيم جديدة (27)العلوم بوصـــــــ . وإذا كان ابشـــــــ

ــتوايت عالية من التفكري، فإن  أركون أرا ــكيل رعية ترتقي مســــــ د قراءة التاري  اإلســــــــالمي لتاري  العلم وتشــــــ
ـصــــــــد  ا )العودة إىل املاضـــــــــي ليس من أجل  ـصــــــــورة خمتلفة بواســـــــــطة املنهجية التقدمية الرتاجعية واليت يق ب
ـصــوص األســـاســـية الســـابقة كما يفعل  إســـقاط حاجيات اجملتمعات اإلســـالمية املعاصـــرة ومشـــاكلها على الن

آلليات التارخيية العميقة والعوامل التارخيية اليت علماء الدين اإلصـــــــــالحيون وإمنا من أجل أن يتوصـــــــــل إىل ا
 أنتجت هذت النصوص وحددت هلا ورائف معينة وهذت هي املنهجية الرتاجعية.

صــــــــــــــوص القـدميـة ال تزال حيـة   أمـا املنهجيـة التقـدميـة: واليت يريـد منهـا أركون ذات أمهيـة، حيـث أن الن
ـصــفتها نظاماً أيديول ـصــوغ املســـتقبل أو وانشـــطة يف جمتمعاتنا حىت اليوم ب وجياً خاصـــاً من االعتقاد واملعرفة ي

يسـهم يف تشـكيله، هلذا السـبب ينبغي علينا أن ندرا عملية التحول الطارئة على مضـامني هذت النـصوص 
ــامني وورائف جديدة( ــابقة مث توليد مضـ ــالر  (28)وورائفها السـ ــري على خطى ابشـ ، يبدو أن  أركون هنا يسـ

العلم، فنظر ابشـــــــــالر إىل اتري  العلم على أنه ينبغي دراســـــــــته من لايته وليس من   عندما أراد قراءة اترخيية
 .(29)من احلالة الراهنة للعلم مث تبدو مراجعاته لكل اتري  العلم انطالقاً من احلاضر أيبدايته، 

ـصـــــــــعوبة ااوزها من دون اخرتاق   هلذت فإن  أركون يضــــــــــع الرتاب العريب اإلســــــــــالمي أمام عقبات من ال
ـصــــــفها أركون ما قبل العلمية، وقد حدد ابشـــــــالر   الذهنيات أو العقليات اليت تتلقى هذا الرتاب بشـــــــكل ي
ـصــر النهضـــة ومعظم تراب  املرحلة ما قبل العلمية للفكر الغريب اللا تشـــمل األزمنة الكالســـيكية القدمية وع

 .(30)القرنني السادا عشر والسابع عشر وحىت أواسط القرن الثامن عشر
 

، ص 1981املعرفة العلمية )االبستمولوجية(، ترمجة: حسن قبيسي، جامعة الكويت للمطبوعات،    روبري بالنشي، نظرية  -27
24. 

 .18، ص 1998، 9، سنة/29القدسي والثقايف والتغري، يف جملة الفكر العريب املعاصر، العدد/ حممد أركون -28
أة العلم، جملة عامل الفكر، الكويت، اجمللد السابع عشر، العدد الثالث، احلميد، التفسري االبستمولوجي، نش  حسني عبد  -29
 .138، ص 1986
 .84، ص 2005إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة، منشورات االختالف، بريوت،  عمر مهيبل، -30
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أما أركون فإنه يرى الثقافة العربية اإلســـالمية حماطة بفضـــاء القرون الوســـطى ومل تســـتطع ااوز أية عقبة 
 من العقبات املعرفية األساسية من دون أن تتمكن من إحداب قطيعة معرفية.
 خامسًا: القراءة األلسنية والسيميائية النقدية)غريماس، أركون(:

ة واأللســــــنية يف قراءة الرتاب العريب اإلســــــالمي، مفاهيم مدرســــــة ابريس يتبىن أركون املنهجية الســــــيميائي
الســــيميائية والســــّيما غرمياا وألســــنيات دي ســــوســــري. يتســــاءل أركون من خالل هذا املنهجية كيف تقوم 
العالمات املسـتعملة يف النـصوص ابلداللة وتوليد املعىن؟ ما اآلليات األلسـنية أو اللغوية املسـتعملة من أجل 

 .(31)معىن آخر غريت؟ ملن ينبثق هذا املعىن وضمن أية شروط؟  أيتاج هذا املعىن احملدد، وليس إن
وخيربان أركون أن هذت األسئلة ال  دف إىل نزع صفة الوحي عن النصوص وال إزالة شحنتها التقديسية 

ألشياء والسمات، وبورائف وال إزالة آاثر معانيها الروحية ابلنسبة للمؤمنني وعلى العكس فإلا  تم  ذت ا
ــاملة  تم  ــمن مقارنة شـــ ــفتها أســـــاليب توليد الداللة وال تزال تنظر إىل حتديد مكانتها املعرفية ضـــ ـصــ املعىن ب

 .(32)بكل ما يعين ويدل)أو بكل ما ينتج املعىن والداللة(
ــاا الوري ــة ابريس عندما تنظر إىل النص على أسـ ــيميائية ملدرسـ ـصــية، وهذا يتطابق مع الرعية السـ فة الن

ــر الــدالــة داخــل   أيارتبــاط مبرجع خــارجي    أيوليس للنص   أن املعىن يتكون جراء عالقــات بني العنــاصــــــــــــ
 النص.

ينظر أركون للتحليل الســــــــيميائي على أنه يوجب على الدارا ممارســــــــة لرين التقشــــــــف والتقاء العقلي 
قراءة نصــوص حمددة كانت قد وّلدت والفكري وميثل ذلك فضــيلة مثينة جداً والســّيما أن األمر يتعلق هنا ب
 .(33)وشّكلت طيلة أجيال عديدة احلساسية واملخيال اجلماعيني والفرديني

صــــــــــــــوص اـلدينيـة، ـبل حتفظ هيبتهـا  ــيميـائيـة اليت ال  ـدف إىل املســـــــــــــــاا ابلن ومن خالل القراءة الســــــــــــ
وال إطالق ألي حكم   وقدسـيتها، فإن  هناك مسـافة منهجية اات النصـوص أو بيننا وبني النصـوص املقدسـة

ــتمولوجيـة أو التـارخييـة ــيميـائيـة  (34)من األحكـام االبســــــــــــ . على الرغم من دعوة أركون إىل تبين املنـاهج الســــــــــــ
ـصــــوص الدينية، كذلك  واأللســـــنية يف قراءة الرتاب، فهو يشـــــكو من عدم تطبيق التحليل األلســـــين على الن

جعل يلوح الن قراءته بواســـــــطة الســـــــيميائيات  عدم بلورة علم للســـــــيميائيات خاص ابللغة الدينية مع ذلك 
ـصــــــــوص وقراء ا على وفق حلظا ا الزمنية،  ــنيات تدعو إىل حترير الن كما يقول أركون: )كل ما   أيواأللســـــــ

 
 .33اإلسالمي، قراءة علمية، ص  حممد أركون، الفكر -31
 .33نفسه، ص  املصدر -32
 .33در نفسه، ص ملصا -33
 .32ص  ، صدر نفسهامل -34
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أســعى إليه هو حماولة فريف قراءة اترخيية للنص القرآين قراءة لتنع منذ اآلن فصــاعداً عن أية عملية إســقاط  
 .(36( )35) و ذاك. وهذا هديف األساسي، أ ريد القيام بقـراءة تزامينة(أيديولوجية على هذا النص أ

يبدو أن أركون ال يتوا  عن قراءة النص الديين قراءة سيميائية بواسطة منهجية غرمياا السردية، ولكن 
واحلكــاايت غرميـاا يرفض تطبيق منهجيتــه على النص الـديين، فريى أن هنــالـك اختالفـاً بني النص الـديين  

. فإصـــــــرار أركون قراءة النص القرآين على وفق ا طاطة الغرمياســـــــية اعله يضـــــــع النص القرآين (37)الشـــــــعبية
اكتشــاف جديد للنص القرآين، فالتحليل األركوين الســيميائي يتعدى التصــور التارخيي   أيمبقارنة جمردة من 

صــــــــــــل إىل مفاهيم دقيقة ذات اريدات بســــــــــــيطة ال ترتك ج  وهر الواقع التارخيي لكن تعمل على للنص، وي
ـصـــورة تزامنية، فقيمة التحليل اللســــاين  الســــيميائي عند أركون ما هو إالّ إبراز دقة املعرفة  -تركيبه لســــانياً وب

 التيولوجية اليت يريدها أن تشكل نقطة انطالق سليمة ومفتاح قراءته للوحي وفقاً هلذا املخطط:
 
 أركون    غرمياا
     الذات

 سورة التوبة   املوضوع
 ()النحم حممد   املرسل

 املسلمون    املرسل إليه
 البشر  املعوق أو املعاريف

 املساعد
فالنص عند أركون من الناحية الســــيميائية)....( يربز من خالله عدة أدوار داخل النص القرآين)....(  

ــل إليه   -فإن  )الفاعل ــل ومرســــ ــلية    أيالذات( املطلق املثال الكبري يف أنه معاً مرســــ ــل األعمال التوصــــ يرســــ
وكل هذت األعمال تعود إليه يف النهاية. )كاألوامر( والسـردية واملرجعية واملعرفية التشـريعية... ا  إىل البشـر  

الذي ميتلك   -حممد  أي-) ( يقع يف عالقة حتالفية مباشرة مع املرسل إليه األول    أيفهذا الفاعل املطلق  
أيضـاً موقعاً مزدوجاً، فهو من جهة ميثل الرسـول الواسـطة اليت مير من خالهلا كالم الفاعل املطلق، وهو من 

ــر كالم  . إنه معبأ ابلقوة الكالمية والنطقية للعبارات املنقولة جهة اثنية)فاعل الذات ــل يبّلغ البشـــــ ( مرســـــ
)لحايت(، كما أنه مســــــؤول حبكم وريفته هذت عن حتيني الرســــــالة واســــــدها يف التاري  عن طريق ااراط 

املرســـل إليه   شـــخص اثلث هو املرســـل إليه اجلماعي)....( ولكن من الناحية التارخيية احملســـوســـة، فإن  هذا
 

التزامنية: لقد طور سوسري دراسة آنية تزامنية)سينكرونية( وهي الكيفية اليت تعمل  ا اللغة يف حلظة زمانية معينة، فال يتم   -35
قبل أن تنتهي ويتم النظر إىل جمموع عالما ا وإشارا ا جمتمعة يف حلظة زمنية معينة وهذت الدراسة ختتلف عما كان   إدراك داللة اجلملة

آنية  سائداً يف زمانه، إذ سادت الدراسة التارخيية )الدايكورونية(، فسوسري يرى أن  راهرة لغوية معينة ميكن دراستها، أما دراسة تزامنية  
من نظام يتزامن مع نفسه، أو دراستها على ألا جزء من سلسلة اترخيية نتجت أو عكست غريها من الظواهر اليت على ألا جزء واحد  

ترتبط  ا، وهذا ما ال يفضله وال ينكرت سوسري، بل دراسة أي كلمة دراسة تزامنية على ألا ترتبط بغريها من الكلمات اليت يتزامن 
سة، ففي الدراسة التزامنية اآلنية يقوم املرء بدراسة احلالة اللغوية بكاملها يف حلظة زمانية حمددة )سعد  استعماهلا مع استعمال املفردة املدرو 

 (.35، ص2002، 3البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، ط
 .32أركون، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص  حممد -36
 .57، ص 1987، 45-44ا طاابت البشرية، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد  اشم صايب، طوبولوجياه -37
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اجلماعي هو مبدئياً ســـكان مكة مث ســـكان املدينة )يثرب( مث ســـكان احلجاز كله مث دار اإلســـالم الكملها  
ـصــار نفســـها   واليت ينبغي أن لتد وتتســـع تدرجيياً حىت تشـــمل األريف املســـكونة كلها وطبقاً)....( آلية األن

 .(38)كني أو املنافقني وأخرياً اليهود والنصارىاملدعوين ابملؤمنني، كما يشمل املعارضني املدعوين ابملشر 
ـصـــــــــيص القانوين ) ـصـــــــــي وخمطط التن ـصـــــــــ تركيبة اآلايت النحوية  أيإذ ما مزجنا بني البنيان التمثيلي الق

 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                                                                                                                         
 )حممد(                                                                                                                            

 األنصار                املرسل إليه اجلماعي )الفاعل ا الذات اجلماعي(                   املعارضون    
 البشر                                                                 

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

ــوص من أفكار دريدا يف نقدت ملركزية العقل العريب  ـصــــ لقد تســـــــاءل أركون عن مدى اقرتابه يف حتليل الن
)اللعب( لغياب اإلســالمي، مع العلم أن نظرية دريدا يف قراءة النصــوص تفرتيف وجود فلســفة مســبقة مثاًل 

 .(40)ما هي كيفية تطبيق هذا املنهج على النصوص الدينية من قبل أركون  ذن املدلول املتسامي، إ
إن  دريدا يقصد ابملدلول املتسامي كل نظام ميتافيزيقي يعتمد على أساا أو مبدأ أول أو قاعدة ميكن 

ان أو كلمة مطلقة أو حضــــــــور أو جوهر أو أن يبىن عليها ترتيبياً كاماًل للمعاين وتســــــــتســــــــلم العتقاد أو إمي
حقيقة تعمل كأســاا للتفكري، لكن أركون ال يفرتيف رفض فلســفة املعىن املتســامي وال تكون طريقة قراءته 
صــــــــــــــوص ذا ـا عنـد دريـدا، فـأركون يؤكـد أن معىن املـدلول املتســـــــــــــــامي يف طريقـة لثيـل اللغـة وقواعـدهـا  للن

 
 .95-94ن، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص حممد أركو  -38
التفكيك: من أهم املصطلحات يف الفكر احلديث واملعاصر ويعود يف أصله إىل الفيلسوف األملاين هايدغر والذي يعين به   -39

استعارت الفيلسوف جاك دريدا وبلورت من جديد واستطاع إدخاله إىل الفكر الفرنسي، إن دريدا يقومم بتفكيك  اهلدم أو التدمري لقد  
امليتافيزيقا يف الغرب والتفكيك كفلسفة إسرتاتيجية أو دهاء يف فحص النصوص واملوضوعات اليت يسعى من خالهلا إىل كسر منطق 

دال/مدلول  داخل/خارج،  امليتافيزيقي  وا طاابت  الثنائيات  الكالسيكي  اإلسالمي  الفكر  ما خيص  يف  أركون  فعله  ما  هذا  ا    ...،
 اإلسالمية املعاصرة وال يقصد هنا ابلصالحية العلمية للعقائد وإمنا يقصد ابحلفر على أساسا ا على الطريقة املنهجية اجلينولوجية ومن 

 نهجية نستطيع كشف الورائف النفسية هلذت العقائد اإلميانية.خالل املنظور الذي يبلورت نيتشه لنقد القيمة يف طريقة هذت امل
ي نظر: رون هالبري، العقل اإلسالمي أمام تراب عصر األنوار يف الغرب، ترمجة: مجال شحيد، دار األهال للطباعة والنشر،   -40  .230ص   ،2000دمشق، 
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ون للمدلول املتســـامي يتمثل يف ا طاب الالهوا وامليتافيزيقي وحىت وخواصـــها الداللية والبالغية، فنقد أرك 
 .(41)التشريعي )أصول الفقه( لكن ذلك ينطبق على اإلسالم وعلى كل تقاليد الفكر الديين والفلسفي

فـأركون التمس من دريـدا رعيتـه النقـديـة ألن  األخري قـد نقـد مركزيـة اللوغوا وبنّي مـدى لركز اللوغوا 
ـصـــــــــــوت. وهذا واضــــــــــــح عند أركون بنقد اللوغوا املركزي واحلقيقة الدينية يف الفكر  العقل(  الغريب حول ال

اإلســــــــــــــالمي وهـذا الرأي أكـدت هـاليرب عنـدمـا قـال قـدم لنـا دريـدا تطبيقـاً على مفهوم املركزيـة يف عـامل الفكر 
 .(42)الغريب، وقدم لنا أركون تطبيقاً هلذا املفهوم يف الفكر اإلسالمي

الواضــــــــــــح إن لكل ثقافة نظامها املعريف الذي جعلها ختتلف وتتمايز عن الثقافات األ خرى،   ولكن من
ــيـاء مركزة  فحســـــــــــــــب دريـدا إن  الثقـافـة الغربيـة املنطقيـة املركزيـة أو العقالنيـة ابملعىن احملـدد للكلمـة أو األشــــــــــــ

ألا تدخل العقل أو خطاب العقل بـصفة اللوغوا)....( فال  أي (Logos) (43)ومتمحورة حول اللوغوا
ثقافة غري الغربية، فمعىن ذلك أن الثقافات البشرية هلا سياجا ا    أيميكننا التحدب عن املنطقية املركزية يف  

ابلتأكيد ولكن هذت الســـــــــــــياجات ال تتخذ هيئة املنطقية املركزية ا اصـــــــــــــة ابلثقافة الغربية وميكن القول إن 
ـصــــــــــل (44)ثقافة العربية اإلســـــــــــالمية هلا اهليبة املنطقية واملركزية املرتبطة  اال ، فلكل ثقافة عملية تقاطعات حت

. وعلى هذا األســـاا فإن  نقد أركون التفكيكي للعقل اإلســـالمي يعمل  (45)داخل الســـياج العقالين املركزي
ري الدريدي، فأركون يســــــــعى إىل أن على زحزحة هذا الســــــــياج املركزي وصــــــــرفه عن معىن التحطيم أو التدم

ـصـــــــول على املشــــــــروعية أو من أجل  يفكك كل هذا البناء الشــــــــام  واملقدا الذي حيتمي به من أجل احل
اليت تشـكلت يف العـصور الوسـطى يف كافة  احملافظة عليها وال يكتفي بذلك، بل تفكيك األنظمة الالهوتية  

ســـــــــــــالمية( فهذت األنظمة بتحديدا ا الثنائية مؤمن/كافر/ )اليهودية، املســـــــــــــيحية، اإلكافة  اجملاالت الدينية  
حرام/حالل طــاهر/جنس حبــاجــة إىل تفكيــك وإعــادة )....( أللــا تنتمي إىل فرتة اترخييــة حمــددة هي فرتة  

 
ا امس)اللوغوا املركزي واحلقيقة اإلسالمية(، ترمجة وتعليق: هاشم صايب، دار أركون، معارك من أجل األنسنة، الفصل    -41

 .208، ص2001، 1، ط/الساقي، بريوت
 .55العقل اإلسالمي أمام تراب عصر األنوار يف الغرب، ص  هالبري، -42
به هو القانون الكلي،   اللوغوا: وهو الكلمة اإلهلية، لكن معانيها اختلفت فاللوغوا عند هريقليطس وهو أول من قال  -43

القوانني اإلنسانية تتغذى من قانون إهلي واحد، اآلن هذا يسود كل من يريد ويكفي للكل ويسيطر على الكل،   يقول هريقليطس كل
ويرشد    و ذا الرأي أخذ الرواقيون فقالوا إن العقل أو اللوغوا هو املبدأ الفعال يف العامل، وهو الذي يشيع فيه احلياة وهو الذي ينظم

 . 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  

، وهو يتدخل يف تكوين العامل لكنه )إنه رابط الكون، احلافظ كل أجزائه وبدونه تنحل  القوة الباطنة اليت حتيي األشياء وتربطها فيما بينها
 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. 
يوحنا تستهل ابحلديث عن )الكلمة( ويف البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند  ، و    كما إن  اإلجنيل الرابع املنسوب إىل

هو الكلمة بكل شيء كان وبعد مل يكن شيئاً مما كان، وهذا اللوغوا أو الكلمة هو الذي كان قبل خلق الكون، كان عند   وهو  
الناا، فكشف هلم حقيقة النجاة )ا الص( وبث فيهم احلياة ا الدة   وهذا اللوغوا أو الكلمة اسد أي إحتد جسداً وحل بني  

 ممكناً إايهم من أن يصريوا أنبياء  .
( األيوانت  أد   هو  اللوغوا  إن  فقرروا  الغنوصيون  التاري  كان eonsوجاء  ذلك  ومنذ  العامل)....(  تكوين  يتوىل  الذي  وإنه   )

خصوصاً عند الصوفية وياصة عند أي عريب بني الصوفية املسلمني مل يعد له مكان عند    اللوغوا، معىًن دينياً أكثر من فلسفياً جندت
الفالسفة احملدثني اللهم  على سبيل التعبري الديين عند بعض االااهات، كما جند ذلك عند فتشه)...( لكنه يرى يف اللوغوا إنه هو 

 .372-371قم، دار ذوي القريب، ص هـ، 1427، 2األان. )عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، جـ/
 . 110- 109، ص 1988، 52ر هاشم صايب مع جاك دريدا، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد ي نظر: حوا -44
 . 110ر نفسه، ص املصد -45
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ـصــــــور الوســـــــطى مع ذلك فهي حتاول أن ختلع على ذا ا صـــــــفة الالاترخيية   صـــــــفة اجلواهرانية األزلية  أيالع
 .(46)كان الصاحلة لكل زمان وم

ولكن اقتـصار أركون يف دراسـاته على التوجه إىل تفكيك الفكر اإلسـالمي بشـكل خاص دون اإلحلاح  
على األنظمة الدينية األ خرى، واقرتابه من مناخ الفكر اإلســــــــــــالمي جعله يوضــــــــــــح بعمله التفكيكي كيفية 

ضـــــــــــع داخل آلية من التكرار ا روج من الســـــــــــياج املركزي الديين، وما هي األولوية اليت جعلت الفكر يتمو 
دون تعريف خطـاابت هـذا الفكر إىل تفكيـك، ويرغـب أركون الـدخول يف هـذت املغـامرة، كمؤرخ يقول أنـه 
يســـتطيع املســـاعدة على ا روج من الســـياج املتشـــكل اترخيياً بوســـاطة احلل املنهجي واإلبســـتمولوجي الذي 

استه وإضاءته إىل أقصى حد ممكن، فاهلدف حياول تطبيقه على الفكر اإلسالمي الكالسيكي من أجل در 
الذي ينبغي حتقيقه يف لاية املطاف هو وضـــــع حد الجرتار أو تكرار الكتابة الرتاثية اليت يســـــعى أركون إىل 
تفكيكها ذات آلية تكرارية وزمن ديين، ويف الزمن الديين يتحول احلاضــــــر إىل ماضــــــي، وإن  هذت الثقافة ال 

عر اإلنســــان بذلك، بل تزل تتحرك يف زمن ثقايف ســــابق له ال خلثري له إبنشــــائه  تتطلع إىل مســــتقبل وال تشــــ 
 سوى إحاطته بسياج ال يستطيع ا روج منه وبذلك تظل معرفته ماضوية ذات داللة معينة ورعية حمددة.

 الُبعد الثاني المفاهيمي )االصطالحي(:

 أواًل:العقل اإلسالمي هو عقل )السياج الدوغمائي املغلق( 
ـصــطلح ا اص به )الســـياج الدوغمائي املغلق(،  ما هو فهوم الدوغمائية؟ قبل أن يبدأ أركون بتكوين امل
ــطـة ديكونش، ـفإن  )روكيش( ـقد انطلق أواًل من  ـــية بواســــــــــــ ركز على أحبـاب روكيش اليت نقـلت إىل الفرنســــــــــــ

ــل إىل البلورة النهائية ملفهوم الدوغمائية ــرامة العقلية، قبل أن يتوصـــ ـصــ وورائفه العقلية، فقد عرف   مفهوم ال
صــــــــــــرامة العقلية كما  ا: " عدم قدرة الشــــــــــــخص على تغيري جهازت الفكري أو العقلي، عندما تتطلب  ال
ــوعـية ذـلك، وعـدم الـقدرة على إعـادة ترتـيب أو تركـيب حـقل ـما يتواجـد فـيه عـّدة حلول  الشــــــــــــــروط املوضــــــــــــ

 .(47)ملشكلة واحدة، وذلك  دف حل هذت املشكلة بفاعلية أكرب...
 ويركز روكيش كما يوضح هاشم على نظام اإلميان والذي يتحدد بواسطة ثالب نقاط:

ــّكلـة من العقـائـد والالعقـائـد أو )القنـاعـات  .1 عبـارة عن تشــــــــــــــكيلـة معرفيـة مغلقـة قلياًل أو كثرياً ومشــــــــــــ
 والالقناعات( ا اصة ابلواقع.

ــة واألمهية   إنه متمحور حول مكزية من القناعات )أو اإلمياانت اليقينة( ذات .2 ــية ا اصـــــــــ ــوصـــــــــ ـصــــــــ ا 
 املطلقة.

. وعليه فإن  نظرية روكيش تقوم (48)إنه يوّلد ســلســلة من أشــكال التســامح والالتســامح ااات اآلخر.. .3
 (Closed)وانغالقه (Open Mindedعلى أســـــــاا مفهوم اجلمود يف عالقته  مبفهومي انفتاح الذهن)

 وهو ميثل لب أنساق املعتقدات.

 
 .205، معارك من أجل األنسنة، ص حممد أركون -46
 .5م صايب، مرتجم كتاب الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص هاش -47
 .6ر نفسه، ص املصد -48
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ـصــل ثنائي القطب يقع األشـــخاص )منغلقو الذهن(   وقد يرى روكيش أن أنســـاق املعتقدات لر عرب مت
يف أحد قطبيه واألشـخاص منفتحو الذهن يف القطب اآلخر)....( وهذت املفاهيم اليت تسـتعمل يف وصـف 

ــاق    أنســـــــاق املعتقدات ال ترتبط الي نســـــــق معتقدات نوعي، لكنها ــورة متعادلة على كل أنســـــ ـصــــ تنطبق ب
صور ا أو شكلها أكثر من مضمولا،    أي. معىن ذلك أن الرتكيز يكون على بناء املعتقدات  (49)املعتقدات

فالشـخص ذو التفكري اجلامد)منغلق الذهن( ال يسـتطيع أن يتقبل أفكار غريت أو يتفهمها، بينما الشـخص 
ون أية صـــــــعوابت؛ وذلك على الرغم من اختالف مضـــــــمولا  منفتح الذهن يســـــــتطيع أن يفعل ذلك من د

ــاق   ــبان يف أثناء تناول أنســــــــــ معه ، فحســــــــــــب روكيش "أن هناك ثالثة جوانب مهمة ينبغي أخذها ابحلســــــــــ
صـــــــــــــية( وإن هذت اجلوانب على عالقة بعضـــــــــــــها  املعتقدات هي املعرفية واأليديولوجية واالنفعالية )الشـــــــــــــخ

 .(50)ببعض"
ـصــلب الع ـصــفته عدم القدرة على تغيري احلكم أو الرأي يعّرف أركون الت قلي املرتبط ابلروح الدوغمائية ب

)املتعلق بقضـــــــــية ما( يف الوقت الذي تتطلب فيه الشـــــــــروط املوضـــــــــوعية حدوب ذلك، وعدم القدرة على 
إعادة تركيب حقل معريف ما حيث توجد فيه جمموعة من احللول ملشــــــــكلة واحدة؛ وذلك  دف حل هذت 

صـــــــــــــ  ى ما ميكن من الفعالية.إن  الدوغمائية تنظيم معريف مغلق قلياًل أو كثرياً من االعتقادات املشـــــــــــــكلة الق
والالاعتقــادات املتعلقــة ابلواقع، إلــا مرتكزة حول لعبــة مركزيــة لالعتقــادات ذات مفعول مطلق وهي تولــد  

 .(51)سلسلة من النماذج للتسامح والالتسامح فيما خيص اآلخر
أركون أن األفكــار الــدوغمــائيــة تتميز بعــدم القــدرة على التغري، فهي ذات نســــــــــــــق فكري لــذا نرى مع  

حمافظ وليس هناك ما يدفعها على التغري، كما ألا ليســت منتجة ألفكار قيمة وجديدة، إالّ بشــكل ضــيق 
مائي وحمدود، وإن رافق رهورها أفكار ذات أمهية، لكنها تبقى يف ذات النســق املهيمن وهذا النســق الدوغ

ــتوى كبري، فإن  حتليالً  ــة لتغريت إالّ أن حيدب فيه خلخلة مبســ ــتلزم  ال فرصــ علمياً لبنية النســــق الدوغمائي يســ
ابلضــــــــــــرورة البدء إبخضــــــــــــاع مفاهيم هذا الفكر للنقد وتعريته، وهذا ما يرات أركون تطبيق الروح الدوغمائية  

دات اإلسـالمية واملعاصـرة )االسـتشـراق( كما أن على النصـوص التيولوجية )الالهوئية( الكالسـيكية أو التفني
ـصـــــورات املســــــلمني  و القرآن فرياهم يطالبون بــــــــــــــــــــ)براهني  ـصـــــر على ذلك، بل يتعدى ت نقد أركون ال يقت
اترخيية( ومن هؤالء العلماء املزعومون الذين يشــــــعرون، إذ ذاك ابإلخفاق، والعجز عن أرضــــــيتهم نفســــــها،  

 .(52)يز ملصلحتها وضعاً مستحياًل ال ميكن الدفاع عنههكذا جند أن الروح الدوغمائية ا
فـاألفكـار ذات النســــــــــــــق 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 أ خرى حســــــــب الظرف املناســــــــب، فزواهلا 

دة اإلنتــاج ولكن كيف حيــدب؟ إذا كــان اإلطــار االجتمــاعي والثقــايف مل يتغري،  يعين عــدم قــدر ــا على إعــا
فإلا ذات زمن ثقايف يســــــــمح ابلتكرار، وتعيش يف أزمنة خمتلفة، فمنطقه  هو الثبات الالاترخيي، فاملاضــــــــي  
ي هو الذي حيدد احلاضــــر وهو املســــؤول عن اجلمود الفكري مما جيعل احلاضــــر متداخاًل مع املاضــــي التارخي
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فال يســـــــتطيع احلاضـــــــر أن يعلن اســـــــتقالله وكما يؤكد أركون "إَن االنتقال من الفكر األســـــــطوري إىل حالة 
الفكر اإلجيايب )الواقعي( مل تنجز لائياً وبشـــــــــكل عام )....( هكذا يبدو أن زمننا الراهن ميتاز النه يعرتف 

ية، يســمح ملا هذا الوضــع املعريف اجلديد، وللمرة األوىل ابألســطورة كأســطورة وإدخاهلا مع كل قيمها اإلجياب
أن نفهم كيفية اشتغال الفكر الديين، من دون أن نضطر إىل معاكسته برفض العقل املنطقي املركزي)....( 
ــتمراريـة  إذا كـان الفكر اإلجيـايب )الواقعي( هو فكر اترخيي، فهو ـيدرا التغري واالنقطـاع كمـا ـيدرا االســــــــــــ

ـصــــــــلة، إن  الفكر األســـــــــطوري الذي هو حتليلي وتركيحم يف الوقت نفســـــــــه والذي يرجع دائماً إىل  والبنية املت
ــل املمحو)املنســــــــــــــي( لكن املـعايش أـبداً   أيالوراء )....(  و اتري  مضــــــــــــــى لكـنه حي دائمـاً    و األصــــــــــــ

ـصـــعد  ملســــّوغات وجود النظام احلاضــــر للعامل، هذا الفكر األســــطوري ال ميكن أن يبدو إالّ فكراً ال زمنياً، ي
. يعين احلدب الزمين متبلور على شــكل (53)ابســتمرار  و أصــول األشــياء ويعّري أ ســســها التوليدية واملتزامنة

أن األحداب اليت تقع يف املاضــــــــــي هي اليت ســــــــــتقع يف احلاضــــــــــر، مما جيعلها ذات بىن زمنية اثبتة. هذا ما 
ســـــــــان املتدين أكثر من املكان، اانســـــــــاً ، "إن  الزمان ابلنســـــــــبة لإلن(54)الحظه  عامل اإلميان )مرســـــــــيا الياد(

واســــتمرار، بتوحد م دد الزمن املقدا )....( اإلنســــان املتدين يســــتطيع بواســــطة الشــــعائر)املرور( من املدة 
ــطــة   الوقتيــة العــاديــة إىل الزمن املقــدا)....( إن  املــدة الزمنيــة الــدنيويــة قــابلــة لتكون دورايً)متوقفــة( بواســــــــــــ

ي)مبعىن أـنه ال ينتمي مـنه حلـاضــــــــــــــر اترخيي( )....( وليس الزمن الـتارخيي الراهن الطقوا، والزمن غري اترخي
 هو احلاضر أبداً، والزمن املعاش مثاًل يف الشوارع، واملنازل اجملاورة.

وإمنا الزمن الذي فيه الوجود التارخيي املقدا )....( هو زمن أســــطوري وبدائي غري قابل للمطابقة مع  
، فإن  القول ابلنهويف  ذا (55)أصـــــــول مبعىن أنه ســـــــال )فجأة( مل يســـــــبق زمناً آخراملاضـــــــي التارخيي، زمن  

الزمن وجعله يف جما ة ذاته )احلاضـــــــــر( ليســـــــــت ابحملاولة اجلديدة، ولكنها مهمة صـــــــــعبة تكمن يف تذويب 
مل يكن   املعرفة املاضــوية ونقدها، وتفكيكها وعدم حصــرها يف جمموعة بشــرية )اترخيية(، كما أن نقد الثقافة

إالّ نقداً للتاري  واملتجســـــــــد ابحلاضـــــــــر والذي حيتوي على عقبات معرفية، وإن هذا النقد ال يتناول مبادئ 
األفكار فحســـــب، بقدر ما يتناول كل النظام االجتماعي الذي يعكس هذا النظام الثقايف والذي تشـــــكل 

 ؟الدوغمائي املغلق هو السياجمنه ما يسميه )أركون( ابلسياج الدوغمائي املغلق، إذن ما 
يقول أركون: إن  الذي أقصدت ابلسياج الدوغائمي املغلق )جممل العقائد الدينية والتصورات واملسلّمات  
واملوضـــــــوعات اليت تتيح لنظام من العقائد/ والالعقائد أن يشـــــــتغل مبنأى عن كل تدخل نقدي ســـــــواء من 

ــياج الدوغمائي يتبعون إســـــــــــــرتاتيجية معينة ندعوها   الداخل أو من ا ارج، فاملؤمنون املنغلقون داخل الســـــــــــ
إبسـرتاتيجية الرفض وهي تسـتعمل ترسـانة كاملة من االكراهات واجملرابت االسـتداللية والشـكالنية اليت تنتج 

 .(56)احملافظة على اإلميان أو اييشه وتعبئته إذا لزم األمر(
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 27:  العدد

 تشراقثانيًا: اإلسالميات التطبيقية: بوصفها ممارسة نقدية ضد االس 
يطرح أركون اإلســـالميات التطبيقية يف مقابل اإلســـالميات الكالســـيكية )االســـتشـــراقية( فاإلســـالميات  
ـصـــــطلح )اإلســــــالميات( يعين  ـصـــــدها أركون خطاب غريب حول اإلســــــالم ذلك أن م الكالســــــيكية اليت يق

يكتفي فيه -ع غريبا طاب الذي يهدف إىل العقالنية يف دراســة اإلســالم، يرى أركون "أنه يف الواقع اخرتا 
ـصــهم ابحلديث عن اإلســـالم مثلما يفعل املســـيحيون أن العلم املدعو هكذا، مل حيظ يف -املســـلمون  فيما خي

. ومن مث فقد طبق هذا املنهج على الرتاثني املسـيحي واإلسـالمي... وعلى (57)السـابق الي خلمل منهجي" 
ـصــرون يف أعماهلم  الرغم من انتقاد أركون للمســـتشـــرقني فإنه يرى ألم   )املســـتشـــرقني( الكالســـيكيني كانوا حي

ـصـوص أو حتقيقها أو ترمجتها إىل اللغات األوربية من فرنســية وإنكليزية وأملانية... ا ، ويف  بدراســة هذت الن
القرن التاســع عشــر عندما نشــأ االســتشــراق، وترعرع "راحوا يعتمدون بشــكل حصــري على هذت النصــوص 

ـصــــــوص حبد ذا ا ســـــــكونية أو تعطي ومها ابلســـــــكونية  لكي يكتبوا اتري  اإلســـــــ  الم، و ن نعلم أن هذت الن
ــا م الطابع الثبوا أو الســـــــكوين لكتابة التاري  كما كانت  والثبوتية واإلطالقية، ومن مَث فقد نقلوا يف دراســـــ

التارخيوية. -يةقد وجدت يف املصـادر اإلسـالمية؛ ألن  مؤرخي تلك املدة كانوا يسـتعملون املنهجية الفيلولوج 
وهي منهجية وضــعية ســكونية بطبيعتها؛ أللا تفرق يف التفاصــيل واســتخالص الوقائع والتواري  واألحداب 
ـصـنيفها لكي تكتب اتري  اإلســالم بشــكل خطي مســتقيم   ـصـوص القدمية مث تقوم برتتيبها وفرزها وت من الن

ناحيتني املنهجية واالبسـتمولوجية ولكنه مل يتغري )....( أما اليوم فقد أصـبح موقف املؤرخ خمتلفاً لاماً من ال
ــراقية حىت اآلن" ــتشـ ــاحة االسـ ــتعملة  (58)كلياً يف السـ . ويعزو أركون هذا البطء يف التقدم يف املنهجيات املسـ

من قبل املســتشــرقني إىل األقســام االســتشــراقية يف اجلامعات األوربية اليت ال تزال متخلفة عن حركة البحث 
 .(59)يف األقسام األ خرى اليت تدرا اجملتمعات األوروبية والتاري  األوريب العلمي السائدة

وعندما نقارن املناهج بني املســــــتشــــــرقني واملؤرخني واالنثروبولوجيني واللســــــانيني ومجيع ما يتعلق ابلعلوم 
؛ ألن  املســتشــرقني (60)اإلنســانية واالجتماعية جند فرقاً كبرياً بني املناهج االســتشــراقية ومناهج هؤالء العلماء

ــون الذين  ـصـــ ــ ـصـــ ــها املتخ ال يتابعون اإلنتاج الفكري يف مجيع العلوم، كما هو موجود يف امليادين اليت ميارســــ
. فأركون يتعاطى مع املنهج االســــــــتشــــــــراقي )الفليلوجي( منتقداً  (61)يدرســــــــون اجملتمعات واملســــــــائل الفكرية

ــيقهم الفكري وانطالقهم داخـل جمـال معريف حمـد ــتطيعوا أن يتجـاوزوت، صــــــــــــــحيح أن بـذلـك ضــــــــــــ د مل يســــــــــــ
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 . 182نفسه، ص  املصدر -59
هذا أمر اكتشفته يف ابريس وال زالت أكافح ضدت ولكنه هو كفاح منهجي ومعريف وليس بكفاح أيديولوجي، لذلك فالقراء   -60

يقرأون كتحم يعرفون اهتمامي  ذت املسائل ولكن قد ال يدركون أمهية النقد وأمهية هذا الوقف ويعتربونه موقفاً غريباً بصفة عامة وال    الذين
ة. يدركون كنه هذا املوقف الذي يقصد نقد األعمال االستشراقية اليت تتجاهل تطبيق املناهج واإلشكاليات احلديثة يف دراسة الثقافة الغربي

مناهج حديثة يف   هذا تطبيق  أدعو يف حماضراا وكتحم من أجل  احلقيقي من االستشراق وال زلت  منذ سنني، وال زلت   هو موقفي 
ه الدراسات العربية، وأيب على هذت النقطة األساسية، جيب على الباحثني العرب أن ينتقلوا من النقد األيديولوجي احملض اجلدل ملا يسمون 

النقد إىل  الباحثون   االستشراق  يتبناها  اليت  الناهج  تغري  النقد سيدركون ضرورة  املستوى من  إىل هذا  انتقلوا  إذا  وألم  املعريف  العلمي 
املسلمون عن الفكر اإلسالمي واملسائل اإلسالمية؛ ألننا إذا مل ندرك أمهية االبستمولوجيا ال ميكننا أن نتقدم يف حتديث البحوب اليت 

العربية و  املسائل  أيضاً تتناول  املناهج احلديثة، وانتقد  عن  بعيداً  يقفون  الذين  املستشرقني  مواقف  نقداً حامساً  أنقد  اإلسالمية، لذلك 
 املسلمني الذين يرفضون هذت املناهج؛ أللا مناهج غربية، ما معىن هذا الكالم؟ 

 .64، ص 1999ربية، بريوت، أركون، ضمن كتاب حوار االستشراق، ألمحد الشي ، املركز العريب للدراسات الغ حممد -61
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االســتشــراق لعب دوراً اترخيياً كما يرى أركون يف القرن التاســع عشــر، إذ أضــاف الب عد التارخيي أي دراســة 
ـصــــــــحح الرعاي امليثولوجية  ــأنه أن ي ــعي يتناول ما حيدب فعلياً داخل اجملتمع وهذا من شـــــــ التاري  كعلم وضـــــــ

ق تراثنا العريب  ذت الفيلولوجة)....( مسـتنداً بذلك مقاييس مسـتمدة من للتاري )....( لقد أفاد االسـتشـرا
 .(62)ثقافتهم "

ويف ضـوء هذت املنهجية لإلسـالميات التطبيقية، فإن  أركون يسـتعيد طروحات "روجيه ابسـتيد" يف جمال  
ــيـــاق مـــا أدعوت ب، )إســــــــــــــالمولوجيـــا تطبيقيـــة(   مثـــل االنثروبولوجيـــا هـــذا مـــا يؤكـــدت عنـــدمـــا يقول يف ســــــــــــ

ــتيـد ــيني ومنهم روجيـه ابســــــــــــ ، الـذي يؤكـد بـدورت على أن الروابط مـا بني العلم (63)االنثروبولوجيني الفرنســــــــــــ
صــــــــــــــور الـذي نكونـه عن هـذت الروابط. كـانـت قـد عـدلـت بشــــــــــــــكـل عميق    -على األقـل-والتطبيق أو   الت

ذي أعطـات كـارل )جـذري( منـذ النموذج الـذي قـّدمـه ديكـارت يف كتـابـه مقـال يف املنهج، وحىت النموذج الـ 
ــع االنثروبولوجيا التطبيقية يف مكان ما بني هذين النموذجني  ماركس. ينبغي إذن أن نبتدئ بتجديد موضـــــــ
املتضـــــــــــــادين هذا النص لروجيه ابســـــــــــــتيد الذي ميثل عند أركون انطالقة لفتح ممارســـــــــــــة جديدة يف التطبيق  

ــيكية يف العهد  ــالميات الكالســـــ ــعت اإلســـــــالمي لذلك يعتمدن؛ ألن  اإلســـــ ــتعماري كانت قد خضـــــ االســـــ
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 أواًل، لكنك لن تستطيع أن تعرف 

 .(64)رر ولو للحظة واحدة من هاجس السيطرة")أو تفهم الشيء( إالّ بشرط أساسي هو أن تتح
من الواضــــــــــــــح أن أركون قـد قـام بعمليـة لثيـل األفكـار االنثروبولوجيـا التطبيقيـة مث توريفهـا يف الرد على 
ــعي القائم على احلتمية   ــته عن الفكر الوضــــ ــراق وإبراز حدودت، وقد تبني لنا أنه أراد أن مييز أانســــ ــتشــــ االســــ

صــــــــــــــه اـلذي يقول: ال ميكن أن واحلقيقـة ذات   ــتـيد من خالل ن اجلـذور اـلديكـارتـية وميكن العودة إىل ابســــــــــــ
صــارمة للحتمية أن نعرف هو أن تتأهب  نؤســس بشــكل اثبت يف ميدان الفعل إذا مل نعرف أواًل القواعد ال

رط لتســــــــــيطر، إالّ أن هذت هلا نقيضــــــــــها، فلكي نســــــــــيطر ينبغي البدء ابملعرفة وال ميكن أن نعرف إالّ بشــــــــــ 
 .(65)التخلص من هاجس السيطرة منذ الوهلة األوىل"

يتبني من خالل هذا النص أن أركون أراد من إســــــــــــالمياته التطبيقية التحرر من ســــــــــــيطرة الرتاكم اهلائل  
للمعارف املدعاة استشراقية من فللوجية ووضعية تثبت راهرايً بصورة سالبة حمددة مسبقاً من حيث املنهج 

ت ابلغة داخل العلم االسـتشـراقي يتسـرب منها ضـعف هذا ا طاب، فإن  فهم ا طاب والرعية، فهناك ثغرا
االسـتشـراقي عند أركون ال يبتعد كثرياً عن ا طاب اإلسـالمي الكالسـيكي واملعاصـر، فريى أركون أن ضـيق 

 
، ص 1989،  68/69، حوار البداايت أجرات حممد رفرايف ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، بريوت، العدد  حممد أركون  -62

90. 
، ص 1982لسنة    21-20التأمل االبستمولوجي غائب عند العرب، حوار يف جملة الفكر العريب املعاصر، ع/  حممد أركون،  -63

81. 
 .54د أركون، اترخيية الفكر اإلسالمي، ص حمم -64
أركون، دار روجيه ابستيد، )االنثروبولوجيا التطبيقية( ابلفرنسية نقاًل عن: خمتار الفجاري، نقد العقل اإلسالمي عند حممد    -65

 .22، ص 2005وت، الطليعة، بري 
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 27:  العدد

ن التطور املنهجي الذي طرحت خالله املســألة فضــاًل عن عدم اجلســارة الفكرية أوجب على االســتشــراق أ 
 .(66)خيرج من حذرت املزمن لكي يتجرأ على طرح اإلشكاليات يف العمق

لذا نقد أركون اإلســــــــــالميات الكالســــــــــيكية وقامت اإلســــــــــالميات التطبيقية بدياًل هلا من أجل تطبيق  
منهجيات العلوم اإلنســـــــــــانية لغريف تعريض النص الديين حملك النقد التفكيكي والنقد التارخيي واأللســـــــــــين  

لســفي مثلما يوضــح لنا أركون أن األســاا من مشــروعه هو حماولة " التوفيق بني ما يقتضــيه علم والتأمل الف
اإلسـالم يف شـكله الكالسـيكي، فهو على الرغم من إجنازاته اللغوية بقى مرتبطاً مبسـلمات التشـكل الثقايف 

 السائد يف الغرب يف العصر الكالسيكي.
والت اليت طرأت على اجملتمعات اإلســــــــالمية مهمات فمن منظور علم اإلســــــــالم التطبيقي تفريف التح

عملية تتلخص يف املراجعة النقدية للرتاب اإلسالمي بكليته، وتعين املراجعة النقدية تطبيق أساليب البحث  
العلمية املعتمدة يف الغرب واكتشــــاف عناصــــر الرتاب احلية وعوامل التحرر واالســــتالب الكامنة يف احلداثة 

املراجعة النقدية هو ختليص الفكر الديين يف اإلســـــــالم من األســـــــطورية واأليديولوجية، فا )الغريف من هذت 
والعدول عن العودة إىل اإلســـــــالم األصـــــــلي النقي، ودراســـــــة ما جاء يف القرآن من مواضـــــــع مفتوحة وذلك  

 .(67)بذهنية علمية جديدة(
ي اإلحاطة بكل ما يـصدر يسـعى أركون إىل وضـع شـروط معينة لدخول عامل اإلسـالميات التطبيقية وه

من علوم إنســــــانية جديدة حىت يتمكن الباحث من فهم الظاهرة اإلســــــالمية، فعامل اإلســــــالميات جيب أن 
يتمرا على العلوم االجتمـاعيـة من االنثروبولوجيـا واالنثوغرافيـا وعلم النفس التـارخيي، واللســـــــــــــــانيـات، كمـا 

ـصــــــــاصـــــــــات، وهذا انتج عن يفرتيف أركون "أن اإلســـــــــالميات التطبيقية هي ممارســـــــــة ع لمية متعددة االخت
صــاً ابأللســنيات بشــكل كامل  اهتماما ا املعاصــرة )....( لذا يتوجب على عامل اإلســالميات أن يكون خمت
وليس فقط متطفاًل على أحد أنواعها يف الوقت ذاته، فإن  اإلســــــــالم كظاهرة دينية ال ميكن لنا أن )ختتزله( 

 .(68)ردة"إىل جمرد نظام من األفكار اجمل
 الخاتمة

افرز البحث نتائج عدة رهرت بني ثنااي هذت السـطور لتكون حمـصلة ارج  ا من هذت الدراسـة، وهذت 
 النتائج ميكن ضبطها إبجياز كما يلي:

ــة، وحني نعلم أن  .1 إن املنهج األركوين لنـقد العـقل االســــــــــــــالمي كثريا ـما ااـة  و التنظري دون املمـارســــــــــــ
ـصــــــم عرامها من الســـــــريورة  املنهجية احلقة هي ربط املمارســـــــة التنظريية ابملمارســـــــة التطبيقية وال ميكن ف

ية والتطبيقية، فكل نفســــها، وهي ســــريورة البحث املتكامل، إن املنهج إذن هو دراســــة احملددات النظر 
ـصــــــطلحات والعالقات فيما بينها وآفاق تطبيقها وكل منهج ال  منهج هوعبارة توفيقية من املفاهيم وامل
يثبت صــحته إالّ إذا كانت العالقات املقدمة من أدوات منهجية وفرضــيات تنســجم مع النص املقروء 

 
 . 147: أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، ص ي نظر -66
ضمن كتاب الرتاب واحلداثة )نصوص(   ،351، ص  1973، أحباب يف الفكر اإلسالمي، دار ميزون، ابريس،  حممد أركون  -67

 .76، ص 1983لبولس خوري، معهد اإلمناء القومي، بريوت، 
 .57الفكر اإلسالمي، ص  رخييةأركون، ات -68
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طبيقها بشــــكل متكامل، أن التشــــديد وعلى الناقد املنهجي )املعريف( أال يفكر يف ســــرد النظرية دون ت
اـلذي قـام ـبه اركون عـندمـا غلـّب نزعـة التنظري على نزعـة املمـارســــــــــــــة)التطبيق( ممـا جعـل النقـد االركوين  

 يفقد مشروعيته، بل ميكن القول ان نقد العقل االسالمي مشروع نظري.
ت الفكرية وكموقف نقدي منهجي الركون نرى انه قد أســـــــــــرف يف أركام ســـــــــــلســـــــــــة هائلة من االدوا .2

املفهوميـة و املنهجيـة التـابعـة للعقـل الغريب الفلســــــــــــــفي والفكري وحـاول بطريقـة أو أ خرى إقحـامهـا يف 
 أتون مدوانت منفصلة و مستقلة نتج عن ذلك:

ـصــــــــاصـــــــــات   –أ ـصــــــــاف كتاابت أركون ابلتشـــــــــظي املنهجي من خالل التعددية املنهجية ذات االخت ات
 املختلفة.
اســــــتعمال عدة مناهج يف العلوم اإلنســــــانية من مدارا خمتلفة املدرســــــة   كثرياً ما ســــــعى اركون اىل  -ب

ــة   ــة املدرسـ ــتني ختتلفان يف منطلقا ا النظرية والتطبيقية وخاصـ ــية مع العلم ان هاتني املدرسـ االملانية و الفرنسـ
 التأويلية )التلقي( وخالفها اجلذري مع مدرسة ابريس السيميائية.

ــانية، نتيجة إملام  ميكن النص االركوين الباحث من  .3 االطالع على املنهجيات املعاصــــــــــرة للعلوم اإلنســــــــ
 اركون الواسع  ذت  املنهجيات فهو حيقق وابمتياز فوائد منهجية ونظرية.

يتميز مشـــــــــــروع نقد العقل االســـــــــــالمي ألركون النه يلحم مطلباً صـــــــــــعباً لكنه فريد يف قراءته، فانه يقرأ  .4
تغلب احدمها على االخر، وينظر اركون برغبة متســـــاحمة يف   العقائد الدينية على مســـــتوى واحد، دون 

 .لياً فهم خمتلف التيارات العقائدية على الا لثل فكراً  مشو 
حاول اركون يف قراءته اجلديدة للعقل االســـــــــالمي ااوز منطق الثنائيات حالل، حرام / طاهر، جنس   .5

التفكيك: أي تفكيك االنظمة   بواســـــــــطة منهجيه -دون اغفاهلا-مؤمن، كافر/ خري، شـــــــــر/...ا   /
ـصـــــور الوســــــطى يف اجملاالت الدينية   من أجل الوصــــــول إىل منطق  كافة  الالهوتية اليت تشــــــكلت يف الع

 تعددي ذي رعية اترخيية بعيدة عن صفة جوهرانية وأزلية صاحله لكل زمان و مكان.
ـصــــاً  مؤســـــ  .6 ســـــاً  يقوم عليه الفكر  ينطلق أركون يف نقدت للعقل االســـــالمي من النص القراين ابعتبارت ن

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.
ــراقي والفكر األصــــول اإلســــالمي من أجل بلورة قراءة  ااوز أركون حدود املنهج  .7 ــتشــ الفيلولوجي االســ

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 

 ثوابت املناهج وضعية كانت أم إسالمية.كل 
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 المستخلص

ـصــــعيد القانوين والعملي ابلنســـــبة اىل   يعد البحث من املواضـــــيع اهلامة يف الوقت احلاضـــــر ســـــواء على ال
االشــــــــخاص املعنوية يف الوقت عمل املؤســــــــســــــــات التجارية،خاصــــــــة ان النشــــــــاط التجاري ميارا من قبل  

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.

هي حتقيق الربح التجاري، من الركائز اليت و  ةوان البيئة التجارية اليت تســـعى فيها الشـــركات اىل غاية فذ
تقوم عليها بعض اخالقيات العمل التجاري وســـــــــالمة النشـــــــــاط التجاري، لتحقيق الشـــــــــفافية والنزاهة من 
خالل اتباع هذت املؤســـســـات مدوانت قواعد الســـلوك للعاملني فيها، وخاصـــة ما اكدت علية اتفاقية االمم 

 
 كلية الصفوة اجلامعة.  -1
 .--جامعة اهل البيت -كلية القانون  -2
 .--جامعة اهل البيت -كلية القانون  -3



  

 مدوانت قواعد السلوك كوسيلة ملكافحة الفساد ف شركات القطاع اخلاص )دراسة قانونية مقارنة(  

135 

ــاد يف املادة ال ــلوك من اجل قيام املتحدة ملكافحة الفســــ ــع مدوانت قواعد الســــ ــر منها على )وضــــ ثانية عشــــ
املنشـــــــــــــــعت التجـارـية( وتعـد املـدوانت كعـامـل ـتدعيم الثقـة واالئتمـان اـلذي يقوم عليـة النشـــــــــــــــاط التجـاري،  
وتكمن اشـــــكالية البحث يف الفراغ التشـــــريعي ملدوانت قواعد الســـــلوك، واالســـــس اليت تقوم عليها، لذلك 

ـصـــوصــــ ســــوف نتبع املنهج الت القانونية ان وجدت فيه، وذلك من خالل   هحليلي االســــتقرائي آلراء الفقه ون
صـــــ  ـصــــ ألحكامها،مث اتم  اً مطلبني االول لبيان مفهوم مدوانت قواعد الســـــلوك،اما املطلب الثاين فيكون خم

 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

 :البحث أهمية: اوال
ــيع من البحث  موضــــــوع يعد ــبة االمهية ذات املواضــــ ــســــــات  لعمل  ابلنســــ   احد  يعد ألنه التجارية،  املؤســــ
 النزاهة حتقيق يف  ودورت، فيها  للعاملني الســلوك قواعد اتباع خالل  من  العمل ســالمة  عليها تقوم اليت الركائز

 العملية يف كبري  دور    املســـــــتوايت هلذت  وكما،  فيها الفســـــــاد على كبري  حد اىل  القضـــــــاء  وابلتال،  والشـــــــفافية
 .للبلد االقتصادية

ـصـــــــــنيف   الشــــــــــركات حيث تعد مدوانت قواعد الســــــــــلوك من اهم العناصــــــــــر اليت ميكن ان تدخل يف ت
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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 :البحث اشكالية: ثانياً  
من   التجارية املؤســـــســـــات  يف  الســـــلوك قواعد ملدوانت التشـــــريعي  الفراغ يف  تكمن البحث  اشـــــكالية  ان 
ومن جهة اخرى عدم وجود ضــــــماانت قانونية كافية للحد من الفســــــاد يف شــــــركات القطاع ا اص جهة، 

 عن طريق املدوانت كما هو احلال يف املؤسسات العامة.
 مكــافحــة  يف  فعــاليتهــا  ومــدى،  املــدوانت  هــذت  عليهــا  تقوم  اليت  االســــــــــــــس  ومن جــانــب اخر عــدم بيــان 

ليات اليت يثريها البحث واليت ســــــوف نعلجها من خالل وغريها من اإلشــــــكا  ،فيها النزاهة  وحتقيق الفســــــاد
 طيات البحث.

 :البحث منهجية: ثالثاً 
ــنعتمد ــتقرائي التحليلي املنهج  حبثنا  يف ســـــ ــدد، و الفقهية  لحراء  االســـــ ـصــــ  بعض به  جاءت ما يف هذا ال

قدر االمكان  املوضـوع  ذا املتعلقة القانونية  املدوانت قواعد السـلوك يف بعض الشـركات،وكذلك النـصوص
 .وخاصة ما جاءت به من قواعد اتفاقية االمم املتحدة يف هذا الصدد

 :البحث خطة: رابعاً 
 من وذلك الســـــلوك قواعد مدوانت مفهوم بيان  االول  مطلبني خالل  من  ســـــنتناول هذا البحث وذلك

 .ملبادئها الثالثالفرع  اما وانواعها لشروطها الثاين والفرع لتعريفها الفرع االول خالل
صــــ  فيكون  الثاين  املطلب اما ـصـــ  يف دورها  لبيان  االول الفرع فيكون ،فروع ةثالث  يف  وذلك ألحكامها  اً خم
 ،ا اص  القطاع  شـــركات يف  الفســـاد  مكافحة حتقيق  تعيق  اليت  للمعوقات  الثاين  الفرع  اما، الفســـاد  مكافحة

 واملقرتحات. النتائج  الهم البحث اتم مث ، ا االخالل عن النامجة للمسؤولية خيصص الثالث الفرع اما
 التجارية المؤسسات سلوك قواعد مدونات المطلب األول: مفهوم

لثل مدوانت قواعد الســـــــلوك احد العناصـــــــر املهمة يف مكافحة الفســـــــاد يف شـــــــركات القطاع ا اص، 
 وذلك من خالل لزام العاملني بتلك الشركات من االلتزام  ا.

ولغريف معرفة هذت املدوانت ســـــــــــنحاول يف هذا املطلب التعرف على هذت املدوانت وذلك من خالل 
فروع، نتناول يف الفرع االول تعريف مدوانت قواعد الســـــلوك، اما يف الفرع الثاين   ةتقســـــيم املطلب اىل ثالث

صــــــــــــــص لبحث املباد ئ اليت تقوم نبني فيه شــــــــــــــروط هذت املدوانت، يف حني يكون حمور الفرع الثالث فيخ
 عليها، وعلى النحو االا:

 الفرع األول: تعريف مدونات قواعد سلوك املؤسسات التجارية
 الفســاد  مكافحة يف  املهمة  الوســائل بني  من  التجارية  ابملؤســســات  ا اصــة الســلوك قواعد مدوانت تعد
 العام وا اص على حد   يف شــــــــــركات القطاع منها  املنشــــــــــودة  الغاية  وحتقيق، القانون   واحرتام النزاهة  وحتقيق

سـواء مع ا ـصوصـية يف شـركات القطاع ا اص،لقلة الرقابة عليها عدم تطبيق تلك القواعد فيها لو قورنت 
 .ابملؤسسات العامة.

ــلوك يف شــــركات القطاع ا اص، جند  وابلركون اىل موقف الفقه القانوين يف تعريف مدوانت قواعد الســ
 جامع هلا. الم اختلفوا يف اعطاء تعريف مانع
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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.

 عند  مراعا ا  الواجب  والقيم  والسلوكيات  االخالقية  املعايري)  بكولا  قواعد السلوك  مدوانت  فقد عرفت
 .(4)(الوريفي العمل اداء

ـصــــــر على االشـــــــارة اىل املعايري االخالقية فقط كجزء من قواعد  وما يعاب على هذا التعريف بكونه اقت
ــية او  ـصــــ ــخ ــارة اىل املعايري املهنية واليت ال تقل امهية عن املعايري الشـــــ ــري اليها، دون االشـــــ ــلوك اليت تشـــــ الســـــ

 االخالقية.
 حولة  مبن عالقاته  خالل من الفرد عنه يعرب الذي  النشاط)كما عرفت مدوانت قواعد السلوك بكولا 

 تعلق  ما  مجيع يف  واملســـــــــاءلة،  والشـــــــــفافية، النزاهة  ضـــــــــمان  اىل  دف اليت واملعايري  املبادئ  من جمموعة  أي
 .(5)( والعمالء نياملواطنو  الفرد بنشاط

ـصــي من وان ما يالحظ على هذا التعريف فضـــال عن بيانه لطبيعة تلك  املدوانت أي ذات طابع شـــخ
ــفافية واليت تعد من اهم ما  جهة، ومن جهة اخرى ينب امهية تلك املدوانت يف ضــــــمان حتقيق النزاهة والشــــ

 تسعى الية املدوانت ملكافحة الفساد يف شركات القطاع ا اص.
ــلوكيـات  من  جمموعـة)  عن  عبـارة  وقـد عرفهـا البعض بكولـا  اعتمـادهـا  يتم  اليت  االخالقيـة  واملعـايري  الســــــــــــ

ــات اطار يف  للعمل ــســ ــلوكيات  جمموعة  فيها  للعاملني  حتدد واليت،  العامة املؤســ  اثناء مراعا ا واجب وقيم ســ
 .(6)( ابجلمهور عالقا م ويف، مهامهم اداء

  التجارية  ابملؤســـــــــــســـــــــــات  العاملني على  جيب اليت الســـــــــــلوك قواعد  تبني  التعريفات  هذت  ان  جند  وهكذا
 .عملهم وراء من ا دمة حتقيق يف الصحيح  الطريق وبيان ،  ما  االلتزام

 او،  ا  يعمل اليت  للمؤســــســــة  كالوالء  ومن صــــور هذت القواعد واملعايري اليت اشــــارة اليها تلك املدوانت
ـصــــــــــاف  والنزاهة،  العالية  الكفاءة  يف يؤثر ما  كل  عن واالبتعاد، واملنافع اهلدااي تلقي او، التحييز  وعدم  واالن

 .املؤسسات هذت يف العمل اداء
ـصــــــــعيد القانوين فنجد   املادة يف وذلك الفســـــــــاد  ملكافحة  املتحدة االمم  اتفاقية به جاءت ما  اما على ال

 القطاع  كياانت  نزاهة  صون   تتضمن  واجراءات  معايري  وضع  على  ابلعمل)  منها  الثانية  الفقرة  يف  منها(  12)
ـصـــــلة  ذات  ا اص  ذات املهن ومجيع  التجارية  املنشــــــأة  قيام اجل من  ســــــلوك مدوانت وضــــــع ذلك يف  مبا  ال
 .......(.وسيلم ومشرف صحيح  وجه على انشطتها مبسارات الصلة

،واليت مل تعرف تلك املدوانت،وامنا دعت الشركات 2007  لسنة  35  رقم  مبوجب  العراق  هلا  انظم  واليت
 فساد قدر االمكان.اىل االلتزام  ا لضمان مكافحة ال

 
 . 161 ص ، 2016،من دون جهة نشر،الطبعة الرابعة ،فلسطني  ،الفساد مواجهة يف واملساءلة والشفافية ، الربغوا بالل -4
 . 2ص   .www. Alajain covp.com  االنرتنيت  موقع  على  منشور  حبث  ،البحرين  بورصة  ،العمل  واخالقيات  السلوك  قواعد  -5
  ، القاهرة  ،العربية  النهضة  دار  ، املصري  املال  رأا  سوق  لقانون  ا اضعة  االنشطة  يف  املصايب  تعاريف  ،الباقي  عبد  سامي.  د  -6
 .370 ص ،2016
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 يف 2011 لســــــنة 30 رقم النزاهة هيئة  قانون  من( 5)  فقرت(  10)  املادة اليه اشــــــارت  ما  هذا  وخاصــــــة 
ــلوك  لتعزيز  يلزم  مبـا  القـيام  تتوىل)  ا ـاصــــــــــــــة  الفقرة   مع   ابلتعـاون   وا ـاص  العـام  القطـاعني  يف  االخالقي  الســــــــــــ

 .....(.احلكومية غري املنظمات
 ممنوعاً  يكون  ال ان  االدارة جملس العضــــاء االشــــرتاط خالل من  الشــــركات قوانني به جاءت  ما  وكذلك

 .وغريها (7) اخالقية جناية او  نحة عليه اً حمكوم او قانونياً 
ــلوك  قواعد  ولتاز ــلوك قواعد كولا  ومنها املزااي  من ابلعديد السـ ــمان  مبقتضـــى أي اخالقية سـ  االلتزام ضـ
ـصـــداقية واالمانة النزاهة  مثل  املهنية الســــلوك  بقواعد  التجارية  املؤســــســــات  يف للعاملني الســــلوكي  وكذلك وامل
 .(8) هلا االقتصادية السمعة على واحلفاظ الثقافية

 الســــــلوك حتديد خالل من  التجارية  املؤســــــســــــات  عمل  تنظيم على  تعمل  أي،  تنظيمية  قواعد  الا وكما
 وتشجيع، مورف  لكل التخفي  الجتهاد  يرتك  ال  والذي  املثال  السلوك  أي  العمل اداء  عند  اتباعه الواجب
  املتعـاملني  بني  الثقـة  على  احملـافظـة  وابلتـال،  االداريـة  والوريفيـة  الفنيـة  ومهـارا م  قـدار م  تنميـة  على  املورفني

(9). 
 الفرع الثاني: انواع مدونات قواعد السلوك

املدوانت اليت جيب مراعا ا يف شـــــــــــركات القطاع على العديد من   قواعد الســـــــــــلوك مدوانت  تشـــــــــــتمل
ا اص، وســـبب تعدد هذت املدوانت يعود اىل تنوع وتعدد القواعد اليت تتضـــمنها تلك املدوانت من جهة، 

 -ولعدة اعتبارات واليت  اول بيالا من خالل الفقرات االتية:
 اوال: انواع املدوانت من حيث طبيعة قواعدها:

االوىل قواعد    لى قســــــمني،عالســــــلوك من حيث طبيعة القواعد اليت تتضــــــمنها  مدوانت قواعد   تنقســــــم
او العامل يف شــركات القطاع ا اص  املورف على  جيب واليت، الســلوك لقواعد  املهنية الكفاءة  بقيم متعلقة

  ا. من االلتزام
  عـند    ـا  املورف  التزام  او  عليهـا  تقوم  اليت  واملعـايري  ،العـالـية  املهنـية  تـلك القواعـد هي الكفـاءة  ومن امثـلة

 .وغريها والسرية العمل الوقات والتقيد املهنية العناية أي الالزمة العناية بذل  كذلك،  عمله اداء
  انب   ومنها  ،السـلوك لقواعد الشـخصـية من قواعد السـلوك لتلك املدوانت، هي القيم  الثاين القسـم اما
 .(10) املعاملة وحسن الالئق والتصرف،هلا تميين اليت املؤسسة اىل والوالء، املصايب تضارب

 
 العراقي   الشركات  قانون  من(  106)   املادة  وكذلك  الفلسطيين  1964  لسنة  12  رقم  الشركات  قانون  من(  48)  املادة  ينظر  -7

 .1997 لسنة 21 رقم
 .43 ص ،سابق مصدر ،العمل   واخالقيات السلوك قواعد ،57 ص ،سابق مصدر ، الربغوا بالل -8
  املتحدة   االمم  اتفاقية  قواعد   وفق  وا اص   االهلي  القطاعني  يف  الفساد  ملكافحة  واالدارية  التشريعية  التدابري  ،منصور  ابسل  -9
 .18- 17 ص  ،2013 ،فلسطني  ،النجاح جامعة ،القانون كلية  ،النجاح جملة يف منشور حبث ،2003 الفساد ملكافحة
 .32ص ،سابق مصدر ،العمل   واخالقيات السلوك قواعد -10
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 اثنيا: انواع املدوانت من حيث جهة اصدارها:
 من توضــــــــع  أي  رمسية  تكون  فقد اصــــــــدارها جهة حيث  من املدوانت هذت تتعدد قد اخر فمن جانب

 .الدولة قبل
ــنة( 1) رقم  الوريفي  الســـــلوك الئحة يف  احلال هو  كما ـصــــادرة  2016  لســـ  العراقية، النزاهة هيئة  عن  ال
 .(11) 2012 عام الفلسطينية العامة الوريفة سلوك مدونة  وكذلك

ــلوك غري تكون  قد  هذا من جانب، ومن جانب اخر،   قبل من تضـــــــــــع  أي رمسية مدوانت قواعد الســـــــــ
 تضع. شركات أي ا اص القطاع

 الســلوك قواعد مدونه ومثل ،املؤســســات تلك يف  العمل  تنظيم ابب  من مورفيها  ا تلزم ســلوك قواعد
 .للصناعات وير مبجموعة ا اص 2014 لعام الثاين  االصدار
ــاد  ملكـافحـة املتحـدة  االمم  اتـفاقـية  ـبه جـاءت  ـما  وهـذا عـالـية  القواعـد  هـذت  تكون   ـقد  او  يف  وذـلك  الفســــــــــــ
 كياانت  نزاهة  صـــون   تتضـــمن  واجراءات معايري  وضـــع  على  ابلعمل) منها  الثانية  الفقرة يف  منها(  12)  املادة

ـصـــلة  ذات  ا اص  القطاع  املهن ومجيع  التجارية  املنشــــأة  قيام اجل من ســــلوك مدوانت وضــــع ذلك يف  مبا ال
 .......(.وسيلم ومشرف صحيح  وجه على انشطتها مبسارات الصلة  ذات

ــنـة  35  رقم  مبوجـب  العراق  هلـا  انظم  واليت ــلوك  قواعـد  مـدونـة  وكـذـلك  ،2007  لســــــــــــ  لومم  ملوردي  ســــــــــــ
 .2013 لعام املتحدة

ــة ان  ـصــحيح  اىل تؤدي املدوانت  هذت  وخاصـ ــار ت  ملنع التدابري وضـــع وكذلك املؤســـســـات  عمل يف  املسـ
 والنزيه  املناسب  الشخص  ووضع  املؤسسات  تلك  يف  العاملني  االشخاص  وتدريب  خلهيل  خالل  من  الفساد
 .فيها الفساد على والقضاء

 يف 2011 لســــــنة 30 رقم النزاهة هيئة  ن قانو  من( 5)  فقرت(  10)  املادة اليه اشــــــارت  ما  هذا  وخاصــــــة
ــلوك  لتعزيز  يلزم  مبـا  القـيام  تتوىل)  ا ـاصــــــــــــــة  الفقرة   مع   ابلتعـاون   وا ـاص  العـام  القطـاعني  يف  االخالقي  الســــــــــــ

 .....(.احلكومية غري املنظمات
 ممنوعاً  يكون  ال ان  االدارة جملس العضــــاء االشــــرتاط خالل من  الشــــركات قوانني به جاءت  ما  وكذلك

 .وغريها (12) اخالقية جناية او  نحة عليه اً حمكوم او قانونياً 
ــلوك قواعد علن  يؤدي  ذلك  فكل  بتلك العاملني يف  توافرها  الواجب واالخالقية اجملتمعية  واملعايري  الســـــــــ

 او ابلرشــــوة  اً متعلق كان   ســــواء الفســــاد من حتد  ان   شــــألا من واليت  املناســــب الرجل اختيار أي  املؤســــســــات
 .وغريها النفوذ استغالل  او االختالا

 
 .alivaq.com  موقع  على  منشور   حبث  ، العام  والقطاع   الدولة  مبورفي  ا اصة  السلوك  لقواعد  القانوين  املركز  ،روضان  سامل.  د  -11

- www.Javar، 21ص. 
 العراقي   الشركات  قانون  من(  106)   املادة  وكذلك  الفلسطيين  1964  لسنة  12  رقم  الشركات  قانون  من(  48)  املادة  ينظر  -12

 .1997 لسنة 21 رقم
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 27:  العدد

 الفرع الثالث: مبادى مدونات قواعد السلوك 
م ييف تقي  مهماً  دوراً  تلعب  واليت  االسـاسـية  املبادئ  من  العديد على السـلوك  قواعد مدوانت تقوم حيث

 التجارية  التجاري يف املؤســــــــــســــــــــات  نشــــــــــاط  هذت املدوانت لتمكينها من مكافحة الفســــــــــاد اثناء ممارســــــــــة
 ا اصة،واليت سوف نبينها يف الفقرات االتية وعلى النحو االا:

 ابملدوانت: اوال: التوعية
 بوجود  لديها  العاملني  العالم  التجارية  املؤسسات  تقوم  ان   يقصد ابلتوعية ابملدوانت قواعد السلوك هو

 ورشــــــــات او مؤلرات عقد او، العاملني على وتعميمها  نشــــــــرها خالل  من  وذلك ســــــــلوك، قواعد مدوانت
 .(13) السلوك واخالقيات املهنية للمعايري الرتويج  او  ا االلتزام اجل من املدونة حول عمل

 :القانون احرتام اثنيا:
 اللوائح  وكذلك املؤســــــــــســــــــــات تلك  لعمل  املنظمة  القانونية  للقواعد  ا ضــــــــــوع خالل  من ذلك  ويكون 
  واالنظمــة  ابلقوانني  االملــام  على  واحلرص،  الــدوليــة  واالتفــاقيــات  ابملعــايري  االخــذ  عن  فضــــــــــــــالً ،  والتعليمــات
 .(14)من قبل العاملني يف تلك املؤسسات اخالل دون  من وتطبيقها بعمله النافذة والتعليمات
 :الشفافية اثلثا:
 يف االدارة ووضــــوح تتعلق بســــلوكيات. االدارة واليت، الشــــفافية  اســــاا على املدوانت هذت تقوم ن  أ  أي

ـصــرفا ا ــة  اهليكل.. التنظيمي اطار يف وذلك  تباشـــرها اليت  ت ــرية  تتعامل ال  ان  او (15)  التجارية  للمؤســـسـ  بسـ
 جلنة  مثل الداخلية اللجان   انشـــــاء خالل  من وذلك،  القرار صـــــنع يف  اشـــــراكهم  العاملني معها وضـــــرورة مع

 اىل يؤدي مما نزاهة  بكل التعامل او  الشـفافية  حتقيق اىل الوصـول  ادوات من كأداة  التدقيق جلان  و التوريف
 .(16) التجارية املؤسسة لعمل السليمة الداخلية البيئة حتقيق

 :النزاهة رابعا:
 ثقة كســـــــــب  ضـــــــــرورة او  مأخذ  أي يشـــــــــوبه وال، الشـــــــــبهات كل  فوق  املورف  ســـــــــلوك يكون   ان  جيب
ـصــــــــلحة  عملة ارتباط مدى من  قياســـــــــه ميكن والذي، معه  املتعاملني ـصــــــــية  مب  النزاهة تتطلب واليت، الشـــــــــخ
صــب أي  اســتغالل عن واالبتعاد  غري نشــاط أي وجود  حال يف اجلهات ابالغ  وضــرورة،  صــالحيات او من
 .(17)واخالقي قانوين

 :واحليادية خامسا: االمانة
ـصـــــف  التجارية  املؤســــــســــــات يف  العاملني ســــــلوك يكون   ان  جيب ــتقامة  ابألمانة  يت  بكل والتحلي  واالســــ
 القوانني. تطبيق على احلرص مع واحلياد والتجرد احلميدة الصفات

 
 .56 ص ،سابق مصدر ، الربغوا بالل -13
 .216 ص ،2016 ،االوىل الطبعة ،االسكندرية ،القانونية الوفاء  مكتبة ،الفساد ومكافحة احلوكمة ،يوسف فرج امري -14

15- ENGUELELE GueleStephane, Etats corruption et blanchiment, l’Harmattan, Paris, 2015, p. 
56. 

 .23ص  ،مصدر سابق ،ابسل منصور،57 ص ،سابق مصدر ، الربغوا بالل -16
 .217 ص ،سابق مصدر ،يوسف فرج امري -17
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 .عالية مبهنية والعمل والشفافية النزاهة حتقق واليت العمل يف احليادية عن فضالً 
 :واالجتهاد سادسا: املساواة

 االنتفاع  شـخص ألي ميكن ال واحدة بدرجة معهاكافة    العاملني مع  تتعامل ان   التجارية  املؤسـسـة على
 االجتهاد ضــرورة او الســرية املعلومات  اســتعمال  اســاءة او معلومات اخفاء طريق عن  اعتيادي غري بشــكل

ـصــــيحة  تقدي   خالل من وذلك، ودقة  عناية بكل  بعملة القيام خالل  من  عن  يتم الذي  الســـــلوك وانب  الن
 .االمهال

 :التعاون ضرورة سابعا:
 او التقارير اعداد عند الرقابية اجلمعيات مع التعاون   ضـرورة  التجارية  املؤسـسـات يف  العاملني  على جيب
،  ابلواسـطة  او  مباشـرة  عمولة او منحة او  مكافأة  او هداية  أي  قبول  عن االمتناع  وضـرورة، التحقيق جهات

 .(18) القانون  حدود وفق وذلك التجارية املؤسسات سلوك عن االفصاح ضرورة مع
 :والفعالية اثمنا:االقتصاد

ــســــــــــات يف  العاملني على  ينفي حيث   املال تبذير عدم  يضــــــــــمن  ان  بواجباته  قيامه عند  التجارية املؤســــــــ
 حتافظ  بطريقة وامواهلا  املؤسـسـة يدير ان  وجيب صـحيحة، غري  بطريقة  اسـتعماله  اسـاءة او  ابملؤسـسـة  ا اص
 .عالية وجودة بفاعلية ا دمة تقدي  ضمان  مع املمتلكات على

 المطلب الثاني: احكام مدونات السلوك في شركات القطاع الخاص

تلعب قواعد مدوانت الســــــــــلوك دورا هاما يف مكافحة الفســــــــــاد، ابلرغم من اصــــــــــطدامها ابلعدين من 
املعوقات اليت حتول من حتقيق غرضـــــها املنشـــــود، وما تثريت تلك املدوانت من مســـــؤولية على الشـــــركات يف 

 ا.حال خمالفته
  مكافحة يف دورها  لبيان  االول  الفرع فيكون   ،فروع ةثالث  يف  وذلك  وهذا ما ســـــــنتناوله يف هذا املطلب،

 الفرع اما ،ا اص  القطاع شــركات  يف الفســاد  مكافحة حتقيق  تعيق اليت  للمعوقات الثاين الفرع اما، الفســاد
 -وذلك على النحو االا: ، ا االخالل عن النامجة للمسؤولية خيصص الثالث

 الفرع االول: دور مدونات قواعد السلوك يف مكافحة الفساد
صــــــــــــادي، لذلك كانت  نظرا  طورة االعمال اليت تقوم  ا شــــــــــــركات القطاع ا اص على القطاع االقت

ــلوك احد االليات للحد من ذلك،ملا لقواعد ــلوك مدوانت قواعد الســــ   كبري   دور املدوانت   ا خلا اليت الســــ
 كبري.  حد اىل القانون  انتهاك حاالت ومنع الفساد مكافحة يف

 وخاصــة  التجارية  املؤســســات ادارة يف  الدولية واملعايري القوانني  احرتام خالل  من ومن تلك االليات هو
 .املخالفة وقوع دون  للحيلولة بقواعدها التمسك خالل من الوقائي بدورها لتاز املدوانت هذت  ان 

ــلوك  واخالقيـات  املهنيـة  للمعـايري  الرتويج   اىل   ـدف  فهي  جنـاح  وحمـاور  مقومـات  من  يعـد  والـذي  الســــــــــــ
 .التامة والنزاهة ابلشافية تتسم بيئة وفق العمل يتم سوف أللا التجارية املؤسسات
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 غري الكسـب حالة  حـصول عند  والرقابة  التحقيق  جهات مع التعاون  اىل  العاملني دفع  على  تعمل  كما 
 .(19) خداع او تضليل أي دون  الصادقة البياانت تقدي  خالل من شروعامل

 املعلومات من  االســـتفادة  امكانية من وحيد  اال راف منع  ومنها ،هاكل  اابشـــكاهل  الفســـاد  ايضـــا وحتارب
 ومنع للقانون  خمالف  بشكل  لغريهم او هلم  خاصة  منافع حتقيق  دف  فيها يعملون  اليت  للمؤسسة الداخلية
 .الغري عن او بنفسه عموالت قبول طريق عن املصايب تضارب
 خالل  من التجارية  املؤســــــســــــات يف  للعاملني والنزاهة  الشــــــفافية حتقيق اىل الســــــلوك قواعد  دف وكما
ـصــوص تفســـري يف الشـــخـصــي االجتهاد عن االبتعاد   مثالية مهنية ســـلوك قواعد وضـــع خالل  من، القوانني ن

(20). 
ــات يف  العمل  ممارســـة  يف  احليادية حتقيق تلعب دورا مهما يف  كما ــسـ   ابلتعيني  يتعلق  فيما  وخاصـــة  املؤسـ
  ابملباشرة  والعمولة  واملنح   اهلدااي  قبول  عن  االمتناع  اىل  يؤدي  بدورت  والذي،  ا دمات  وتقدي   الرتقية  وحاالت

ــطة او ــهيل بفريف  اخرين  اشــــخاص او  جهات  من  الواســ ــايب حتقيق او  ابلعمل القيام  تســ ـصـ ــية  م ـصـ   او   شــــخ
 .(21) وغريها عائلية

  احكام   وتطبيق  القواعد هذت اتباع  خالل من وحماربته  الفســــــاد  مكافحة يف  كبرياً   دوراً  هلا فيكون   وهكذا
وخاصــة ان  ،فيها  والشــفافية النزاهة  لتحقيق  التجارية املؤســســات يف  الركائز  احد تعد  واليت  واالوامر القوانني

ــة التجارية، وعدم  ــسـ ــتمل على قدر وفري من البياانت واملعلومات عن املؤسـ هذت القواعد يشـــرتط  ا ان تشـ
ـصـــــــــافها   حجب أي من البياانت وخاصــــــــــة بســــــــــلوك العاملني الذي جيب اتباعه من قبلهم، فضــــــــــال عن ات

ات واليت ســــــــــــوف نبينها يف لة واحكامها وهذا ما تعيق بعض املعوقءابلعمومية والدقة و الرتباطها ابملســــــــــــا
 الفرع االا.

 الفرع الثاني: معوقات مدونات قواعد السلوك وحلول تفعيلها 
ــلوك قواعد مدوانت حتقيق  عدم اىل  تؤدي  اليت والتحدايت  املعوقات من العديد هناك  يف  غايتها الســــــــــــ
 :واليت سنحاول بيالا من خالل الفقرات االتية ومنها ،التجارية املؤسسات يف الفساد مكافحة
 االختصاص: جهة غياب اوال:
 تنفيذها ومراقبة  التجارية  ابملؤســـســـات  ا اصـــة الســـلوك قواعد املدوانت  تكوين على  واالشـــراف العداد

 ضـرورة على  عشـر  الثانية ماد ا يف نـصت قد  املتحدة االمم  اتفاقية ن  أ وخاصـة  التجارية  املؤسـسـات قبل  من
ــلوك مدوانت  اعداد ــة ســـ ــتوايت  ملمارســـ ــالً . ذلك يف الدول اىل  االمر وتركت  التجارية املســـ   وجود  عدم فضـــ
 (22).تطبيقها مراقبة او، تطبيقها لتفعيل الالزمة والنماذج  االدوات ووضع احكامها لتفسري جلان 

 
 االنرتنيت   موقع  على  منشور   حبث  ،فلسطني  ، السلوك  مدوانت   بتطبيق  االلتزام  واقع   ،الربغوا  معني  -19
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 التجارية: املؤسسات بني التعاون اثنيا: غياب
  او   معني منوذج  عمل عدم  او،  الواحد  النشـاط  ذات وخاصـة السـلوك  لقواعد  املدوانت  اعداد مسـألة يف
 .عليها املدونة بتطبيق تقوم  حبيث اكثر

 اجلزاء: فرض ف  خمتصة جهة وجود اثلثا:عدم
ــات على ــسـ ـصــل لو  فيما التجارية  املؤسـ ــرة غري  بطريقة ذلك كان   وان  حىت اخالل ح ــة  مباشـ  الا وخاصـ
 .(23)تطوعي  اخالقي طابع  ذات قواعد

 رابعا:
 تكاليف اىل حيتاج  التجارية  املؤســـــــســـــــات يف  للعمل العام االطار  ضـــــــمن  ومبادئها املدوانت  ادخال  ان 
 .وبشرية مادية اضافية

  واضحة سياسية وجود عدم خامسا:
ــات  عمل يف املدوانت ادخال  خالهلا من ميكن واآلليات  اليت املعايري احد هاعدو  التجارية  املؤســــــــــــســــــــــ

 .منها املؤسسة او املورف عمل تقيم ميكن
 : ا ما خالل من فيكون  الفساد مكافحة يف السلوك قواعد مدوانت دور لتفعيل احللول اما

ـصــــة  جهة انشـــــاء  ضـــــرورة  -اوال:   التجارية املؤســـــســـــات يف  املدوانت تنفيذ  على واالشـــــراف العداد خمت
ــاركة  امكانية مع ومراقبتها ــات مشــ ــســ ــات  على  وتعميمها،  اعدادها يف ذا ا  املؤســ ــســ  والعمل  التجارية  املؤســ

 . ا
ــســــــات  يف للعاملني  توعية  حبملة القيام  ضــــــرورة  -اثنيا: ـصـــــورة عليها والتدريب  ابملدونة التجارية  املؤســــ   ب
 .واضحة

  املؤسسة  تقييم  معايري  احد  جعلها  او  كحوافز  تضمينها  مع  الزامية  صيغة  املدوانت  اعطاء  ضرورة  -اثلثا:
 .فيها والشفافية النزاهة وحتقيق واملورف
  وتنظيمها  املدونة  مبادئ تبين  دف  العمل  واجراءات  الشـــــــــــــركات  ألنظمة  دورية  مراجعة  اجراء -رابعا:

 .خلسيسها شروط احد جعلها عن فضالً  اب رباء ابالستعانة ذلك يتم  ان  على
  وتشــتمل  التجارية(  املؤســســات) ا اص  ابلقطاع  خاصــة  ســلوك  قواعد  مدونة  اصــدار  ضــرورة  -خامســا:

 .2005 لسنة( 1) رقم الدولة مورفي سلوك بقواعد مقارنة  ا ا اصة السلوك  قواعد على
 الفرع الثالث: املسؤولية املرتتبة على االخالل بقواعد مدونات سلوك املؤسسات التجارية

االلتزام بقواعد مدوانت ســلوك التزام يقع على العاملني يف املؤســســات التجارية ا اصــة والغاية منه  ن  إ
  ؛لفة الذكر، وابلتال أي اخالل  ذت القواعد يؤدي اىل قيام املســـؤولية امكافحة الفســـاد يف املؤســـســـات ســـ 

 ؤسسات.الن الغاية من املسؤولية هو تفعيل احلامة القانونية للعاملني يف هذت امل
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ــرها او    ــواء كان بعدم نشـ ـصــد او عن امهال، سـ ــواء كان ذلك االخالل عن ق ــواء، سـ والغري على حد سـ
 عدم دقة البياانت فيها او عدم بذل العناية االزمة لتفعيلها يف الشركة وغريها من الصور.

ــلوك جنـد اـنه ال توجـد ــؤوليـة الـنااـة عن االخالل بقواعـد مـدوانت الســــــــــــ جهـة   وعـند الكالم عن املســــــــــــ
ــا ـصــــة يف املســـ ــ ـصــ لة املؤســـــســـــات التجارية عن االخالل  ا، كما هو احلال يف مدونة ســـــلوك مورفي ءمتخ

ـصــادرة عن هيئة النزاهة رقم   واليت حتاســـب املورفني يف القطاع العام دون القطاع   2016لســـنة   1الدولة ال
كولـا قواعـد تطوعيـة  ا ـاص هـذا من جـانـب ومن جـانـب اخر جنـد ان الكثري مـا يطلق على هـذا القواعـد ب

 أي غري ملزمة للعاملني يف شركات القطاع ا اص. يةاخالقية خلديب
ــؤوليــة هلــذت املــدوانت يف حــال خمــالفــة العــاملني  ــا يف  ولكن جنــد انــه ميكن التــأســــــــــــــيس لقواعــد املســــــــــــ
 املؤســســات التجارية وخاصــة لدينا االســاا القانوين ا صــب حىت وان كان غري مفعل ومنها ما جاءت به

ـصـــــــــادق عليها العراق لعام  2003من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفســــــــــاد لعام  12املادة    2007وامل
 واا ميكن من تفعيل دورها يف فريف اجلزاء يف حال املخلفة.

  10يف املادة    2011لسنة    30هذا من جانب ومن جانب اخر جند هلا االساا يف قانون النزاهة رقم  
 ق يف تقرير النزاهة والشفافية يف القطاع ا اص يف الفقرة ا امسة منها.منه والذي اعطى هلا احل

ـصـــت علية املادة   من قانون الشــــركات العراقي مثل جلان التفتيش وغريها فيمكن ان   106وكذلك ما ن
منا بصــورة غري مباشــرة وخاصــة يف اتقوم املســؤولية القانونية واملعاقب عليها ولكن ال تكون بصــورة مباشــرة و 

ــع احلا ــتغالل الوريفة لتحقيق لوضـــــ ــور خمالفة هذت القواعد ومنها )اســـــ ــة ما يكون عن طريق صـــــ ال وخاصـــــ
ــي ـله او اىل الغري او القـيام بواجـبات الوريفـية حبســــــــــــــب تقرر القوانني واالنظمـة   صــــــــــــ منفعـة او ربح شــــــــــــــخ

 والتعليمات(.
صــــــــــــــور معــاقــب عليهــا يف العــديــد من القوانني يف حــال تبين   الــدولــة هلــا والزام حيــث جنــد ان هــذت ال

املؤســــــســــــات التجارية ا اصــــــة االلتزام  ا مثل قانون ا دمة املدنية وكذلك قانون العقوابت وقانون النزاهة 
 وغريها من القوانني.

ــات التجـارـية ذا ـا وليس فقط على الـعاملني  ـا مـثل عـدم  ــســــــــــــ وـقد تكون هـناك عقوابت على املؤســــــــــــ
عطائها شـــهادة خلســـيس او ادراجها ضـــمن شـــركات القائمة  تســـجيلها من قبل مســـجل الشـــركات او عدم ا

 السوداء وغريها من العقوابت اليت ندعو املشرع العراقي اىل االخذ  ا.
 :الخاتمة

  التجارية  املؤســســات  يف الســلوك  قواعد مدوانت  موضــوع  حول  الســابقة  للمحاور  اســتعراضــنا خالل  من
 -:واملقرتحات النتائج  من العديد اىل توصلنا
 :النتائج: اوالً 
 قبـل  من  اتبـاعهـا  الواجـب  القواعـد  من  جمموعـة)  عن  عبـارة  هي  املـدونـة  ن  أ  وجـدان  حبثنـا  خالل  من  -1

 .الفساد( ومكافحة والشفافية النزاهة حتقيق اجل من التجارية املؤسسات يف العاملني
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صــــــــــــــدر رمسية غري او رمسية جهة  من  صــــــــــــــادرة رمسية  تكون   قد املدوانت هذت ن  أ وجدان -2   قبل من ت
 .واالخالقية املهنية السلوك القواعد من نوعني وتشمل التجارية الشركات
ــلوك  قواعد  مدوانت  تقوم -3 ــفافية النزاهة ومنها  املبادئ  من  العديد على الســـــــ  القانون   واحرتام،  والشـــــــ
 .واحليادية واالمانة
ــلوك  قواعـد  ملـدوانت  ان   وجـدان  -4  الوقـائي  دورهـا  خالل  من  الفســـــــــــــــاد  مكـافحـة  يف  مهمـاً   دوراً   الســــــــــــ

 .واالخالقية املهنية املعايري ارساء يف دورها عن فضالً  والتدبريي
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 حكم انتقال التركة العقارية بالوفاة مع اختالف الجنسية 

 في التشريع العراقي

The Verdict of Inheritance transmission by death in spite 

of different nationalities in Iraqi legislation 
 Shammari       -Prof. Hayder Hussain AL(1) .د حيدر حسين الشمريأ

  Assist. Lect. Ahmad Khalil    (2)خليلم.م احمد 

 الملخص

ــالة انتقال الرتكة العقارية ابالرب من االمور اليت تناوهلا املشـــــــــــــرع العراقي ابلتنظيم من العناية   تعد مســـــــــــ
ــواء  واحلــذر. فــالرتكــة العقــاريــة هي االموال العقــاريــة او حقوق االرتفــاق املتعلقــة  ــا واليت يرتكهــا املتوىف ســــــــــــ

 متعلقة مبلكية الرقبة ام حق املنفعة ام كانت امالكا صرفة ام امريية )مفوضة ابلطابو(.اكانت 
واذا كان انتقال ملكية مثل هذت االموال ابلوفاة ســواء عن طريق الوصــية ام املرياب امرا مســموحا به يف 

ــية املالك واملنقول له اال ان االمر ليس مبثل هذت ال ــريع العراقي عند احتاد جنســــ ســــــهولة عند اختالف  التشــــ
ــية بينهما )املوصــــــي و املوصــــــى له  الوارب واملورب(، حيث ان مثل هذا االمر يعد خطا امحر من  -اجلنســــ

وجهة نظر املشــــــــــرع العراقي حاله حال بقية املشــــــــــرعني يف دول العامل ملا تشــــــــــكله امللكية العقارية من قيمة  
فقا لشــروط معينة بل الا يف بعض االحيان غري وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك اىل التشــدد يف اجلواز و 

 مقبولة وان حتققت مثل هذت الشروط.
ان موضــوعة البحث وان كانت يف اطار القانون الدول ا اص اال ان مضــمولا القانوين جيد مكانة يف 

  188وقانون االحوال الشــخصــية رقم   1951لســنة   40رل التشــريعات املدنية النافذ كالقانون املدين رقم 
 وغريها من القوانني االخرى. 1971لسنة  43وقانون التسجيل العقاري رقم  1959لسنة 

 
 جامعة كربالء.-كلية القانون   -1

 .كلية احللة اجلامعة  -2
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كما ان اشـكاليات البحث تنـصب يف املسـائل االتية هل ان املشـرع العراقي قد شـدد يف انتقال امللكية  
ـصـل حد ا ملنع يف بعض العقارية ابلوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا ابلتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي

املشـــــــرع العراقي فرق بني الوصـــــــية ابلعقار واالرب به يف احلكم؟ وهل ان االمر واحد يف  ن  أاالحيان؟ وهل  
 ملكية الرقبة واملنفعة؟

ــة   ــنحـاول يف هـذت اـلدراســــــــــــ نعمـد اىل بـيان حكم املشــــــــــــــرع العراقي فقط عـاـمدين اىل    ن  أعلـيه ـفانـنا ســــــــــــ
ا ـصـوص وســنقســم هذت الدراســة على مبحثني نتطرق يف االول    ذا  ةاســتعرايف املنظومة التشــريعية النافذ

ـصــــاء العقاري ويف الثاين اىل حكم االرب العقاري وســـــنضـــــع خالة الهم النتائج والتوصـــــيات  اىل حكم االي
 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

يت تناوهلا املشـــــــــرع العراقي ابلتنظيم وبشـــــــــئ من العقارية ابالرب من االمور ال الرتكةتعد مســـــــــالة انتقال  
العناية واحلذر. فالرتكة العقارية هي االموال العقارية او حقوق االرتفاق املتعلقة  ا واليت يرتكها املتوىف سواء 

 كانت متعلقة مبلكية الرقبة ام حق املنفعة ام كانت امالكا صرفة ام امريية )مفوضة ابلطابو(.أ
ابلوفاة سـواء عن طريق الوصـية ام املرياب امرا مسـموحا به يف  الرتكات انتقال ملكية مثل هذتواذا كان 

ــية املالك واملنقول له اال ان االمر ليس مبثل هذت الســــــهولة عند اختالف   ــريع العراقي عند احتاد جنســــ التشــــ
ــية بينهما )املوصــــــي و املوصــــــى له  يعد خطا امحر من   حيث ان مثل هذا االمر الوارب واملورب(، -اجلنســــ

وجهة نظر املشــــــــــرع العراقي حاله حال بقية املشــــــــــرعني يف دول العامل ملا تشــــــــــكله 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.
ث وان كانت يف اطار القانون الدول ا اص اال ان مضــمولا القانوين جيد مكانة يف موضــوعة البح نّ إ

  188وقانون االحوال الشــخصــية رقم   1951لســنة   40رل التشــريعات املدنية النافذ كالقانون املدين رقم 
 وغريها من القوانني االخرى. 1971لسنة  43وقانون التسجيل العقاري رقم  1959لسنة 
ــكاليك ــدد يف انتقال امللكية ما اشــ ــرع العراقي قد شــ ــائل االتية هل ان املشــ ـصـــب يف املســ ات البحث تن

ـصـل حد املنع يف بعض  العقارية ابلوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا ابلتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي
يف   اً وهل ان االمر واحد  املشـــــرع العراقي فرق بني الوصـــــية ابلعقار واالرب به يف احلكم؟ ن  أاالحيان؟ وهل  

 ملكية الرقبة واملنفعة؟
ــة ان نعمـد اىل بـيان حكم املشــــــــــــــرع العراقي فقط عـاـمدين اىل   ــنحـاول يف هـذت اـلدراســــــــــــ علـيه ـفانـنا ســــــــــــ

لى مبحثني نتطرق يف االول  ذا ا ـصـوص وســنقســم هذت الدراســة ع  ةاســتعرايف املنظومة التشــريعية النافذ
ـصــــاء العقاري ويف الثاين اىل حكم االرب العقاري وســـــنضـــــع خالة الهم النتائج والتوصـــــيات  اىل حكم االي

 اليت سنخلص اليها يف هذت الدراسة راجني من   املوفقية والعون.
 حكم االيصاء العقاري : المبحث االول

يف املعىن، فمنهم من عرفها   ةة يف الـصياغة ولكن متشـا عرف الفقهاء املسـلمون الوصـية بتعاريف خمتلف
. ومنهم من (8)كان املوصــــــــــى به عيناً أم منفعة"أاللا "لليك مضــــــــــاف ما بعد املوت بطريق التربع ســــــــــواء  

ـصــــــــرف يف الرتكة مضـــــــــاف اىل ما بعد املوت" ــية العقارية فيمكن تعريفها ابلا  (9)عرفها اللا "ت . اما الوصـــــــ
 ى الرتكة العقارية للموصي بعد وفاته سواء تعلق مبلكية الرقبة ام املنفعه.التصرف الوارد عل

ـصــــــرفة والثاين  وعموما فاننا ســـــــنقســـــــم هذا املبحث على مطلبني:االول نتطرق اىل الوصـــــــية ابالمالك ال
 نتطرق اىل الوصية ابالراضي االمريية.
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 الوصية باالمالك الصرفة: املطلب االول 
رل العراق طوال قرون عدة احدى الوالايت التابعة للدولة العثمانية وكان خاضعا لتنظيمها القانوين،اذ 
طبقت الدولة العثمانية احكام الشــريعة االســالمية ورل احلال عليه اىل ان جاء االحتالل الربيطاين وادخل 

حلت    1924يف عام    42ية رقم  قوانينه على العراق، وبعد اعالن الدولة العراقية وصــــــــــــدور قانون اجلنســــــــــــ 
صــــــــدر   1931عبارة )اجلنســــــــية( حمل عبارة )اختالف الدارين( الواردة يف التشــــــــريعات العثمانية، ويف عام 

ــية لوجانب  ـصــــــــ ، الذي اوجب على احملاكم العراقية عند النظر يف دعاوى املواد  (3)قانون االحوال الشـــــــــــخ
ـصــية املتعلقة ابألجانب، ان تطبق ذلك القانو  ن وفق احكام حقوق الدول ا اصـــة ابعتبارها القانون  الشـــخ

ـصـــــي )اجلنســــــية(   . وأشــــــار اىل وجوب تطبيق القوانني العراقية على صــــــحة الوصــــــية ابألموال غري (4)الشــــــخ
ــر (5)املنقولـة الكـائنـة يف العراق والعـائـدة اىل متوىف اجنحم ويف كيفيـة انتقـاهلـا . وإذا كـان هـذا القـانون مل يشــــــــــــ

الوصــــــــية مع اختالف اجلنســــــــية، إال انه ميكن القول  واز الوصــــــــية مطلقاً مع اختالف   صــــــــراحة اىل جواز
ـصــوص هذا القانون املتعلقة ابلوصـــية، حيث اشـــار  اجلنســـية يف رل ذلك القانون، وهذا ما يســـتشـــف من ن

تمها اىل انه اذا وجدت وصــية للمتوىف االجنحم فتقدم اىل احملكمة وعلى احملكمة ان تؤشــر عليها وختتمها ي
. وأشــــــــــــــار هـذا القـانون اىل قرارات احملـاكم االجنبـية اليت يكون ـقانون دولتهـا القـانون  (6)ويوقع احلـاكم عليهـا

ــية، فتع ــي للمتوىف اذا كانت متعلقة حبقوق االرب او الوصـــ ـصــ ــخ لدى احملاكم العراقية كحجج قطعية   دالشـــ
مع اختالف اجلنسية حىت بعد صدور القانون .واستمر احلال  واز الوصية ابلعقار  (7)لالستدالل مبضامينها

، حيث (8)املعدل، والذي نظم احكام الوصـية يف اطار القانون الدول ا اص  1951لسـنة    40املدين رقم  
ــري عليها  ــافة ما بعد املوت يســ ــرفات املضــ ـصـ ــائر الت ــااي املرياب والوصــــية وســ ــار هذا القانون اىل ان قضــ اشــ

وأشــار اىل تطبيق القوانني العراقية يف صــحة الوصــية ابألموال غري املنقولة . كما  (9)قانون املوصــي وقت موته
ــار هذا القانون اىل ان املســــــــائل  (10)جنحم ويف كيفية انتقاهلا  الالكائنة يف العراق والعائدة اىل املتوىف ا . وأشــــــ

لعقـد واملرياب ا ـاصــــــــــــــة ابمللكـية واحلـيازة واحلقوق العينـية االخرى وبنوع خـاص طرق انتقـال هـذت احلقوق اب
 .(11)والوصية وغريها، يسري عليها قانون املوقع فيما خيص العقار

الذي اشار اىل سراينه على العراقيني املسلمني    (12)االمر تغري بصدور قانون االحوال الشخصية  ن  أغري  
ـصـــــــية، وقد اشــــــــار هذا  او املســــــــلمني غري العراقيني الذين تطبق احكام القانون املدين على احواهلم الشــــــــخ

 
وينبغي االشارة اىل ان هذا    6/1931  /9يف    922لوقائع العراقية ابلعدد  املعدل املنشور يف جريدة ا  1931لسنة    78املرقم    -3

الشخصية و يسرى على املسلمني االجانب عندما يكون قانولم رى على االجانب غري املسلمني فيما يتعلق دعاوى املواد  القانون يس
  ملذهب السين او االمامي الشخصي مدنيا اما ابلنسبة للمواطنني املسلمني على اختالف املذاهب تطبق حبقهم االحكام الشرعية على ا

 .ها سابقاً نسية( وفق شروط ذكرانالدين او اجل ايز الوصية مع اختالف امللة )واليت كما رأينا سابقاً 
 ( من هذا القانون.2املادة ) ينظر: -4
 ( من هذا القانون.4املادة ) ر:ينظ -5
 ( من هذا القانون.8) ظر: املادةين -6
 ( من هذا القانون. 17: املادة )ينظر -7
 (.5،6املعدلة  4 ،1( من هذا القانون قد الغت املواد ) 1381املادة ) علما ان -8
 ( من هذا القانون. 3/1)ر: املادة ينظ -9

 ( من هذا القانون.3/2ظر: م )ين -10
 ( من هذا القانون. 24: املادة )ينظر -11
 املعدل.  1959لسنة  188رقم  -12
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صــح به مع اختالف اجلنســية شــرط  (13)القانون اىل انه صــح الوصــية ابملنقول فقط مع اختالف الدين وي "ت
 الغاء مجيع النصوص التشريعية اليت تتعاريف و احكام هذا القانون.املقابلة ابملثل"،وأوضح بوجوب 

( من هذا القانون، يقودان اىل القول بعدم جواز الوصـــية ابلعقار مع 71واملفهوم املخالف لنص املادة )
اختالف اجلنســـية. وعليه فلو احتد املوصـــى له واملوصـــي ابلدين واختلفا ابجلنســـية فال اوز الوصـــية العقارية 

ــلمبين ــرايً  اً هما، وعليه فلو ان مســ ـصـ ــية حســــب    م ـصـــح الوصــ ــلم عراقي فال ت اوصــــى بعقار له يف العراق ملســ
 النص املتقدم.

ــأل عن مغزى هذا النص الذي مل جند له نظري  يف التشــــــــريعات العربية، وإذا كانت احلكمة هي  اً و نتســــــ
 عدم جوازها من غري العراقي  احلفاظ على اراضــــــــــي البالد وعدم االنتقال اىل االجانب، اذن ما احلكمة يف

 ؟(14) اىل العراقي هل يف ذلك ضرر  
النص املتقدم جاء مطلقاً فيشـــــمل ملكية الرقبة واملنفعة ويشـــــمل االشـــــخاص الطبيعيني او  ن  أويالحظ 

( منه اىل 255املعدل، اشـــــــار يف م ) 1971لســـــــنة  43. حىت قانون التســـــــجيل العقاري رقم (15)املعنويني
مراعاة "احكام القوانني العراقية ا اصــــــــــة ابألجنحم يف تســــــــــجيل الوصــــــــــية الواردة على حق امللكية وجوب  

ه نّ أ.علماً ان هذا القانون اشــــــــــــــار اىل (16)العقارية العائدة له اضــــــــــــــافة اىل االحكام الواردة يف هذا القانون"
كان املوقوف عليه او املوصـى "ال جيوز تسـجيل الوقف او الوصـية على العقار املسـجل ابسـم اجنحم اذا  (17)

قانون التسـجيل العقاري قد حدد مفهوم االجنحم، النه كل  ن  أله جهة اجنبية خارج العراق"، مع مالحظة  
شـخص ال حيمل اجلنسـية العراقية ومل يكن من رعااي الدول او االمارات العربية و اوجب عند توفر الشـروط 

 هي:لتسجيل العقار ابسم االجنحم و  (18)االتية
 .2كم  30يقع ضمن حدود البلدية وان يبعد العقار عن خط احلدود مبا ال يقل عن  ن  أ -أ
 توفر مبدأ املقابلة ابملثل. - ب
 عدم وجود مانع اداري وعسكري بتأييد كل من احملافظ والسلطة العسكرية املختصة. - ت
 موافقة وزير الداخلية. - ب

ـصـــــر هذا القانون تســــــجيل امللكية العقارية   ــلية وق لوجنحم فقط على حق امللكية واحلقوق العينية االصــــ
ـصــــــــرف يف االراضـــــــــي االمريية مبا ال يتجاوز دار واحدة للســـــــــكن وحماًل للعمل واعترب   االخرى عدا حق الت

 .(19)احلصة الشائعة ملكية اتمة هلذا الغريف

 
 . ( من هذا القانون71ملادة )ا -13
يف   منشور  تسجيلها يف التشريع العراقي،حبثاثبات الوصية ابلعقار و :حيدر حسني كارم:يف تفاصل هذت املالحظات ينظر  -14

 .125، ص 2006(، كانون االول 4د )جامعة كربالء، العد   جملة
كما ميكن القول  واز الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية يف حالة ان تكون الوصية للموصى به بكل الرتكة وليس له وارب    -15

ا الوصية بل على اساا املرياب (، ومن مث يستحق الرتكة على اسا88/3سيدخل يف حكم الورثة اليت اشارت اليهم م )  خاص فهنا
 . ( مدين شرط املقابلة ابملثل23م )وتطبق عليه احكام االرب مع اختالف اجلنسية الذي اجازته  

. مع مالحظة ان املوصي واملوصى له لو كاان متحدا اجلنسية كان يكون املوصى مسلم او ( من هذا القانون255ينظر م )  -16
 الوصية الحتاد الدين واجلنسية. وصى به عقار يف العراق صحتله مسلم او عريب وامل  عريب واملوصى

 .( من هذا القانون157) ظر:املادةين -17
 ( من هذا القانون.154/1املادة ):ينظر -18
 .( من هذا القانون155:املادة )رينظ -19
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 27:  العدد

ـصــــــوص  ، قد اشـــــــارت اىل انه 1987لســـــــنة  3تعليمات التســـــــجيل العقاري املرقمة   ن  أعلماً    يراعى ي
ــم االجنحم فيمــا يتعلق بتملكــه لوحــدة عقــاريــة يف العراق احكــام قــانون للــك  معــامالت نقــل امللكيــة ابســــــــــــ

املعدل، بشـــــــــرط توفر مبدأ املقابلة ابملثل مع االقامة يف العراق ملدة   1961لســـــــــنة   38االجنحم للعقار رقم  
و  11لكية بيعاً اسـتناداً إلحكام املواد سـبع سـنوات، وعند عدم توفر شـرط االقامة يقضـى بتـصفية هذت امل

 .(20)من هذا القانون   13و  12
ويالحظ ان قانون التســـــــــــــجيل العقاري قد ميز بني العريب واألجنحم، اذ بني ان رعااي الدول واإلمارات 
ــلية اىل موافقات اجلهات اليت يعينها القانون مع  العربية االخرى، خيضــــع يف تســــجيل احلقوق العقارية االصــ

ــانوانً   قــ ــاة القيود واإلجراءات املقررة  ــة العريب إال انّ (21)مراعــ ــانون مل يقيــــد حق ملكيــ القــ   . ومع ان هــــذا 
، قد حددت ضــــــــوابط للتملك ميزت فيها بني املواطن 1987لســــــــنة   3تعليمات التســــــــجيل العقاري رقم 

حكـام الواردة يف القـانون قيم يف العراق، حيـث اوجبـت فيمـا خيص للكـه للعقـار يف العراق االاملالعريب غري  
، اضافًة اىل وجود توفر مبدأ املعاملة ابملثل واستحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة  1955لسنة    5رقم  

ــنوات(، فرياعى يف للكـه العـقار يف  وزارة الـعدل، اـما املواطن العريب املقيم يف العراق اـقاـمة دائمـة )مخس ســــــــــــ
ــنـة    72العراق احكـام القـانون رقم   ، الـذي ال يشــــــــــــــرتط توافر مبـدأ املقـابلـة ابملثـل او وجوب  1978لســــــــــــ

 .(22)استحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل عليها 
( من قانون االحوال الشــخصــية النافذ، نرى ضــرورة تعديل هذت 71وأمام مالحظاتنا يصــوص املادة )

ـصــح الوصـــية ابلعقار وامل ـصــياغة اآلتية "ت ـصــح الوصـــية ابملنقول  املادة وجعلها ابل نقول مع اختالف الدين وت
ــى له  ــية إال اذا كان املوصـ ــية  ا مع اختالف اجلنسـ ـصــح الوصـ ــية، اما العقار فال ت فقط مع اختالف اجلنسـ
صــياغة اقرب اىل العدل واملنطق   عراقي اجلنســية وقت انشــاء الوصــية ووقت وفاة املوصــي". ونرى ان هذت ال

 وال تتعاريف ومصلحة البالد.
 االمريية باألراضيالوصية  :ملطلب الثانيا
االراضـــــــي الزراعية هي اليت تكون ملكية رقبتها للدولة وهي ما تعرف ابلتشـــــــريع العراقي ابألراضـــــــي  ن  إ

ـصــــــــرف فيها   واالنتفاع  ا، إما ان يبقى  (135)االمريية اليت تعود رقبتها اىل الدولة )وزارة املالية(، اما حق الت
ــرفة( ــمى يف هذت احلالة )امريية صـــــ ــه  (136)بيد احلكومة وتســـــ ــخاص او لنحه ، او تفوضـــــ احلكومة اىل االشـــــ

 .(23)ابللزمة
 

 .( من هذا القانون5ظر:املادة )ين -20
 ( من هذا القانون.159:املادة )رينظ -21
  1952( لسنة  9( من هذت التعليمات مع مالحظة ان قانون للك الكويتيني امواال غري منقولة رقم )12/1،2املادة )ينظر:    -22

كويتيني من القيود القانونية املفروضة على للك االجانب لوموال الغري منقولة مبا يف ذلك البساتني يف العراق عدا االراضي قد استثىن ال
تسجيل العقاري النافذ قد اخضع تسجيل االراضي الزراعية اململوكة ابسم الكوييت اىل موافقة اجلهات الرمسية اليت الزراعية إال ان قانون ال

يعينها القانون وهي جملس الوزراء مع مالحظة ان رعااي دولة الكويت يعاملون معاملة العراقي دون حاجة ألخذ موافقات بشأن تسجيل 
( من تعليمات  13/1( و املادة )12/3( من قانون التسجيل العقاري و املادة )160راعية، ينظر م )امللكية العقارية عدا االراضي الز 

 .1987لسنة  13رقم   التسجيل العقاري
اليت تعود رقيتها للدولة و تكون على ثالثة ( منه االراضي االمريية اللا "7يف م )  رف قانون التسجيل العقاري النافذوقد ع  -23

االراضي االمريية املفوضة يف الطابو: هي اليت   - االمريية الصرفة وهي اليت تعود رقبتها ومجيع حقوقها اىل الدولة. ب  راضياال  -أ :انواع
تفويف حق التصرف فيها اىل اشخاص وفق احكام القوانني وتعترب االراضي املوقوفة وقفاً غري صحيح اليت يقتصر وقفها على الرسوم 
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فلو رجعنا  ويصـوص االراضـي الزراعية فقد كانت مسـألة انتقاهلا ابلوصـية مع اختالف اجلنسـية ممنوعاً،
، كانت االراضــي 1951لســنة  40اىل فرتة العهد العثماين ولغاية صــدور القانون املدين العراقي النافذ رقم 

ه، الذي كان ال جييز انتقال 1274( من قانون االراضـــي العثماين لســـنة  110االمريية خاضـــعة حلكم م )
ـصـــت هذت املســــألة على انه "ال تنتقل  االراضــــي العثمانية اىل غري العثماين بوصــــية او مرياب او غريها، اذ ن

ــي العثماين"  ــي العثماين اىل ورثته االجانب وليس لوجانب حق الطابو يف اراضـــــــــ . ورل قانون (24)اراضـــــــــ
ــدور القانون املدين العراقي ونفاذت عام اال ــي العثماين ابقياً حىت صــــــ الذي الغات، وإذا كان هذا 1953راضــــــ

االخري مل يشـر صـراحة اىل جواز او عدم جواز الوصـية ابألراضـي االمريية مع اختالف اجلنسـية، إال انه كان  
ـصــرف بني العراقي واألجنحم ــاً على منع انتقال حق الت ــتفاد املنع قياسـ ــار هذا القانون اىل انه "ال  يسـ ، اذ اشـ
( من قـانون  71. وجـاءت م )(25)يثبـت حق االنتقـال مـا بني املختلفني يف الـدين وال بني عراقي و أجنحم"

وصــدر   االحوال الشــخـصـية لتأكد هذا املنع على اعتبار عدم جواز الوصــية ابلعقار مع اختالف اجلنســية،
ــجيل العقاري عام  كد على وجوب ان يراعى احكام القوانني العقارية ا اصـــــة  ، الذي ا 1970قانون التســـ

ــافة اىل االحكام الواردة يف  ــية الواردة على حق امللكية العقارية العائدة له، اضــــ ابألجنحم يف تســــــجيل الوصــــ
 هذا القانون.

قد منع تسـجيل الوصـية الواردة على حق التـصرف يف االراضـي االمريية او  ،(26)وإذا كان هذا القانون 
املوقوفة وقفاً غري صــــــحيح، وكذلك عدم جواز تســــــجيلها على املنشــــــعت و املغروســــــات احملدثة عليها بعد  
نشـر قانون حق التـصرف وان اجاز تسـجيل الوصـية ابلتمليك او الوصـية ابلعني الواردة على املغروسـات او 

ــعت  ـصــرف املنشـ ــر قانون الت ــي االمريية او املوقوفة وقفا غري صـــحيح قبل نشـ فهذا    ،(27)احملدثة على االراضـ
ــية  ــية، ومن مث القول بعدم جواز الوصـ ــية بني عراقيني او خمتلف اجلنسـ ــواء اكانت الوصـ النص جاء قطعياً سـ

مثل هذت الوصــية بدوائر   يف االراضــي االمريية )الزراعية(تبني متحدي اجلنســية او خمتلفيها وال جيوز تســجيل
ــواء  ــية وعدم جواز ترتيب اي اثر هلا، ســـــ التســـــــجيل العقاري، وهذا املنع برأينا يعين بطالن مثل هذت الوصـــــ
تعلقت ابلرقبة ام املنفعة،علماً ان قانون التســـــجيل العقاري قد اخضـــــع تســـــجيل االراضـــــي الزراعية اململوكة 

 .(28)يت يعينها القانون" ابسم الكويتيني اىل موافقة اجلهات الرمسية ال
 

االراضي االمريية املمنوحة ابللزمه: هي االراضي اليت منح حق التصرف   -ي االمريية املفوضة ابلطابو. جواألعشار او كليهما حبكم االراض
".علما ان هذا األنواع قد ت توحيدها مبسمى األراضي األمريية اململوكة للدولة ب احكام قانوين التسوية و اللزمةفيها لوشخاص حس

 .1976لسنة  53أراضي الدولة رقم  حسب املادة االوىل من قانون توحيد أصناف
ص   ،1972، بغداد-  احملدودة  العراقية  والطباعة  النشر  شركة  ،1ط  ا اص  الدول  القانونجابر جاد عبد الرمحن،  ينظر: د.  -24

339 . 
 .من هذا القانون 1199: م ينظر -25
 ( من هذا القانون.255: م )ينظر -26
الوصية ابلتمليك ابلعني الواردة على املؤسسات او املنشعت احملدثة على  ( قد اجازت تسجيل  250/2مع مالحظة إن م )  -27

اضي االمريية او املوقوفة وقفاً صحيحاً قبل النشر ويتصل حق التصرف يف االراضي للموصى له تبعاً للمنشعت او املؤسسات إال ان االر 
 . النافذ املشار اليها سابقاً اننيهذا برأينا يشمل العراقيني فقط وال يشمل خمتلفي اجلنسية طبقاً للقو 

قد   ،1978لسنة    13( من تعليمات التسجيل العقاري رقم  13( من هذا القانون مع مالحظة الفقرة )16/2ينظر: املادة )  -28
 :ك رعااي االخطار العربية لوراضي الزراعية خيضع للضوابط االتيةاشارت اىل ان لل

 .للكها اال مبوافقة جملس الوزراءرعااي دولة الكويت للك البستان دون اي موافقات اما االريف الزراعية فال جيوز هلم لجيوز  -أ
ال جيوز لرعااي الدول العربية االخرى للك االراضــي الزراعية والبســاتني اال يف احلاالت اليت جييزها قانون االصــالح الزراعي والقرار   - ب

 .ة للتأجري واالستصالح الزراعينسبابل  1984لسنة   178
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ويذهب رأي انه ال يســـتقيم القول ابن إخضـــاع وصـــية االجنحم ابلعقار يف العراق ينطبق على االراضـــي  
االمريية، إذ كيف ميكن القول إبخضـــــاع الوصـــــية للقانون العراقي يف فريف عدم امكان الوصـــــية اصـــــال.وان 

عراقي،ال يتناول االراضــــي االمريية وال يتعلق  ذت  ( مدين23( من املادة )2االســــتثناء املقرر بنص الفقرة )
األراضــي، فهو موجه أو يف االقل يفرتيف ان يوجه لوصــية االجنحم بعقار، مما جيوز له للكه و االيصــاء به، 

ـصــــــرفة أو امللك التام حبســـــــب تعبري القانون املدين العراقي، وذلك  أي وصـــــــية االجنحم بعقار من االمالك ال
 .(29)لقانون العراقي للك هذا النوع من العقارات لوجنحم يف حدود معينة على فريف اجازة ا

 حكم االرث العقاري : المبحث الثاني

أو ســــــبب حقيقة أو  يعرف البعض املرياب ابنه"خالفة املنتمي إىل امليت احلقيقي أو احلكمي بنســــــب،
ة. وا الفـة يف اإلرب جربيـة ابعتبـار فـاحلكمي كـاملفقود، واحلكم كـالوالء الثـابـت ابإلقرار أو ابلبينـ   حكمـا"،
. (31)هو ما يرتكه امليت من خري  قابل  للتمليك يثبت لورثته بعد موته"  اإلرب: ".وعرفة اخر ابنه(30)الشـارع

.وعرفـه  (32)وعرفـه اخر انـه" أن حيـل الوارب حمـل مورثـه فيمـا كـان لـه من أموال  أو حقوق مـاليـة  عنـد وفـاتـه"
الرتكة من امليت اىل ورثته االحياء ســــــــــــــواء اكان املرتوك مااًل او عقاراً او حقاً من احلقوق اخر ابنه "انتقال  

ـصـــبة على العقار او أي حق عيين  .(33)الشــــرعية" اما االرب العقاري فيمكن للباحث تعريفه ابنه الرتكة املن
 متعلق به سواء اكان هذا العقار ملكا صرفا ام ارضا مريية.

ـصــــــــــوص للك العقار ابالرب مع اختالف اجلنســـــــــــية بعدة  مر موقف وعموما فقد املشـــــــــــرع العراقي ي
ـصــية لالجانب عام  مراحل ابتداء عندما كان خاضـــع للدولة العثمانية وتالها صـــدور قانون االحوال الشـــخ

 (34)وبعدها القانون املدين العراقي النافذ.  1931
الاات يصــوص االمالك الصــرفه والثاين عليه ســنقســم هذا املبحث على مطلبني، نتطرق يف االول اىل ا

 االاات يصوص االراضي االمريية.
 االرث العقاري باالمالك الصرفه املطلب االول:

والثاين بعدت االمر الذي جيعلنا من   1931مر االرب العقاري ابالمالك الصرفة بدورين االول قبل عام  
 1931صـدور قانون االحوال الشـخصية لالجانب عامل تقسـيم هذا املطلب على فرعني االول املوقف قبل 

 والثاين بعد صدور القانون اعالت.
 1931املوقف قبل صدور قانون االحوال الشخصية لالجانب عامل : الفرع االول

يبــدا هــذا الــدور يف رــل الــدولــة العثمــانيــة حيــث رــل العراق طوال قرون عــدة احــدى الوالايت التــابعــة  
ــعا لتنظيمها القانوين،للدولة العثمانية وكان  ــالمية   خاضــــــ ــريعة االســــــ اذ طبقت الدولة العثمانية احكام الشــــــ

 
جامعة   -قانونكلية ال-وانني يف مسائل املرياب والوصية)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري  منصور حيىي عبد   حممد، تنازع الق  -29
 .54،ص2002املوصل،
 .58، 40ص م،1967الفقه والقانون،  احكام املواريث بني حممد مصطفى شلحم: الشي  -30
 .1،ص1975أصول علم املواريث)قسمة الرتكة ابلطريقة حلسابية وابلقرياط(،   ،عبد اجلواد أمحد -31
 .36ص القاهرة، ،4ط ا فيف، أحكام املعامالت الشرعية، مطبعة السنة احملمدية، علي -32
 . 34ص  دون سنة طبع، ب  ،دار احلديث القاهرة  ،االسالمية يف ضوء الكتاب والسنة  : املواريث يف الشريعةحممد علي الصابوين  -33
34-  
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حيث كان املعمول وفق قوانينها النافذت ان اختالف الدارين )اجلنســــــية( ابلنســــــبة لغري املســــــلمني يعد مانعا 
ـصـــمة بينهما واســــتحالل كل م نهما من االرب شــــرط اختالف املنعة )العســــكر( بني الدوليتني وانقطاع الع

ــلمون فيتوارثون فيما بينهم اذا يعتربون دار واحدة وال اتلف الداير فيما بينهم مهما  قتال االخرى اما املســـ
وهو راي ابو حنيفة الذي اخذ به جملس شـــــــــورى الدولة العثماين بقرار   (35)كانت اجلهة اليت يقيمون فيها   

ى النصرة والوالية فاذا وجد التعاون والتناصر ه مفادت )ان الوراثة تبىن عل  1324مارا سنة    27له بتاري   
ــد امتنعت  ــد بني الدولتني تثبت الوراثة واذا انتفى هذا التعاون والتعاضـ ومن مث فاالجنحم الذي  (36)والتعاضـ

ــتطيع ان يرب العراقي بعكس ما اذا   يقيم يف انكلرتا وهي دولة بينها وبني العراق انذاك تعاون مشـــــــرتك يســـــ
ــر واســـــــــتحل كل منهما قتال االخ كان مقيم يف دولة   ى  ر اخرى انقطع بينهما وبني العراق التعاون والتناصـــــــ

ــي العثماين  ــدر قانون االراضـــــ ــريعة االســـــــالمية يف رل الدولة العثمانية اىل ان صـــــ ورل العمل ابحكام الشـــــ
ـصــــادر ســـــنة   ز  ( منه انتقال اراضـــــي العثماين اىل ورثته االجانب كما مل جي110والذ منع يف م) ه  1374ال

ـصــــدد انتقال  حق الطابو لالجنحم يف اراضـــــي العثماين اال ان هذا القانون مل يوضـــــح او يبني احلل القانوين ب
اراضــي العثماين اىل ورثته من االجانب او العثمانني مما دفع جملس شــورى الدولة العثماين اىل اصــدار عدة 

 .(37)قرارات تضمنت املبادى االتية 
 امالك واراضي املتوفني من التبعة العثمانية التتوارب والتنتقل اىل ورثتهم واقار م االجانب. ن  إاالول: 
ـصــــــــــرفة والعقارات املوقوفة ذات املقاطعات اليت بعهدة االجانب تنتقل اىل ورثتهم : الثاين ان االمالك ال
 االجانب.
ـصـــــرفة واالراضــــــي الزراعية االمريية املوقوفة   الثالث: العائدة اىل االجانب تنتقل اىل ورثتهم ان االمالك ال
 .(38)العثمانني 

اال ان  ،(39)الرابع: ان قضـــــــــية اختالف الدار الشـــــــــرعية التطبق يف انتقال االراضـــــــــي العثمانية املوقوفة 
ــا  ــيمـا وان اـلدوـلة العثمـانـية ـقد دخـلت يف تـعامالت مع دول عـدـيدة منهـا فرنســــــــــــ االمر تغري فيمـا بـعد الســــــــــــ

وابرامها التفاقيات وبروتوكوالت ومعاهدات عديدة ما دفع الدولة العثمانية الصـدار قانون   واملانيا وبريطانيا
ة االجنبية لالراضـي العثمانية حيث اصـبح االمر من السـهولة وان من حق رعااي الدول االجنبية  يللك التبع

صــــــــــــــرف ابال ــرفــة والت صــــــــــــ راضــــــــــــــي الزراعيــة املوقعــة على الربوتوكول امللحق ابلقــانون ان تتملــك االمالك ال
 .(40)االمريية

ورـــل احلـــال عليـــه اىل ان جـــاء االحتالل الربيطـــاين وادخـــل قوانينـــه على العراق، وبعـــد اعالن الـــدولـــة  
ــية رقم   ــية( حمل عبارة )اختالف    1924يف عام   42العراقية وصـــــــــــدور قانون اجلنســـــــــ حلت عبارة )اجلنســـــــــ

ك ان املنتمي اىل دولة اخرى غري العراق اليرب  الدارين( الواردة يف التشــريعات العثمانية وصــار مقتضــى ذل

 
 . 237 ص مرجع سابق، الرمحن، عبد ادج  جابر.د -35
 . 237 ص مرجع سابق، الرمحن، عبد جاد  ابرج.د -36
 311ص ، 1986 اجلديد، االوقاف دار ،1ط، العراقي القانون يف االجانب  احلسون، حقوق الزهرة عبد صايب: ينظر -37
 .انذاك االستانة عاصمتها اليت العثمانية الدولة سيطرة   حتت لدولة اتبع شخص كل  العثمانني طلحمبص يقصد -38
 .312احلسون، مرجع سابق،ص الزهرة عبد ايبص: ينظر -39
 . 312 مرجع سابق،ص احلسون،  الزهرة عبد صايب: ينظر -40
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ــيــة بينهمــا  من العراقي وال  مهمــا كــانــت العالقــات الــدوليــة بني العراق   يرب من االجنحم الختالف اجلنســــــــــــ
 .(41)والدول االخرى

 1931الفرع الثاين: املوقف بعد عام 
ــية لالجانب ـصـــ الذي اوجب على احملاكم العراقية عند  (42)يف هذت الفرتة صــــــدر قانون االحوال الشــــــخ

ـصـــــــــية املتعلقة ابألجانب، ان تطبق ذلك القانون  وفق احكام حقوق الدول  النظر يف دعاوى املواد الشــــــــــخ
. وعندما صـــدر القانون املدين العراقي اجاز االرب مع (43)ا اصـــة ابعتبارها القانون الشـــخـصــي )اجلنســـية(

( مكنه على ان "قضــااي املرياب يســري عليها قانون 22اذ نصــت م )املقابلة ابملثل   طاختالف اجلنســية شــر 
ــيــة غري مــانع من االرب يف االموال املنقولــة   -املوروب وقــت موتــه مع مراعــاة مــا يلي: أ اختالف اجلنســــــــــــ

االجنحم    -والعقـارات، غري ان العراقي ال يرـثه من االجـاـنب اال من كـان ـقانون دولـته يورب العراقي مـنه. ب
ـصــت الذي ال وا رب له تؤول امواله اليت يف العراق للدولة العراقية ولو صـــرح قانون دولته يالف ذلك"، ون

( من هذا القانون على ان "املسـائل ا اصـة ابمللكية واحليازة واحلقوق العينية االخرى، وبنوع خاص 23م )
ــري عليها قانون امل ــية وغريها، يســ وقع فيما خيتص ابلعقار، طرق انتقال هذت احلقوق ابلعقد واملرياب والوصــ

ويســــــــــــري ابلنســــــــــــبة للمنقول قانون الدولة اليت يوجد فيها هذا املنقول وقت وقوع االمور الذي ترتب عليه 
، قد اشــــارت اىل انه 1987لســــنة  3علماً ان تعليمات التســــجيل العقاري املرقمة  .كســــب احلق او فقدت

ـصـــــوص معامالت نقل امللكية ابســــــم االجنحم فيما   يتعلق بتملكه لوحدة عقارية يف العراق احكام يراعى ي
امللغى، بشـــــــــرط توفر مبدأ املقابلة ابملثل مع االقامة يف   1961لســـــــــنة   38قانون للك االجنحم للعقار رقم 

صــفية هذت امللكية بيعاً اســتناداً إلحكام  العراق ملدة ســبع ســنوات، وعند عدم توفر شــرط االقامة يقضــى بت
 .(44)هذا القانون من  13و  12و   11املواد 

ونفس ما اشـران اليه يف الوصـية ينطبق على املرياب يـصوص تعليمات التملك وشـروطه اال اننا ننوت انه 
ــتمر جواز التملك العقاري لوجانب  ــدر قرار جملس قيادة الثورة املنحل    1994حىت عام (45)اســ حيث صــ

ــنـة    23رقم   رارات اليت تبيح التملـك العقـاري لغري  ومبوجبـه أوقف العمـل  ميع القوانني و الق  1994لســــــــــــ
حيث نظمت املادة    2005العراقيني.واســـــتمر الوضـــــع هكذا حىت بعد صـــــدور دســـــتور العراق الدائم لعام  

ـصــــت على )للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف العراق  23/3/1) ( إحكام التملك العقاري حيث ن
ــتثين   بقــانون( وهــذا النص يعين ان التملــك العقــاري من قبــل  وال جيوز لغريت للــك غري املنقول أال مــا اســــــــــــ
( 13أن قانون االستثمار رقم )  آلإالن مثل هكذا قانون  ااألجانب يقتضي ان ينظم بقانون ومل يصدر حلد  

 
 .163ص طبع، سنة بدون بغداد، ،1ط العراقي، ا اص  الدول القانون :طفىمص حامد -41
وينبغي االشارة اىل ان هذا   9/6/1931يف    922املعدل املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد    1931لسنة    78املرقم    -42

رى على االجانب غري املسلمني فيما يتعلق دعاوى املواد الش خصية و يسرى على املسلمني االجانب عندما يكون قانولم القانون يس
 . ية على املذهب السين او االمامي سلمني على اختالف املذاهب تطبق حبقهم االحكام الشرع الشخصي مدنيا اما ابلنسبة للمواطنني امل

 ( من هذا القانون.2ادة )ينظر: امل -43
 ( من هذا القانون.5ر:املادة )ظين -44
 .الناحية النظرية او التشريعية منولو  -45
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للمستثمر األجنحم االحتفاظ ابألريف وقد ت تعديل النص اباات جواز   اجاز( 10يف املادة ) 2006لسنة  
 خارج نطاق حبثنا ابلنسبة لإلرب. السماح له ابلتملك،وهو

ــرع العراقي ان يلغي القرار   نَ آلذا  ــنة23االوان للمشــــــ ــالة االرب العقاري   1994لســــــ ويعيد النظر مبســــــ
شـرط املقابلة ابملثل وفق ضـوابط و حمددات يضـعها املشـرع منها ان تكون اجلنسـية الفعلية للوارب عراقية يف 

 فعلية يف العراق التقل سنواي عن ثالثة اشهر.حالة تعدد اجلنسيات وان تكون له اقامة 
 املطلب الثاني: االرث العقاري باالراضي االمريية

ينطبق هنا و ال داعي  ه نفســـــ المر ابســـــبق وان اوضـــــحنا مفهوم االراضـــــي االمريية يف مســـــالة الوصـــــية و 
خـصوصـية يف مسـالة انتقال ها اراضـي زراعية هلا دللتكرار اال انه ينبغي االشـارة اىل ان االراضـي االمريية بع

ملكيتها ابالرب مع اختالف اجلنســـــية فلو رجعنا اىل اىل فرتة العهد العثماين ولغاية صـــــدور القالنون املدين 
ــعة للمادة )  1951العراقي عام   ــي االمريية خاضــ ــنة  110كانت االراضــ ( من قانون االراضــــي العثمانية لســ

راضـي اذا كانت عائدة ملتوىف عثماين )عراقي( اىل ورثته ه الذي كان ال جيييز انتقال ملكية هذت اال1274
االجانب كما اشـــارت اىل انه ليس لالجانب حق الطابو يف االراضـــي العثمانية )العراقية( حيث نص على 

ــي العثماين اىل ورثته االجانب وليس لالجانب حق الطابو يف اراضــــي العثماين..." ، (46)انه "التنتقل اراضــ
ـصــــرف فيها   مع مالحظة انه اذا كانت هذت االراضـــــي عائدة اىل اجنحم بســـــب للكها او اكتســـــاب حق الت

ــنة  7مبقتضـــــــــــــى قانون للك التبعة االجنبية املؤرخ يف   ــفر لســـــــــــ ه فانه جيوز ان تنتقل اىل ورثته   1248صـــــــــــ
ــورى الدولة  فقد الغي    1953. وبعد نفاذ القانون املدين عام  (47)االجانب وذلك طبقا ملقرارات جملس شــــ

ز هذا القانون)املدين( انتقال هذت االراضــــــــي مع اختالف اجلنســــــــية حيث  يون االراضــــــــي العثماين ومل جيقان
ــار يف م   منــه اىل انــه "اليرب حق االنتقــال مــا بني...عراقي و اجنحم"وعزز هــذا االمر قــانون   1199اشـــــــــــــ

ـصــــرف  املتوىف( من التســـــجيل العقاري النافذ حيث اشـــــرتط ان يكون اصـــــحاب حق االنتقال )اي ورثة املت
ـصــرف ابلعراقيني منهم واذا  ـصــر انتقال حق الت ــية العراقية فينح ــما منهم الحيمل اجلنسـ العراقيني فان كان قسـ

كما ان   (48)االريف االمريية منحلة وتســــجل ابســــم وزارة املالية   دكان مجيعهم الحيمل اجلنســــية العراقية فتع
ضـــــــر رغم عدم اعتبارهم اجانب وفق احكام هذا رعااي الدول واالمارات العربية هم ايضـــــــا مشـــــــمولون ابحل

ـصــــــــرف واصـــــــــحاب حق االنتقال مانع من هذا االنتقال وان  القانون وعليه فان اختالف اجلنســـــــــية بني املت
  ةالعربة بوقت اختالف اجلنســـية او احتادها وقت ســـبب نشـــوء حق االنتقال ســـواء ابلوفاة ام ابلغيبة املتقطع 

(49). 
ــح  ــي الزراعية  ن  أوواضـــ ــالة للك االراضـــ ــدور القانون املدين يف مســـ ــدد حني صـــ ــرع العراقي قد تشـــ املشـــ

لالجانب ســـواء عن طريق االرب ام غريت ملا لثله هذت االراضـــي من قوت للشـــعب وخطورة ان توضـــع بني 
 يد االجانب ملا له دور يف االقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري للبلد.

 
 . 339ص  ،جابر جاد عبد الر محن، مرجع سابق :ينظر -46
سنة مجادي االوىل    8و   ه1315مارا سنة    13ه و 1318ذي القعد سنة    13ه و  1291  لوز سنة  24الصادرة يف    -47
 ه. 1324مارا سنة 25ه و1326
 من هذا القانون.  191م  ينظر -48
 .118ص مرجع سابق،، طفى جميدمص  -49
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 27:  العدد

 الخاتمه   

 ج اوال: النتائ
ـصــوص التملك العقاري لالجانب  .1 ــرع العراقي يف االوانه االخرية ي ــح من قبل املشـ ــدد واضـ هنالك تشـ

 عموما والتملك به عن طرق الوصية واالرب خصوصا.
والثانية    1959الوصــية العقارية ابالمالك الصــرفة مع اختالف اجلنســية مبرحلتني االوىل قبل عام  تمر  .2

ــدور قــانون االحوال   ةيف رــل القوانني النــافــذ  ةحيــث كــانــت قبــل هــذت املــدة جــائز   تبعــد امــا بعــد صـــــــــــــ
 الشخصية النافذ فان منع الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية.

 المريية فان هذا احلظر وارد يف القانون املدين ومن مث عدم صحته.اما يصوص االيصاء ابراضي ا .3
صــــــــــــــرفة وان كان جائزا يف رل التشــــــــــــــريعات النافذت )املدين والتســــــــــــــجيل  .4 االرب العقاري ابالمالك ال

لســــــــــنة   23العقاري( اال ان التطبيقات العملية كانت تضــــــــــع املعوقات عليه حىت صــــــــــدور القرار رقم 
  . العراقيني  لغري  العقــــاري  التملــــك  تبيح   اليت  القرارات  و  القوانني  يع م  العمــــل  الــــذي أوقف  1994

  املادة  نظمت  حيث  2005  لعام الدائم  العراق دســــــــــتور صــــــــــدور بعد حىت  هكذا الوضــــــــــع واســــــــــتمر
صـــــــــــــت  حيث  العقاري التملك إحكام(  23/3/1)  يف  مكان   أي يف التملك  يف احلق للعراقي)  على  ن

ــتثين ـما الّ إ املنقول غري  لـلك  لغريت جيوز  وال  العراق  العـقاري  التمـلك  ان  يعين النص  وهـذا(  بـقانون   اســــــــــــ
 قانون. هكذا مثل ن آلا حلد يصدر ومل بقانون  ينظم ان  يقتضي األجانب قبل من

ــريع العـقاري مـنذ نفـاذ الـقانون امـلدين والجيوز  .5 االرب العـقاري لالراضــــــــــــــي االمريـية غري جـائز يف التشــــــــــــ
لالجـاـنب وان مل يوجـد صــــــــــــــاحـب حق انتقـال عراقي اـبدا ـفان االريف تنحـل انتقـال هـذت االراضــــــــــــــي  

 وتسجل ابسم وزارة املالية.
 ثانيا: التوصيات  

( من قانون االحوال الشــخصــية النافذ، نرى ضــرورة تعديل هذت 71أمام مالحظاتنا يصــوص املادة ) .1
ـصـــــح الوصــــــية ابلعقار واملنقول مع اختال ـصـــــياغة اآلتية "ت ـصـــــح الوصــــــية املادة وجعلها ابل ف الدين وت

ابملنقول فقط مع اختالف اجلنسـية، اما العقار فال تـصح 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.
ويعيد النظر مبســـــــالة االرب العقاري  1994لســـــــنة23للمشـــــــرع العراقي ان يلغي القرار    وان اآل نَ آلذا  .2

شـــــرط املقابلة ابملثل وفق ضـــــوابط و حمددات يضـــــعها املشـــــرع منها ان تكون اجلنســـــية الفعلية للوارب 
 عراقية يف حالة تعدد اجلنسيات وان تكون له اقامة فعلية يف العراق التقل سنواي عن ثالثة اشهر.

 صادرالم

 اوال: املؤلفات والبحوث
 .1،ص1975أمحد عبد اجلواد،أصول علم املواريث)قسمة الرتكة ابلطريقة حلسابية وابلقرياط(،  -1
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-، شــــــــــــــركة النشــــــــــــــر والطباعة العراقية احملدودة 1القانون الدول ا اص ط د.جابر جاد عبد الرمحن، -2
 .1972غداد،ب

 .بدون سنة طبع  بغداد، ،1ط حامد مصطفى: القانون الدول ا اص العراقي، -3
حبث منشـــــــور يف جملة  حيدر حســـــــني كارم:اثبات الوصـــــــية ابلعقار وتســـــــجيلها يف التشـــــــريع العراقي، -4

 .2006ن االول (، كانو 4جامعة كربالء، العدد )
 . 1986، دار االوقاف اجلديد،  1، حقوق االجانب يف القانون العراقي، طصايب عبد الزهرة احلسون  -5
 .القاهرة ،4ط، علي ا فيف، أحكام املعامالت الشرعية، مطبعة السنة احملمدية -6
صــابوين: املواريث يف الشــريعة االســالمية يف ضــوء الكتاب والســنة، -7  احلديث القاهرة،دار  حممد علي ال
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 الملخص

 االســـــــــــتدامة واســـــــــــرتاتيجية التنظيمي، التجديد قدرات إبعاد  وتشـــــــــــخيص حتديد الدراســـــــــــة إىل  دف
ولغريف حتقيق أهداف الدراسة  شركيت )زين العراق،أسياسيل( لالتصاالت املتنقلة،مسـتوى االسـتباقية على 

وتضــــــمن الثاين عريف نظري   مباحث، اســــــتعريف األول املنهجية العلمية للدراســــــة، اربعةت تقســــــيمها إىل 
إىل   الرابع  فقد تطرق إىل اختبار الفرضــــــــــيات وحتليل نتائجها، بينما أشــــــــــار الثالثملتغريات الدراســــــــــة، أما  

املديرين يف ( عينة من  130الســـــتبانة وتوزيعها على )االســـــتنتاجات والتوصـــــيات، وت اســـــتخدام اســـــتمارة ا
ـصـــــــاالت املتنقلة، تنيالشــــــــرك ــائي ابســــــــتخدام حتليل االرتباط وحتليل   لالت ـصـــــ وأشــــــــارت نتائج التحليل اإلح

اال دار إىل التحقق من فرضــــــــــيات الدراســــــــــة الرئيســــــــــية والفرعية يف املنظمة )جمتمع( الدراســــــــــة، ومن ابرز 
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ــتنتاجات هو   العالقات  وتنمية  وتنظيم وادارة  التواصــــــــل على  ابلقدرة  املبحوثة  الشــــــــركات ادارة اهتماماالســــــ
 التغيري  وإحـداب،  العـاملني  االفراد  بني  املعلومـات  وتبـادل  االداء  وحتســــــــــــــني  تطوير  و  االفراد  مع  االجتمـاعيـة

 .وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات .التنظيمي التجديد يف الشركات جناح اىل يؤدي الذي
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

اليت تســعى إليها  جَذب التجديد التنظيمي انتبات األكادمييني واملمارســني بوصــفه احد القضــااي اجلوهرية 
املنظمات، فهو الوســــــيلة املســــــتمرة لتحســــــني قدرات ومهارات العاملني يف املنظمات وزايدة إنتاجيتها، لذا  
تســعى املنظمات اىل اعتماد التجديد ضــمن رســالتها ورعيتها ومنهجها لتتماشــى مع التطورات اجلديدة يف 

ــاء طرائق ومـفاهيم  اجملـاالت املختلـفة )البيئـية، التكنولوجـية، االســــــــــــــرتاتيجـية والتنظيمـية(، وهو حمـاوـلة إلرســــــــــــ
تنســــــــــجم مع الظروف واملواقف واألزمات اليت لر  ا املنظمات، لذا فان االاراط يف عمليات بناء قدرات 
ــتباقية، وابلتال يتطلب من املنظمات التفكري دائما  ــتدامة االســــــــ التجديد مي كن املنظمات من حتقيق االســــــــ

 جيتها واميع مواردها لتقدي منتجات وخدمات تلحم حاجات زابئنها.إبعادة ترتيب اسرتاتي
نظرا لـلدور املهم والـبارز اليت تؤدـيه ـقدرات التجـدـيد التنظيمي يف حتقيق أهـداف املنظمـة املرجوة وزايدة  و 

ابتت املنظمات أكثر إدراكا أن إذ   االســـــــــتدامة االســـــــــتباقية، حتقيق إىل وصـــــــــوالقيمتها وقدر ا التنافســـــــــية  
ــية  ا ــر الثمني يف حتقيق امليزة التنافســــ ـصـــ ــم يف بقائها وجناحها وكونه العن ــتباقية العامل احلاســــ ــتدامة االســــ الســــ

ــتدامة،  ــة،املســ ــة،   وحتقيقاً ملا تقدم تتجســــد مشــــكلة الدراســ ــة الرئيســ ابجلدل الفكري حول متغريات الدراســ
ديد وتشخيص إبعاد قدرات  حتوهدفت الدراسة اىل    وذلك بسبب حداثة املوضوع عند الكتاب والباحثني،

ـصــــــــاالت املتنقلة )زين العراق،  التجديد التنظيمي، واســـــــــرتاتيجية االســـــــــتدامة االســـــــــتباقية يف شـــــــــركات االت
ـصـــــص األول للمنهجية العلمية للدراســــــة وتناول   أســــــياســــــيل(، وت تبويب الدراســــــة إىل جمموعة مباحث خ

ــقيه قدرات التجديد التنظ ــتباقية وابرز  املبحث الثاين اإلطار النظري بشــــ يمي واســــــرتاتيجية االســــــتدامة االســــ
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 27:  العدد

عناصرها، وتناول املبحث الثالث اختبار عالقة االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة، وجاء املبحث الرابع  
 .بعريف اهم االستنتاجات والتوصيات

 Methodology Study: المنهجية العلمية للدراسة المبحث االول

 Problems of the studyأواًل: مشكلة الدراسة 
ــتبدال وحتديث وحتســـــــني   ن  إ ــبب بقيام املنظمة ابســـــ التحدايت والتغيريات الكبرية اليت حتدب، قد تتســـــ

لتضــــــمن بقاءها واســــــتمراريتها يف ممارســــــة أعماهلا ابلشــــــكل الذي وتطوير وتغيري أجزاء جوهرية من املنظمة  
ــتقبلـيةميكنهـا من مـنافســــــــــــــة املنظمـات األ من خالل عملـيات االـبداع واالبتكـار   خرى وفق تطلعـا ـا املســــــــــــ

كون مبثابة اآللية ت  يتواملعرفة، وابلتال فإن مثل هذا التحول يستلزم القيام ببناء قدرات التجديد التنظيمي ال
ـصــــر أســـــاســـــي مؤثر يف اســـــتدامة الشـــــركة للتكيف مع البيئات الديناميكية املعقدة، قدرات ، وعليه فان وعن

 .التجديد التنظيمي لثل حتداي كبريا ابلنسبة للعديد من املنظمات
وتتمثل هذت املشـــكلة ابجلدل الفكري حول متغريات الدراســـة الرئيســـة، وذلك بســـبب حداثة املوضـــوع 

وان قـــدرات التجـــديـــد التنظيمي، مل حتظ ابهتمـــام ابلغ من البـــاحثني، وافتقرت   عنـــد الكتـــاب والبـــاحثني،
ــات لب ــبب التطورات الدراســ ــتباقية على الرغم من تعارم أمهيتها بســ ــتدامة االســ ــرتاتيجية االســ يان مفهوم اســ

ــادية واالجتماعية وازدايد وعي وثقافة الزابئن واهتمام الدول يف حتســـــــني واقع البيئة احمليطة،  ـصــــ البيئية واالقت
ـصـــــارمة يف محاية البيئة الداعمة لدمي ومة املوارد والقدرات واحلفاظ وســــــن العديد من القوانني والتشــــــريعات ال

وعلى الرغم من اجلهود الســــابقة يف بيان مفاهيم هذت املوضــــوعات وحتليل مضــــامينها الفكرية،   على البيئة،
صــــــــــــــي، وميكن خلطريهـا    إال إن هـناك كثرياً من القضـــــــــــــــااي املعرفـية مـازاـلت حبـاجـة إىل مزـيد من البحـث والتق

 -ابلتساعالت االتية:
قدرات التجديد التنظيمي واســـــــــــــرتاتيجية االســـــــــــــتدامة  بني ونوعها واألثر رتباطاال عالقات طبيعة ما .أ

 االستباقية؟
ــتباقية   .ب ــتدامة االســـــ ــرتاتيجية االســـــ ــتفادة من قدرات التجديد التنظيمي يف حتقيق اســـــ كيف ميكن االســـــ

 للمنظمة؟
ا )قدرات ما هي االســس واملرتكزات الفلســفية واملفاهيمية ملوضــوعات الدراســة واجلدل الفكري بينهم .ت

 التجديد التنظيمي، اسرتاتيجية االستدامة االستباقية(؟.
ـصـــــورا واضــــــحا عن قدرات التجديد التنظيمي وخلثريها يف حتقيق اهل لتلك   .ث دارة الشــــــركات املبحوثة ت

 اسرتاتيجية االستدامة االستباقية؟
 Importance of studyثانيًا: أهمية الدراسة 

تتمثل أمهية الدراســـــات العلمية بشـــــكل عام ابالنعكاســـــات والفوائد املتحققة من جراء تنفيذها ومدى 
مســـــــامهتها يف تطوير الواقع امليداين للدراســـــــة، لذا ميكن تقســـــــيم أمهية الدراســـــــة احلالية ضـــــــمن حماور ثالثة 

 -هي:
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 احملور األول: األمهية النظرية
 -ضوء النقاط اآلتية:تتجسد األمهية النظرية للدراسة يف 

ــرتاتيجية(  .1 ــوعات يف جماالت خمتلفة )،نظرية املنظمة، االدارة االسـ ــة حديثة حتاول الربط بني موضـ دراسـ
 مبا يقدم اغناء معرفيا وفكراي وهي حماولة متواضعة لتقدي مفاهيم وأسس جديدة ملنظمات اإلعمال.

تيجية االســـــتدامة االســـــتباقية ميكن ان  ركزت الدراســـــة احلالية على موضـــــوع التجديد التنظيمي واســـــرتا .2
تســـــــــــاهم يف توفري بعض املفاهيم والنتائج اليت ت التوصـــــــــــل هلا يف زايدة اإلثراء الفكري والرتاكم املعريف 

 للباحثني يف جمال متغريات الدارسة.
 احملور الثاين: األمهية امليدانية

ـصــــــاالت تتجلى األمهية امليدانية بتقدي املعاجلات واملقرتحات إلدار  ة الشـــــــركات املبحوثة )شـــــــركات االت
املتنقلة )زين العراق، اســــيا ســــيل العراقية( ووضــــعها موضــــع التنفيذ واالفادة منها، ألجل االرتقاء بواقع أداء 
ــركات املبحوثة من خالل جهود مدراء الشـــــــــــركات ودورهم يف حتقيق االبداع والتميز ومقابلة حاالت  الشـــــــــ

فادة من تطبيق مفاهيم قدرات التجديد التنظيمي، واسـرتاتيجية االسـتدامة عدم التأكد البيئي من خالل اال
 االستباقية، وابلتال حتقيق أهداف الشركات يف التميز واالبداع واالبتكار.

 ج. احملور الثالث: األمهية البشرية
وذلك من   الدراســـــــــــــة احلالية ذو دور كبري يف تطوير القدرات االبداعية ملدراء الشـــــــــــــركات املبحوثة، ن  إ

خالل إيضـــــاح ابرز نقاط الضـــــعف والعوائق اليت تواجه املدراء اليت حتول دون تطبيق ابعاد قدرات التجديد  
ــيات  ــتفادة من التوصــــــ ــؤوليتهم االجتماعية ااات زابئنهم، وابالســــــ التنظيمي، وكذلك ضــــــــعف إدراكهم ملســــــ

ـية على البيـئة احمليطـة ابلشــــــــــــــركـات  واملقرتحـات املقـدمـة، اضــــــــــــــف إىل ذـلك أمهـية مـا ـقد حتققـه من ا ر اجيـاب
 واملتمثلة ابجملتمع نتيجة حتسني واقع البيئة ودميومة القدرات التنظيمية.

 Objective Study : أهداف الدراسةثالثا
ــية، بناء قدرات  ــياســـــــــ ــة هو التحقق من العالقة والتأثري بني )املهارات الســـــــــ إن  اهلدف الرئيس للدراســـــــــ

اســـرتاتيجية االســـتدامة االســـتباقية( وذلك يف ضـــوء مشـــكلة الدراســـة وأمهيتها، وبشـــكل التجديد التنظيمي، 
 أكثر حتديداً  دف الدراسة إىل حتقيق اآلا:

خلطري معريف متكامل ملوضـوعات الدراسـة األسـاسـية، املتمثلة، بقدرات التجديد التنظيمي، اسـرتاتيجية  .1
الطروحات العلمية ا اصــة  ذت املوضــوعات يف االســتدامة االســتباقية، من خالل االطالع على أهم  

 جماالت عديدة )نظرية املنظمة واالدارة االسرتاتيجية( والتأطري املعريف املوجود فيها.
حتديد وتشـــــخيص إبعاد قدرات التجديد التنظيمي، واســـــرتاتيجية االســـــتدامة االســـــتباقية يف شـــــركات  .2

 االتصاالت املتنقلة.
ــ)حتديد مدى قدرة الشــــــركات املب .3 املقدرة حوثة على امتالك أبعاد بناء التجديد التنظيمي واملتمثلة بــــــــــــــــــ

( اليت االســــــرتاتيجية، اســــــتثمار الوقت، املمارســــــات القيادية، التواصــــــل، التوجه  و التعلم،ادارة املعرفة
 تؤهلها ملواكبة التغريات البيئية والتكّيف معها من أجل حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
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عرف على اإلجراءات الفعليـة املتخـذة من قبـل الشــــــــــــــركـات عينـة الـدراســـــــــــــــة لبنـاء قـدرات التجـديـد الت .4 
 التنظيمي.

ـصــاالت املتنقلة  .5 الكشـــف عن واقع ممارســـة اســـرتاتيجية االســـتدامة االســـتباقية يف الشـــركات العراقية لالت
 )عينة الدراسة(.

 Bounders Studyرابعًا: حدود الدراسة 
ــم ضـرورة   ن  إ ألية دراسـة اكادميية   أسـاسـية؛حـصر حدود الدراسـة ضـمن نطاقات حمددة واضـحة املعالـــــــــــــ

ضــمن اختصــاص علمي معني، وبذلك اصــبح لزاماً تشــخيص احلدود الزمانية واملنظماتية والبشــرية واملكانية  
 -والعلمية على النحو االا:

ابملدة اليت قام الباحث إبجراء الدراســة فيها واملتمثلة  احلدود الزمانية: تتجســد احلدود الزمانية للدراســة   .1
 26( ولغاية )2017/  25/5بعملية مجع البياانت والام اجلانب النظري والعملي للمدة املمتدة من )

( اليت مشلت إعداد الدراســـة التطبيقية يف الشـــركتني املبحوثتني، ختللتها فرتة توزيع اســـتمارة  7/2018/
ــتمارة   ــتبانة واســــــ ــة االســــــ ــية، ومقابلة املدراء وتدارا آرائهم ومقرتحا م عن الدراســــــ ـصـــــ املقابلة الشــــــــخ

 مع احلصول على املوافقات الرمسية الالزمة الجناز الدراسة. واهدافها،
ــياســــيل اليت وشــــركة العراق زين بشــــركة املنظماتية احلدود لثلت:  املنظماتية احلدود .2  قطاع اىل تنتمي أســ

 االتصاالت.
ـصـــاالت   البشــــرية: احلدود .3 اســــتهدفت الدراســــة املســــتوايت االدارية )العليا، الوســــطى( يف شــــركات االت

املتنقلة)زين العراق، أســـــــياســـــــيل(، وت اختيار عينة من االدارات العليا من )الرئيس التنفيذي ورعســـــــاء  
( مديراً من ذوي 130واعضاء جملس االدارة ورعساء االقسام ومدراء الشعب وغري ذلك(، وعددهم )

ــرتاتيجي يف ا رب  ــناعة القرار االســـــــ ــاص واملهارات املتميزة وهلم الدور الفاعل يف عملية صـــــــ ـصــــــ ة واالخت
 الشركات املبحوثة.

ـصــاالت املتنقلة )زين العراق، آســـيا ســـيل( عينة للدراســـة كولا املكانية احلدود .4 : ت اختيار شـــركات االت
ــية،  مبحافظيت املتمثلة اجلغرافية رقعةال األقرب واألنســــــب لتحقيق فرضــــــيات الدراســــــة وأهدافها الرئيســــ

العراق(، ويتبع  زين)لشــــــركة الرئيس املركز بغداد وحمافظة ،لشــــــركة آســــــياســــــل()  ابلنســــــبة وكربالء بغداد
ــرية(، ويتبع حمافظة كربالء كل من حمافظات   ــماوة، الناصـ حمافظة بغداد كل من احملافظات )دايىل، السـ

 )النجف، اببل، القادسية(.
 البحث حمدد علمياً مبا جاء الهدافه. العلمية: إنّ احلدود  .5

 Study Hypotheses خامسا: فرضيات الدراسة
ــيات  ــة على جمموعة من الفرضـــــــــ ــة وحتقيقاً ألهدافها فقد اعتمدت الدراســـــــــ اعتماداً على أمهية الدراســـــــــ

 الرئيسة والفرعية وهي كاآلا:



  

 دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين ف شركات االتصاالت  - أثر قدرات التجديد التنظيمي ف حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية  
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 Connection of Hypothesesأوال: فرضيات االرتباط 
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني قدرات التجديد التنظيمي  1H0)األوىلالفرضــــية الرئيســــة 

 -البعادها واسرتاتيجية االستدامة االستباقية البعادها( وتتفرع هذت الفرضية ثالب فرضيات فرعية هي:
ــتـدامـة البيئيـة   ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي .أ واالســــــــــــ

 االستباقية.
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني ابعاد قدرات التجديد التنظيمي واالســتدامة االقتصــادية  .ب

 االستباقية.
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني ابعاد قدرات التجديد التنظيمي واالسـتدامة االجتماعية  .ت

 االستباقية.
 Influence of the hypothesesالتأثري اثنيا: فرضيات 

ــة الثانية   ــية الرئيســــــــــ )ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية لقدرات التجديد التنظيمي   H02الفرضــــــــــ
 البعادها على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية( وتتفرع من هذت الفرضية ست فرضيات فرعية هي:

 رة االسرتاتيجية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للمقد .أ
 ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للتواصل على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية. .ب
 ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية لالستغالل الوقت على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية. .ت
 عنوية للتوجه  و التعلم على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.ال توجد عالقة خلثري ذات داللة م .ث
 ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للممارسات القيادية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية. .ج
 ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية. .ح

 Study Of Methodسادسًا: منهج الدراسة 
اعتمدت الدراسـة املنهج الوصـفي التحليلي أسـلوابً يف معاجلة املوضـوع ألنه يعد  مالئماً لدراسـة الظواهر 
ـــبا ـا ونـتاجهـا ويتعرف على العواـمل املؤثرة   االجتمـاعـية، إذ يـقدم البـياانت عن واقع هـذت الظواهر مبيـناً أســــــــــــ

 ا روج ابستنتاجات وتوصيات بشألا.فيها ويفيد من وراء ذلك 
 Statistical Methodsسابعًا: األساليب اإلحصائية  

ـصــــــائياً والتوصـــــــل إىل  ـصــــــائية يف معاجلة البياانت إح اعتمد الباحث على جمموعة من األســـــــاليب اإلح
 (person correlationاالســـــــــتنتاجات وكانت هذت األســـــــــاليب تتمثل مبعامل االرتباط ا طي لبريســـــــــون)

( للتثبت من معنوية F( واختبار )T( واختبار )Simple Regressionذلك اال دار ا طي البســـــــــيط )وك
 (.Excel( و )ssps 20النماذج وذلك ابستخدام برانمج )

 Society and Study Sampling ته وعينثامنًا: مجتمع الدراسة 
ـصــــــــاالت املتنقلة )زين العراق،  جمتمع الدراســـــــــة: .أ يتكون جمتمع الدراســـــــــة األصـــــــــلي من شـــــــــركات االت

 ،لشــركة آســياســل()  ابلنســبة وكربالء بغداد مبحافظيت املتمثلةأســياســيل( الواقعة ضــمن الرقعة اجلغرافية 
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العراق(، ويتبع حمـافظـة بغـداد كـل من احملـافظـات )دايىل،  زين)لشــــــــــــــركـة الرئيس املركز بغـداد وحمـافظـة 
 ماوة، الناصرية(، ويتبع حمافظة كربالء كل من حمافظات )النجف، اببل، القادسية(.الس

األقســـــــام   من املســـــــتجيبني من املديرين ورعســـــــاء  (130)  عينة الدراســـــــة: وتكونت عينة الدراســـــــة من .ب
ـصــــــاالت املتنقلة )زين العراق، أســـــــياســـــــيل( يف حمافظيت )كربالء  العاملني  والشـــــــعب يف شـــــــركات االت

اليت ت اختيارها ليقرتب العدد من التوزيع الطبيعي الضـــروري يف اختبارات االرتباط  املقدســـة، بغداد(، 
( يعـد مقبوال يف مثـل هـذت االختبـارات ألنـه 30واال ـدار، إذ إن عـدد املشـــــــــــــــاهـدات اـلذي يتجـاوز )

 Surveyوقــــد ت اعتمــــاد املقيــــاا الــــذي قــــدمتــــه )،  (Palta,2003: 6)من التوزيع الطبيعي  يقرتب  
System( هو 90%ومكملها )  10%)( وهامش خطأ بني العينة واجملتمع يبلغ )0.99)  ( مبســــتوى ثقة

وهو مقياا لتحديد أقل حجم عينة جملتمع كبري جدا او غري معروف مدى اســــــتجابة عينة الدراســــــة، 
(www.Survey System.com،)  ( ومع األخذ بنظر االعتبار  124وكان أقل عدد مقبول للعينة ،)

ــرتجاعها، اذ ت توزيع ) ــبة من االســــتمارات اليت ال يتم اســ ــتمارة اســــتبانة على العينة قيد 141نســ ( اســ
 (.%92( مجيعها صاحلة للتحليل أي بنسبة استجابة بلغت )130الدراسة أعيد منها )

 Study Theoretical Part: الجانب النظري للدراسة ثانيث الالمبح

 املحور االول: قدرات التجديد التنظيمي 

الااتاانااظااياامااي الااتااجااااااديااااااد  قاااااادرات  ماافااهااوم   Concept of Organizationalاواًل: 
Renewal Capabilities  

مفهوم التجديد التنظيمي مل ينال االهتمام الكايف من قبل الكتاب والباحثني وذلك بســــــبب حداثة  نّ إ
هذا املفهوم يف الدراسات والبحوب من جانب ونتيجة االختالط بينه وبني مفهوم التغيري من جانب أخر، 

ري ويـــدل معىن  اذ ان معظم الـــدراســــــــــــــــات تركز على عمليـــة التغيري، وذكر التجـــديـــد يف آايت القرآن الك
 امل تر ان   خلق الســــموات واالريف ابحلق ان يشــــأ يذهبكم و ا يلق جديدالتجديد يف قوله تعاىل  

وقـالوا إذا كنـا عظـامـا  ( اذ تـدل على االحيـاء واالعـادة ملـا كـان موجود، وقولـه تعـاىل  19)ســــــــــــــورة ابراهيم:
خلقاً مثل االول ولكن حبال جديد، وملعرفة  ( اي49)ســـــــــــورة االســـــــــــراء:  ورفاات إان ملبعوثون خلقا جديداً 

-Merriam)( ت البحــث عنهــا يف القواميس العربيــة واالجنبيــة، يف قـاموا(Renewalمعىن كلمــة اـديـد  
Webster Dictionary,2008وكـذـلك أن الفـعل اـدـيد يتميز   ن الفـعل اـدـيد خيتلف عن الفـعل تغيري،( أ

( يشــــري أن التجديد هو جدد الشــــيء صــــريت 2013،املعجم الغينعن الفعل تغيري يف تعريفه الواســــع، ويف )
ــيء قدي، وهو مادي لتجديد امللبس، الســـــــكن او   ــيء جديد، أو تبديل شـــــ ــاء شـــــ جديدا، والتجديد أنشـــــ
معنوي لتجـديـد منـاهج التفكري وطرق التعليم، وامـا فعـل التغيري يعين جعـل أو عمـل الشــــــــــــــيء خمتلف كمـا  

 Merriam-Webster Online Dictionary 2008, Webster’s Seven Newجاء يف القواميس )
Collegiate Dictionary 1972, Webster’s New World Dictionary 1962  ويشــــــــمل التغيري ،)

ــتبدال، وان معىن التجديد اصـــطالحا كما جاء يف قواميس اللغة االنكليزية، اذ إن أغلبها  االنتعاش أو االسـ
  Oxford( يعين جعل الشــيء كأنه الشــيء اجلديد، ويف قاموا )Renewalتشــري أن اصــل الفعل اديد )



  

 دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين ف شركات االتصاالت  - أثر قدرات التجديد التنظيمي ف حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية  

167 

University press, 2014 ( ان الفعل جدد يعين إعادة خلســــيس )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 

 .http://dictionary.cambridge.orgاحا حتسينه حبيث يصبح أكثر جن
ــاء املوارد والقدرات   ن  أويف الواقع  ــتمر والتعديل والتغيري وإعادة إنشــ القدرة التنظيمية على االبتكار املســ

ـصـــــــــدر الرئيســــــــــي للقدرة التنافســــــــــية املســــــــــتدام ة يف البيئات املضــــــــــطربة  واالســــــــــرتاتيجيات التنظيمية هي امل
(Eisenhardt & Martin, 2000:1106 وحتدد قدرة املنظمة على التجديد مدى كفاء ا وقدر ا على ،)

وتشــــــــــــمل القدرة على التجديد التنظيمي قدرات املنظمة على إنتاج  ،اســــــــــــتخدام مواردها للتعلم واالبتكار
ــات االبتكـــار، أي املنتجـــات والعمليـــات واألفكـــ  ــدة وابلتـــال التكيف مع التغريات  التعلم وخمرجـ ــديـ ار اجلـ

ا ارجـية وكذلك خلق التغيري من داخل املنظمـة، وبعـبارة أخرى فإن املنظمـة ذات الـقدرة الـعالـية على إعادة 
ــا أن  ــتجـابة لتحـدايت اليوم ومواكـبة التغريات يف البيـئة، ولكن أيضــــــــــــ التجـديد ليس فقط قادرة على االســــــــــــ

 & ,Nisula:61ري يف داخــل املنظمــة وابلتــال تغيري قواعــد الســــــــــــــوق )تكون رائــدة من خالل خلق التغي
Kianto, 2013.) 

ــد ) ــل بـــدال من جمموع   ن  أ(  Spender, 1996a: 68ويؤكـ ــة ككـ ــد التنظيمي هو قـــدرة املنظمـ ــديـ التجـ
املعرفـــــة اجلمـــــاعيـــــة   التنظيمي يف  التجـــــديـــــد  القـــــدرة على  أفرادهـــــا، وت تضــــــــــــــمني   2004:12,)مهـــــارات 

Poyhonen( ويضــــــــــــــيف ،)Helfat & Peteraf, 2003:1002 ان اـديـد القـدرات هو عمليـة تـدرجييـة )
ــتثمارات واإلجراءات ــدة ابالســـ ــركة األخرى مثل   وتطورية مســـــرتشـــ ــة وبدعم من موارد وقدرات الشـــ املدروســـ

(، وان قــدرات التجــديــد التنظيمي هي قــدرات تنظيميــة  Kusar  2010:10القيــادة و الثقــافــة التنظيميــة )
 ,Kiantoمتعددة إلعادة خلق وتعديل األصـول غري امللموسـة من خالل آليات التعلم املسـتمر واالبتكار )

لتجديد التنظيمي هي القدرة الشـــاملة للمنظمة وادد نفســـها ابســـتمرار من (، و كذلك قدرة ا2007:345
ــاســــــي يف البيئات املتغرية وكذلك تتمكن املنظمات من تبين  ــتمر واالبتكار، هذا أمر أســــ خالل التعلم املســــ
ــدفق  التـــــ ــة  ــالـــــ حـــــ يف  ــة  اثبتـــــ ــة  بيئـــــ يف  ــا  ــغيلهـــــ وتشــــــــــــ ــا  ــهـــــ نفســــــــــــ على  ــاظ  واحلفـــــ ــة  متوقعـــــ غري  أحـــــــداب 

ــتمر) (، وكــذلــك ميكن تعريف قــدرة التجــديــد على ألــا قــدرة املنظمــة  Kianto,2014:99 ,  Nisulaاملســــــــــــ
ــتـباقـية جـدـيدة   هنفســــــــــــــ الوـقت  ابحلفـاظ على عوامـل النجـاح احلـالـية )أصــــــــــــــول املعرـفة( يف   بـناء ـقدرات اســــــــــــ

ينبغي أن تكون املنظمة قادرة على تطوير   (، وPoyhonen, 2004b, 44للمســـــــــــتقبل )املعرفة اجلديدة( )
القائمة  لق معارف جديدة، التعلم واالبتكار نتيجة التفاعل بني أصـــــــــول املعرفة وقدرات   أصـــــــــوهلا املعرفية

 (.Harju ,2010: 28التجديد )
ــاملة للمنظمة اليت  وبناءا على ما تقدم يعرف الباحث مفهوم قدرة التجديد التنظيمي ابلا القدرة الشـــــــ

وحتافظ على عوامل النجاح احلالية )أصــــــول ادد نفســــــها ابســــــتمرار من خالل التعلم املســــــتمر واالبتكار، 
تقوم ببناء قدرات اســتباقية جديدة للمســتقبل )املعرفة اجلديدة(، وان تكون ذات   هنفســ الوقت املعرفة( ويف 

ـقدرة اـدـيد عـالـية ـقادرة على تطوير وتغيري وتعـدـيل وإعـادة تنظيم املوارد وأصــــــــــــــول املعرفـة، والروتني بطريقـة  
 ن خالهلا ميكن حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.ررفية ومناسبة، واليت م

http://dictionary.cambridge.org/
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 27:  العدد

التنظيمي  التجااااادياااااد  قااااادرات  امهياااااة   Importance of organizationalاثنيااااااً: 
Renewal Capabilities 

ــها من أجل احلفاظ على الزايدات التنافســــــية، ويرجع ذلك جزئيا إىل  املنظمات حباجة اىل اديد نفســــ
ــناعة النامجة عن التكنولوجيا الرقمية   ـصـــ ( ومع ذلك فإن معظم املنظمات  Nylen, 2015: 1)التحول يف ال

( أن املنظمات غالبا  Fligstein ,1990تفشــــــــــل يف البقاء على قيد احلياة نتيجة التحوالت الكبرية وحيذر )
ــل إذا مل ادد   ــة للفشـــ ــكل دوري وتقرتح أن املنظمات تكون أكثر عرضـــ ــها بشـــ ــل إذا مل ادد نفســـ ما تفشـــ
نفســـــها ابســـــتمرار، وجيب على قادة التنظيم أن يســـــألوا أنفســـــهم ملاذا تنجح بعض املنظمات بينما تفشـــــل 

ليت يتم اديدها ابســـتمرار أو إعادة  هذا الســـؤال ســـوف تتعلم أن املنظمات ا  نمنظمات اخرى؟ اإلجابة ع
ــيــة تضــــــــــــــمن البقــاء على قيــد احليــاة وتظهر أقوى من أي وقــت  ــميمهــا لتلبيــة املتطلبــات التنــافســــــــــــ صــــــــــــ ت

 (.Taneja, 2012:30مضى)
وكذلك التجديد التنظيمي والتغيري يكون ضــــــرورة لوعمال لكنه حيمل تكاليف كبرية وليس أقلها على 

ــكل مقاومة من قبل   املورفني ومقاومة املورفني للتغيري يف مكان العمل هو راهرة موثقة جيدا يف اتري  شــ
، القــدرة على التجــديــد جيــب ان تكون مرنــة وذات جودة (et al, 1994:3  Hamme ,عالقــات العمــل)

عالية وكفؤة وابلتوقيت املناســـــب وابإلضـــــافة إىل ذلك جيب أن تشـــــمل املنظمة الكملها يف كيالا الوريفي  
جديدة بشـــــــكل فعال من   اً لتشـــــــغيلي واالســـــــرتاتيجي، وجيب على املنظمة ان تدفع ابلتغيري وختلق أســـــــواقوا

ـــية يف األعمـال التجـارـية  Uimonen,2015:26خالل ابتكـار خـدمـات جـدـيدة ) (، ان حتقيق ميزة تـنافســــــــــــ
تكيف املســــتمر  العاملية وغالبا ما تكون يف)البيئة املضــــطربة(، جيب أن يكون لدى الشــــركات القدرة على ال

( , 2010Harju:  28(، ويؤكد )Hong and Stahle, 2005: 130)مع األسواق والقدرة على التجديد  
أن إدارة املعرفـة مهمـة لتجـديـد املنظمـات وان ادارة املعرفـة لهـد الطريق لتطوير واـديـد املنظمـة، واحـد من 

لق معارف جديدة من شـــألا أن تؤدي األســـباب الرئيســـية الســـتخدام املنظمات انشـــطة ادارة املعرفة هو خ 
 إىل قدرة تنافسية أفضل.

الاااتاااناااظاااياااماااي الاااتاااجااااااديااااااد  قاااااادرات  أباااعاااااااد   Organizational Renewalاثلاااثاااااااً: 
Capabilities Dimensions 

 إن االفرتايف األســـاســـي ألمنوذج قدرات التجديد التنظيمي يتمثل يف أن بيئة اليوم املتغرية بســـرعة ارب
 ســـــــتجابة ســـــــريعة وإبداعية، وابلتال فال بد من وجود جمموعة من األبعاد اليتاملنظمات على أن تكون اال

ــتجـابـة، وكمـا أثرت ا لفيـات املعرفيـة للكتـاب والبـاحثني يف  حتتـاجهـا املنظمـة من اجـل حتقيق تلـك االســــــــــــ
وخلســـــــيســـــــا  ،  القدرات التنظيمية على مفاهيمهم، و أثرت كذلك على حتديدهم ألبعاد هذت القدرات جمال

 -الباحثني:كل من لك يتفق الباحث يف دراسته مع ما ذهب إليه  على ذ
(Kianto, 2008a, 2008b; Poyhonen, 2005  )(Gleich, et al,2010:88)(  62:Nisula, & 

Kianto, 2013(  )Nisula & Kianto, 2013(  )2014:100Nisula, & Kianto), (Jokela, 
2015:54)(Uimonen,2015:30)  ، املقدرة  قدرات التجديد التنظيمي الست املتمثلة بـــــــــــ)يف حتديد ابعاد
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وفيما يلي  االســــرتاتيجية، اســــتثمار الوقت، املمارســــات القيادية، التواصــــل، التوجه  و التعلم،ادارة املعرفة( 
 -شرح خاص بكل بعد من هذت األبعاد:

 Strategic Competenceاملقدرة االسرتاتيجية  .1
ـصر الرعية واملهمة األسـاسـية واهلوية واملبادئ التوجيهية العامة ابملنظمة  لثل املقدرة االسـرتاتيجية ربط عن

(، املنظمات القادرة على التعلم Kianto  &Nisula()014:1002  Kianto &Nisula  2013:62,ككل)
املســـــــــتمر واالبتكار تتميز ابلقدرة على صـــــــــياغة رعى واســـــــــرتاتيجيات اســـــــــتباقية مقنعة لكن التنمية املركزة  

يركز مضـمون االسـرتاتيجية على االبتكار واملخاطرة   رتك جماال للتطورات الناشـئة واملرونة وينبغي أن  ولكنها ت
، ابإلضــــافة إىل ذلك من املهم أن يكون لدى املنظمة موقف اســــتباقي (Francis et al, 2003)واملســــتقبل  

واســــتشــــعار اإلشــــارات الضــــعيفة يف البيئة اات البيئة ومنظمات التجديد اليت تقوم بتحديد الفرص اجلديدة 
واملوجهة بقوة للزابئن أيضــــــــا، وتقوم هذت املنظمات أيضــــــــا برصــــــــد منافســــــــيها بنشــــــــاط والبقاء على متابعة  

 (.Kianto,2008:73التطورات ا ارجية)
ـصـــــــول على   ـصـــــــورة أدق ألعضــــــــائها( للح وميكننا حتديد املقدرة االســــــــرتاتيجية كقدرة للمنظمات )أو ب

ـصـــــــلة ببقاء املنظمة  ئوختزينها واســــــــتدعا املعلومات ـصـــــــرف  ا بناء على معلومات ذات ال ها وتفســــــــريها والت
ورفاهيتها على املدى األطول. وبناءا على ما تقدم يرى الباحث ان املقدرة االســــــــــرتاتيجية هي القدرة على 

ات اسـتباقية لالسـتشـعار  رعى واسـرتاتيجي  التعلم املسـتمر واالبتكار واملخاطرة والتوجه  و املسـتقبل وصـياغة
عن االااهات املســــتقبلية وتطوير الســــوق وادراك حاجات ورغبات الزابئن ورصــــد املنافســــني ضــــمن املهمة  

 االساسية للمنظمة.
 Connectivityالتواصل  .2

ــة )  ةالتواصـــــــــــــــــل ميثـــل اهليكـــل ونوعيـــ  ــة داخـــل وعرب احلـــدود التنظيميـ ــاعيـ  ,Kiantoالعالقـــات االجتمـ
ما يتم إنشــاء   ةخلق راا املال الفكري هو األســاا يف النشــاط االجتماعي، عاد، االســتفادة و (2013:62

ومعظم حل   أشــخاص، ةاملعرفة وإثراءها وتقامسها واالســتفادة منها يف اجملال االجتماعي و التفاعل بني عد
ــاكـل واختـاذ القرار حيـدب داخـل اجلمـاعـات (، واملنظمـات اليت ـلديهـا الكثري من Kianto, 2008:73)املشــــــــــــ

احتمـاالت التفـاعـل االجتمـاعي واحلوار واملنـاقشـــــــــــــــات ليـل إىل أن تكون أكثر ابتكـارا من املنظمـات اليت  
ختضــــــــع لرقابة صــــــــارمة على العالقات، وكلما زاد التفاعل هناك كلما زادت إمكانيات املشــــــــاركة يف املعرفة 

ـصـــدر املعلومات الضــــمنية واملعرفة اجلديدة، كما يشــــمل التواصــــل قدرة اعضــــاء املنظمة على حتد يد موقع م
ـصــــرحية على ســـــبيل املثال قواعد البياانت ولكن األهم من ذلك  ـصــــلة، وهذا يشـــــمل إجياد املعرفة ال ذات ال

 (.Uzz 1997:46 ,القدرة على إجياد األشخاص واالتصال مع املهمة واملعرفة الضمنية ذات الصلة)
ــاا اجتماعية وتتضـــــــمن  عمليات  التواصـــــــل هي   ن  أ  (Kianto,2008:13ويشـــــــري ) املعرفة وهي ابألســـــ

التعــاون، عالقــات اجملموعــة، التفــاعــل داخــل املنظمــة، العالقــات بني املنظمــات، معرفــة من، الفريق واملنــاخ 
العالقات والثقافة   ( ان التواصــــــل يتضــــــمن ادارةUimonen,2015:29ويرى ) التنظيمي، العاطفة واالهلام،

ـصـــــــال، التشــــــــاور، قيم النزاهة األخالقية والقدرة على إدارة العالقة، حيث التنظيمية: االبتكار، املرونة، اال ت
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حتدب، وأيضـــــــا التفاعل بني داخل وخارج املنظمة هو املهم لتحقيق حالة من  ميكن أيضـــــــا لالبتكارات أن   
 (.,Harju 2010:14التدفق السلس من املعلومات واملعرفة)

ــاحـــث   ــدم يرى البـ ــا تقـ ــاءاً على مـ ــة العالقـــات   التواصـــــــــــــــــل  نّ أوبنـ هو القـــدرة على ادارة وتنظيم وتنميـ
االجتمـــاعيـــة، بني االفراد اليت تعمـــل على تطوير وحتســــــــــــــني االداء واالبـــداع وبنـــاء الثقـــة وااللتزام وتبـــادل  
املعلومات بني االفراد، ويدعم ويشـــــــجع العمل بروح الفريق الواحد، ويعمل على تنســـــــيق االعمال االخرى 

يعمل على حتفيز روح التكاتف واشـــــــكال التفاعل االجتماعي  ة، كما ميكن أن  بني اقســـــــام املنظمة املختلف
 .هاوخارج املنظمة داخل 
 Exploiting Timeاستثمار الوقت   .3

على اســـــــتثمار الوقت بوعي كأصـــــــول   ةمنظمات التجديد هي ســـــــادت الوقت، هذت املنظمات قادر  نّ إ
ــي ــاا ابلوقتجحة  وحتويلها إىل خمرجات ان ةمن أجل إنتاج أفكار جديد  ةتنافســـ ، وقد وهي لتلك االحســـ

ـصـــور القضــــااي يف عملي الوعي الظريف  ةلتوضــــيح كيفي  ةخالقة ونقاط التشــــعب يف االبداع، وهي عملي  ةت ت
ــرورية لإلبداع ) (، ويؤكد  Stahle, 1998:93والقدرة على اختاذ القرارات يف الوقت املناســــــــــب وتكون ضــــــــ

(Kianto,2008:11 ان اســــــــــــــتغالل الوقت ) عبارة عن اغتنام الفرص، عمليات التوقيت املشــــــــــــــرتك، توفري
ــعـب يف العمليـة اإلبـداعيـة، حتقيق التوازن بني األبعـاد الزمنيـة  املوارد ابلوقـت املنـاســـــــــــــــب، فهم نقـاط التشــــــــــــ

 املختلفة، اإليقاع الداخلي للتغيريات.
من خالل التحليل استخدام الوقت يعتمد على املهارات املكتسبة    نّ أ( Chapman 2 :2008,ويرى )

 اً قيمة أو حمدود جيب أن يكون حممي االوقت هو ســــــــــواء كان ذ  ،الذاا والتخطيط والتقييم وضــــــــــبط النفس
 -ويسـتخدم حبكمة، االفراد الذين ميارسـون إدارة الوقت بشـكل جيد غالبا ما يسـتخدمون التقنيات ومنها:

ـصــــول على املزيد من الطاقة لوشـــــياء اليت  حتتاج إىل إجناز، الشـــــعور بضـــــغوط اقل،، هي أكثر إنتاجية، احل
وتـــزداد أمهيتـــه خاصـــة فـــي احليـــاة الشخصـــية لوشـــخاص وفـــي املنظمـــات العامـــة وا اصـــة بـــدءاً مـــن القـــادة  
  اإلداريــني فــي قمــة اهلــرم اإلداري إلــى املشــرفني والعــاملني فــي املســتوايت التنفيذيــــة، فــــاإلدارة اجليــــدة تســــعى 

ــه يع ـــــــــ ـــــــــــت ألنـــــــ ــتثمار الوقـــــــ ـــــــــ ـــــــــــى اســـــــ ـــــــــــن ادخارت وامنا استخدامه حبكم دإلـــــــ ــداً ال ميكـــــــ ـــــــــ ــورداً فريـــــــ ـــــــــ  ةمـــــــ
 .www.abahe.co.ukومنطق.

هو قدرة املنظمة على اختاذ القرارات الضــــرورية ابلوقت املناســــب  ومبنظور الباحث فان اســــتثمار الوقت
 ويله اىل خمرجات انجحة.وبشكل استباقي من أجل إنتاج وابتكار افكار جديدة وحت

 Learning Orientationالتوجه حنو التعلم  .4
ميثل التوجه  و التعلم املواقف العامة ألعضــــاء املنظمة  و اإلبداع والتعلم، ومدى دعم هذت األنشــــطة 

، املعرفة و التنمية هي حمل تقدير (Kianto, 2013:62والسـماح هلا من قبل اهلياكل التنظيمية والعمليات )
، وينظر إىل املورفني يف امتالك املعرفــة القيمــة  (Leonard-Barton, 1995)كبري يف مجيع أ ــاء املنظمــة  

والتنميـة احملتملـة، على العكس من ذلـك الثقـافـات التنظيميـة خلكـد على القواعـد، الرقـابـة، الكفـاءة، التقييم 
ملشـــهد املعريف ملنظمة التجديد هو التدفق ، ا(Kianto, 2008:74تجديد)والعجز عن العمل غري مالئمة لل
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املســـــــــتمر و يتم بذل جهود كبرية لتحســـــــــني فهم وفعالية الســـــــــلوك من قبل اجلميع، ومجع ومقارنة وجهات 
 النظر املختلفة بشأن القضااي اهلامة.

صـــــــــــــــ   ن  إ ــراعــات املتعلقــة ابملهــام وتشــــــــــــــجع احلوار ال صــــــــــــ ادق وردود الفعــل منظمــات التجــديــد حتفز ال
اري بطريـقة بـناءة وابملـقاـبل االنســــــــــــــجـام املفرط والتفكري  (،من املهم أن  Pelled et al, 1999: 3بطالـقة)

ــية   ــارمة تضـــــعف التجديد التنظيمي، وتتميز املنظمات املتجددة ابالنعكاســـ ـصــ اجلماعي والنماذج الذهنية ال
، القدرة على التشـكيك يف أسـاسـيات احلالة الراهنة  والتحدي الدائم من النماذج العقلية والعمليات القائمة

ـصـــــوصــــــا للتجديدات اجلذرية، مثل االبتكار اجلذري، تعلم  والتفكري خارج املنظمة هو شــــــرط ضــــــروري وخ
ــر  صــــــــــــ من عــدم اليقني   اً احللقــة املزدوجــة، التغري وتــدمري الكفــاءة، خلق املعرفــة اجلــديــدة يتضــــــــــــــمن دائمــا عن

بعض حماوالت االبتكار تفشــــــــــــل يف حتقيق النتائج املرجوة، ومن أجل   ن  أ  واملخاطرة وال ميكن انبه، حيث
ـصـــــــور يســــــــتخدم كمادة ملزيد من التعلم بدال من  لكني التطوير املســــــــتمر، من املهم أن الفشــــــــل وأوجه الق

 (.Kianto, 2008:74معاقبة اجلناة، واإلذالل أو رفض املوارد يف املستقبل)
ــيلــة لتجــديــد املنظمــة من خالل زايدة املعرفــة ومن وجهــة نظر البــاحــث ان التوجــه    و التعلم هو وســــــــــــ

املشــــــــــــاكل املتعلقة ابلعمل وكذلك اجياد طرق   واالبداع والتعلم من ا ربات الســــــــــــابقة، ودعم املورفني حلل
والنقد البناء،التعلم من الفشــــــل واالســــــتجابة   جديدة ومبتكرة للعمل، واالنفتاح على وجهات النظر البديلة

 للتغريات املستقبلية اليت حتدب يف املنظمة.والتكيف 
 Leadership Practicesاملمارسات القيادية  .5

ــتمر واالبداع: املهارات يف إدارة  ــيان لقدرات القائد لتعزيز املنظمة مها التعلم املســـــــــــ هناك بعدان رئيســـــــــــ
لكني الظروف، وهـــذان وتنظيم االبـــداع و العمليـــات واملهـــارات يف تعزيز االبـــداع والتعلم من خالل بنـــاء  

من جهة، التعلم واالبداع ال ميكن الســــيطرة عليه ابلكامل من  الوجهان اســــتجابة للطبيعة امللحة للتجديد:
قبـل اإلدارة العليـا يف املنظمـة، وحمـاوـلة القيـام بـذـلك من شـــــــــــــــأنـه أن مينع هـذت العمليـات ومن جهـة أخرى، 

ـصـــــــــوصــــــــــا التدرجيي   والتعلم أكثر كفاءة من خالل الروتني املســــــــــتقر وهياكل الدعم ميكن جعل االبداع وخ
 (.Stahle &Junell 2011:251,الدائم )

هـناك رـاهرة اخرى حـدـثت مؤخرا هي املمـارســــــــــــــة" يف   ن  أ(  Whittington ,2006:619ويشــــــــــــــري )
مارسـات إىل الدراسـات القيادية حيث كانت سـائدة يف السـياق التارخيي الثقايف يف القيادة الفعالة وتشـري امل

الروتينية املشرتكة للسلوك مبا يف ذلك التقاليد واملعايري واإلجراءات للتفكري والتصرف واستخدام "األشياء"، 
ــع معانيها، ويرى ) ــري على  و  Dovey &Chew,2015:254وهذا األخري يف أوســــــــــ ( ان القيادة تســــــــــ

ــلحة من خالل جمموعة م ـصــــــ ــعة من أصـــــــــحاب امل ــات املقبولة )أو متزايد من قبل جمموعة واســـــــ ن املمارســـــــ
الروتينية( مدعومة اباللتزام املشــــــــرتك ابلتعلم، والتحويل )على أســــــــاا ذلك التعلم( وتقدي قيمة مســــــــتدامة 

 للزابئن.
هي جمموعة من املمارســـــــــــــات املقبولة )أو الروتينية( املشـــــــــــــرتكة   وميكننا القول ان املمارســـــــــــــات القيادية

صــــــــــــرف اليت تعزز قدرات التعلم واالبداع  ابلســــــــــــلوك ومبا يف ذلك التقاليد واملع ايري واالجراءات التفكري والت
ــنع القرار املشـــــرتك و ممارســـــة   للمنظمة وتدعم التوجه االداري الذي يشـــــجع املورفني على املشـــــاركة يف صـــ
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ة املبدعني وتقدي اقرتاحات أالســـــــــــــيطرة على عملهم. واخذ زمام املبادرة حلل املشـــــــــــــاكل يف العمل، ومكاف 
 يدة  لق االفكار االبداعية اجلديدة.ورعى جد

 Knowledge Managingادارة املعرفة  .6
ــات املنهجـية للمنظمـة وادوات لتخزين املعلوـمات وتـبادل املعرـفة )  ,Kiantoلـثل إدارة املعرـفة املمـارســــــــــــ

ــتمرار وتتميز ابلكفـاءة يف التعـامـل مع خمتلف موجودات املعرـفة داخـل 2013:63 (، واـدد املنظمـات ابســــــــــــ
دود والوصــــــول إىل املنظمة، نقطة البداية إلدارة املعرفة هي االعرتاف المهية املعرفة واملعلومات للمنظمة،  احل

وحتديد من الناحية االســـــــرتاتيجية املعرفة الكبرية داخل الشـــــــركة، وبعبارة أخرى ينبغي للمنظمة تقييم خمزون 
ف ذلك أيضــــــــا، صــــــــياغة رعية واعية للمعرفة  رأا املال الفكري والتعرف على االحتياجات التنموية مبا يعر 

(، امر  Von,Krogh et al, 2001)واســـــــــــرتاتيجية للمنظمة ولكن االبتكار والتعلم من خالل إدارة املعرفة
مهم يف إدارة املعرفــة للتجــديــد هو فهم أنواع خمتلفــة من موجودات املعرفــة، وبعض موجودات املعرفــة مقننــة 

ــمنـية للمورفني والروتني التنظيمي، أنواع   وصــــــــــــــرحيـة يف حني البعض اآلخر جزءا ال يتجزأ من املعرـفة الضــــــــــــ
خمتلفة من املعرفة تتطلب أســـــاليب إدارية متميزة وآليات لتكامل املعارف وترتبط مع التعلم والذاكرة املتميزة  

 (.Kianto, 2008:76والعمليات )
ــافة إىل ذلك تع ــا  إدارة املعرفة جزءا ال يتجزأ من املنظمة وا دابإلضــ لتعلم،ولتلك املنظمات املبتكرة أيضــ

موقفا اســتباقيا  و مجع املعلومات من البيئة، على ســبيل املثال نظم مالحظات الزابئن واســتخراج البياانت 
و التعاون مع الشـــــــــــــركاء واملؤســـــــــــــســـــــــــــات البحثية من مسات التجديد املنظمات، وعالوة على ذلك ينبغي  

ــبة يف املنظمة   ــتيعاب املعرفة املكتســــــ ــل الداخلي وحتويلها إىل حتســــــــني املنتجات وا دمات اســــــ عرب التواصــــــ
والعمليــات والنمــاذج العقليــة يف مجيع أ ــاء املنظمــة وتتضــــــــــــــمن ادارة املعرفــة الوعي ابملعرفــة ذات األمهيــة  
ـصــــــاالت  ـصــــــرحية، نظم تكنولوجيا املعلومات واالت االســـــــرتاتيجية، اســـــــرتاتيجية املعرفة، إدارة ومحاية املعرفة ال

صــــــــــــادر خارج املنظمة،خلق  امل عرفة الضــــــــــــمنية، الروتينية واألنشــــــــــــطة،اكتســــــــــــاب املعرفة واســــــــــــتيعا ا من م
 (.Kianto, 2008:14املعرفة)

ادارة املعرفة هي لثل املمارســـــــات املنهجية للمنظمة وادوات لتخزين   وخلســـــــيســـــــا على ما تقدم نرى ان  
رعية واضــــــــــحة ابملعرفة ذات األمهية   نها، وصــــــــــياغةاملعلومات وتبادل املعرفة بوعي، وخلقها، وتوزيعها وختزي

ـصــــــاالت و املعرفة الضـــــــمنية،   ـصــــــرحية، نظم تكنولوجيا املعلومات واالت االســـــــرتاتيجية، إدارة ومحاية املعرفة ال
 االنشطة الروتينية،اكتساب املعرفة واستيعا ا من مصادر خارج املنظمة.

 املحور الثاني: اسرتاتيجية االستدامة االستباقية 

 Sustainability strategy اوال: مفهوم اسااااااااااارتاتيجياااة االساااااااااااتاااداماااة االساااااااااااتبااااقياااة
Concept of proactive 

( االســـــــــــــرتاتيجية االســـــــــــــتباقية ابلا توجه املنظمة  و املبادأة  Aragon& Correa,1998:557عرف )
وقد  ،ات الســوقألحداب التغيري يف أســاليبها االســرتاتيجية، اكثر من احداب ردة فعل اعتيادية اات حاج 

خلثرت اسـتجابة الشـركات اات قضـااي االسـتدامة بشـكل كبري من خالل تزايد املخاوف املتعلقة ابالسـتدامة 
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ــؤولية االجتماعية واألخالقية من قبل االدارة  ــعور ابملســ ــغوط التنظيمية، وتزايد الشــ الداخلية وا ارجية، الضــ
ــريبـة الكربون. وجيـادل البـاحثون الن املـديرين العليـا، وفرص األعمـال اجلـديـدة، وعوامـل التكلفـة، م ثـل ضــــــــــــ

يدجمون بشـــــكل اســـــتباقي قضـــــااي االســـــتدامة يف االســـــرتاتيجية بدال من جمرد االمتثال للمتطلبات التنظيمية  
(2016:126Wijethilake, ومن الناحية النظرية، فإن االســـــــرتاتيجية االســـــــتباقية حتســـــــن من مســـــــتوى )

الل االســتخدام الفعال للموارد، وزايدة ميزة التكلفة، واحلد من النفاايت االداء املســتدام للشــركات ومن خ 
ــمعـة االجتمـاعيـة، وحتســــــــــــــني تفضــــــــــــــيالت الزابئن، وتوليـد قـدرات ابتكـاريـة جـديـدة   والتفريغ وتعزيز الســــــــــــ

(Wijethilake,2017:570.) 
تجات ( ان الشـــركات االســـتباقية تبحث عن الفرص لتقدي منHuang et al., 2011:305ويضـــيف )

ــكيل  ــتقبل التغيري يف الطلب وتشــــــــ ــتباقية املنافســــــــــني، وخلخذ للمســــــــ وخدمات جديدة لكي تكون يف اســــــــ
اااهات البيئة، أذ إن الشـــــــــركات االســـــــــتباقية تكون قادرة على االســـــــــتفادة من الفرص الناشـــــــــئة اجلديدة، 

وا الية من املنافســـــني،   وابلتال حتقق الضـــــمان مليزة املتحرك األول يف قطاعات الســـــوق املتميزة املســـــتهدفة
وكذلك أن االســــتباقية من املتوقع ان تكون ذات قيمة كبرية لضــــمان حتقيق األداء املتميز للمنظمة. ويشــــري 

(Araujo&Gava,2012:187ان الشـــركة االســـتباقية واالســـرتاتيجي )جيب ان خلخذ بنظر االعتبار كولا ني 
ــتباقية ابلنســـبة للســـوق ال تعين ابلضـــرورة ان تك ــتباقية والتفاعلية اسـ ون رائدة، وقد تكون االســـرتاتيجية االسـ

ــتباقي كخيار اســـرتاتيجي لتجاوز ردة  ــتباقية تعتمد الســـوق االسـ اســـرتاتيجيات تكميلية، وان الشـــركات االسـ
ــرـية او بقوة كبرية من املوردين و  صــــــــــــ الفعـل وهـذا ال يعين الـا تتخلى عـنه فجـأة وـقد تكون مرتبطـة بعقود ح

امدادات ســــلســــلة القيمة، والشــــركة لديها افضــــل املعدات واملهنيني يف الســــوق ولديها تتضــــمن نشــــاطات و 
امدادات الوصـــــــــول اىل القنوات الرئيســـــــــية وتعريف براءات االخرتاع، حقوق التأليف والنشـــــــــر، والعالمات  

 التجارية املسجلة.
احتياجات أن االســتدامة االســتباقية هي اكتشــاف وفهم وإرضــاء    (Sriboonlue,2016:13ويضــيف )

الزابئن الكامنة، وكولا اســــتباقية ال تتفاعل فقط مع التغيري عندما حيدب، ولكن يف اختاذ الفعل من خالل 
(، وان الدعم النشـاط االسـتباقي يشـري إىل التزام الشـركة  Dencker et al, 2009إحداب تغيري  و احلالة )

يف تعزيز عقليات الشـركات اليت تركز على الفرص املتاحة، وهلا منظور البـصرية، ومبادرة احلركة األوىل لتعزيز 
أصــحاب املصــلحة  املواقع التنافســية بقوة والقدرة على والء زابئن الشــركة، واحلصــة الســوقية، والعالقات مع 

يد املواقع التنافســــــــية، وأداء األعمال. وعلى ضــــــــوء ما تقدم يرى الباحث ان اســــــــرتاتيجية االســــــــتدامة وحتد
ــتجابة لوحداب،  ــرتاتيجيات املختلفة بدال من االســـ ــركة الجراء تغيريات يف االســـ ــتباقية هي ااات الشـــ االســـ

مثل إدخال   جديدة لكي تكون يف اســــــــــــــتباقية املنافســــــــــــــني وتبحث عن الفرص لتقدي منتجات وخدمات
منتجات أو خدمات جديدة، وتعزيز الســــــــمعة االجتماعية، وحتســــــــني تفضــــــــيالت الزابئن، وتوليد قدرات 

 تكون ذات قيمة كبرية يف ضمان حتقيق األداء املتميز للمنظمة.. ابتكارية جديدة
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 27:  العدد

  Sustainability Strategies Proactive: انواع اسارتاتيجيات االساتدامة االساتباقية  اثنياً  
Types of 

ن أن اسـرتاتيجيات االسـتدامة االسـتباقية تلعب دورا هاما يف تطوير قدرات الشـركة، ولكن و يؤكد الباحث
هناك نقص يف البحوب حول االليات اليت تعزز الصـلة بني اسـرتاتيجيات االسـتدامة و تطوير القدرات، ان  

ـصــــــــــلة يف تطوير القدرات، وهي عمليات ) ( مشـــــــــــاركة الفاعل، و 2قب، )( الرت 1املكوانت الثالثة ذات ال
( التغيري، هذت االســـــــرتاتيجيات الثالب تســـــــهم يف تطوير القدرات التنظيمية ا اصـــــــة، كل اســـــــرتاتيجية 3)

ايب على أســـئلة خمتلفة فيما يتعلق بتطوير القدرة على ســـبيل املثال يســـاعد الرتقب فهم ما هي املبادرات 
ن يســـــــهم يف االختيار ونشـــــــر املبادرة؛ وتغيري العملية يبني إشـــــــراك املمثل يســـــــاعد اإلجابة على م  ؟املختارة

( ان هنــاك انواع خمتلفــة Baumgartner,2005:16( وينــاقش )Ratiu,2011:54كيفيــة تنفيــذ املبــادرات )
 -من االسرتاتيجيات االستدامة:

ملعــايري اســــــــــــــرتاتيجيــة التخفيف من املخــاطر: الرتكيز على املعــايري القــانونيــة وغريهــا من ا  -االنطوائيــة .أ
 ا ارجية املتعلقة ابلبيئة واجلوانب االجتماعية من أجل انب خماطر الشركة.

 االسرتاتيجية الشرعية: الرتكيز على العالقات ا ارجية، ترخيص للعمل. -املنفتحة .ب
 اسرتاتيجية الكفاءة: الرتكيز على الكفاءة البيئية واإلنتاج النظيف. -احملافظة .ت
االســرتاتيجية الشــاملة لالســتدامة: الرتكيز على قضــااي االســتدامة يف مجيع األنشــطة التجارية،  -الرئوية .ث

ـصــــــلحة مزااي فريدة من  ــية من التمايز واالبتكار، وتقدم للزابئن وأصـــــــحاب امل ــتمد املزااي التنافســـــ وتســـــ
 .(et al ,2010:77 Baumgartner ,) نوعها
ــرتاتيجيات  اً ( ان هناك انواعDyllick et al, 1997; Gminder et al, 2002ويؤكد ) خمتلفة من االسـ

ــمان موقفها وقدرا ا يف الســـوق وميكن التغلب  ــرتاتيجيات "آمنة" لضـ ــركة اسـ ــتدامة وتتبىن الشـ املوجهة لالسـ
على أي قيود احملتمـلة، واجملـاالت اليت ليز هـذت االســــــــــــــرتاتيجـيات هي العملـيات، وامـلالـية، واملراقـبة القـانونـية  

ــرتاتيجيات "ذات للمخاطر، و  ــتخدم اســ ــتباقية، فإلا تســ ــبح أكثر اســ ـصـ ــركة ت ــمعة، ومبا أن الشــ حتســــني الســ
ـصــــــورة احملتملة أو ضـــــــرر الســـــــمعة ) ـصــــــداقية" حلماية نفســـــــها من ال ( وتشـــــــمل هذت Gabriel,2012:32م

ة  االسرتاتيجيات بنشاط بناء صورة الشركة، وحتديد أصحاب املصلحة احلاليني واملستقبليني للشركة، ومعاجل 
 توقعا م.

وقد تتخذ الشـــــركة إجراءات دفاعية عندما يكون هناك خطر كبري على قيمة العالمة التجارية أو هناك 
ـصــــناعة، واالســـــرتاتيجيات "الفعالة" هي أكثر اســـــتباقية أللا تركز على حتســـــني اإلنتاجية والكفاءة   ديد ال

ــتقبلـية واالعتـبارات االجتمـاعـية. اهلدف    اإليكولوجـية، على النحو الذي حتددت اللوائح البيئـية احلالـية واملســــــــــــ
االســـــــــرتاتيجي هو خفض التكاليف وميكن أن تشـــــــــمل اجلوانب االجتماعية اليت تعاجل هذت االســـــــــرتاتيجية 
ــتعكس األداء االجتمــاعي للشــــــــــــــركــة، وتركز   ــراكــات االجتمــاعيــة اليت ســــــــــــ البطــالــة واحلــد من زايدة الشــــــــــــ

ات البيئية و / أو االجتماعية من خالل توفريها  االســـــــرتاتيجيات "املبتكرة" على جوانب املنتجات / ا دم
ــتخدام  ــركة حتقيق التمايز ابســـــــــ ــافة من خالل لايز املنتج / ا دمة، وميكن للشـــــــــ الزابئن ذوي القيمة املضـــــــــ
التســــــويق االجتماعي، وكذلك العالمات البيئية و / أو االجتماعية، ومن منظور داخلي ميكن للشــــــركة أن 
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من خالل حت ــة  ــتــــــدامــــ االســــــــــــ ــة  تــــــدمج  ــلــــ صــــــــــــ ال ذات  ــارات  املهــــ ــاء  وبنــــ ــة  املعرفــــ إدارة  عمليــــــات  ســــــــــــــني 
(Gabriel,2012:33.) 

خمتلفة من اســـرتاتيجيات االســـتدامة االســـتباقية لضـــمان موقفها   اً ان الشـــركات تتبىن انواع وميكننا القول
 وقدرا ا يف السوق، والسيطرة على املخاطر، وحتسني مسعة الشركة، وابتكار املنتجات وا دمات.

 Dimensions  of  Sustainability: أبعاد اسااااارتاتيجية االساااااتدامة االساااااتباقيةاً اثلث
Strategy proactive 

أشــــــــارت مراجعة أدبيات اســــــــرتاتيجية االســــــــتدامة االســــــــتباقية املتمثلة مبســــــــامهات العديد من الباحثني 
  Torugsa,2010(),et al,2013)  (Linnenluecke, 2009( ),2010  Baumgartn)والكتـــاب امثـــال  

Nuttaneeya Ann( )2017  Wijethilake  ان مفاهيم اســـــــرتاتيجية االســـــــتدامة االســـــــتباقية اجتمعت )
)االســــــــتدامة البيئية  حول ثالثة ابعاد اســــــــاســــــــية تشــــــــكل جوهر اســــــــرتاتيجية االســــــــتدامة االســــــــتباقية وهي

، وأدانت نناقش هذت االبعاد االسـتباقية،االسـتدامة االقتـصادية االسـتباقية، االسـتدامة االجتماعية االسـتباقية(
 بشيء من التفصيل، وكاآلا:

  Proactive Environment Sustainability االستدامة البيئية االستباقية .1
ــات البيئـية اليت تتجـاوز حـدود اللوائح البيئـية من أجـل   لقـد نفـذت عـدد كبري من الشــــــــــــــركـات املمـارســــــــــــ

ضـــراء والتكنولوجيات إىل مســـتهلكيها، والتقليل خفض اســـتهالك الطاقة لديها، وذلك لتقدي املنتجات ا 
إىل أد  حـد من ااثرهـا البيئيـة، لتحقيق هـذا اهلـدف معظم هـذت الشــــــــــــــركـات اعتمـدت اإلدارة البيئيـة اليت 
تشـــــمل التقنية و األنشـــــطة التنظيمية اليت تقوم  ا الشـــــركة لغريف احلد من االاثر البيئية وتقليل آاثرها على  

( اللا إدارة ااثر أنشـــــطة الشـــــركة ومنتجا ا  CEMكن تعريف اإلدارة البيئية للشـــــركات )البيئة الطبيعية، ومي
البيئي  األداء  ــة من خالل  البيئيـــ اإلدارة  ــائج  نتـــ ــاا  قيـــ ــة، حيـــــث ميكن  الطبيعيـــ ــة  البيئـــ ــا على  ــا ـــ ــدمـــ وخـــ

(Albertini,2013:431.) 
نظيم إىل منهج أكثر اســـتباقي  وتطور املنهج املؤســـســـي حلماية البيئة من وضـــع ردة الفعل القائم على الت

ينطوي على دوافع التغيري تنظيمي داخليا يف ثقافة الشركات واملمارسات اإلدارية  و التنظيم الذاا البيئي، 
وتتخذ كثري من الشـــــــركات وجهة نظر اســـــــرتاتيجية  و اإلدارة البيئية واعتماد ممارســـــــات اإلدارة البيئية اليت 

ويف هذا اجملال يشـري ،  وتينية ميكن أن تسـاعد على حتقيق األهداف البيئيةتضـع إجراءات رمسية وإجراءات ر 
(2 Darnall, et al ,2009: ـصـــلحة ابلضــــغط على الشــــركات لتبين ممارســــات بيئية ( أن قدرة أصــــحاب امل

اســــتباقية من احملتمل ان ختتلف ابختالف حجم الشــــركة، وبســــبب حجمها، اتذب العديد من الشــــركات 
صــغرية والزابئ صــغرية وابلتال  ال ن واملورفني من اجملتمع احمللي، كما الســمعة اجليدة أمر أســاســي للمشــاريع ال

صــغرية من املرجح أن تكون  أكثر اســتجابة ألصــحاب املصــلحة. وبناءا على ما تقدم يرى فإن الشــركات ال
املمارســات البيئية ســتباقية هي عبارة عن جمموعة من االنشــطة و الباحث ان اســرتاتيجية االســتدامة البيئية اال

االســـــتباقية اليت تقوم  ا الشـــــركة لغريف احلد او التقليل من ااثر منتجا ا وخدما ا على البيئة الطبيعية من 
خالل تقدي املنتجات ا ضــــــراء والتكنولوجيات إىل مســــــتهلكيها، و حتســــــني فهم احتياجات الزابئن وبناء 

 الكفاءة حول املنتج.
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 27:  العدد

  Proactive Economic Sustainability ستباقيةاالستدامة االقتصادية اال .2 
(، إن طريقة عمل الشـــركات يف الســـوق هي مؤشـــر European Commission, 2003b:11ويؤكد )

ــنع القرار فيها، وإن  ــتدامة يف هيكلها التنظيمي الرئيســــــي وعملية صــــ ــم لكيفية دمج اهتمامات االســــ حاســــ
ـصـــادية االســــتباقية هي الوســــيلة اليت حتاول الشــــركات من خالهلا اســــتباق قضــــااي االســــتدامة   املمارســــة االقت

ــأ يف تفاعال ا مع الزابئن واملوردين واملســــامهني يف الســــوق ) ــادية اليت قد تنشــ ـصـ  Nuttaneeya Annاالقت
,et al ,2012:6 ــتباقية مببادئ الســــــالمة االجتماعية ـصـــــادية االســــ ( و ذت الطريقة، ترتبط املمارســــــات االقت

ـصــادية االســـتباقية تول اهتماموالبيئية، والشـــركات  برضـــا الزابئن وجودة املنتجات   اً اليت لارا القضـــااي االقت
والســالمة، والتســعري العادل، وأخالقيات التســويق واإلعالن، فضــال عن اجلوانب االجتماعية والبيئية إلدارة 
ـصــادر إىل الدفع النهائي(؛ واهلدف من هذا املنهج هو اكتســـاب فرص الســـوق من  ســـلســـلة التوريد )من امل

عزيز السـمعة، وابلتال فرصـة جذب افضـل املسـتثمرين واحلـصول خالل التمايز بني املنتجات والعمليات، وت
 (.Nuttaneeya Ann,2010:46على التمويل املصريف )

( ان مسـؤولية الشـركة تنطوي على فهم اكثر للجوانب االقتـصادية وتطوير :41Gabriel,2012ويؤكد )
بح احملددة مســــــــــــــبقا، والشــــــــــــــركة املنتجات و/ أو ا دمات واالمتثال للمعايري التنظيمية لتحقيق هوامش الر 

املستدامة اقتصاداي تنتج ابستمرار عائدات أعلى من املتوسط، وتضمن أن لديها التدفقات النقدية الكافية 
 لضمان السيولة.

ـصــادية االســـتباقية وهي ممارســـة الشـــركة للقضـــااي   ومما ســـبق يعرف الباحث اســـرتاتيجية االســـتدامة االقت
ــتباقية وتول   ــادية االســــــــ ـصـــــــ ــعري العادل، االقت ــالمة، والتســــــــ ــا الزابئن وجودة املنتجات والســــــــ االهتمام برضــــــــ

وأخالقيات التســـويق واإلعالن، واهلدف من هذا النهج هو اكتســـاب فرص الســـوق من خالل التمايز بني 
 املنتجات والعمليات، وتعزيز السمعة، وابلتال فرصة جذب افضل املستثمرين.

 Proactive Social Sustainabilityاالستدامة االجتماعية االستباقية  .3
االســـــــتدامة االجتماعية للمنظمة هي وعي املســـــــؤولية من تلقاء نفســـــــها واإلجراءات فضـــــــال عن التزام 
ــطـة التجـارـية وأكثر من ذـلك  ـدف إىل  حقيقي وموثوق )يف الغـاـلب على امـلدى الطوـيل( يف مجيع األنشــــــــــــ

االجتماعية إىل التأثري إجيابيا على مجيع العالقات  البقاء بنجاح يف الســوق لفرتة طويلة، و دف االســتدامة
احلالية واملستقبلية مع أصحاب املصلحة، وعالوة على ذلك فإن تلبية احتياجا م تركز على والء أصحاب 

.وهناك تعريف تقليدي للمسؤولية االجتماعية للشركات هو "االلتزام (Ebner, 2008: 28)املصلحة للشركة
صــاد ضــمن وســائل أخالقية ومتوافقة يف الوقت نفســه مع املســتمر من جانب الشــ  ركة جلعل مكاســب االقت

حتســــــــــــــني نوعية احلياة ليس فقط للقوى العاملة الداخلية ولكن للمجتمع ككل، وهو أســــــــــــــاا متني لفهم 
ــتباقية ) ــتدامة البيئية االســــ ــركات و عالوة على ذلك االعرتاف ابن االســــ ــؤولية االجتماعية للشــــ ( PESاملســــ

 (.CSيمة للبعد االجتماعي للنموذج املسؤولية االجتماعية )ختلق الق
ـصــلة االجتماعية، مثل إشـــراك املورفني وتوفري التدريب املوجه  املســـؤولية االجتماعية للشـــركات ذات ال
ـصــــلة ابلبيئة من   و القيم وفرص تنمية املورفني، ميكن أن تكمل املســـــؤولية االجتماعية للشـــــركات ذات ال
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وااللتزام ابلقيم البيئية، فضـال عن حتسـني املهارات التقنية واإلدارية الضـرورية العتماد مثل  خالل بناء الوعي
 (.Graafland et al 2003:8,هذا النشاط البيئي)

وابإلضــافة اىل ذلك، ميكن للشــركات اليت هلا مسعة يف املســؤولية االجتماعية للشــركات االســتباقية ذات  
ـصــــــــلة البيئية أيضـــــــــا ان تقوم ببن اء املهارات واملوارد املعرفية من خالل جذب واســـــــــتبقاء املورفني املؤهلني ال

خلهيال عاليا واالهتمام ابإلدارة البيئية الوقائية، التكامل قد يؤدي اىل إنشـــاء قوة دافعة يف الشـــركة اليت تقود 
ـصـادي للمســؤولية االجتماعية للشــركات االســتباقية ) ات املســؤولة  (، املمارســ CSRالتحول  و البعد االقت

ــليم اجتمـاعيـا وبيئيـا ميكن أن تؤدي إىل االبتكـارات اليت ختفض تكلفـة املنتج  ــممـة بشــــــــــــــكـل ســــــــــــ صــــــــــــ وامل
 (.Chang & Kuo,367 2008وحتسينه)

( ان االســرتاتيجية االســتباقية هي القدرة االســرتاتيجية يف املســؤولية  Ibe ,et al ,2015:277ويضــيف )
ــركة عل ــركات و قدرة الشـــــــ ــؤولية  االجتماعية للشـــــــ ــتفادة من الفرص من خالل تنفيذ املســـــــ ى التنبؤ و االســـــــ

ــية للمجتمع ومواءمة قيمة األعمال مع قيم اجملتمع بطريقة تعود  ــركات يف اجملاالت األســـاسـ االجتماعية للشـ
ابلفائدة على كل من األعمال التجارية واجملتمع، وقد وصـــف هذا النوع من القدرة من قبل الشـــركات اللا  

د تصــور إجيايب من أصــحاب املصــلحة، االســرتاتيجية االســتباقية هي القدرة اليت تكون اســاســية  وســيلة لتولي
(، أن الشـركات اليت Snow,1978  Miles)لتنفيذ االسـرتاتيجية االسـتباقية للمسـؤولية االجتماعية للشـركات

تطابق مع الفرص ا ارجية تدار اسـرتاتيجيا ليل إىل تطوير اإلنتاج ورايدة األعمال والعمليات اإلدارية اليت ت
 واملعلومات اليت تعكس مزاايها التنافسية.

وخلســــــــيســــــــا على ما تقدم يرى الباحث ان اســــــــرتاتيجية االســــــــتدامة االجتماعية االســــــــتباقية هي مجيع  
ــتباقية اليت  دف إىل البقاء بنجاح يف الســـــــوق لفرتة طويلة، اليت تؤثر إجيابيا على   األنشـــــــطة التجارية االســـــ

ـصــــــلحة، وعالوة على ذلك فإن تلبية احتياجا م تركز مجيع الع القات احلالية واملســـــــتقبلية مع أصـــــــحاب امل
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.
 الجانب العملي: الثالث المبحث

 عالقة االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة أوال: اختبار
ــيط )اعتمد الباحث  ــة األوىل واملتمثلة   الختبار(  Pearsonعلى معامل االرتباط البســـــ ــية الرئيســـــ الفرضـــــ

ــتــدامــة  ( واملتغري املعتمــد )قــدرات التجــديــد التنظيمي)ابعــاد  بعالقــات االرتبــاط بني   اســــــــــــــرتاتيجيــة االســــــــــــ
ـصـــــفوفة معامالت االرتباط البســــــيط )1)اجلدول يف  يظهر ،  (االســــــتباقية  ( بني هذت املتغرياتPearson( م
ونوع ( 130) أيضـــــــــــــاً إىل حجم العينةل  اجلدو  يشـــــــــــــريهذت الفرضـــــــــــــية  اختباروقبل الدخول يف وابعادها، 
ـصـــــــر ) ،(tailed-2)االختبار ( Tمعنوية معامل االرتباط من خالل مقارنة قيمة )اختبار ويظهر (  .Sigوخمت

 احملسوبة مع اجلدولية من غري أن يظهر قيمها.
 الفرضية الرئيسة االوىل: -1
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 ((H0   ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـه معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واســــــــــــــرتاتيجيـة
 االستدامة االستباقية(.

((H1   ه معنويــة بني ابعــاد قــدرات التجــديــد التنظيمي واســــــــــــــرتاتيجيــة توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــ
 االستدامة االستباقية.
ــيط بني أبعاد هذت املتغريات1يظهر اجلدول ) ــفوفة معامالت االرتباط البســــــــــ صــــــــــ وتتفرع من هذت  ،( م

 :فرضيات فرعية هي ثالبالفرضية 
ــتـدامـة  ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـه معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـد (H0) .أ يـد التنظيمي واالســــــــــــ

 البيئية االستباقية.
(H1 توجـد عالقـة ارتبــاط ذات داللــ )ــتــدامـة البيئيــة   ة معنويـة بني ابعــاد قـدرات التجــديـد التنظيمي واالســــــــــــ

 االستباقية.
ــفوفة االرتباط ) ـصـــ ــتوى )1يظهر جدول م ( 1%( الن هنالك عالقات ارتباط موجبة ومعنوية عند مســــ

التواصل، استثمار الوقت، التوجه  و التعلم، املقدرة االسرتاتيجية، )  وأبعادت التنظيميقدرات التجديد   بني
وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بني هذت   ادارة املعرفة( واالستدامة البيئية االستباقية، املمارسات القيادية،

م هــذت النتيجــة وتــدع  ،( على الرتتيــب0.670،  0  .0.380،743  ،.0 533  ،0.316  ،0.239)  اإلبعــاد
قدرات التجديد وهذا يدل على أن أبعاد ، ( وقبول الفرضــية البديلة1رفض فرضــية العدم للفرضــية الفرعية )

 وخارجيا.داخليا  على البيئةحتقيق االستدامة البيئية الشاملة واحملافظة تسهم يف  التنظيمي
ـــتدامـةمعنوـية بني ابعـاد ـقدرات التجـدـيد    ةتوجـد عالـقة ارتـباط ذات داللـ   ال   (H0) .ب  التنظيمي واالســــــــــــ

 االقتصادية االستباقية.
(H1 توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــ )ــتــدامــة   ة معنويــة بني ابعــاد قــدرات التجــديــد التنظيمي واالســــــــــــ

 االقتصادية االستباقية.
ــفوفة االرتباط )  بنيي ـصــــــ ــتوى ) ( الن هنالك عالقات1جدول م ( 1%ارتباط موجبة ومعنوية عند مســـــــ
التواصل، استثمار الوقت، التوجه  و التعلم،  املقدرة االسرتاتيجية،)  وأبعادت قدرات التجديد التنظيمي  بني

ــتباقية،  ، املمارســـــات القيادية ـصــــادية االســـ وقد بلغت قيم معامالت االرتباط ادارة املعرفة( واالســـــتدامة االقت
وتدعم هذت النتيجة  ،( على الرتتيب0.789،  0.644 0.381 ،.4210،.3260،3950.) اإلبعادبني هذت 

قدرات التجديد وهذا يدل على أن أبعاد ، ( وقبول الفرضــية البديلة2رفض فرضــية العدم للفرضــية الفرعية )
وتعزيز حالة   البيئة ا ارجية التطور احلاصــــــل يف نســــــجم معت اســــــرتاتيجيةقرارات  اختاذ  تســــــهم يف  التنظيمي

 .استدامة االبتكارات
ــتـدامـة    ة( ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـ H0) .ت معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واالســــــــــــ

 االجتماعية االستباقية.
(H1توجــد )   ــتــدامــةمعنويــة بني ابعــاد قــدرات التجــديــد    ةعالقــة ارتبــاط ذات داللــ  التنظيمي واالســــــــــــ
 االستباقية. جتماعيةاال



  

 دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين ف شركات االتصاالت  - أثر قدرات التجديد التنظيمي ف حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية  

179 

ــفوفة االرتباط ) ـصـــ ــتوى )1يظهر جدول م ( 1%( الن هنالك عالقات ارتباط موجبة ومعنوية عند مســــ
التواصـــــــل، اســـــــتثمار الوقت، التوجه  و التعلم، املمارســـــــات  )  وأبعادت  بني متغري قدرات التجديد التنظيمي

لبعد املقدرة االسـرتاتيجية وبعد   (0.05)  ومسـتوىالقيادية، ادارة املعرفة( واالسـتدامة االجتماعية االسـتباقية،  
ــتبـاقيـة   ــتـدامـة االجتمـاعيـة االســــــــــــ ــتـدامـة وقـد بلغـت قيم معـامالت االرتبـاط بني هـذت  االســــــــــــ اإلبعـاد واالســــــــــــ

وتدعم   وال،( على الت0.660 ،0.591،  .4700  ،.0 470  ،0.332  ،0.190)  االســــــــــــتباقية  جتماعيةاال
وهذا يدل على أن أبعاد ، ( وقبول الفرضـــــــية البديلة3هذت النتيجة رفض فرضـــــــية العدم للفرضـــــــية الفرعية )

 تنمية راا املال البشري ومشاركة االفراد العاملني يف اختاذ القرارات.تسهم يف  قدرات التجديد التنظيمي
يظهر جدول   ، إذرضـية الرئيسـة الثالثةوبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختبار الف

ــفوفة  ـصــــ ــتوى عند معنوية داللة موجبة وذاتقوية   ارتباطالن هنالك عالقات ( 1االرتباط )م ( 1)% مســـــ
، التواصل، استثمار الوقت، التوجه  و التعلم، املقدرة االسرتاتيجية)  وأبعادت قدرات التجديد التنظيمي  بني

حيث بلغت قيمة معامالت االرتباط  ة( واســـرتاتيجية االســـتدامة االســـتباقية  ادارة املعرف،  املمارســـات القيادية
( على التوال، فيمـا بلغـت قيمـة معـامـل االرتبـاط 0.789،  0.734،  0.532،0.466،  0.389  ،.2770)

املذكورة يف وتدل النتائج  (  0.703)قدرات التجديد التنظيمي واســــــــــــرتاتيجية االســــــــــــتدامة االســــــــــــتباقية  بني  
  الثالثةفرضــــية الرئيســــة  لل( ابلنســــبة  H1فرضــــية الوجود )قبول  ( و H0رفض فرضــــية العدم )على  (  1)اجلدول

ري يف حتقيق ان قدرات التجديد التنظيمي تســــــــــــاهم بشــــــــــــكل كب، وهذا يدل على كافة  وفرضــــــــــــيا ا الفرعية
 اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.

 
Y1  
SC  

Y 2 
C 

Y3 
ET 

Y4  
LO 

Y5 
LP 

Y6 
KM 

Y 
ORC 

  
Z1  
P. En.S 

Pearson 
Correlation 

.239(**) .316(**) .533(**) .380(**) .743(**) .670(**) .637(**) 

Sig. (2-
tailed) 

.006 .000 .001 .000 .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 130 130 130 
Z2 
P. Ec.S 
 

Pearson 
Correlation 

.326(**) .395(**) .421(**) .381(**) . 644(**) .789(**) .650(**) 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 130 130 130 
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ــتوى االبعــاد كــانــت اقوى عالقــة ارتبــاط بني كــل من بعــد  ادارة املعرفــة من متغري قــدرات  وعلى مســــــــــــ
ــتباقية من متغري اســـرتاتيجية   ـصــادية االسـ ــتدامة االقت ــتباقية، اذ التجديد التنظيمي وبعد  االسـ ــتدامة االسـ االسـ

( وتعــد عالقـة قويـة وهـذا يـدل على امتالك املـدراء املهــارات 0.789بلغــت قيمــة معــامـل االرتبــاط بينهمــا )
والقدرات املعرفية اليت تســــــــاهم بشــــــــكل كبري يف زايدة االرابح اجملزية والدخول يف االســــــــواق واملنافســــــــة مع  

تباط بني بعد  املقدرة االســــــــرتاتيجية من متغري قدرات الشــــــــركات التنافســــــــية، فيما كانت اضــــــــعف عالقة ار 
التجديد التنظيمي، وبعد  االســتدامة البيئية االســتباقية من اســرتاتيجية االســتدامة االســتباقية، اذ بلغت قيمة  

ــر يدل على ان تعزيز 0.190معامل االرتباط بينهما ) ــعيفة، وهذا مؤشـــــــــ االبتكار ( وتعد عالقة ارتباط ضـــــــــ
مل حتظ ابالهتمام الكايف من قبل صــانعي القرار، فينبغي على   والتوجه  و املســتقبل،البيئية   املخاطرتقليل  و 

ـصـــــــاالت امتالك املقدرة االســــــــرتاتيجية يف تطبيق ا ــتباقيةســــــــرتاتيجية بيئية  مدراء شــــــــركات االت  متكاملة  اســــــ
 ا دمات وتقليل املخاطر على البشر والبيئة.املنتجات و على للمحافظة 

ـصــــفوفة معامالت االرتباط بني( 1جدول ) ابعاد قدرات التجديد التنظيمي واســـــرتاتيجية االســـــتدامة   م
 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 ســـنســـعى إىل اختبار الفرضـــية الرئيســـة الثانية ومن اجل التحقق من ثبا ا عكف 
( ابإلضـــــــــــافة إىل Simple Regression Analyses)الباحث على اســـــــــــتخدام اال دار ا طي البســـــــــــيط  

ــتخدام اختبار ــبة ما  R2معامل التفســــــــري )و   (F)اســــــ ــرت ت( لغريف قياا نســــــ مي قدرات التجديد التنظيفســــــ
 .اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةوأبعادت من تغريات تؤثر على 

 الفرضية الرئيسة الثانية -1

Z3 
P.So.S 

Pearson 
Correlation 

.190(*) .332(**) .470(**) .470(**) .591(**) .660(**) .599(**) 

Sig. (2-
tailed) 

.031 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 130 130 130 

P. S. St 
Z  

Pearson 
Correlation 

.277(**) .389(**) .532(**) .466(**) .734(**) .789(**) .703(**) 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 130 130 130 
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(H0 )  ــتدامة    البعاد قدرات التجديد التنظيميال يوجد خلثري ذو داللة معنوية ــرتاتيجية االســـــــ على اســـــــ
 .االستباقية

((H1    ـــتدامـة    التنظيميالبعـاد ـقدرات التجـدـيد  يوجـد خلثري ذو دالـلة معنوـية على اســــــــــــــرتاتيجـية االســــــــــــ
 االستباقية

 فرضيات فرعية:ست وتتفرع من هذت الفرضية 
 لبعد املقدرة االسرتاتيجية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية. ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية    (H0) .أ

(H1يوجد ) االستباقية الستدامةا اسرتاتيجية على االسرتاتيجية  املقدرة لبعد معنوية  داللة ذو خلثري . 
( لبعد %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مســـــــــــــتوى )  (1)من جدول نتائج حتليل اال دار    يشـــــــــــــري

وقد ،  (275.0)إذ بلغت قيمة معامل بيتا  ،املقدرة االســـــــرتاتيجية على اســـــــرتاتيجية االســـــــتدامة االســـــــتباقية
ــوبـة )  (F)بلغـت قيمـة   ممـا يـدل على (،  6.85)اجلـدوليـة البـالغـة  (  Fقيمـة )( وهي أكرب من  10.629احملســــــــــــ

 ،(77.0) املقدرة االسـرتاتيجيةاال دار ا اص  ذت الفرضـية، وقد بلغ معامل التحديد لبعد   أمنوذجمعنوية 
 اســـرتاتيجية االســـتدامة( من التغريات اليت تطرأ على %7.7فســـر ما نســـبته )ي املقدرة االســـرتاتيجيةمبعىن أن 

 (.1وتدعم هذت النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية ) االستباقية،
 .اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةعلى  التواصلال يوجد خلثري ذو داللة معنوية لبعد (H0) .ب

(H1)  اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةعلى  التواصليوجد خلثري ذو داللة معنوية لبعد 
 .(%1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مستوى ) (2)ظهر من جدول نتائج حتليل اال دار ي

وقد بلغت  ،(0.369، إذ بلغت قيمة معامل بيتا )على اسـرتاتيجية االسـتدامة االسـتباقية التواصـللبعد 
 أمنوذجمما يدل على معنوية    (،6.85اجلدولية البالغة ) F( وهي أكرب من قيمة  22.836احملسـوبة )  (F)قيمة  

ـــية، وـقد بلغ معـامـل التحـدـيد لبعـد   ويعين ذـلك أن بعـد   (0.151)التواصــــــــــــــل  اال ـدار ا ـاص  ـذت الفرضــــــــــــ
وتدعم هذت   ،اســـــــرتاتيجية االســـــــتدامة االســـــــتباقية( من التغريات اليت تطرأ على %15.1يفســـــــر ) التواصـــــــل

 (.2ية الفرعية )النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرض
 الستثمار الوقت على اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةال يوجد خلثري ذو داللة معنوية ( H0) .ت

(H1) االستباقية االستدامة اسرتاتيجية على الوقت الستثمار معنوية داللة ذو خلثري يوجد 
لبعد اســــــتثمار  (  %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مســــــتوى )  (2)من جدول نتائج حتليل اال دار  

ــتباقية ــتدامة االســ ــرتاتيجية االســ  (F)وقد بلغت قيمة    ،(0.496. إذ بلغت قيمة معامل بيتا )الوقت على اســ
ــوبــة )  أمنوذجممــا يــدل على معنويــة    (،6.85اجلــدوليــة البــالغــة )  F))  ( وهي أكرب من قيمــة50.557احملســــــــــــ

ــري  ــية، وقد بلغ معامل التفســــ ــتثمار الوقتاال دار ا اص  ذت الفرضــــ ويعين ذلك أن بعد  (2830.) الســــ
، وتدعم اســـــرتاتيجية االســـــتدامة االســـــتباقية%( من التغريات اليت تطرأ على 28.3يفســـــر ) اســـــتثمار الوقت

 (.3هذت النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية )
 للتوجه  و التعلم على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية ( H0) .ث

(H1) االستباقية االستدامة اسرتاتيجية على التعلم  و للتوجه معنوية داللة ذو خلثري يوجد. 
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للتوجه ( %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مســــــــــــتوى )  (2)يظهر من جدول نتائج حتليل اال دار   
ــتباقية،  و التعلم ــتدامة االســـ ــرتاتيجية االســـ وقد بلغت قيمة  ،  (3940.إذ بلغت قيمة معامل بيتا )  على اســـ

(F)  ( ــوـبة  أمنوذجممـا ـيدل على معنوـية   (،6.85اجلـدولـية الـبالـغة )  (F) ( وهي أكرب من قيمـة35.560احملســــــــــــ
التوجه  ويعين ذلك   (2170.)للتوجه  و التعلم ذت الفرضــــــــــــــية، وقد بلغ معامل التحديد  اال دار ا اص  

. وتدعم هذت اســــــرتاتيجية االســــــتدامة االســــــتباقية%( من التغريات اليت تطرأ على 21.7يفســــــر )  و التعلم
 (.4النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية )

 .للممارسات القيادية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةذو داللة معنوية  ال يوجد خلثري( H0) .ج
(H1) االستباقية االستدامة اسرتاتيجية على القيادية للممارسات معنوية داللة ذو خلثري يوجد. 

ــتوى )  (2)يظهر من جـــدول نتـــائج حتليـــل اال ـــدار   (  %1هنـــالـــك خلثري ذو داللـــة معنويـــة عنـــد مســــــــــــ
وقد ،  (566.0ا)، إذ بلغت قيمة معامل بيتالقيادية على اســـــــرتاتيجية االســـــــتدامة االســـــــتباقية  تللممارســـــــا

ــوـبة )  (F)بلغـت قيمـة   ممـا ـيدل على  ،  (6.85اجلـدولـية الـبالغـة )  (F)  ( وهي أكرب من قيمـة149.250احملســــــــــــ
ـــية، وقـد بلغ معـامـل    أمنوذجمعنوـية    القـيادـية  ت( للممـارســـــــــــــــا2Rالتفســــــــــــــري)اال ـدار ا ـاص  ـذت الفرضــــــــــــ

ــر )  التوجـــه  و التعلم( ويعين ذلـــك  53.80.) اســــــــــــــرتاتيجيـــة ( من التغريات اليت تطرأ على  %538يفســــــــــــ
 (.5. وتدعم هذت النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية )االستدامة االستباقية

 إلدارة املعرفة على اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةال يوجد خلثري ذو داللة معنوية ( H0) .ح
(H1)  إلدارة املعرفة على اسرتاتيجية االستدامة االستباقيةيوجد خلثري ذو داللة معنوية 

ــتوى )  (2)يشـــري جدول نتائج حتليل اال دار   إلدارة املعرفة ( %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـ
احملسوبة  (F)(، وقد بلغت قيمة 0.489، إذ بلغت قيمة معامل بيتا )على اسـرتاتيجية االسـتدامة االستباقية

ممـــا يـــدل على معنويـــة أمنوذج اال ـــدار (،  6.85اجلـــدوليـــة البـــالغـــة )  F)( وهي أكرب من قيمـــة )211.414)
( ويعين ذلك ادارة املعرفة يفســـــــــــــر 6230.ت الفرضـــــــــــــية، وقد بلغ معامل التحديد إلدارة املعرفة )ا اص  ذ

( من التغريات اليت تطرأ على اســرتاتيجية االســتدامة االســتباقية. وتدعم هذت النتيجة رفض فرضــية  62.3%)
 (.6العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية )

الفرعية السـابقة يتم اختبار الفرضـية الرئيسـة السـادسـة، إذ يظهر من  وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات
ــتوى )(  (2جــدول نتــائج حتليــل اال ــدار   ( ملتغري قــدرات  %1الن هنــالــك خلثرياً ذا داللــة معنويــة عنــد مســــــــــــ

(، وقد بلغت 7980.التجديد التنظيمي على اســرتاتيجية االســتدامة االســتباقية،إذ بلغت قيمة معامل بيتا )
مما يدل على معنوية (،  6.85( اجلدولية البالغة )F)( وهي أكرب من قيمة  125.213احملســــــــــــــوبة )  (F)قيمة  

(  4940.أمنوذج اال دار ا اص  ذت الفرضــــــية، وقد بلغ معامل التفســــــري ملتغري قدرات التجديد التنظيمي)
ــر ) طرأ على اســــــرتاتيجية ( من التغريات اليت ت%49.4ويعين ذلك أن متغري قدرات التجديد التنظيمي يفســــ

ــة  ــية الرئيســـ ــية البديلة للفرضـــ ــية العدم وقبول الفرضـــ ــتباقية، وتدعم هذت النتيجة رفض فرضـــ ــتدامة االســـ االســـ
ــتدامة   ــرتاتيجية االســـ ــة، مبعىن أنه يوجد خلثري ذو داللة معنوية لقدرات التجديد التنظيمي على اســـ ــادســـ الســـ

 االستباقية.
 ثانيةال احملسوبة للفرضية الرئيسة Fو قيمة  R)2(( معادالت اال دار وقيم 2جدول )
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 R2قيمة  Fقيم  معادلة اال دار املتغريات املستقلة 
 

 
 الفرضية

 ثانيةالرئيسة ال 

 Z =0.593+0.275 X1 10.629 .077 املقدرة االسرتاتيجية
 Z = 0.523 +0.369 X2  22.836 0.151 التواصل

 Z = 0.431 +0.496 X3 50.557 0.283 استثمار الوقت
 Z =0.509+0.394 X5 35.560 .2170 التوجه  و التعلم

 Z =0.372+0.566 X5 149.250 0.538 املمارسات القيادية
 Z = 0. 297+0.651 X6 211.414 0.623 ادارة املعرفة

اســـــرتاتيجية االســـــتدامة 
 االستباقية

Z = 0.193+0.798 X  
 125.213 .4940 

 
 الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية إعدادمن : املصدر

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات 
املطـاـلب والتطلعـات ابألفكـار و   يرتبطمفهوم ديـناميكي غـالـبا مـا    ـقدرات التجـدـيد التنظيميمفهوم    إن   .1

غرافية وابلتال و فضـال عن التغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والدمي  ابملنظمةا اصـة  
 فهو مفهوم ما يزال مل يصل اىل مستوى االطار الشامل املتكامل فكراي وفلسفيا وتطبيقيا.

ــح  .2 ــل و   اهتمام املنظمات  اتضــ اد  ادارة وتنظيم وتنمية العالقات االجتماعية مع االفر ابلقدرة على التواصــ
لذي يؤدي اىل جناح  اإحداب التغيري  و   و تطوير وحتسني االداء وتبادل املعلومات بني االفراد العاملني،

 .التنظيمي يف التجديدالشركات 
شــاركة زابئنها يف عمليا ا االبداعية واالبتكارية. واحلرص على حتفيز مب  املنظماتضــعف اهتمام   ارهر .3

 .هاوخارج  داخل املنظمة روح التكاتف واشكال التفاعل االجتماعي
ارهر اهتمــام مــدراء املنظمــات يف دعم ورعــايــة مبــادرات اجملتمع احمللي من خالل النــدوات واملؤلرات   .4

 واالنشطة ا ريية وغريها من املسامهات األخرى.
 القرارات.ضعف اهتمام عينة الدراسة بتبين مبدأ مشاركة االفراد العاملني يف عملية اختاذ   ارهر .5
 تعزيز حالة استدامة االبتكارات يف املنظمات. يفهتمام التبني ضعف ا .6

 ثانيا: التوصيات  
ـصـــــاالت   جلديدة اليت تقدمها شــــــركاتالعرويف اعد ت   .1 إىل الســــــوق أســــــاا اســــــتمرارها ومنوها،وألن االت

قيد الدراســـــــة تتمتع ابملرونة الالزمة واليت لكنها من إعادة ترتيب مواردها ابلشـــــــكل الذي  تكاالشـــــــر 
جديدة،ومواجهة التقلبات الشـــــــديدة احلاصـــــــلة يف البيئة او خدمات  إمكانية أنتاج منتجات  حيقق هلا
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دة اليت اجلديوا دمات ضـــمن تقدي املنتجات ت يتال ةالبحثي وديتطلب تفعيل اجله ا ارجية،فأن ذلك 
يف جمال  اتأو العمل على تنفيذ الســـــياســـــات اليت حتقق تفوق الشـــــرك  والعاملية، م الســـــوق العراقيةئتال

 .عملها
حتفيز روح التكاتف واشكال و توطيد العالقات مع الزابئن احلاليني    يتطلب من الشركات عينة الدراسة .2

ــاركـة زابئنهـا يف عملـيا ـا االـبداعـية   ــاـفة اىل مشــــــــــــ التـفاعـل االجتمـاعي داخـل وخـارج املنظمـة و ابإلضــــــــــــ
وتنظيم عالقا م االجتماعية أمر مهم جلميع أنواع التحوالت التنظيمية،    ن تواصل االفرادواواالبتكارية  
 ة.شركإلدارة التغيري بنجاح يف المهم ومن مث فانه 

ضـــــــــــرورة االســـــــــــتمرار يف اديد وحتديث وتطوير قدرا ا التنظيمية لتواكب التقدم العلمي والتكنلوجي   .3
واعتماد افضــــــــــــــل التقنيات العاملية لالرتقاء بواقع التجديد التنظيمي يف اجملاالت كافة عرب جمموعة من 

 -االليات منها:
مبا يعزز  املســـتقبلية وتطور الســـوقتبيًن روئ واســـرتاتيجيات اســـتباقية لالســـتشـــعار عن االااهات  .أ

 قدرا ا  و حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ضــرورة التعاون ومَد جســور الثقة مع منظمات اجملتمع احمللي لكســب املعلومات لتطوير وحتســني  .ب

 املنتجات وا دمات والبحث عن بدائل او تصاميم جديدة بطريقة اسرع من املنافسني.

ــرعة االستج .ت ـــ ــن خالل استغالل الوقت يف تطوير القدرات سـ ـــ ــات الزابئن مـ ـــ ــات ومتطلبـ ـــ ابة حلاجـ
 واملهارات اومن خالل تنظيم طرق واساليب العمل بغية حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.

ضـــــــــــرورة اكتســـــــــــاب العاملني التعلم التنظيمي اثناء ممارســـــــــــتهم لورائفهم، فهم الذين تقع عليهم  .ب
زايدة املعرفة والتعلم من خالل ا ربات و مســتقبل الشــركة فالبد من التفاعل معهم  مســؤولية رســم  

 املستقبلية.االستجابة والتكيف للتغريات املرتاكمة واالستفادة من حاالت الفشل يف 

 ضـــرورية هي  االســـتباقية االســـتدامة  اســـرتاتيجية الن  الدراســـة  عينة الشـــركات  إدارات تعي أن  املهم  من .4
 الشـــركات تلك  إدارات زيفحت يســـتدعي وهذا،  التنافســـية التحدايت تفرضـــه التزاماً   تكون  أن   من أكثر

 .التنافسية التحدايت ملواجهة وخربا ا وإمكانيا ا قدرا ا وتطوير  اىل اديد
  -يتطلب من ادارة شركيت )زين العراق،أسياسيل( العمل على استدامة االبتكارات من خالل: .5

 االقتصادية احلاصلة يف البيئة.مواكبة التطورات  .أ
للشــركة،   اليت تنســجم مع التطور احلاصــل يف البيئة ا ارجيةاختاذ عدد من القرارات االســرتاتيجية   .ب

 وما يعزز التوجه  و االستدامة االقتصادية االستباقية.
فراد اجملزية األمر الذي ســـــــيعزز دافعية العمل لدى اال ان تضـــــــع يف ســـــــلم أولواي ا حتقيق األرابح .ت

 العاملني ويشجعهم على االداء الكفوء والفاعل.
من  مببدأ مشـاركة االفراد العاملني يف اختاذ القرارات يتطلب من ادارة الشـركات املبحوثة زايدة االهتمام .6

 -خالل:
ــتباقية   .أ ــطة االجتماعية االسـ البقاء بنجاح يف الســـوق لفرتة طويلة، اىل اليت  دف االهتمام ابألنشـ

 .اليت تؤثر إجيااب على مجيع العالقات احلالية واملستقبلية مع أصحاب املصلحةو 
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ــاركة املورفني يف عملية اختاذ القرار واليت تلبية احتياجا م    العمل على .ب وحتســــني    اتتركز على مشــ
 .صحة املورفني وسالمتهم

 .البشري  تنمية راا املالاالستثمار يف .ت
 المصادر

 اوال: املصادر العربية 
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 المستخلص

ويف إطار مشـــكلة . يف حتقيق )األداء العال(  )الذكاء االســـرتاتيجي(دور  بيان هذت الدراســـة إىل   تســـع
 -لتساعالت مفادها: تالبحث عن إجاابالدراسة، ذهبت هذت الدراسة اباات 

 هل ميتلك م ديري معامل اإلمسنت عينة الدراسة، تصوراً واضحاً عن م تغريات الدراسة؟. (1
ما م ســتوى أمهية م تغريات الدراســة )الذكاء االســرتاتيجي، األداء العال( البعادمها الفرعية، على  (2

 م ستوى املعامل عينة الدراسة؟.
ــة على  و  كبري يف هذا اجلانب املهم واحليوي الذي عن وبناًء على ذلك، تتمح ــكلة الدراســــــــــ ور مشــــــــــ

طريق تقييمه وتشخيصه سوف ميكن للمعامل املبحوثة حتقيق األداء العال، لذا ذهبت هذت الدراسة اباات  
ة ميدان تطبيق هذت الدراســة، هو على عينإن جمموعة ا ـصـائص اليت ت ســهم يف حتقيق األداء العال )علماً  

هي )املعاونية العامة للســـــــمنت اجلنوبية، معمل كربالء، معمل الكوفة، معمل و من معامل االمسنت العراقية 
ثله من دور  فاعل  وأثر  كبري   ةالســــماو  ، معمل اببل، معمل النورة( وقد وقع االختيار على هذت املعامل، ملا ل 

 
 كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد.جامعة   -1
 كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد.جامعة   -2
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ــاًل عن التحـدايت الكبرية اليت توا ــاد الوطين، فضــــــــــــ صــــــــــــ جههـا يف رـل الظرف احلـال. و ـدف هـذت يف االقت
 الدراسة إىل بيان دور الذكاء االسرتاتيجي يف حتقيق األداء العال.

ــياً يعرب عن العالقات املنطقية بني متغريات   ــة خمططاً فرضـــ و دف حتقيق هذا اهلدف فقد تبنت الدراســـ
ــة ) ــة.، وقد بلغ حجم العينة اليت مشلتها الدراســـــــــــ تتمثل )مبدراء املعامل ومدراء   ( مديرا واليت113الدراســـــــــــ

عب( )وهم ك ل املدراء املوجودين(. وقد ارهرت نتائج التحليل التطبيقي ملتغريات   األقســــــــــــــام ومدراء الشــــــــــــــ 
  إن تفاعل أبعاد الذكاء االســــــرتاتيجي معا يؤثر إجياابً ، أمههامن  الدراســــــة جمموعة من االســــــتنتاجات، كان 

 -:من أمههاكان ة  يدعد نت هذت الدراسة توصياتوقد تضم .وبشكل واضح يف األداء العال
 .الدولية املنافسة والتواصل مع األخرىالشركات املعامل و مع  تدعيم الشراكة .1
لوصـــــــــــول إىل تطلبات األداء العال من حتســـــــــــني جلودة اإلدارة والعاملني ومن مث اهتمام مبالضـــــــــــرورة ا .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

 منهجية الدراسة: المبحث األول

 مشكلة الدراسة: :أوالً 
تواجه منظمات األعمال بشــــــــــــكل  عام والعراقية بشــــــــــــكل  خاص، حتدايت وصــــــــــــعوابت كبرية يف بيئة  
األعمال اليت تتســم ابلتغري  املســتمر الذي وصــل إىل حد االضــطراب وأصــبح مسة مالزمة للمنظمات، ولعل 

ملنافســة ا ارجية كثرياً من العوامل املتغرية أصــبحت  ذت الســمات واليت من أمهها انفتاح احلدود واشــتداد ا
وتوســـــــع األعمال عاملياً والتنوع يف مواصـــــــفات املنتجات املطلوبة، كل ذلك فريف على املنظمات، البحث  
عن العناصــر األســاســية اليت عن طريقها تســتطيع مواجهة هذت التحدايت والوقوف على  و  قوي ااهها، 

 يف أعماهلا. كي تتمكن من املنافسة واالستمرار وحتقيق النجاحات املستمرة 
ويف إطار مشـكلة الدراسـة احلالية، فإلا تسـتلزم تشـخيصـاً معرفياً وعلمياً دقيقاً، اسـتناداً إىل جمموعة من 

رتكزات املفاهيمية ا اصة مب تغريات الدراسة )الذكاء االسرتاتيجي، واألداء العال( وطبيعة العالقة بينه
 
،  ما امل

 -إذ مي كن النظر إليها بشقني:
ــكلةاألول:  َدد بضـــــــــــعف اتفاق الباحثني نظرايً حول متغريا ا،  لثل يف م شـــــــــ ــة الفكرية اليت حت  الدراســـــــــ

تغريات معرفياً، ويف ضوء ذلك مي كن حتديد التساعالت الفكرية اآلتية:
 
 -وطبيعة العالقة بني هذت امل

تغريات الدراسة بشكل  عام؟. .1
 
رتكزات الفكرية مل

 
 ما امل

ــريت، عملياته، حتدايته، مناذجه وطرائق ما  مفهوم وأمهية الذكاء ا .2 ــرتاتيجي، أنواعه، مداخل تفســــــــ الســــــــ
 قياسه، أهم العوامل املؤثرة فيه، أدوارت، فضاًل عن أبعادت، وممارساته؟.

حتوى املفـــاهيمي لوداء العـــال، مـــداخلـــه، منـــاذجـــه، متطلـــب وم كوانت بنـــاء منظمـــات األداء   .3
 
مـــا امل

 تطوير ثقافة األداء العال؟.العال، فضاًل عن أبعادت وم تطلبات 
ما طبيعة العالقة املنطقية بني م تغريات الدراســـــــة الرئيســـــــة والفرعية، وكيف ت ســـــــتخدم لإلفادة منها يف  .4

 اجلانب امليداين؟.
الدراسـة امليدانية، اليت تضـَمنت مدى حاجة معامل اإلمسنت عينة الدراسـة، إىل   لثل يف م شـكلة :الثاين

ــتفادة من د ــر  .ور الذكاء االســـــــــرتاتيجي يف حتقيق األداء العالتطبيق واالســـــــ ـصــــــ ويف ضـــــــــوء ذلك مي كن ح
 -م شكلة الدراسة، مبجموعة من التساعالت امليدانية اآلتية:

 معامل اإلمسنت عينة الدراسة، تصوراً واضحاً عن م تغريات الدراسة؟. يهل ميتلك م دير  .1
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ا الفرعية، على  ، األداء العال( البعادمهما م ســــــــــــتوى أمهية م تغريات الدراســــــــــــة )الذكاء االســــــــــــرتاتيجي .2
 م ستوى املعامل عينة الدراسة؟.

تغريين .3
 
األداء العال يف و الذكاء االســـــــرتاتيجي    ،ما هي طبيعة عالقات االرتباط واااهات التأثري بني امل

 املعامل عينة الدراسة؟.
 ثانيًا: أهمية الدراسة

 لالقتصاد الوطين.من كولا تدرا قطاعاً مهما ورافداً حيوايً  تنبثق أمهية الدراسة (1
يف تبين عدد من عمليات اإلدارة االســـــــــــــرتاتيجية يف املنظمات اليت تعاين أمهية الدراســـــــــــــة   كما وتنبثق (2

ـصـــناعية ابلذات يف رل حالة  ضــــعفاً يف تنفيذ هذت العمليات بوصــــفها أســــاا عمل منظمات اليوم ال
على  ســــــــــــــابق حول تبين ا ـيارات االســــــــــــــرتاتيجـية اليت لكن املنظمـة من احملـافظـة  التـنافس املتزاـيدة والت
 حصتها السوقية.

ــهم يف اجلانب  (3 ــيسـ ــةمعرفة توجه امليداين والذي سـ ــية    و تبين املنظمات عينة الدراسـ ــرتاتيجية تنافسـ اسـ
 ها املستقبلي مبا حيقق هلا ميزة تنافسية.ئداامن تعزز 

صـــــــــــــــادي (4 صـــــــــــــــادي احلـديـث  تبلور من نظرة  الـذي    اجلـانـب االقت هلـذت املنظمـات يف تـدعيم الفكر االقت
 املنافسة.

 العلمية. اإلدارة يف إثراء مكتبة املتواضعةمهتها اجلانب األكادميي والذي يتمثل مبسا (5
 ثالثاً : أهداف الدراسة:

ــاعال ا، ــة وتســ ــة وعن طريق التطبيق العملي أن تقدم حلواًل   انطالقاً من أمهية الدراســ ميكن هلذت الدراســ
للمشــــكالت اليت تعاين منها املنظمات املبحوثة وال ســــيما يف كيفية الوصــــول إىل األداء العال، فضــــاًل عن 

ــاعد على تبين هذا النهج،   ـصــها، حتديد أبرز املتطلبات اليت تسـ ــخي ــة وتشـ واملتمثل بوصـــف متغريات الدراسـ
ــاًل عن حت ــاًل عن فضـ ــة( فضـ ــتوى )جمتمع الدراسـ ديد طبيعة عالقات االرتباط ونوعها والتأثري بينها على مسـ

 األهداف الفرعية اآلتية:
 التعرف على ماهية الذكاء االسرتاتيجي من حيث املفهوم واألمهية. .1
 حتقيق األداء العال. واملسامهة يف بلورة إطار نظري للعالقة بني الذكاء االسرتاتيجي  .2
توصــــــــيات للمعامل املبحوثة من خالهلا تســــــــتطيع حتقيق األداء العال، عن طريق حتديد وقياا    تقدي  .3

 دور الذكاء االسرتاتيجي.
 مخطط الدراسة الفرضي: رابعًا:

يف ضـوء مشـكلة الدراسـة وأهدافها وضـمن إطارها النظري والتطبيقي ت تـصميم خمطط فرضـي يعرب عن 
ــكل )العالقات املنطقية بني  ــح يف الشـــــ ــة وكما موضـــــ ــه من واقع 1متغريات الدراســـــ ــتخالصـــــ ( الذي ت اســـــ

 -األدبيات اإلدارية والذي يشري إىل م تغريين ومها كاآلا:
1-  

 
 امل

 
)االســتشــراف، الرعية املســتقبلية، الشــراكة،   ( وأبعادتX)الذكاء االســرتاتيجي( ) -ســتقل:تغري امل

 الدافعية(.
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 2-   
 
اإلدارة، االلتزام طويـــل األمـــد، التحســــــــــــــني    ( وأبعـــادت )جودةZالعـــال( ))األداء    -تغري التـــابع:امل

 املستمر، جودة القوى العاملة(.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أتثري     ارتباط

 
 خمطط الدراسة الفرضي (1شكل )

 الباحث وفق ما عكسته األدبيات اإلدارية. املصدر: إعداد
 خامسًا: فرضيات الدراسة:

 -:تعتمد هذت الدراسة على فرضيات رئيسة وتتفرع منها فرضيات فرعية عديدة وهي كاآلا
ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد )الذكاء االســرتاتيجي(   الرئيســة األوىل:الفرضــية   .1

 و)األداء العال(.
 ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية )للذكاء االسرتاتيجي( يف )األداء العال(. الفرضية الرئيسة الثانية: .2

نبثقة 
 
 عنها، يف اجلانب التطبيقي للدراسة.وسيتم تفصيل واختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية امل

 

 

  الرعية املستقبلية  االستشراف

 الشراكة
 

 الدافعية

 
االلتزام طويل  جودة اإلدارة

 األمد 
 

التحسني 
 املستمر
 

جودة القوى 
 العاملة 
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 :سادسا: حدود الدراسة
ــة مبعامل اإلمسنت العراقية املتمثلة بـــــــــــــــــــــ)معمل كربالء/   .1 احلدود املكانية: تتمثل احلدود املكانية للدراســــ

ــماوة،   ــدة/ اببل، معمل النورة، معمل الســــ ــية، معمل الكوفة، معمل مسنت الســــ ــركة الفارج الفرنســــ شــــ
ــمنـت اجلنو  بيـة( لغريف إجراء اجلـانـب امليـداين، قـد ت اختيـارهـا ملـا لتلكـه من إمكـاانت  معـاونيـة الســــــــــــ

وقدرات وطرائق وأسـاليب علمية متفوقة، وملا هلا من األثر الكبري يف االقتـصاد الوطين، وادر االشـارة  
ــيـة اليت تتمتع بكفـاءة كوادرهـا   إىل إن معمـل مسنـت كربالء مـدار من قبـل شــــــــــــــركـة )الفـارج( الفرنســــــــــــ

ـصـــول على عقد حكومي إلدارة شــــركة حكومية يف قطاع صــــناعي مهم وقابلي ا م اليت مكنتها من احل
 جداً يف البلد.

احلدود الزمنية: لقد أجنزت عملية مجع البياانت للجانب العملي وإجراء املقابالت الشخصية للدراسة  .2
 .2017/ 1/10ولغاية 2016/ 1/10دة ما بني للم  

)املعامل، الشركات، األقسام، والش عب( يف   يرياحلدود البشرية للدراسة يف م داحلدود البشرية: تتمثل   .3
ثلون 125املعامل املبحوثة كافة، والبالغ عددهم ) ـصــــــــــدي، وهم مي  ( م ديراً، إذ ت اختيارهم بشـــــــــــكل ق

( توضـيح م َفصـل لعينة 1وكما يف اجلدول )  ( اسـتمارة صـاحلة113أفراد عينة الدراسـة، وت اسـرتجاع )
 . راسةالد

 (3) وصف تفصيلي لعينة الدراسة (1جدول )
 النسبة املئوية  التكرار  الفئات املستهدفة املتغريات  ت 

 احلالة االجتماعية   1
 %85 96 متزوج

 %15 17 أعزب 

 %100 113 اجملموع 

2 
 النوع االجتماعي

 %885. 97 ذكور 

 %14.2 16 إانث 

 %100 113 اجملموع

 الُعُمر  3
 %8 9 30أقل من -20

 %923. 27 40أقل من - 30

 
 .املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على استمارة االستبانة -3
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 %43.4 49 50أقل من - 40

 %18.9 21 60أقل من - 50

 6.2% 7 فأكثر  60

 %100 113 اجملموع

4 
 التحصيل العلمي

 %12.43 11 إعدادية

 %8.85 10 دبلوم

 %1.8 4 دبلوم عايل

 %70.8 84 بكالوريوس

 %1.8 4 ماجستري

 %0 0 دكتوراه 

 %100 113 اجملموع

5 

اخلدمة ف املنصب  سنوات 

 احلايل

 %13.8 15 5أقل من  - 1

 %14.2 16 10أقل من  - 5

 %28.3 32 15أقل من -10

 %38 43 20أقل من -15

 %6.2 7 فأكثر  20

 %100 113 اجملموع

 اخلدمة الكلية سنوات  6
 %23.9 27 10أقل من  -5

 %12.4 14 15منأقل  -10
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 %35.4 40 20أقل من -15

 %5.7 5 فأكثر  20

 %100 113 اجملموع

 ثاني الجانب النظري المبحث ال

 :الذكاء االسرتاتيجي :أوالً 

 :مفهوم الذكاء االسرتاتيجي .1
لذلك ســـــــيتم عريف وجهات النظر املختلفة   ،تباينت وجهات النظر حول مفهوم الذكاء االســـــــرتاتيجي

 -( اآلا:2يف اجلدول )
 ( مفاهيم الذكاء االسرتاتيجي من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثني 2جدول )

 املفهوم الباحث / الكاتب ت 

1. White, 2004:2, 2005:12 
لتسهيل اختاذ  عملية منهجية ومستمرة من إنتاج الذكاء لتحقيق قيمة اسرتاتيجية ف شكل عملي 

 .القرارات على املدى الطويل

2. Freedman, 2006:1-2)) درجة عمق واتساع املعلومات املعتمدة ف بناء القرارات االسرتاتيجية. 

3. Laudy et al, 2006:1 
االستخدام الذكي للمعلومات املتاحة ف عملية صنع القرار وعملية لتحقيق امليزة التنافسية  

 .التجارية لألعمال 

4. Brouard, 2006:1 
عملية معلوماتية تصغي املنظمة من خالهلا إىل بيئتها، كي تقرر وتتخذ اإلجراءات وحتدد األنشطة  

 املطلوبة ف إطار سعيها لتحقيق أهدافها.

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

عملياهتا الراهنة، واستباق وإدارة  ما حتتاج )املنظمة( أن تعرفه عن بيئة أعماهلا لتضع تصورا إزاء 

التغيريات استعداداً للمستقبل، وتصميم االسرتاتيجيات املالءمة خللق القيمة للزبون، وحتسني  

 الرحبية ف األسواق احلالية واجلديدة. 

6. 
(International Design Team 

Meeting, 2007: 10) 
واالجتاهات ف البيئة العاملية الكبرية اليت ميكن أن تؤثر على  هو التبصر والتحذير من األحداث 

 .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   ونشر البياانت ذات الصلة الختاذ القرارات االسرتاتيجية.مجع وحتليل 



  

198 

 27:  العدد

 

9. (Chan & Mak, 2012:137) 

هو نظام خلربات إدارة املوارد البشرية الذي حيقق التناغم والتناسق فيما بينها ابجتاه الغرض املراد  

املوارد البشرية للمنظمة  حتقيقه لدعم اإلمكاانت التنظيمية والتحفيز والفرص لتقدمي خدمات إدارة 

 مما جيعل أدائها ذو مستوًى عايل. 

 املصدر: إعداد الباحث وفق ما عكسته األدبيات اإلدارية.
ــع الباحث مفهومه ــاا ما تقدم وضـــــ ــرتاتيجي والذي يرات ا عن وعلى أســـــ النه "املقدرة اليت لذكاء االســـــ

ـصـــــــناعة قرارات انجعة وإجناز األنشــــــــطة يتمتع  ا الفرد واليت حييط من خالهلا ابلعامل، وتوفر له  أســــــــاســــــــاً ل
اتيجي لعوامل البيئة الفضــل أســلوب، فضــال عن أنه يقوم على اســتقراء املســتقبل من خالل التحليل االســرت 

الداخلية وا ارجية ملسـاعدة املنظمة على صـناعة القرارات االسـرتاتيجية وصـياغة االسـرتاتيجيات على األمد 
 االسرتاتيجية للمنظمة". البعيد مبا يضمن السيادة

 أمهية الذكاء االسرتاتيجي: .2
ــرتاتيجي من خالل االهتمامات البحثية اليت جاءت  ـصـــوصتربز أمهية الذكاء االســ هذا املتغري، ومع  ي

نعريف تزايد التنافس بني املنظمات والتطورات احلاصــــــــلة يف القرن احلادي والعشــــــــرين أصــــــــبح من املهم أن 
ـصـــــورت لنا من رعية واضــــــحة حول  ـصـــــورة واضــــــحة وما ي أمهية الذكاء االســــــرتاتيجي لكي يتســــــىن لنا فهمه ب

 -املستقبل وميكن ابراز أمهية الذكاء االسرتاتيجي ابلنقاط االتية:
إن دمج وتضـــــافر اجلهود من )ذكاء األعمال، والذكاء التنافســـــي، وإدارة املعرفة( جنبا إىل جنب لثل  .1

الذكاء االســرتاتيجي، وســوف ي ســمح للمنظمات من خالل قدر ا على اســتيعاب مصــادر املعلومات 
إلدراج مجيع املعلومات ا اصـــة  م ورأا املال الفكري يف عملية واحدة وميكن التحكم  ا بســـهولة،  
ــنع القرار  ــذكـــاء من إدارة التخطيط االســــــــــــــرتاتيجي وعمليـــة صــــــــــــ ــك النظـــام يلحم متطلبـــات الـ ــذلـ وكـ

(Pellissier & Kruger, 2011: 1.) 
الذكاء االســــــرتاتيجي يركز على األهداف طويلة األمد للوكاالت واملنظمات واحلكومات، وأنه يتعامل   .2

مع األهداف املهمة وا طط الشـــــــــاملة لذا ال حتتاج املنظمة إىل أن تعمل يف بيئة تشـــــــــغيلية مقربة من 
 :McDowell, 2009فيه الزبون االسرتاتيجي )  العمل اليومي وهذا يعتمد على املستوى الذي يوجد

39). 
املنظمـات مل تتمكن من اعتـناق امنوذج تعـاون عـاملي ابلكـامـل    ( إنّ Kruger, 2010)ت ظهر دراســـــــــــــــة   .3

يدمج مجيع جوانب "الذكاء االسـرتاتيجي" يف  داخل الشـركات، نظام الذكاء االسـرتاتيجي يسـتطيع أن  
ة يف إدارة التخطيط االســــــرتاتيجي وعملية صــــــنع القرار، مورد واحد لكي تتمكن من التحكم بســــــهول

ـصـــــــــمود يف وجه هجمات املنافســــــــــني العامليني   وإن الذكاء االســــــــــرتاتيجي يعزز قدرة املنظمات على ال
وتوســـــيع أعماهلم يف أســـــواق جديدة، ومحاية الســـــوق احمللية واالندماج واالســـــتحواذ وحتديد األهداف  

 (.Pellissier, René, &Kruger, 2011: 2)نظماتاحملتملة وزايدة االبتكار داخل امل
إن عملية الذكاء االســـــــــــرتاتيجي للمنظمة تؤدي إىل املســـــــــــاعدة يف رســـــــــــم نظرة مشولية لظاهرة معقدة  .4

وحتاول أن تضـــــــــــع اســـــــــــرتاتيجية فاعلة للتأثري على قضـــــــــــااي معينة، وينبغي للمنظمة أن ال تعتمد على 
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ذلك ينبغي أن تعتمد على اســـــتخدام مناهج متعددة،  أســـــلوب واحد بدال من  اســـــرتاتيجية واحدة أو
 :Kuosa, 2011)  والذي يضـــمن هلا اســـرتاتيجيات وأســـاليب خمتلفة جلوانب خمتلفة من هذت القضـــااي

9.) 
 أبعاد الذكاء االسرتاتيجي .3

يهدف هذا اجلزء من املبحث للتعرف على األبعاد الفلســــــفية للذكاء االســــــرتاتيجي اليت لت اإلشــــــارة  
أوضــــــــــــــح فيـه أبرز أبعـاد اـلذكـاء   اً ( امنوذجـ Maccoby, 2011: 5العـدـيد من األدبيـات وقـد قـدم )  إليهـا يف

 -(:2االسرتاتيجي وكما يظهر يف الشكل )

 
 (4) أبعاد الذكاء االسرتاتيجي (2شكل )

األدبيات، وعلى الرغم من التشــويش احلاصــل  لقد ت اقرتاح العديد من األبعاد للذكاء االســرتاتيجي يف 
حول وضـع تـصور واضـح هلذت األبعاد، إال أنه ميكن دراسـة جمموعة من هذت األبعاد مبا يتالءم مع موضـوع 

 -الدراسة احلالية وهي اآلتية:
 ( االستشراف )بُعد النظر(:1

االسـتشـراف النه القدرة على التفكري ابلقوى غري الواضـحة اليت ال  (Maccoby, 2011: 1)فقد عرّ ف 
ــتقبل، فهو   ـصـــــوغ املســــ ــعار موجة قادمة مث التهيؤ لركو ا". ميكن حتديدها رغم إلا هي اليت ت ــتشــــ يعين "اســــ

هد علمي منظم يؤول اىل صـياغة جمموعة من التنبؤات ( الن االسـتشـراف هو ج 66:  2011ويرى )حممود، 
التطلع  وهو   تشـمل املعامل الرئيسـة ألوضـاع معينة لتد عرب مدة زمنية ألكثر من عشـرين عاما.املشـروطة اليت

 و املســــــتقبل من خالل توســــــيع حدود اإلدراك والوعي ابألحوال الناشــــــئة واختاذ القرارات لالســــــتفادة من 
 

4- Source: Maccoby, Michael, (2011) "Strategic Intelligence: A Conceptual System Of leadership 
For Change", issue of Performance Improvement, www.leadersweneed.com, P:5. 

الرؤية املستقبلية 
 مع تفكري النظم
 * العروض
 * التنظيم

 الدافعية والتمكني
 * االقناع
 * التشجيع

 الشراكة
 * فرق العمل
 * الزابئن

 اجملهزون* 

 االستشراف
 * املسح البيئي

 * التهديدات
 * الفرص

http://www.leadersweneed.com/
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ــتعــدادات الالزمــة لتقليــل حــدوب التغريات )احلــدراوي،  ــتقبليــة وأخــذ االســــــــــــ . (58 :2010التطورات املســــــــــــ
واالســــتشــــراف ينجح عندما تكون فيه رعية بديلة للواقع وهذا هو عندما اســــتكشــــفت ذلك ســــيناريوهات  

 (.Mojica, 2010: 7) املستقبل اليت كانت مبتكرة سواء يف التصميم أو اإلبداع
 ( الرؤية املستقبلية:2

ومـــــــوجـــــــز   واضـــــــــــــــــــــح  وصـــــــــــــــــــــف  هـــــــي  ــظـــــــمـــــــة    الـــــــرعيـــــــة  املـــــــنـــــ عـــــــلـــــــيـــــــه  تـــــــكـــــــون  أن  تـــــــريـــــــد   ملـــــــا 
بعـد أن تنفـذ اســــــــــــــرتاتيجيـا ـا بنجـاح وحتقق كـامـل إمكـانيـا ـا، وهي تعبري من قـبل األفراد حول مـا   واجملتمع

ــتقبل أفضـــــــــــــل كلمة أو صـــــــــــــورة ملنظمة  & Thompson) ويوضـــــــــــــح  (5)يريدون للمنظمة أن تكون مســـــــــــ
Strickland, 2003 للمنظمة  ( إن القائد الرعيوي هو ذلك القائد الذي يســــــــــــتطيع خلق رعية مســــــــــــتقبلية

صــــــــــــــف ابلواقعـية واجلـاذبـية وامكـانـية االعتمـاد عليهـا من قـبل اجلميع يف املنظمـة واليت تنمو  ــيحهـا تت وتوضــــــــــــ
ــتقبل عالقة يف الذهن  ــورة ملونة ثالثية األبعاد للمســــــــ ــتقبلية هي صــــــــ وتتطور مع مرور الوقت، والرعية املســــــــ

نظمـة وأعمـاهلـا وتؤمّ ن الرعيـة ابنوراميـة ومفعمـة ابحليـاة واألحـاســــــــــــــيس، والرعيـة  ـذت الكيفيـة تظهر طموح امل
الرعية االسـرتاتيجية هي العملية اليت و  )رعية شـاملة( كي توجه املنظمة واعل من خططها املسـتقبلية حمددة.

ــول  ــفات االجيابية واألصـــ ـصــ ــر، وحتديد ال ــاء اجملتمع اليت ختص القضـــــااي يف املاضـــــي واحلاضـــ ــها أعضـــ يناقشـــ
ــتقبـل ووضــــــــــــــع خ  ــلـة من اإلجراءات وتقييم النتـائج وحتـديـد أهـداف املســــــــــــ ــلســــــــــــ طـة للمجتمع وتنفيـذ ســــــــــــ

(Lachapelle, 2011: 1:،إن واحدة من املهام الرئيســة للقيادة 588  2012(. ويرى )العيســاوي وآخرون )
هي اشـــــــــعار املنظمة ابلتوجه، والقائد القوي هو الذي ميلك الرعية ملا ســـــــــتؤول إليه املنظمة وأكثر ما يدعم 

صــــــــــــــطلحـات حتفز هؤالء األفراد،  ذلـك، البالغـة الكـ  صـــــــــــــــال هـذت الرعيـة اىل اآلخرين يف املنظمـة مب امنـة إلي
ـصـــــبح وكألا جزء من ثقافة املنظمة وتكون امر  والشــــــك إن االســــــتقامة يف توضــــــيح الرعية امر دائم حىت ت

 ضروري للقائد االسرتاتيجي وال ميكن االستغناء عنه.
ـصــــــي ومعرفة الذات ومن اجلدير ابلذكر إن الذكاء يعتمد على كل  ــفة القيادة والذكاء الشـــــــخ من فلســـــ

العميقــة ومعرفــة اآلخرين والغريف املبني بوضــــــــــــــوح مبجموعــة من القيم واملبــادئ واملعتقــدات وإعــداد القــادة 
ــلة وخلق رعية نظامية، لذا فإن حتقق هذت الرعية إىل  ـصــ ــتقبل والرتكيز على االااهات ذات ال للنظر يف املســـ

(. وعلى الـصعيد االسـرتاتيجي Maccoby, 2011: 8وير الشـركاء االسـرتاتيجيني )واقع يكون من خالل تط
ينبغي أن يضــع االســرتاتيجيات اليت تطابق رعى املنظمة وكذلك التغريات يف العامل ا ارجي هذت املرحلة يف 

 كثري من األحيان تعمل على حتديد مفاتيح النجاح.
 ( الشراكة:3

( إن الشــراكة لثل "عملية التعاون Maccoby et al, 2004: 9و)( 79  :2010)العبدل،يتفق كل من 
ــتغالل الذكي لكامل طاقة  وتبادل املعلومات بني منظمتني أو أكثر لبناء اســــــرتاتيجية أعمال انجحة واالســــ
)الشــراكة( لتحقيق األهداف املنشــودة"، كذلك فالشــراكة تعكس قدرة املدير الذكي اســرتاتيجياً على إقامة  

 رتاتيجية.حتالفات اس
 -والعناصر الرئيسة هلذت الشراكة هي اآلتية:

 
5  - http://uwcc.wisc.edu/coopcare/docs/vision,2005:1 
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 تقاسم السلطة واملسؤولية. .أ
 االستثمار املشرتك للموارد )الوقت، العمل، التمويل، املواد، ا ربات، املعلومات(. .ب
 .(حاالت الفوز)املنافع املتبادلة، أي  .ج

ء والتأثري وخلمني التزام األفكار أو وتعرب الشـراكة عن القدرة على بناء عالقات جيدة مع الزابئن والزمال
(. وإن الشـــــراكة هي إحدى أنواع التحالفات االســـــرتاتيجية Mullins, 2010: 34دورات العمل املقرتحة )

وهي ما تسمى ابملشاريع املشرتكة واليت يقصد  ا "منظمتان أو أكثر تقومان إبنشاء منظمة مستقلة قانونيا  
متســـاوية ويســـامهون بشـــكل    اً ابليا م"، وإن الشـــركاء هنا ميتلكون نســـبابلتشـــارك مع بعضـــهم يف مواردهم وق

متســــــــــاو  يف عمليا م املشــــــــــرتكة، ويتم اللجوء اىل مثل هذا النوع من التحالف االســــــــــرتاتيجي عندما تتوافر 
 (.724:2012 ،الرغبة لدخول سوق ذي عدم خلكد عال  )العيساوي وآخرون 

وااللتزام وقدرة الشـركاء على حل الـصراعات اليت قد تربز بينهم ومشـاركتهم يف ويرى الباحث "إن الثقة 
ــر  ـصــــــ ــة لتعزيز دور الذكاء االســـــــــرتاتيجي من خالل عن ــميم املنتج، هي مقومات رئيســـــــ ـصــــــ املعلومات ويف ت

 .الشراكة ولنمو املنظمات املنضوية حتت لواء الشراكة واستفاد ا من املزااي اليت حتققها أعمال الشراكة"
 ( الدافعية:4

( إن الدافعية هي القوى املوجودة داخل الشــــــــــــخص واليت Glinow, 2010:132  &McShane)يرى
ــتمرار  ــدة واســــ ــلوكتؤثر على ااات وشــــ الطوعي. وقد عُّرفت الدافعية على إلا هي بعض القوة الدافعة  الســــ

ض احلـــاجـــة أو التوقع داخـــل األفراد اليت من خالهلـــا حمـــاولـــة لتحقيق بعض األهـــداف من أجـــل حتقيق بع
(Mullins, 2010: 253.) 

الدافع النه "حرق العاطفة الداخلية النامجة عن  (Gopalrao & Kondalkar, 2007: 99وقد عرفا )
احلــاجــة واإلرادة والرغبــة اليت تــدفع الفرد إىل بــذل الطــاقــة البــدنيــة والعقليــة لتحقيق األهــداف املنشــــــــــــــودة".  

الفرد حلســاب ذلك املســتوى، من االاات واالســتمرار يف اجلهد املبذول يف والدافعية تشــري اىل القوى داخل 
 (.John et al, 2010: 110العمل )

ــكـة وفرق، واحلفـاظ على   اجلوهريـةأقوى الـدوافع   هو عنـدمـا يكون القـادة جزءاً من جمموعـات متمـاســــــــــــ
 (.Maccoby, 2011: 9) املرونة يف احلاضر واملستقبل

ــلوك الفرد أو اجملموعـة، وتـدفع  و   العوامـلافعيـة هي تلـك  الـدوعليـه يرى البـاحـث الن   اليت توجـه ســــــــــــ
ــباع رغباته أو حاجاته، فالدافع الذي يدفعه إىل  ،حتقيق اهلدف فهناك عالقة وثيقة بني دافعية املورف وإشـ

 .سلوك معني يتجسد بنشاط أو أداء عمل معني األمر الذي يؤدي إىل إشباع حاجاته أو رغباته
 High performanceاألداء العالي ثانيًا: 

 مفهوم األداء العايل .1
ـصـــــعب خلطري املفهوم   ،يف موضــــــوع األداء العال للمنظمات برغم من كثافة الرتاكم املعريف إال أنه من ال

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 ضــــــــــمين للتعبري عن األداء بداللة قدرة املنظمة على   
 يق األهداف والغاايت.حتق

فقـد َعرف جمموعـة من الكـتاب والـباحثني األداء العـال الـنه "األداء اـلذي حيقق للمنظمـات نـتائج ـمالـية  
 (6)وغري مالية بشكل أفضل من املنظمات األخرى خالل مدة زمنية من مخس سنوات إىل عشر سنوات".

التدابري لكيفية املســـــــــامهة والقضـــــــــاء على احلواجز  ( هي عملية وضـــــــــع Millington, 2009: 3وبني  )
ــة ســــــــــــــوء األداء ــدراء واملورفني وإزالــ املــ ــار أفضــــــــــــــــــل  ــة واختيــ ــان توفر املوارد الالزمــ ــمــ ــا نظر   .وضــــــــــــ بينمــ

(Armstrong,2009:113  )   ــهل عملية احتواء العاملني يف عمليات إليه على أنه "إجراءات ميكن أن تســــــــ
( إىل إن منظمة األداء العال هي تلك املنظمة  De Waal, et, al 2014: 24)  وأشــار  .التحســني والتحفيز

اليت حتقق أفضـــــــــــــــل 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.

ــعـةوجهـة نظر    ومن ــتفـادة    يرى البـاحـث، إن األداء العـال هو دالـة لقـدرة املنظمـة  متواضــــــــــــ على االســــــــــــ
صــــــــــــــوى من مواردهـا التنظيمـية امـلادـية وغري امـلادـية لتحقيق نـتائج متميزة يف األمـد الطوـيل وحتقيق القيمـة    الق

 على البيئة. املستدامة، للفرد واجملتمع واملنظمة، مبنظور اسرتاتيجي طويل األمد، واحملافظة
 :أمهية األداء العايل .2

 ( لكن اإلدارةHPWSاألداء العال )( إن أنظمة العمل ذات Leggat,et al., 2011:281أوضـــــــــح )
وإن اــارب وخربات أنظمــة العمــل ذات   ،من حتفيز العــاملني يف أمــاكن العمــل لتحقيق أهــداف املنظمــة

األداء العــال تفريف األداء املؤثر للعــاملني من خالل دعم املعرفــة واملهــارات والقــابليــات للعــاملني ودرجــة 
ــرورية لتميل املهارات وااللتزام يف اجناز أعماهلم   االلتزام وتقدم إليهم مع املعلومات القدرة على التمييز الضـــــــــ

وذلك يشـــــجع على  ةن حتقيق أهداف املنظمة من خالل إدارة موارد بشـــــرية فعالوذلك يســـــمح للعاملني م
 زايدة تدفق املعلومات ودعم قوة اختاذ القرار والذي يقود إىل أكرب إنتاجية للمنظمة.

( إن األداء العال يزيد من الفاعلية التنظيمية من خالل Arocas & Camps, 2008:27-37أشـــار )و 
لني أكثر مشوليــة يف املنظمــة ويعملوا  هــد لتنفيــذ أهــدافهــا، وبعبــارة أخرى زايدة خلق املمكن جلعــل العــام

ــبـاع العمـل،   ( األداء العـال بعمليـة  DeWaal, 2008:2وحـدد )االلتزام لـدى العـاملني ااـات املنظمـة وإشــــــــــــ
 تكيُّف املنظمات ونشاط الشركات واملرونة يف التنظيم الذي يؤدي إىل ارتفاع أداء العمل.

للموارد Rao, G. Koteswara; & Dey Shubhamoy, 2012:137)ورأى   العـــــــال  األداء  إن   )
البشـــــــرية يف املنظمة هو نظام  ربات إدارة املوارد البشـــــــرية حيقق التناغم والتناســـــــق فيما بينها اباات الغريف  

البشـــرية للمنظمة مما املراد حتقيقه لدعم اإلمكاانت التنظيمية والتحفيز والفرص لتقدي خدمات إدارة املوارد 
 .ها ذو مستوًى عال  ءدااجيعل 

( إن األداء العال حيقق للمنظمة العدالة يف تلبية احلاجات Morgan & Anthony, 2008:29وبني  )
ــخاص، واالســـــــتدامة يف البيئة اليت تعمل فيها، واملرونة للتكيف مع التغريات القل   الوريفية وحاجات األشـــــ

 
6  - (DeWaal & Sultan, 2012:216( )DeWaal & Frijins, 2012: 3) (DeWaal & Chachage, 2011:151). 
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بســـــــهولة يف تلبية متطلبات األشـــــــخاص واجلماعات، والرتابط لتتمكن من وقت وجهد وضـــــــياع، وتتكيف  
 التعامل والتواصل الكامل، والثقة وتقليل الضياع يف ا دمات والوقت.

عوامل، هي )القابلية،   ة( إن مســـــــــــــتوى األداء املطلوب يعتمد على ثالثLussier, 2008:323ووجد )
  ، ن يقودان جهود العاملني للســــلوك الذي خيلق مســــتوى األداءالتحفيز، املوارد( إن القابلية والتحفيز عامال

ــا  ة، جيـب أن تكون تـلك العواـمل الثالثـ اً ولكي يكون األداء عـاليـ  ـفإن اافض أو ف ـقد أحـدهم   ،عـالـية أيضــــــــــــ
ومن اجلدير  فإن مسـتوى األداء سـيتأثر بشـكل عكسـي )فإن صـيغة األداء = القابلية * التحفيز * املوارد(.

ـصـــــــبح عالية األداء هي اآلتية  ةربعاك ابلذكر إن هنا ــية ينبغي تواجدها يف املنظمة لكي ت ــاســــــ عناصــــــــر أســــــ
(Lussier, 2008:323:) 
االلتزام املتميز: أي العمل إلجناز مهام حمددة من خالل برامج واضـــــــــــحة وتقوم على أ ســـــــــــس ومعايري  .1

 ملتزم  ا.
التغري، ومن الطبيعي إن ذلــك األمر ينطبق على  إدارة التغري الفــاعــل: الثــابــت الوحيــد يف احليــاة هو   .2

املنظمات غري اهلادفة للربح أيضــا، اليت ينبغي أال يكون لديها االســتعداد للتكيف بقدر ما يتوفر فيها 
قـادة ميكنهم إدارة التغري بشــــــــــــــكـل فـاعـل وهـذا يعتمـد على القـدرة على توقع التغريات اليت تؤثر على 

 ختطيط وتنفيذ التغرّيات بشــــــــكل يتماشــــــــى مع رعية ورســــــــالة وقيم قدرة املنظمة إلشــــــــراك مورفيها يف
 املنظمة.

ــتماع إىل اآلخرين وتقدي معلومات  .3 ـصــــاالت املفتوحة املتعددة االااهات: اإلقناع هو نتيجة االســـ االت
ــااي وتنفيذ  ــة القضـ ــفل أو ابلعكس، األمر الذي يقود إىل مناقشـ ــتنرية وتدفقها من األعلى إىل األسـ مسـ

ـصــــاالت املفتوحة عرب هامجيع  بشـــــكل مشـــــرتك ويعزز الفهم على املســـــتوايت  املشـــــاريع ــجع االت ، ويشـــ
 اإلدارات اهلرمية.

ن إىل البحث عن سـبل املعرفة بشـكل مسـتمر للوصـول و ثقافة التعلم املسـتمر: ينبغي أن يسـعى املورف .4
اف الن بنـاء إىل معلومـات جـديـدة وتطبيقهـا يف مكـان العمـل، ولعـل من أهم جوانـب التعليم واالعرت 

 منظمة عالية األداء هي عملية مستمرة ال تنتهي.
 أبعاد األداء العايل .3

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) 

خمتصة ابألداء العال للمنظمات من   ( دراسة290( بـــ)DeWaal, etal, 2014: 37-38) دموحيث ق
ــتبيان وزع  ـصـــــــــل على )1470على )خالل اســــــــ ــتجابة2015( منظمة وح (  35خالهلا )حدد من    ( اســــــــ

 ،النفتاح والتوجه الفاعلا ،عوامل أســاســية هي )جودة اإلدارة ةلوداء العال تقســم يف ضــوء مخســ   خاصــية
ــتمر ،االلتزام طويل األمد ــني املســــــ جودة القوى العاملة( ويتفق الباحث مع الباحثني املذكورين يف   ،التحســــــ

ـصــــــوص أبعاد األداء العال واليت ســـــــت عتَمد   منها يف دراســـــــتنا هذت كأبعاد فرعية ملتغري األداء  ةربعاأعالت، ي
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صـــــــــــــائص لتكون مميزات العال كولا ط بقت على مدى واســـــــــــــع يف   املنظمات واليت بدورها أفرزت تلك ا 
جودة  ،التحســني املســتمر  ،االلتزام طويل األمد ،هي )جودة اإلدارةتتميز  ا منظمات األداء العال، واليت  

 -األبعاد ا مسة:ذلك مع شرح موجز ومركز هلذت  ( يوضح 3القوى العاملة( والشكل )
 
 
 

 
 
 

 
 (7)( أبعاد منظمات األداء العال3شكل )

 جودة اإلدارة:  .1
ت عد جودة اإلدارة يف املنظمة إحدى ا صــائص املميزة ملنظمات األداء العال، فاملديرون حيرصــون على 

ــتوايت   التنظيميــة والتعــامــل معهم ابحرتام، كمــا ألم يؤدون بنــاء عالقــات الثقــة مع العــاملني يف كــل املســــــــــــ
عملهم بنزاهة ويعكســـــــون مســـــــتوايت عالية من االلتزام واالحرتام واحلماا والتوافق مع اآلخرين، كما يقوم 

ن ابختاذ القرارات املوجهة  و النشـــــــاط وانب اإلســـــــهاب يف التحليل والرتكيز بداًل من ذلك  و هؤالء املدير 
عمــال اجلوهريــة، كمــا إن إدارة منظمــة األداء العــال تتميز ابهتمــامهــا بتــدريــب العــاملني على القرارات واأل

لزايدة قدرا م على حتقيق أفضـــــــل النتائج من خالل دعم اإلدارة هلم ومســـــــاعد م ومحايتهم من التدخالت 
 ا ارجية يف مقابل حتميلهم مسؤولية النتائج وحماسبة املقصرين.

 ل:االنفتاح والتوجه الفاع .2
ــيفه لتحقيق النتائج  ــية على خلق ثقافة االنفتاح فحســــب، بل الرتكيز على توصــ ــر هذت ا اصــ ـصـ ال تقت
ــراكهم يف  املرجوة، فـإدارة منظمـات األداء العـال ت عىن  راء العـاملني من خالل إقـامـة احلوارات معهم وإشــــــــــــ

ـصــــــــــبح الفرصـــــــــــة كبرية ، كما لكن هلم إجراء التجارب والتعلم من أخطائهم و هاكل  األعمال املهمة ابلتال ت
للتعلم، كما إلا تشــجع العاملني على حتمل نوع من املخاطرة احملســوبة وتبادل املعرفة  دف احلصــول على 
أفكار جديدة تســــهم يف حتقيق نتائج أفضــــل، وتعمل منظمات األداء العال على تشــــجيع األفراد العاملني 

ـــية إلدارة تلك على تطوير قابلـيا م الديـناميكـية والدفع اباـ  صــــــــــــ ــاركة الشــــــــــــــخ ات التغيري، والتجـديد، واملشــــــــــــ
 هذت العملية.املنظمات يف 
ــغيلهم يف   ولتلــك منظمــات األداء العــال ثقــافــة مفتوحــة وتعين قيــام اإلدارة بتقييم أداء املورفني وتشــــــــــــ

ي األفراد يف به؛ ألنه ي عّد فرصة للتعّلم، ويقض  اً عمليات منظمية مهمة، ويكون ارتكاب ا طأ أمراً مسموح 

 
 (De Waal, etal, 2014: 37-38إعداد الباحث استناداً إىل: ) -7

 جودة اإلدارة

 االنفتاح والتوجه الفاعل جودة القوى العاملة

 التحسني املستمر االلتزام طويل األمد
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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.

 االلتزام طويل األمد: .3
اب  إن من بني أهم الســــــمات األســــــاســــــية ملنظمات األداء العال هي االلتزام طويل األمد ااات أصــــــح

ـصـــــــــايب من محلة األســــــــــهم، وزابئن، وعاملني، وموردين، واجملتمع بشــــــــــكل عام، فمنظمات األداء العال  امل
تكافح ابســــــــــــــتمرار لتحســــــــــــــني عملية خلق القيمة للزابئن من خالل معرفة ماذا يريدون واحلرص على بناء 

رة منظمات األداء العال عالقات ممتازة معهم والتواصـــــــل معهم ابســـــــتمرار واالســـــــتجابة لرغبا م، وتلتزم إدا
ابلعمل على حتقيق األهداف التنظيمية وحتفيز العاملني على أن يكون شـعارهم األسـاا هو خدمة املنظمة  

ـصــــــلحة أعضـــــــائها وتلبية احتياجا م، والعمل على خلق بيئة  هذاتيف الوقت  الذي تســـــــعى فيه إىل حتقيق م
الســتقرار، واحملافظة على املواهب الداخلية  دف مان وامنة من خالل منح العاملني اإلحســاا ابآلآعمل  

 خلق وتطوير القيادات اإلدارية من داخل املنظمة.
 التحسني املستمر: .4

ــتمر يف منظمـــات األداء العـــال من خالل تبين املنظمـــة   عـــادًة مـــا يبـــدأ التحســــــــــــــني واإلبـــداع املســــــــــــ
تطوير العـــديـــد من ا يـــارات االســــــــــــــرتاتيجيـــات اليت ليزهـــا عن غريهـــا من املنظمـــات األخرى، من خالل  

االســــــرتاتيجية اجلديدة واختيار أفضــــــلها لتحل حمل االســــــرتاتيجيات الســــــابقة، ومن مث تقوم املنظمة بتوجيه  
ـصــــادر جديدة للميزة التنافســـــية وحتســـــني وتنظيم عمليا ا لتحســـــني مقدرا ا على  مواردها وقابليتها  لق م

ـصـــــل يف  ــتجابة لوحداب والتغريات اليت حت البيئة ا ارجية، من خالل تطوير منتجات وخدمات تلحم االســــ
 حاجات الزابئن املتغرية واملتطورة.

 جودة القوى العاملة: .5
ــهـا   صـــــــــــــــائص منظمـات األداء العـال بنـاء فريق إدارة وفرق عمـل متنوعـة ومكملـة بعضــــــــــــ إن من بني خ

العمليات وتشـجيع احللول االبتكارية للبعض األخر، وذات مرونة عالية للمسـاعدة يف اكتشـاف التعقيد يف 
ــمــاح هلم ابلتعــامــل مع   هلــا، حيــث تعمــل املنظمــات على تــدريــب العــاملني فيهــا لكي يكونوا مرنني والســــــــــــ
اآلخرين من خالل دخوهلم بشـــــــــراكات مع املوردين والزابئن ليتمكنوا من حتقيق نتائج اســـــــــتثنائية ويتحملوا 

 على طرائق جديدة لتحقيق النتائج املطلوبة. مسؤولية أدائهم ويكونوا مبدعني ابالعتماد
 : وصف واختبار أداة الدراسةالثالثالمبحث 

يتضــمن هذا املبحث فحص واختبار األداة الرئيســة جلمع البياانت ا اصــة ابلدراســة  دف التأكد من 
وصــدق مدى دقتها يف توفري املعلومات الالزمة الختبار فرضــيات الدراســة وهذا يشــمل الصــدق الظاهري،  

حتوى، فضــــــــــــاًل عن التحليل العاملي االســــــــــــتكشــــــــــــايف، والتحليل العاملي التوكيدي، وصــــــــــــدق الثبات، 
 
امل

 -واالتساق الداخلي بني فقرات االستبانة، وكما  ا:
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 التوصيف : أوالً  
وكل جزء   ،األداء العالو   ،الذكاء االسرتاتيجي:  تتكون أداة الدراسة )استمارة االستبانة( من جزئني مها

ـصـــــــــول حتديد كل م  ( 3)يتكون من أبعاد فرعية عديدة، إذ ي بني اجلدول  ـصـــــــــدر احل تغري وكل ب عد وحتديد م
 -:قرات كل ب عدعلى املقياا وعدد ف  

 (8)وصف مكوانت استمارة االستبانة( 3)جدول 

 الُبعد  الرئيس   املتغري
 عدد 

 الفقرات
 املصدر

 الذكاء االسرتاتيجي 

 5 االستشراف .1

(Mojica, 2010: 7) 
 (Mullins, 2010: 253) 
(De Waal, 2006: 14) 

 (Maccoby et al, 2004: 
9) 

 الرؤية املستقبلية .2
5 

 الشراكة  .3
5 

 الدافعية  .4
5 

 20 

 

 األداء العايل

 جودة اإلدارة .1
5 

(De Waal & Sultan, 
2012: 216) 

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

 االلتزام طويل األمد .2
5 

 التحسني املستمر  .3
5 

 جودة القوى العاملة .4
5 

 
20 

 
60 

 صدق أداة الدراسة :ثانيا
ـصــول عليها عرب اســـتخدام  ينبغي إجراء االختبارات الالزمة للتأكد من دقة وصـــحة البياانت اليت ت احل

 :استمارة االستبانة وتدور هذت االختبارات حول جمال الصدق والثبات، وكاآلا
صـــــــــــــدق الظاهري لوداة -1 ت عريف أداة الدراســـــــــــــة يف صـــــــــــــور ا األولية على عدد من احملكمني : ال

ـصـــني يف جمال إدارة األعمال ـصـــ وقد أعد الباحث اســــتمارة خاصــــة الســــتطالع آراء احملكمني حول . املتخ
ـصــــحيحه من العبارات  ـصــــحيح ما ينبغي ت ـصــــياغة وت مدى وضـــــوح كل عبارة من حيث احملتوى الفكري وال

 
 . املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على األدبيات املذكورة أعالت -8
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ــاـفة أو حـذف ـما يرى احملكم من عـبارات يف أي حمور من احملـاورمع إ ويف ضــــــــــــــوء اآلراء اليت أرهرهـا   ،ضــــــــــــ
من احملكمني، وتعديل وصـــــــــياغة بعض (  %80)احملكمون، قام الباحث إبجراء التعديالت اليت اتفق عليها 

 .العبارات اليت رأى احملكمون ضرورة إعادة صياغتها لتكون أكثر وضوحاً 
ـصـــدق البن -2 ـصـــدق البنائي االســــتكشــــايف على أســــلوب ال ائي االســــتكشــــايف ألداة القياا: يعتمد ال

الذي يتمثل غرضـــــه األســـــاا، بتلخيص وتقليل املتغريات املتعددة ( EFA)التحليل العاملي االســـــتكشـــــايف 
ويكون لكـل عـامـل من هـذت العوامـل بعض أو (.  Factors)الـقل عـدد من املتغريات إذ يطلق عليهـا عوامـل  

ــايف يعطي الفقرات احلرية يف االرتباط ابلعامل الذي . هذت املتغرياتكل من   ــتكشــــــ والتحليل العاملي االســــــ
ـصـــوص هيكل املقاييسءيتال . م ويتفق معها حبيث ال يعتمد على البناء االفرتاضــــي للدراســــات الســــابقة ي

( SPSS, V.18)مج ويف الدراســة احلالية ســيتم االعتماد على التحليل العاملي االســتكشــايف ابســتخدام بران
ــتقـل   وذـلك من أجـل   (األداء العـال)واملتغري املعتمـد    (اـلذكـاء االســــــــــــــرتاتيجي)الختـبار مقـياا املتغري املســــــــــــ

ـصــــريح لوبعاد اليت تنطوي حتت هذت املقاييس، لذلك ســـــيتم اســـــتخدام التحليل العاملي  االســـــتكشـــــاف ال
االسـتكشـايف كي يسـاعد على حتديد األبعاد اليت يشـملها املقياا وكذلك حتديد الفقرات اليت ال ترتبط مع  

ــة م  ه،بنيـة املقيـاا واليت يتوجـب أبعـادهـا منـ  عـايري ينبغي توافرهـا يف نتيجـة هـذا  ومن خالل اعتمـاد مخســـــــــــــ
 -(:Field,2009:647)التحليل هي 

 .كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بني املتغريات .أ
 (.0.60)إن  النسبة املئوية الرتاكمية للتباين املفسر ت عطي داللة أكرب عندما تزيد عن  .ب
 .عن الواحد الصحيح ( Eigen Value)ال تقل قيمة اجلذر الكامن  أن   .ج
 .حىت تكون ذات داللة إحصائية( 0.30)عن ( Loading)زايدة تشبعات الفقرات  .د
ـصـــل على تشــــبعات عابرة على العوامل األخرى منخفضــــة  .ه ( Cross-loading)الفقرات اجليدة ســــتح

 (.0.30أقل من )
 اختبار صدق متغريات الدراسة  :ثالثا

ــة الذي يتكون من  ــرات الدراســ ــريح لوبعاد اليت تنطوي حتت مقياا مؤشــ ـصـ ــاف ال ــتكشــ يتطلب االســ
بغية حتديد الفقرات الصــاحلة اليت ( EFA)فقرة إىل اســتخدام أســلوب التحليل العاملي االســتكشــايف (  60)

حتقق االعتبار وكذلك تستبعد الفقرات اليت ال    ؟ستنطوي حتت هذا املقياا وما هو البعد الذي تنتمي إليه
 .الرابع وا امس من املعايري املذكورة أعالت

 الذكاء االسرتاتيجي .1
 كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بني املتغريات: .أ

ــرورية الواجب توفرها  (  Sampling Adequacy)إن  شــــرط كفاية عينة الدراســــة  ــروط الضــ من أهم الشــ
وللتحقق من هذا الشـرط فإن الباحثني أوصـوا ابسـتخدام مقياا .  السـتخدام التحليل العاملي االسـتكشـايف

ــر الـــذي ي عـــدُّ أحـــد (  KMO( )The Kaiser-Meyer-Olkin Measure)اولكني    -مـــاير  -كـــايســــــــــــ
صــــــــــــــائـية    ،لا طوات املهمـة يف هـذا التحليـ  تؤشــــــــــــــر الن (  0)والقيمـة  (.  1-0)بني  (  KMO)وترتاوح إح



  

208 

 27:  العدد

جمموع االرتباطات اجلزئية أكرب من جمموع االرتباطات الكلية وهذا يبني الن امنوذج االرتباط يكون منتشــــراً  
( 1)أما إذا كانت القيمة تقرتب من (.  وهنا يكون اســـــــتخدام التحليل العاملي االســـــــتكشـــــــايف غري مالئم)

ــيكون  ــر الن امنوذج االرتـباطـات متواثق، والتحلـيل الـعاملي ســــــــــــ ــداقـية ويوصــــــــــــــي   ـفإن هـذا يؤشــــــــــــ صــــــــــــ ذو م
(Kaiser,1974  )  والقيم اليت تكون أد  من هــذت القيمــة يعين (  0.50)الن القيم املقبولــة تكون أكرب من

ــمنة يف ( زايدة حجم العينة)الن على الباحث أما أن جيمع بياانت أكثر  أو يعيد التفكري ابملتغريات املتضــــــــــ
واليت  (  0.50)هي أكرب من  (  KMO)إن قيمــة  فــ   (5)وكمــا يظهر من اجلــدول    (.Field,2009)املقيــاا  
 .عدُّ قيمة كبريةت  ( Kaiser)وحبسب تصنيف ( 0.919)بلغت 
ــتخدم اختبار ابرتليت أما   ـصــــــــــوص وجود عالقات ارتباط بني املتغريات فقد أ ســـــــــ الذي ( Bartlett)ي

ـصــــــــفوفة وحدة   إىل أنه واليت تشـــــــــري( Null Hypothesis)خيترب فرضـــــــــية العدم  ـصــــــــفوفة االرتباط هي م م
(Unity Matrix)   ـصــفوفة وحدة، فذلك يعين الن كل معامالت االرتباط ـصــفوفة االرتباط م وإذا كانت م

واختبار املعنوية سـوف خيربان الن مـصفوفة االرتباط   ،لذلك ينبغي أن يكون االختبار معنواي ،اتسـاوي صـفر 
 .يشري إىل وجود املعنوية( Bartlett)فإن اختبار  (4) كما يظهر يف اجلدول. ليست مصفوفة وحدة

 (9)لفقرات الذكاء االسرتاتيجي( Bartlett)و(  KMO)اختبار ( 4)جدول 
919. Kaiser-Meyer-Olkin Measure Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 

3034.245 Approx. Chi-Square 

190 Df 

.000 Sig. 

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

ــية اليت تســــــاعد   يتطلب التحقق من املعايري األربعة املتبقية أعالت ابســــــتخدام طريقة املكوانت األســــــاســــ
ــاً يف التحقق من صـــــــــدق  نتائج ( 5)ويوضـــــــــح اجلدول    ،العبارات ومن عدد األبعاد الكامنة للمقيااأيضـــــــ

التحليل العاملي وفق طريقة املكوانت األســــــــــــاســــــــــــية اليت تعدُّ أكثر طرق التحليل العاملي من حيث الدقة 
 .وشيوع االستخدام

 نتائج التحليل العاملي ملقياا أبعاد الذكاء االسرتاتيجي (5)جدول 
 تشبعات العوامل عبارات املقياس

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



  

 "-دراسة استطالعية آلراء املديرين ف الشركة العامة لصناعة السمنت اجلنوبية-دور الذكاء االسرتاتيجي ف حتقيق األداء العايل  

209 

العامل  
 األول

العامل  
 الثاين

 العامل 

 الثالث 

العامل  
 الرابع 

 العامل اخلامس 

 

      العامل األول: الدافعية  .1

     895. 1الفقرة 

     887. 2الفقرة 

     875. 3الفقرة 

     871. 4الفقرة 

     860. 5الفقرة 

      الشراكة العامل الثاين .2

    911.  1الفقرة 

    904.  2الفقرة 

    902.  3الفقرة 

    861.  4الفقرة 

    853.  5الفقرة 

      العامل الثالث: الرؤية املستقبلية  -3

  877.    1الفقرة 

  848.    2الفقرة 

  841.    3الفقرة 

  807.    4الفقرة 

  788.    5الفقرة 

      العامل الرابع: االستشراف -4

 867.     1الفقرة 

 864.     2الفقرة 
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 850.     3الفقرة  

 806.     4الفقرة 

 733.     5الفقرة 

 (SPSS, 18املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج )
ــبعـات الفقرات على العوامـل مجيعهـا أكرب من  5يظهر من اجلـدول ) ( وهو مـا ـيدعم 0.40)( أن تشــــــــــــ

ــلت على حتميالت عابرة على أكثر من عامل، فال  ـصـــــ املعيار الرابع، كما ال توجد فقرة من الفقرات قد ح
( وهذا يدعم حتقق املعيار ا امس. أما اجلدول 0.30توجد فقرة هلا حتميالت على أكثر من عامل تفوق )

ـصــــــــحيح ( فيظهر القيم الكامنة األولية اليت تعين أنه كلما ح 6) ـصــــــــل العامل على قيمة أكرب من الواحد ال
ــة للمقياا ويتم امهال العوامل اليت ال  فإن ذلك جيعل من الضــــــــروري اعتبار هذا العامل من األبعاد الرئيســــــ

 حتصل على قيمة أكرب من واحد.
 ( اجلذور الكامنة والتباينات ملتغري الذكاء االسرتاتيجي6جدول )

 4 3 2 1 العوامل 

 1.613 1.971 2.925 11.036 الكامناجلذر 

 8.067 9.857 14.623 55.178 النسبة املئوية للتباين املفسر%

 87.725 79.658 69.801 55.178 النسبة املئوية الرتاكمية للتباين%

 (SPSS, 18املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على برانمج )
ــارة إىل إن ترتيــب عوامــل مقــاييس   ــة، جــاء حســـــــــــــــب نتــائج التحليــل العــاملي واــدر االشـــــــــــــ الــدراســـــــــــــ

ـصــــل على جذر كامن أعلى أو نســـــبة تباين أكرب ســـــيأا يف البداية وخلا  ،االســـــتكشـــــايف فالعامل الذي حي
 العوامل األخرى بعدت حسب تسلسل قيمها.

 األداء العايل  .2
 كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بني املتغريات: .أ

ـصــــــنيف  (  0.865)وقد بلغت (  0.50)أكرب من ( KMO)إن قيمة  (  7)يظهر من اجلدول  وحبســـــــب ت
(Kaiser )،وكما يظهر يف اجلدول أيضا إن اختبار  تعدُّ قيمة كبرية(Bartlett )يشري إىل وجود املعنوية. 

 (10)ألبعاد األداء العال( Bartlett)و( KMO)اختبار  (7)جدول 
0.865 Kaiser-Meyer- Olkin Measure Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 

 
 .SPSS,18)املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على برانمج ) -10
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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.) 
 طريقة املكوانت األساسية .ب

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

 عبارات املقياس
 العامل الثاين العامل األول

 العامل 

 الثالث 
 العامل الرابع 

     جودة القوى العاملة :األول  العامل .1

    919. 1الفقرة 

    916. 2الفقرة 

    911. 3الفقرة 

    896. 4الفقرة 

    879. 5الفقرة 

     جودة األداء العامل الثاين: .2

   896.  1الفقرة 

   888.  2الفقرة 

   872.  3الفقرة 

   835.  4الفقرة 

   822.  5الفقرة 

 
 .SPSS, 18)الباحث ابالعتماد على برانمج ) املصدر: إعداد  -11
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 عبارات املقياس
 العامل الثاين العامل األول

 العامل 

 الثالث 
 العامل الرابع 

     .العامل الثالث: االلتزام طويل األمد3

  887.   1الفقرة 

  860.   2الفقرة 

  851.   3الفقرة 

  849.   4الفقرة 

  848.   5الفقرة 

     العامل الرابع: التحسني املستمر  -4

 867.    1الفقرة 

 863.    2الفقرة 

 835.    3الفقرة 

 825.    4الفقرة 

 813.    5الفقرة 

( وهو مــا يــدعم 0.40( إن حتميالت الفقرات على العوامــل مجيعهــا أكرب من )8يظهر من اجلــدول )
صـــــــــــــلت على حتميالت عابرة على أكثر من عامل فال املعيار الرابع، كما ال توجد فقرة من  الفقرات قد ح

 ( وهذا يدعم حتقق املعيار ا امس.0.30توجد فقرة هلا حتميالت على أكثر من عامل تفوق )
صــــــــــــــل العـامـل على قيمـة أكرب من 9أمـا اجلـدول ) ( فيظهر القيم الكـامـنة األولـية اليت تعين )أـنه كلمـا ح

ـصــحيح فإن ذلك  جيعل من الضـــروري اعتبار هذا العامل من األبعاد الرئيســـة للمقياا ويتم إمهال  الواحد ال
 العوامل اليت ال حتصل على قيمة أكرب من واحد(.

 اجلذور الكامنة ألبعاد األداء العال (9جدول )
 4 3 2 1 العوامل 

 1.693 1.827 2.807 11.886 اجلذر الكامن: 
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 8.466 9.137 14.033 59.428 النسبة املئوية للتباين املفسر %

 91.065 82.598 73.461 59.428 النسبة املئوية الرتاكمية للتباين %

 SPSS, 18)املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج )
وادر االشارة اىل إن ترتيب عوامل مقاييس الدراسة جاء حسب نتائج التحليل العاملي االستكشايف، 

ـصـــل  على جذر كامن أعلى أو نســــبة تباين أكرب ســــيأا يف البداية وخلا العوامل األخرى فالعامل الذي حي
 بعدت حسب تسلسل قيمها.

 التحليل العاملي التوكيدي:: رابعا
صــــــــــــــدق البـناء )املفهوم( ت إجراء التحلـيل العاملي   ملعرفة فيمـا إذا كانت فقرات مقـياا البحـث تتمتع ب

 -(:10( وكما يظهر يف اجلدول )Amos v.21اإلحصائي املتقدم )التوكيدي ابستعمال الربانمج 
 (12) ترميز أبعاد متغريات الدراسة (10جدول )

 أبعاد متغري األداء العايل أبعاد متغري الذكاء االسرتاتيجي

 M Q جودة االدارة F االستشراف

X1, X2,X3,X4,X5 Z1, z2,z3,z4,z5 

 LCااللتزام طويل االجل  F Vالرؤاي املستقبلية 

X6,X7,X8,X9,X10 Z6,z7,z8,z9,z10 

 C I التحسني املستمر Pالشراكة 

X11, X12,X13,X14,X15 Z11,Z12,Z13,Z14,Z15 

 Q M العاملة القوى جودة Mالدافعية 

X16,X17,X18,X19,X20 Z16,Z17,Z18,Z19,Z20 

 اختبار الفرضيات رابع:المبحث ال

االعتماد على جمموعة من الوسـائل لغريف اختبار فرضـيات الدراسـة، وهي مـصفوفة  يف هذا املبحث ت 
االرتباط )معامالت ارتباط بريسـون( وحتليل اال دار البسـيط، وقد اسـتخدمت مـصفوفة معامالت االرتباط 

عالقات االرتباط املوجودة ما بني أبعاد متغريات الدراســـــــــــة يف  اتالبســـــــــــيط لغريف التحقق من قوة واااه

 
 (.Amos v.21الباحث ابالعتماد على برانمج ) املصدر: اعداد  -12
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ــة ح   ــر بني أبعاد متغريات الدراسـ ــيط لغريف اختبار عالقات األثر املباشـ ــتخدمت حتليل اال دار البسـ ني اسـ
 -الرئيسة، وعلى النحو اآلا:

 اواًل: اختبار فرضيات االرتباط

ال توجااد عالقااات ارتباااط ذات داللااة معنويااة بني أبعاااد )الااذكاااء  الفرضااااااااااايااة الرئيسااااااااااااة األوىل:  
 ايل(.االسرتاتيجي( و)األداء الع

ــيط بني أبعاد هذت املتغريات، وقبل الدخول يف 11ي ظهر اجلدول ) ــفوفة معامالت االرتباط البســـ ـصــ ( م
( يشــــــري أيضــــــاً إىل حجم العينة 11اختبار الفرضــــــيات الفرعية األربع هلذت الفرضــــــية الرئيســــــة فإن اجلدول )

ـصــر )(tailed-2)  ( ونوع االختبار113) تبار معنوية معامل االرتباط ( يف اجلدول يشـــري إىل اخ .Sig. وخمت
يدل على  (**)وجود عالمة ف( احملســــــــــــــوبة مع اجلدولية من غري أن يظهر قيمها،  tمن خالل مقارنة قيمة )

 (.0.01معنوية معامل االرتباط عند مستوى )
 -وتتفرع من هذت الفرضية أربع فرضيات فرعية هي اآلتية:

 أبعاد الذكاء االسرتاتيجي وجودة اإلدارة.ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني  .أ
ـصـــــــــفوفة االرتباط الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مســــــــــتوى  (11) ي ظهر جدول م

عد جودة وب   )االســــــتشــــــراف والرعية املســــــتقبلية والشــــــراكة والدافعية(( بني أبعاد الذكاء االســــــرتاتيجي  1%)
  ، 0.316  ،0.404  ،0.394بني هـذت األبعـاد وجودة اإلدارة )  وقـد بلغـت قيم معـامالت االرتبـاط  اإلدارة.
على الرتتيب. وبذلك يتم رفض فرضــــــــية العدم للفرضــــــــية الفرعية األوىل وقبول الفرضــــــــية البديلة.   (0.491

حرص اإلدارة على بناء عالقات الثقة مع العاملني ســهم يف ت    ويدل هذا على أن أبعاد الذكاء االســرتاتيجي
 .التنظيمية والتعامل معهم ابحرتام يف كل املستوايت

 ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي وااللتزام طويل األمد. .ب
ـصـــــــــفوفة االرتباط ) ( الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مســــــــــتوى 11يظهر جدول م

ية املســــتقبلية والشــــراكة والدافعية( وااللتزام طويل ( بني أبعاد الذكاء االســــرتاتيجي )االســــتشــــراف والرع 1%)
  ، 0.473  ،0.556األمــد. وقــد بلغـــت قيم معـــامالت االرتبـــاط بني هــذت األبعـــاد وااللتزام طويــل األمــد )

ــية 0.654  ،0.347 ــية الفرعية الثانية وقبول الفرضـــ ــية العدم للفرضـــ ( على الرتتيب. وبذلك يتم رفض فرضـــ
حتســـــــني عملية خلق القيمة ألصـــــــحاب عاد الذكاء االســـــــرتاتيجي تســـــــهم يف البديلة. ويدل هذا على أن أب

ـصــــايب من خالل معرفة ماذا يريدون، واحلرص على بناء عالقات ممتازة معهم والتواصـــــل معهم ابســـــتمرار  امل
 .واالستجابة لرغبا م

 ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي والتحسني املستمر.  .ت
ـصـــــــفوفة االرتباط ) ( الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مســــــــتوى 11ي شــــــــري جدول م

عد التحســـني  وب   )االســـتشـــراف والرعية املســـتقبلية والشـــراكة والدافعية(( بني أبعاد الذكاء االســـرتاتيجي 1%)
ــتمر، ــتمر ) املســـــــ ــني املســـــــ   ، 0.466  ،0.417وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بني هذت األبعاد والتحســـــــ
ــية 0.575  ،0.427 ــية الفرعية الثالثة وقبول الفرضـــ ــية العدم للفرضـــ ( على الرتتيب. وبذلك يتم رفض فرضـــ
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ــرتاتيجيالبديلة،  ــهم يف   ويدل هذا على أن أبعاد الذكاء االسـ ــرتاتيجيات اليت ليزت عن تبين املتسـ عامل االسـ
غريت من املعامل األخرى، من خالل تطوير العديد من ا يارات االســـــــــــرتاتيجية اجلديدة واختيار أفضـــــــــــلها  

 .لتحل حمل االسرتاتيجيات القدمية
 .وجودة القوى العاملة ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي  .ث

ـصـــــــــفوفة االرتباط )ي ظهر جدو  ( الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مســــــــــتوى 11ل م
( بني أبعاد الذكاء االســــــرتاتيجي )الرعية املســــــتقبلية والشــــــراكة والدافعية( وجودة القوى العاملة %1معنوية )

ــتشـــــــراف وجودة القوى العاملة ) معامالت (. وقد بلغت قيم 0.05بينما كانت معنوية العالقات بني االســـــ
( على الرتتيــب.  0.385  ،0.382  ،0.382  ،0.236االرتبــاط بني هــذت األبعــاد وجودة القوى العــاملــة )

وبذلك يتم رفض فرضـــــــية العدم للفرضـــــــية الفرعية الرابعة وقبول الفرضـــــــية البديلة، وهذا يدل على أن أبعاد 
ــها للبعض األخر وذات  بناء فريق إدارة، وفرق عمل متنوعة ومكملةالذكاء االســــــرتاتيجي تســــــهم يف  بعضــــ

 .مرونة عالية للمساعدة يف اكتشاف التعقيدات يف العمليات وتشجيع احللول االبتكارية
ــيتم   ــابقة ســــ ــيات الفرعية الســــ ــيات البديلة للفرضــــ ــيات العدم وقبول الفرضــــ وبعد التأكد من رفض فرضــــ

هنالك عالقات ارتباط ذات  الن ( 11)  يشــري جدول مصــفوفة االرتباطاختبار الفرضــية الرئيســة األوىل: إذ  
)االســـتشـــراف والرعية املســـتقبلية والشـــراكة ( بني أبعاد الذكاء االســـرتاتيجي %1داللة معنوية عند مســـتوى )

وبني األداء العــال، وقــد بلغــت قيم معــامالت االرتبــاط بني هــذت األبعــاد ومتغري األداء العــال   والــدافعيــة(
ــية العدم0.654  ،0.425  ،0.533  ،0.501) ــة  ( على الرتتيب، وتدعم هذت النتيجة رفض فرضــــــ  الرئيســــــ

أبعاد الذكاء االسرتاتيجي ت سهم يف حتسني األداء العال وهذا يدل على إن  ،  البديلة  األوىل وصحة الفرضية
 للمعامل قيد الدراسة.

 (13)داء العالوأبعاد األمصفوفة معامالت االرتباط بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي  (11جدول )

 جودة اإلدارة 
االلتزام طويل  

 األمد
 التحسني املستمر 

جودة القوى 

 العاملة 
 األداء العايل

 االستشراف

Pearson 

Correlation .394(**) .556(**) .417(**) .236(*) .501(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .012 .000 

 الرؤية املستقبلية

Pearson 

Correlation .404(**) .473(**) .466(**) .382(**) .533(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

Pearson .316(**) .347(**) .427(**) .382(**) .452(**) 
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 الشراكة 

Correlation 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 

 الدافعية 

Pearson 

Correlation 
.491(**) .654(**) .575(**) .385(**) .654(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

الذكاء  

 االسرتاتيجي

Pearson 

Correlation .508(**) .640(**) .600(**) .443(**) .679(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 N 113 113 113 113 113 

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

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

 :ثانيا: اختبار فرضيات التأثري

 ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية )للذكاء االسرتاتيجي( ف )األداء العايل(.: نيةالفرضية الرئيسة الثا
، فإن الدراســة ســتعتمد على حتليل اال دار البســيط ابســتخدام انيةاختبار الفرضــية الرئيســة الثولغريف 

وتتفرع من هذت الفرضـية أربع فرضـيات فرعية هي   (2R( وم عامل التحديد )التفسـري( )Fمعامل بيتا وقيمة )
 -كاآلا:

 .ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية لالستشراف ف األداء العايل .أ
( %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـتوى )  (12)َيظهر من معادلة وجدول نتائج حتليل اال دار  

( مبعىن أن التغري يف قيمة بعد االستشراف  0.490يف األداء العال، إذ بلغت قيم معامل بيتا )  لالستشراف
ــوبة  (F)، وقد بلغت قيمة  ( يف متغري األداء العال0.490مبقدار وحدة واحدة يقود اىل تغري مبقدار ) احملســـ

ممـــا يـــدل على معنويـــة امنوذج اال ـــدار  (.  6.85اجلـــدوليـــة البـــالغـــة )  (F)( وهي أكرب من قيمـــة  37.167)
( %25.1( مبعىن أن االستشراف يفسر ما نسبته )0.251ا اص  ذت الفرضية، وقد بلغ معامل التحديد )
ك يتم رفض فرضـــــــــــية العدم الفرعية األوىل وقبول الفرضـــــــــــية من التغريات اليت تطرأ على األداء العال، وبذل

 البديلة.
Z=1.813+0.490 X1 

الفرعية األوىل من الرئيســـــــة    ( احملســـــــوبة للفرضـــــــيةFوقيمة )  R)2(م عادالت اال دار وقيم   (12)جدول 
 (14)نيةالثا

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.647 1 14.647 37.167 .000(a) 
 

 الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية  املصدر: اعداد  -14



  

 "-دراسة استطالعية آلراء املديرين ف الشركة العامة لصناعة السمنت اجلنوبية-دور الذكاء االسرتاتيجي ف حتقيق األداء العايل  

217 

 
Residual 

43.743 111 .394    

 
Total 58.389 112    

r 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
Sig. 

0.501  
B 

Std. Error Beta   

R2 (Constant) 1.813 .349  5.201 .000 
 

0.251 X1 .490 .080 .501 6.096 .000 

 ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية لُبعد الرؤية املستقبلية ف ُمتغري األداء العايل.   .ب
( %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـتوى )  (13)َيظهر من معادلة وجدول نتائج حتليل اال دار  

( مبعىن أن التغري يف قيمة ب عد الرعية 0.458يف األداء العال، إذ بلغت قيم معامل بيتا )  للرعية املســـــــــــــتقبلية
( يف متغري األداء العال، وقد بلغت قيمة  0.458املســــــــــــــتقبلية مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تغري مبقدار )

(F)  ( ــوبـة ى معنويـة امنوذج ممـا يـدل عل(  6.85اجلـدوليـة البـالغـة )  F( وهي أكرب من قيمـة  44.107احملســــــــــــ
( مبعىن أن الرعية املســــــــتقبلية تفســــــــر ما 0.284اال دار ا اص  ذت الفرضــــــــية، وقد بلغ معامل التحديد )

من التغريات اليت تطرأ على األداء العال، وبذلك يتم رفض فرضـــــية العدم الفرعية الثانية    (%28.4)نســـــبته  
 وقبول الفرضية البديلة.

Z=2.11+0.458 X2 

ــة Fوقيمة )  R)2(م عادالت اال دار وقيم   (13)جدول  ــية الفرعية الثانية من الرئيســـــ ــوبة للفرضـــــ ( احملســـــ
 نيةالثا

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 
  

Regression 16.604 1 16.604 44.107 .000(a) 
Residual 41.785 111 .376   

Total 58.389 112  

r 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
Sig.  

0.533 B Std. Error Beta  

R2 (Constant) 2.110 .277  7.625 .000 
 

0.284 X2 .458 .069 .533 6.641 .000 

 املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
 .ف األداء العايلال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للشراكة  .ت

ــتوى 14ظهر من معـادلـة وجـدول نتـائج حتليـل اال ـدار )يَ  ( هنـالـك خلثري ذو داللـة معنويـة عنـد مســــــــــــ
ــراكـة يف األداء العـال1%) ــوبـة  (F) ( وقـد بلغـت قيمـة0.362إذ بلغـت قيم معـامـل بيتـا )  ،( للشــــــــــــ احملســــــــــــ
( مما يدل على معنوية امنوذج اال دار ا اص 6.85اجلدولية البالغة ) (F) ( وهي أكرب من قيمة28.511)
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( من %20.4( مبعىن أن الشـــــــــراكة تفســـــــــر ما نســـــــــبته )0.204 ذت الفرضـــــــــية، وقد بلغ معامل التحديد ) 
 .ةالتغريات اليت تطرأ على األداء العال، وبذلك يتم رفض فرضية العدم الفرعية الثالثة وقبول الفرضية البديل

Z=2.506+0.362 X3 

ــة   (F)وقيمة    R)2(م عادالت اال دار وقيم   (14)جدول  ــية الفرعية الثالثة من الرئيســــــ ــوبة للفرضــــــ احملســــــ
 نيةالثا

Model  Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
  

Regression 11.933 1 11.933 28.511 .000(a) 
Residual 46.457 111 .419   

Total 58.389 112  

R 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig.  
0.452 B Std. Error Beta  

R2 (Constant) 2.506 .269  9.306 .000 
 

0.204 
X3 .362 .068 .452 5.340 .000 

 االلكرتونيةاملصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة 
 . ف األداء العايلال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للدافعية  .ث

ــتوى  يوجد  ( 15َيظهر من معادلة وجدول نتائج حتليل اال دار ) هناك خلثري ذو داللة معنوية عند مســــ
الــدافعيــة ( مبعىن إن التغري يف قيمــة  0.504( للــدافعيــة يف األداء العــال، إذ بلغــت قيم معــامــل بيتــا )1%)

احملســوبة  (F) ( يف متغري األداء العال، وقد بلغت قيمة0.504مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تغري مبقدار )
( مما يدل على معنوية امنوذج اال دار ا اص 6.85اجلدولية البالغة ) (F) ( وهي أكرب من قيمة82.901)

( من %42.8لدافعية تفســــــــــــر ما نســــــــــــبته )( مبعىن إن ا0.428 ذت الفرضــــــــــــية، وقد بلغ معامل التحديد )
 .وقبول الفرضية البديلة رابعةالتغريات اليت تطرأ على األداء العال، وبذلك يتم رفض فرضية العدم الفرعية ال

Z=1.932+0.504 X4 

احملســــــــوبة للفرضــــــــية الفرعية الرابعة من الرئيســــــــة  (F)وقيمة    R)2(معادالت اال دار وقيم   (15)جدول 
 نيةالثا

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 
  

Regression 24.964 1 24.964 82.901 .000(a) 
Residual 33.425 111 .301   

Total 58.389 112  

R 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
Sig.  

0.654 B Std. Error Beta  

R2 (Constant) 1.932 .223  8.667 .000 
 

0.428 
X4 .504 .055 .654 9.105 .000 
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 املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
، إذ ي ظهر جدول ثانيةوبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختيار الفرضـية الرئيسـة ال

يف األداء للذكاء االسرتاتيجي ( %1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مستوى )  (16)نتائج حتليل اال دار  
( مبعىن أن أي تغري يف قيمة املتغري املســــتقل الذكاء االســــرتاتيجي 0.724العال، إذ بلغت قيم معامل بيتا )

احملسوبة   (F)( من املتغري التابع األداء العال، وقد بلغت قيمة  0.724تقود اىل تغري بنفس االاات ومبقدار )
مما يدل على معنوية امنوذج اال دار ا اص (  6.85غة )اجلدولية البال  (F)( وهي أكرب من قيمة  94.842)

( مبعىن أن متغري الذكاء االســــــرتاتيجي يفســــــر ما نســــــبته 0.461 ذت الفرضــــــية، وقد بلغ معامل التحديد )
( فتعود ملتغريات  %53.9( من التغريات اليت تطرأ على األداء العال أما النســـــــــــــبة املتبقية والبالغة )46.1%)

وقبول فرضــــية الوجود   الثانيةة ابألمنوذج، وبذلك يتم رفض فرضــــية العدم الفرضــــية الرئيســــة أخرى غري داخل
 البديلة.

Z=1.014+0.724 X 

 (15)نيةاحملسوبة للفرضية الرئيسة الثا (F)و قيمة  R)2(عادالت اال دار وقيم م   (16)جدول 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
  

Regression 26.903 1 26.903 94.842 .000(a) 
Residual 31.486 111 .284   

Total 58.389 112  

R 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
Sig.  

0.679 B Std. Error Beta  

R2 (Constant) 1.014 .301  3.365 .001 
 

0.461 X .724 .074 .679 9.739 .000 

 والتوصيات االستنتاجات خامس:المبحث ال

 أواًل: االستنتاجات:
ــتنتــاجــات اليت لثــل تعلياًل لبعض النتــائج اليت رهرت عرب   يركز هــذا املبحــث على جمموعــة من االســــــــــــ

واملتخصــصني إىل الدراسـة، وتفسـريات للمتغريات اليت حققت خلثريات مميزة، واليت تسـهم يف ارشـاد الباحثني 
 جماالت جديدة تستحق البحث والدراسة والتطوير.

ــتنتاجات   ــة للمعامل املبحوثة، جمموعة من االســــــ كان أرهرت نتائج التحليل التطبيقي ملتغريات الدراســــــ
 -أمهها اآلا:

ــابية لفقرات الدافعية نســـبة إىل ابقي األوســـاط يف أبعاد متغري  .1 تبني من خالل اافايف األوســـاط احلسـ
ــفـافيـة  اـلذ  كـاء االســــــــــــــرتاتيجي، الن هنـاك حـاجـة ملحـة من قبـل اإلدارة العليـا لزايدة العمـل مببـدأ الشــــــــــــ

 
 .اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية املصدر: -15
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واالنفتاح والثقة مع العاملني فضــــال عن خلق بيئة عمل حتقق الرضــــا الوريفي والســــعادة )نوعية حياة  
على عمل( وذلك من أجل تدعيم قيم الدافعية وحتســـــــني القوى املوجودة داخل الشـــــــخص واليت تؤثر 

 ااات وشدة واستمرار سلوكه الطوعي داخل وخارج املعمل.
ـصـــــــوصــــــــا الدولية عرب عمل إدارة للشــــــــركة العليا  .2 احلاجة إىل تدعيم الشــــــــراكات مع املعامل األخرى خ

وإقامة التحالفات االسـرتاتيجية، واالسـتثمار الفاعل للموارد، مثل الوقت واجلهد واملعلومات وا ربات 
لشـــــــركاء رغم وجود التعاون الفاعل وتبادل املعلومات بني املعامل املبحوثة ونظريا ا واملواد وغريها مع ا

احمللية، وقد بنيت هذت املعلومات اعتمادا على االافايف الواضــح يف األوســاط احلســابية املوزونة لبعد 
 الشراكة نسبة إىل ابقي أبعاد متغري الذكاء االسرتاتيجي.

واضــــــحاً وموجزاً ملا تريد أن تكون عليه مع مشــــــاركة فاعلة يف صــــــياغة  لتلك املعامل املبحوثة وصــــــفاً   .3
ــتقبلية للمعمل من قبل مجيع املدراء بكل املســــــــــتوايت، وهذا ما بينه االرتفاع النســــــــــحم يف  الرعية املســــــــ

 الوسط احلسايب املوزون لبعد الرعية املستقبلية.
 و املسـتقبل وبشـكل واضـح عرب توسـيع ارتفاع الوسـط احلسـايب املوزون لبعد االسـتشـراف، أي التطل ع  .4

اإلدراك بكل املســتجدات وترتيب عميلة صــنع القرار واالســتفادة من التطورات املســتقبلية واالســتعداد  
الضــــــــــــــروري للتكيف مع مجيع التغريات البيئيــة، فضــــــــــــــال عن امتالك رعيــة بــديلــة للواقع املتبــدل وغري  

 األكيد.
 كافة جوانبها ومسـميا ا اإلدارية والتشـغيلية وتطوير القابليات تبين مبدأ التحسـني املسـتمر واإلبداع يف .5

البشـرية واملعرفية  لق مـصادر جديدة للتحسـني املسـتمر اسـتجابة لتغريات البيئتني الداخلية وا ارجية 
 هلا.

مل يكن هناك دعم كاف لعمليات اكتشـــــــــــــاف املواهب واملتميزين، فضـــــــــــــال عن تدعيم مراكز التأهيل  .6
شـــر هذت املواهب مبا حيقق التكامل يف العمل والثقة العالية بني مجيع املســـتوايت التنظيمية  والتطوير ون

ــائية يف اافايف الوســـــط احلســـــايب املوزون لب عد جودة اإلدارة  ـصــ للمعمل، وهذا ما أكدته النتائج اإلح
 نسبة اىل ابقي أبعاد متغري األداء العال.

ـصــــــــايب )محلة األســـــــــهم، والزابئن، والعاملني،   امتالك مقومات االلتزام طويل األمد ااات .7 أصـــــــــحاب امل
واملوردين، واجملتمع بشـكل عام( رغم أن هناك حاجة ضـرورية لتقوية هذا االاات لتحسـني عملية خلق 

 القيمة عرب معرفة رغبات واحتياجات أصحاب املصايب واالستجابة هلا.
ء االســــــرتاتيجي، فقد رهر الن هناك عالقة هناك امكانية حتقيق األداء العال من خالل اعتماد الذكا .8

ــتنتاج، وقد كانت أعلى  ارتباط اجيابية ومعنوية بني املتغريين ميكن االســـــــتناد إليها يف خلكيد هذا االســـــ
ــتوايت  صــــــــــــوى لرفع مســــــــــ معامالت ارتباط لب عد الدافعية مع األداء العال، مبعىن أن هناك ضــــــــــــرورة ق

ــتوايت يف ترتـيب أبعـاد اـلذكـاء  اـلدافعـية ـلدى العـاملني والـتأكـيد عليهـا   ابعتـبار ألـا مل حتقق أعلى املســــــــــــ
 االسرتاتيجي.  
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الن هنــاك أثرا معنواي للــذكــاء االســــــــــــــرتاتيجي يف   ينأرهرت النتــائج املتعلقــة بعالقــات األثر بني املتغري  .9
ة اســـــــــتقراء املســـــــــتقبل من خالل التحليل االســـــــــرتاتيجي لعوامل البيئحتقيق األداء العال، مما يؤكد أن 

 حيقق مبا ال يقبل الشك نتائج مالية وغري مالية جيدة. ،الداخلية وا ارجية
صـــــــــــــــائيـة لتحليـل األثر الن ب عـد الـدافعيـة كـان لـه األثر األكرب على متغري األداء   .10 رهر من النتـائج اإلح

املزااي املادية واملعنوية العال، بينما َحظي ب عد الشـــــراكة ابلتأثري األقل يف األداء العال مما يشـــــري إىل أن 
 سهم يف حتسني األداء العال بشكل كبري.املمنوحة للعاملني ت  

 التوصيات وامُلقرتحات امُلستقبليةثانيًا: 
ـصـــادر املختلفة، ويف إطار ما ورد  ـصـــي املعلومات والرجوع إىل امل برزت أثناء مرحلة البحث امليداين وتق

فيد املعامل عينة الدراســــة بشــــكل خاص واملقرتحات اليت ت    من اســــتنتاجات، برزت جمموعة من التوصــــيات
 -والباحثني املهتمني ابلفكر اإلداري عموماً، وميكن تلخيصها على النحو اآلا:

ــكيل فرق عمل حلل  .1 ــفافية واالنفتاح والثقة مع العاملني، من خالل تشـــــــ ينبغي زايدة العمل مببدأ الشـــــــ
ا والعمل على زايدة ثقة األفراد النفسـهم، من خالل املشـاكل واملشـاركة يف وضـع األهداف وتوضـيحه

تطوير املهارات والدورات التدريبية اإلجرائية والنفســــــية وذلك من أجل تطوير العمل املبين على الرغبة 
 الشخصية وحتقيق التوازن بني مصايب العاملني واملصايب العليا للمعمل.

ــة والت .2 ــركات املنافســـــــ ــراكة مع املعامل والشـــــــ ــل مع األخرى الدولية، من خالل تبادل  تدعيم الشـــــــ واصـــــــ
ا ربات وإعارة فرق العمل املتبادلة بني الشــــــــــــــركات أو إنشــــــــــــــاء اتفاقيات للتعاون الفين واإلداري بني 
الشــــــركات احمللية والدولية عرب العمل واالســــــتثمار الفاعل للموارد، من خالل تبادل املنافع واملعلومات 

 نفيذ هذت املهمة.وبناء أنظمة متطورة لالتصاالت لت
ـصــــية للمديرين وحتديد خلثريها على أدائهم وكيفية القيام  .3 ـصــــائص الشـــــخ ضـــــرورة االهتمام مبوضـــــوع ا 

ــؤوليات القيادية امللقاة على عاتقهم، ملا يؤديه املد ــتوى  راءابملســـ ــواء على مســـ ــة ســـ ــاســـ من مهمة حســـ
 املعمل أو على مستوى اجملتمع.

اتيجي لدى املديرين، من خالل ادخاهلم دورات تدريبية خاصة، ضرورة االهتمام بتطوير الذكاء االسرت  .4
ــات بناءة مع   ـصــعوابت اليت تعرتيف عملهم والدخول يف نقاشـ ــخيص ال ــل لتشـ ــعي املتواصـ وكذلك السـ
مسـتشـارين معتمدين ورعسـاء األقسـام للوصـول إىل حلول من شـألا أن تزيد من إدراك املدير وتوسـيع 

 آفاقه  و املستقبل.
ــتحقاق ما يؤدي   تطوير أنظمة .5 ــاعدات النقدية والعينية للعاملني، من خالل االعتماد على االســ للمســ

ــا والقنـاعـة وزايدة الثقـة ابإلدارة العليـا وأنظمـة العمـل لـدى مجيع العـاملني، مع تفعيـل آليـة   اىل الرضـــــــــــــ
واليت  للتداول والتحاور بني اإلدارة والعاملني لتوضـيح وجهات النظر، من خالل االجتماعات الدورية

 ت بىن على الصراحة والثقة.
االهتمام ابكتشـــاف املواهب واملتميزين، عن طريق البحث الدائم عن املوهب واملتميزين داخل املعمل   .6

وخارجه، والعمل على انشـــــــــاء مراكز التأهيل والتطوير وتوزيع خمرجات هذت املراكز من املواهب لزايدة 
 فاعلية مجيع األقسام واملصانع يف املعمل.
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احلاجة إىل زايدة االهتمام ابلعاملني لتحقيق السـعادة والرضـا، من خالل إشـراكهم يف صـناعة القرارات  .7 
 والعمل على حل مشاكلهم السرع وقت.
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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)  العابديأ.م.د أحمد جبار راضي 

Assist. Prof. Ahmed Jabbar Radhi Al-Abidy 

 الملخص

ـصـــــف االول  معايري جودة وفق  على  توســــــط  املهدفت الدراســــــة احلالية إىل )تقوي كتاب اللغة العربية لل
 .(الكتاب املدرسي

من مدرســـــي اللغة العربية ومدرســـــا ا يف املدارا    ا ومدرســـــةً ( مدرســـــً 120تكونت عينة الدراســـــة من )
هذا ألنه يتالءم وإجراءات  ؛، واعتمد الباحث املنهج الوصـــــــــفيكربالءيف مركز حمافظة  والثانوية املتوســـــــــطة  
ــمت ) عرب البحث، ــتبانة ضـــــ على أفراد عينة البحث بعد  زعت  ( فقرة موزعة على مخس جماالت، و  74اســـــ

ـصـــدق والثبات هلا،   عتمد الباحث معامل ارتباط بريســــون، والوســــط املرجح، والوزن املئوي وســــائل  إاجياد ال
 إحصائية، والنسبة املئوية وسيلة حسابية للتعامل مع نتائج البحث إحصائياً.

 توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها:و 
 كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط.  يف بشكل كامل فرااجلودة مل تتو أن معايري  -
 .يف مقدمته مل حيقق معايري اجلودة الشاملةالكتاب  -
 .حقق معيار اجلودة على الرغم من وجود بعض جوانب القصور يف فقراتهحمتوى الكتاب  -
 جيدة وإن  كانت بعض فقرا ا غري متحققة.االمثلة والتمرينات  -
 ين للكتاب مل يصل اىل مستوى املعيار العام للجودة.االخراج الف -

 
 .املديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة  -1
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 : اوصي الباحث مبا ياحلال  وصل إليها البحث تلنتائج اليتل ار ويف 
االخذ  راء مدرســي اللغة العربية ومدرســا ا يف حتســني هذا الكتاب وإشــراكهم يف جلان التأليف  جيب
 .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. 

 :البحث ةمشكل

لثل مطلباً رئيســـــــــاً وضـــــــــروراًي يف   اليها  فاحلاجة ؛ااجلودة ت عد من املطالب الرئيســـــــــة يف املهن كله مبا أن 
ــبح خمرجـا ـا  املهن  أم  العملـية الرتبوـية والتعليمـية؛ أللـا لـثل صــــــــــــ  أن   ومبـا  ،كلهـا  املهن  مـدخال ـا انظمـة  يف  وت

ـصــــافه  جيب لذلك  املناســـــبة،  التعليمية  االدوات من يعد املدرســـــي الكتاب  هنالك ســـــتكونَ   وإاّل   ابجلودة،  ات
ـــية، الطالب واملـناهج   بني ما  فجوة    النفور واألحباط من قبل اىل تؤدي  ســــــــــــــوف الفجوة  هذت وأن  املدرســــــــــــ
وهذا بدورت يؤدي اىل عدم   فعال  بشــــكل دورهم اداء  على  قدر م وعدم  الكتب  هذت واملدرســــني من  الطلبة

(، 17:  2008  عطـيه،)حتقيق االهـداف الرتبوـية املطلوـبة، مع وجود ـفارق كبري بني امـلدخالت واملخرجـات  
ـصــــــف  العربية اللغة تقوي كتاب يف تبحث الدراســـــــة هذت جاءت لذا املتوســـــــط، )ألنه ميثل منهجا  االول لل
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التجربــة األوىل يف العراق املؤل فــة على الطريقــة التكــامليــة اليت حــذت   جــديــًدا يف خلليفــه وإخراجــه، فهو يعــد   
ــتق منه فروع اللغة العربية كلها( وذلك من  ا واحًدا تشـ ـصــً ــقيقة اليت تعتمد ن حذَو اارب البلدان العربية الشـ

  ادةاملــ   اللغــة وتوريف  مبجــال  احلــديثــة  للتطورات  ومواكبتــه  الشـــــــــــــــاملــة  اجلودة  معــايري  توافر  أجــل بيــان مــدى
 معايري على والوقوف التعرف عرب واملدرســــــــني  الطلبة من  املســــــــتفيدين لتخدم  وعملياً   فعلياً  توريفاً   التعليمية
 إىل  مسـتندة معتمدة وواضـحة معايري هناك  تكون  أن  على الباحث حرص لذلك،  االسـاسـية وبنيته الكتاب
 املدرسية. املناهج  على االحكام الدقيقة إصدار يف ميكن االعتماد عليها اجلودة

النتائج واملخرجات املرتتبة على   يتابع أن   هو الشـــــخص األول الذي يســـــتطيع املدرا املعروف أن   ومن
ــتجابتهم له  تقبل الطلبة  وكذلك مالحظة مدى  تدريس املنهج،  األمر يتطلب أن يكون املدرا وهذا ،واســـــ

صـــــــــــــــدر  من  هوأول من   احلـديثـة  الرتبويـة  ابلتطورات  التزامـه  على أي كتـاب من حيـث مـدى  تقومييـاً   حكمـاً   ي
الغريف الرئيس للمادة املراد    حتقيق  وقدرته على  املرحلة والفئة العمرية،  لطبيعة  ومسايرته  املعرفة  حيث تكامل

  فتح)توضــيحية   رســوم  من حيتويه وما  إخراجه  وحســن تنظيمه وعرضــه  تدريســها وتكاملها من خالل حســن
الدراســـــية   املواد  مدرســـــي  راء  املســـــلمات االســـــاســـــية األخذ  من  فقد اصـــــبح   لذا  (.82-83:  2007 ،

 اللغة  مدرسي  آراء  ابالعتماد على  ومن هذت املسؤولية انطلق الباحث  أي كتاب،  تقوي   يف  ووجهات نظرهم
 .الشاملة اجلودة معايري على وفق العربية اللغة كتاب  لتقوي  العربية

 :أهمية البحث

 حد يف األخرى، وهي األجناا من سـوات مما  ليزًا له  البشـري اجلنس  خصـائص  أوضـح  العربية   اللغة   تعد
 يف املعرفة  ووعاء  التفكري  وأداة للعقل  مرآة فهي للمعىن  الناقلة األصــــــــــــــوات لتوليد  نظام  ليســــــــــــــت جمرد ذا ا

 تربية  وهي  أكرب، أال  غاية  لبلوغ  وسيلة هي  بل،ذا ا  يف  غاية  بوصفها  ال ت دَرا    فاللغة  اإلنسانية،  اجملتمعات
  وهذا   أســــاليبه  تطوير إىل  دائًما يســــعى اإلنســــان   احلياة. وإن  رروف  مع  يتناســــب  إعداًدا واعدادها األجيال

  املخطط بوصـــــــفه املنهج   على وأن ينعكس بد ال الرتبوي البحث  ميادين يف  جديد  أي وأن  به،  م ســـــــل م أمر
  ا ربات   حتديد  واضــــعو املناهج   يســــتطيع  هنا  ومن  ،(25:  2006  مري   )أبو  األفراد لتعليم  املوضــــوع العلمي
أن   إاّل   التعليم،  مراحـل  من  مرحلـة  كـل  يف  املتعلمون   فيهـا  ليلتحم  املـدرســـــــــــــــة،  تقـدمهـا  أن   جيـب  اليت  الرتبويـة
 وثيقاً  ارتباطاً   البد أن تتصــف مبواصــفات اجلودة الشــاملة وترتبط املناهج   حتتويها  اليت  الرتبوية  ا ربات حتديد

ــتطيع  اليت  الطرق  بتحـدـيد ــتخـدمهـا  أن   املعلم  يســــــــــــ ــتوى  على  تـلك املـناهج   تـناول  يف  يســــــــــــ  التنفـيذي،  املســــــــــــ
 (.16:  2003  الوائلي )الدليمي،
 رهر فقد. الصـناعة من التعليم جمال إىل تسـللت اليت احلديثة اإلدارية األسـاليب من الشـاملة اجلودةوتعدُّ 

ـصـــناعة،  جمال يف اأســــاســــً  املفهوم هذا ـصـــناعية املنتجات جودة حتســــني يف فاعليته وأثبت ال  إختالف  على ال
 املنتج  جودة لتحســني هائلة وإمكاانت قدرات من احلديث اإلداري األســلوب هذا ميتلكه ملا اونظرً  أنواعها،

 .(232ص،2002، علي. )التعليم أمهها من اليت ا دمات جمال يف منه االستفادة أمكن فقد
 معايري وجود تتطلب املنهج  فجودة معينة، معايري حتقق من البد التعليميةة  العملي يف اجلودة تتحق وحىت

ــر ترتبط ــائل ،التعليمي واحملتوى ،التعليمية األهداف ،معايري  :مثل املنهج  بعناصـــــ  والتمارين ةالتعليمي والوســـــ
 تعدد من الرغم ىلفع، الرتبوية دافهاأل حتقيق وســـــائل مهأ من املدرســـــي الكتاب ويعد  ا ....والتدريبات
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ـصـورة تســتخدم اليت الفعالة الوســيمة املدرســي الكتاب لاز  فما ،هاوتنوع التعميمية واملواد الرتبوية األنشــطة  ب
ا  يميً لتع ارً  دمصــ  هبوصــف هوقيمت فةلاملخت ســيةار  الد املواد يف املنظمة ســةلدراا أجل من الفصــل داخل يفكبرية  
 .أساسًيا

يكون  لذلك اجلودة ترتبط إرتباًط مباشـــــــراً اب دمات اليت تقوم على أســـــــاا حتســـــــني املنتجاتومبا أن 
ألن األشـياء قد تكون اجيابية يف الوقت احلاضـر لكنها   ميثل عنصـرالتغرّي والميثل مفهوم الثبات،اجلودة  معىن

ــلح يف جمتمع معني قد اليكون جيداً يف ـصـ ــتقبل،وإن الذي ي   اجملتمعات األخرى  قد التكون كذلك يف املســ
 (.153:  2007محد، أاهلدف والزمان واملكان ) سبمفهوم اجلودة خيتلف حبيعين أن هذا  و 

املدرســية وهذا انبع من االميان الن  املناهج  تطوير  بضــرورة  ويف ضــوء ذلك أصــبح من الضــروري االقتناع
املنشــــــــــــودة؛ألنه ميثل االطار  الكتاب املدرســــــــــــي ميثل النهضــــــــــــة احلقيقية والوجه التطبيقي لوهداف الرتبوية

: 2003 شـــحاته،) اجملتمعات يوجه الذي متطلبات املســـتقبل مع املكاين املتحرك ألية لضـــة فكرية تتالءم
 :يف احلال البحث امهيه تكمن ، لذا(257

ـصــــف العربية اللغة  كتاب  تقوي  ــيح املعايري املهمة جلودة الكتاب   املتوســـــط، االول  لل ــامهة يف توضـــ واملســـ
كتاب   يف الضــــعف والقوة بعض جوانب عن التعليمية مجيعها، وحماولة الكشــــف  العملية  املدرســــي ألطراف

 .مدارسنا يف الكتاب املدرسي مواصفات تطوير يف احلال البحث نتائج  تسهم وقد العربية اللغة
 البحث:  هدف

جودة الكتاب  معايري  على وفق  املتوســطللصــف األول  العربية  اللغة تقوي كتاب) اىل  حبثنا هذا يهدف
 كتاب اللغة  يف  الشــــاملة اجلودة مواصــــفات  توافر  مدى ما:  اآلا  الســــؤال عن االجابة  خالل من( املدرســــي

 العربية هلذت املرحلة؟
 حدود البحث:

 م.2016، الطبعة االوىل توسطاملربية للصف االول عكتاب اللغة ال -
  2018-2017للعام الدراســــــــــي    ة والثانويةتوســــــــــطامل ومدرســــــــــا ا يف املداراو اللغة العربية مدرســــــــــ  -

 .كربالءمبحافظة  
  تحديد المصطلحات:الفصل األول: 

 التقويم:

 التقومي:لغة
ـصــــد قـ و َم، واجلمع( قـََومَ )األصـــــل من تقوي  مةلك قت  شـــــت  أ    مقوّ  مقوهل يف كما القيمة، تقدير ابلتقوي  ويق
ــاوات لهوتعدي الشـــــــــيء و تقديره لغة فالتقوي  ا،رهقدّ  أي عةلالســـــــــ  ـصــــــــحيح االعوجاجومســـــــ  )ا ياط،.  ه،وت

2009  :35). 
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 27:  العدد

 التقومي:إصطالًحا 
ــمـادي( .1 صــــــــــــ : عملـية منظمـة جلمع املعلومـات وحتليلهـا بغريف حتـدـيد حتقق االهـداف الرتبوـية 2004)ال

 (.30: 2004الضعف)الصمادي،واختاذ القرارات بشألا ملعاجلة جوانب 
ــافاً اليها االحكام القيمية 1990)االمام( .2 : هو االوصــــــاف الكمية والنوعية للســــــلوك املراد تقومية مضــــ

:  1990اليت ترتبط مبدى قبول ذلك الســــــــلوك او عدمه واختاذ القرارات لتحســــــــني الســــــــلوك )االمام،
24.) 

 الجرائي للتقومي:ا التعريف
سوف النتائج اليت    يف ضوء أهم  للصف األول املتوسطب اللغة العربية كتا  على  حكم معنياصدار  هو

 . صل عليها من خالل البحث
 الصف األول املتوسط: 

ــنوات  ــطة اليت أمدها ثالب ســـ ــة املتوســـ ق رايمي يف العلم النظام التعليف ســـــ هواملرحلة األوىل من الدراســـ
اليت أمدها ثالب ســـــــنوات ة اإلعدادية لاملرح   وقبلســـــــت ســـــــنوات،   اليت أمدها وخلا بعد املرحلة االبتدائية

 (.4: 2008)وزارة الرتبية،
 املعيار:

ة "جاء يف معجم الوجيز أن املعيارهو ما اختَذ أســـاســـاً للمقارنة  والتقديّر". )مجهوري  تعريف املعايريلغة -أ
 .(9:  2010العراق،  
ــبوطة واألحكام الشـــــــــروط من جمموعة":النه حلس يعرفهاملعيار )اصـــــــــطالحا(:   -ب  اليت علمياً  املضـــــــ

 ،لتعزيزها القوة مواطن تعزيز  دف الكمية أو النوعية على واحلكم  للمقارنة أســـــــاا أو كقاعدة تســـــــتخدم
 (.11،  2004:حلس) لعالجها الضعف مواطن وتشخيص

ـصــــــف  هو الباحث إجرائيا:  هعرفيو  ـصــــــائص الواجب توافرها يف كتاب اللغة العربية لل توســـــــط األول املا 
ــتبانة( ــمنتها )االسـ ــة  اليت تضـ ــوئه يف جماال ا ا مسـ ــدر يف ضـ مدى  ا علىحكمً ا اليت أعدها الباحث، وأصـ

 جودة هذا الكتاب. توافر
 الشاملة:دة الجو
 وعرفها

جمموعة من ا صــائص والســمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن مضــمون الرتبية اللا: "(  2006 ،)خالد -
املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية الراجعة اليت تشــــمل: وحالتها مبا يف ذلك ابعادها املختلفة  

: 2006 ،)خالد "و التفاعالت املسـتمرة املتواصـلة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشـودة للمجتمع
26). 

ــاعد على حتقيق أعلى درجة   -اللا:  (2010 ،حلريري)ا - ــفة تنظيمية تســ ــئ فلســ ــلوب قيادي ينشــ "أســ
ــعى إىل دمج مفاهيمها ببيئة املنظمة، مع االخذ بنظر االعتبار ان  ــلع وا دمات وتسـ ممكنة جلودة السـ

 .(15: 2010 ،)احلريري جناحها يتوقف على قناعة أفراد املنظمة مببادئها"
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ـصـــــــف األول املتوســــــــطرائيا: هي تكامل املواصــــــــفات يف كتاب اللغة العربية إج  ثالباح   هاعرفيو  اليت   لل
 و  اجلميع من مدرســني وطلبة،وتكون قادرة على اشــباع حاجا م الرتبوية وحتقيق آماهلم  كن أن تنال رضــامي

 من النتائج. فضل ما ميكن حتقيقهحتقيق أطموحا م و 
 الفصل الثاني: اطار نظري ودراسات سابقة

 حور األول: اطار نظري:امل

 مفهوم اجلودة الشاملة:
ــتمرة وعلى الرغم  ــفة مســ ـصـ ـصـــطلحات اجلديدة اليت  دف إىل تطوير االداء ب يعد مفهوم اجلودة من امل

ومنها: عملية مســـــــتمرة، ونشـــــــاط منظم لقياا اجلودة على وفق معايري  من ذلك جند له تعريفات متعددة،
ـصـــد حتليل أوجه  ـصـــور املكتشــــفة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحســــني األداء وتطويرت مث قياا  قياســــية بق الق

(، وع رفت ايضــــــــــــــا "على الا ثورة  21:  2008اجلودة مرة اخرى لتحديد التحســــــــــــــن الذي حتقق )عطية،  
 تشــاركية يف الطريقة اليت تعمل  ا اإلدارة اليت تنظر وتدبر العمليات بشــكل حيقق النتائج وليس اإلدارة اليت

، كما ان اســـتعمال فرق العمل يف شـــكل تعاوين ألداء األعمال من طريق حتريك املواهب "تنظر إىل النتائج 
سـعد زاند و يف املنظمة وذلك لتحسـني اإلنتاجية واجلودة بشـكل مسـتمر )احلريري،   كافة  والقدرات للعاملني

ابلا أســـــــــلوب يف املمارســـــــــة    :ويف جمال العملية التعليمية تعرف اجلودة الشـــــــــاملة،  (15:  2010درويش، 
ــول إىل التحســــــــني  ــة التعليمية  دف الوصــــــ ــســــــ اإلدارية تتطلب حتوال كبريا يف طريقة إدارة مدخالت املؤســــــ
ــتفيدين من العملية  ــا املســــ ــمن رضــــ ــة الرتبوية مبا يضــــ ــســــ ــتمر للمخرجات وا دمات اليت تقدمها املؤســــ املســــ

 .(256:  2011التعليمية )علي، 
 ائدها:أهداف إدارة اجلودة وفو 

ــات اإلنتاجية وا دمية هو تطوير املنتجات  أابرز ن   إ ــسـ ــاملة يف املؤسـ و أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشـ
و املنتج املقدم أا دمات مع إحراز ختفيض يف التكاليف وتقليل الوقت واجلهد الضــائعني لتحســني ا دمة 

ــني املخرجات )املنت ــعى اجلودة إىل حتســـ ــتهلك، وعلى العموم تســـ ــكل مســـــتمر وخلق بيئة للمســـ جات( بشـــ
للدعم والتطوير املســـــــــــتمر واحملافظة عليه و تقليل اهلدر يف اجلهد والوقت و تعمل على اشـــــــــــراك اجلميع يف 

 .عملية تطوير ادوات قياا االداء وكسب ثقة املستفيدين واحملافظة عليها ابستمرار
ســــــــــلوب ميكن ان حيقق الكثري من الفوائد بين إدارة اجلودة الشــــــــــاملة كأت   ن  ويف ما تقدم ميكننا القول ال

فهي تعمل على تقوية املكانة التنافسـية للمؤسـسـة مع املؤسـسـات األخر أللا عندما تتبىن هذا النظام تقدم 
ـصــــبح اكثر انســـــجاما ومتطلبات املســـــتفيد وزايدة العائد من اســـــتثمار املوارد    خدمة او منتجا  ودة عالية ت

ن العالقـات   ــّ ســــــــــــ ــريـة ممـا حي  بني العـاملني ويرفع روحهم املعنويـة، وكـذلـك تزيـد القـدرة على التخطيط البشــــــــــــ
والتحليل و اختاذ القرارات، وتعمل على رفع كفاية القيادة اإلدارية وتوســــــــيع افقها وتوجيه تفكريها و جعل 

 (.217: 2012املؤسسة أكثر استجابة للمتغريات البيئية )اليف، 



  

230 

 27:  العدد

 خصائص اجلودة الشاملة: 
ــائص ومسات أمهها الشـــــــمول، فهي تشـــــــمل القطاعات واملســـــــتوايت  لتاز إدارة ا ـصــــ جلودة الشـــــــاملة ي

والورائف ا اصــــــــة يف املنظمة كلها، والزابئن يف اجلودة ميثلون شــــــــيئا حيواي جوهراي ألداء املنظمة اذ انه ال  
و يوجـد عمـل من دون وجود زابئن وبطبيعـة احلـال ال يكون للمنظمـة أي وجود اذا كـانـت من دون عمـل  

ــاملة على التطوير والتحســـــــني املســـــــتمرين يف أنشـــــــطة وعمليات املنظمة يف التقنيات  تركز إدارة اجلودة الشـــــ
ــميم والتخطيط  صــــــــــــ ــر األداء املختلفـة وذـلك إبتـباع املنهجـية العلمـية اليت تعتمـد على التحلـيل والت وعـناصــــــــــــ

الوريفي حـيث يتوقف جنـاح   والتنظيم لكـل نشــــــــــــــاط يف املنظمـة، لتحقيق الكفـاءة واالنطالق من قمـة اهلرم
صـــــــــــــميم وتشـــــــــــــغيل   العمل على اقتناع اإلدارة العليا مببدأ املبادرة وتوفري املســـــــــــــاندة الكاملة للقائمني على ت
األعمال يف املنظمة، ومن خصائص اجلودة الشاملة التنظيم الشبكي حيث يتم التعامل مع املنظمة كشبكة 

وتصــل ا دمات للمســتفيدين العلى جودة وكفاءة ممكنة متكاملة حبيث يتحقق التدفق األفضــل للعمليات  
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 

 .(25: 2011يري، )احلر  أاثرت
 مفهوم املعايري:

هي املواصــــــــفات الالزمة للتعليم اجليد الذي ميكن قبوله وهي الضــــــــمان جلودته واملقياا املرجعي الذي 
ميكن االسـرتشـاد به عند تقوي األداء التعليمي يف اية دولة عربية من خالل مقارنته مع املسـتوايت القياسـية 

عن مســـتوايت تضـــعها احدى اجلهات ا ارجية أو مســـتوايت اجناز يف   وقد تكون املعايري عبارة،  املنشـــودة
 (.9: 2010مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة،)وزارة التعليم العال،

 املعايري واجلودة واالعتماد:
الرتبوي، وشــــــــــــــكـلت احلركـات ة، واالعتمـاد  لـ ا اجلودة الشــــــــــــــاممهـ   كبريتني  ارتبطـت حركـة املعـايري حبركتني

احلقيقي إىل ل التســــــــــعينات، حىت اصــــــــــبحت املعايري املدخ   لثالثي االبعاد خال  فكرًا تربواًي مرتابطًاالثالب 
يمية قد حققت معايري لاملؤســــــســــــة التع ن ادة الهو الشــــــ هيف مؤســــــســــــة ما، واصــــــبح االعتماد  ميلجودة التع
ــر الثالثلاجلودة املع ــل بينها ارتباطًا اترخيًيا  ةنة، وارتبطت العناصـــــ ـصــــ : 2008)البيالوي،وأخرون، الميكن الف

24.) 
 :التعليمية الكتب جودة
ــاا  مطلب املدرســــي الكتاب جودة ــســــات تســــعى  أســ ــميما  بليتط  حتقيقه وهذا إىل  الرتبوية  املؤســ ـصـ   ت

ــر لبنيته وادخال  املكونة البدائل  أفضـــل اختيار  أســـاا على للكتاب متميزا ــية عناصـ ــاسـ   واذا ، له، مكونة  أسـ
ــتلزم ذلك فإن  الكتاب املدرســـي، يف  اجلودة حتقيق أريد ـصــائص للشـــروط التعريف يسـ  توافرها جيب اليت  وا 

 جودة  احلكم على  خالهلـا  من  ميكن  للجودة  ومعـايري  مؤشــــــــــــــرات  اســــــــــــــتخالص  مث   ومن  اجليـد،  يف الكتـاب
 .(2006،2:دايب.)وتطويرها الكتب هذت تقوي  يف وتوريفها املدرسية الكتب
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 :اجليد وعناصره املدرسي الكتاب جودة معايري
تدريسـه، وتعكس   من حتقيقها  املطلوب  األهداف  املدرسـي الكتاب تتـصدر  ااألهداف التعليمية:أن -1

السـلوك املتوقع من الطالب ولثل نتاًجا قاباًل للمالحظة والقياا وملبية حلاجات املتعلم ومراعية خصـائصـه  
 (.235:  2008الفردية.)محادات،

ــرهم  واملتعلم  املعلم  من  للكـ   وافـية  تكون   املقـدمـة: أن  -2 صــــــــــــ  العملـية  ومـادـته  الكـتاب  الهـداف  حبـيث ت ب
وتوضــــح أمهية الكتاب للمدرا والطالب، واملبادى .التقوي   وأســــاليب  التعليمية  واألنشــــطة  التدريس وطرائق

 (.260: 2009)مرعي واحليلة،  اليت روع َيت  يف خلليف احملتوى وتنظيم املادة التعليميةالرتبوية والنفسية 
 الـصف، يف ذلك  املتعلمني  ملسـتوى  املناسـبة  العلمية  املادة من قدر على الكتاب حيتوي  احملتوى:أن   -3
 وتغطي موضـــــــــوعاته مفردات املنهج املقرر، ويراعي.واالمهية والداللة واحلداثة ابلدقة  هذت املادة  تتســـــــــم وأن  

احملتوى ومشوله ويشــتمل على وســائل تعليمية مناســبة    عمق  بني  ويوازن   املعلمني، بني الفردية الفروق احملتوى
والصــور التوضــيحية املناســبة )ســعيد، عبد  والرســوم واجلداولاالشــكال  ويكثرمن ذات صــلة ابملادة التعليمية  

ـصـــول الكتاب متدرجة، إذ يكون كل جزء مبنياً ع (،9:  2007 ، وممهد   ى اجلزء الســــابق لهلأن تكون ف
ــوله  ، وختتم(129  :2012خرون،  آالالحق له. )العبادي و للجزء  صــــــــــــ ــئلة  من مبجموعة ووحداته ف  األســــــــــــ

 .اإلجاابت على احلصول يف للبحث واالستقصاء املتعلم تدعو اليت واألنشطة
األنشطة والتدريبات: جيب أن تستند اىل األهداف التعليمية ا اصة ابلوحدة التعليمية وتثري دافعية -4

ًقا ســــــل خطوات تنفيذ النشــــــاط منطلتســــــ للتعلم الذاا وتناســــــب مســــــتوى نضــــــج املتعلم وخرباته و الطالب  
ونفســــــًيا وتزود الطالب ابلتغذية الراجعة الفورية واملتكررة وتســــــاعدت على تطبيق ماتعلمه يف مواقف جديدة 

 (.236:  2008)محادات،
  واأللوان  الورق  ونوعيــة  الغالف  متــانــة  حيــث  من  جيــداً،  الكتــاب  اخراج  يكون   : أن ج الفينا اإلخر   -5
ــبً ،  (246:  2009 التميمي،)حمتوات   عن ويعرب جذاابً،  الكتاب  شـــــكل  ويكون    اويكون منط الكتاب مناســـ

ـصـــــــول والفقه  رقو مني و للعمر املتع ف عن لون لون خمتلونة بلات مر صــــــــقيال ويفضــــــــل أن تكون عنواانت الف
ـصـــور، والرســــوم التوضــــيحية   يميةلالوســــائل التعوأن يتضــــمن النص العدد املناســــب من  ، النص وا رائط )ال

 ابحملتوايت، فهرا على الكتاب  (، وجيب أن يشــــــتمل130:  2012)العبادي وآخرون،والرســــــوم البيانية(.
 الكتاب. يف الواردة ابملصطلحات وقائمة واملراجع، ابملصادر قائمة وعلى

ا يف إصــدار االحكام التقوميية يف اجملاالت ويرى الباحث بعد ان أضــحت اجلودة الشــاملة معيارًا أ ســاســً
ــاتنا الرتبوية؛ من  ــســـ ــاملة نلتزم  ا يف مؤســـ ــوء اجلودة الشـــ عامة، إذ البد أن تكون هناك معايري تقوي يف ضـــ
اجل النهويف ابلواقع الرتبوي والتعليمي، ومبا أن الكتاب املدرســي ميثل القاعدة اليت نســتطيع ان نرتجم كل 

ن البــد من الكتــاب أن  يكون على وفق جودة عــاليــة ت رضــــــــــــــي أطراف العمليــة الرتبويــة  مــا  تــاجــه فيــه،إذ
 مجيعها.
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 املحور الثاني: دراسات سابقة 

 (2008دراسة )احلارثية   -1
 (واقع ممارسة مشرفات اللغة العربية بعض اساليب االشراف الرتبوي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة)
هذت الدراســة يف اململكة العربية الســعودية وكانت  دف اىل معرفة واقع ممارســة مشــرفات اللغة  ت  جريَ أ  

ن طريق حتديد معايري جودة عســــــــــــاليب االشــــــــــــراف الرتبوي يف ضــــــــــــوء معايري اجلودة وذلك أالعربية بعض  
ــراف الرتبوي على تعليم اللغة العربية، والوقوف على درجة حتقيق  ــاليب االشــــــــ ــاليهذت االاســــــــ ب ملعايري ســــــــ

ـصــاصمن املشـــرفات الرتبوايت البحث  عّينة وقد تكونت    اجلودة الشـــاملة. تعليم اللغة العربية مبدينة   يف إخت
ــرفـة تربوـية وبعض معلمـات اللغـة العربيـة يف املرحلـة الثـانوـية مبـدينـة مكـة 18مكـة املكرمـة وعـددهن ) ( مشــــــــــــ

 .( معلمة158املكرمة وعددهن )
ــتعمال املنهج الوصـــــفي و  ــتبانة اداة جلمع البياانت واملعلومات من عينة ت اســـ اســـــتخدمت الباحثة االســـ

البحث وت التأكد من صــــــــدق االســــــــتبانة بعرضــــــــها على جمموعة من ا رباء كما اســــــــتخدمت معادلة ألفا 
ــائية لتحليل  ـصـــــ ــاليب اإلح كرونباخ الســــــــتخراج الثبات وبعد تطبيق االداة اســــــــتخدمت جمموعة من األســــــ

هذت الدراسـة اىل جمموعة من معايري اجلودة ألسـاليب اإلشـراف الرتبوي وقد وجدت البياانت وقد توصـلت 
ان األســــــاليب اإلشــــــرافية ال حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر املعلمات يف حني توصــــــلت اىل حتقق تلك 
ــال على وجود معوقات حتد من حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر  ــرفات فضـــــــ املعايري من وجهة نظر املشـــــــ

 .(74 -4: 2008علمات و املشرفات )احلارثية، امل
 )2009دراسة )أبو عنزة   -2
 واألدب املطالعة" العربية اللغة كتاب تقوي  على التعرف  دف العربية اللغة كتاب تقوي  تناولت اليت
ـصــــف" لوالنقد  مســـــتخدماً . اجلودة معايري ضـــــوء يف املعلمني نظر وجهة من غزة حمافظات يف عشـــــر الثاين ل
ــتبانة  عند الكتاب معايري أفضـــل أن : منها نتائج  عن وأســـفرت املعلومات مجع بغريف الباحث إعداد  من اسـ
 .املعروضة املادة مث  ومن املادة عريف طريقة وتليه للكتاب الفين خراجاإل هو املعلمني
 (:2010دراسة )معمار   -3
 (التدريب الرتبويمدى تطبيق معايري أدارة اجلودة الشاملة يف )
املدينة املنورة وكانت  دف اىل التعرف على مدى  -هذت الدراســة يف اململكة العربية الســعودية جريت  أ

تطبيق معايري ادارة اجلودة الشــاملة يف التدريب الرتبوي من وجهة نظر مشــريف التدريب واملشــرفني املتعاونني  
وقد استخدم الباحث االستبانة    ،ن جمموعة من التساعالتمبنطقة املدينة املنورة وذلك من خالل االجابة ع

من العاملني يف قطاع الرتبية   ا( فردً 60بوصــــــفها اداة جلمع املعلومات وتكونت عينة الدراســــــة النهائية من )
ـصـــــــائية يف حتليل النتائج وتفســــــــريها، وتوصــــــــلت هذت  والتعليم، وقد اســــــــتعمل جمموعة من اإلجراءات اإلح

ــة اىل ان مبا ــاملة ميكن تطبيقها يف التدريب الرتبوي اال الا تواجه مشــــــــــاكل الدراســــــــ دئ أدارة اجلودة الشــــــــ
ــعيفـــة  ومعوقـــات يف تطبيقهـــا، و ان مبـــادئ اجلودة الشـــــــــــــــــاملـــة يف التـــدريـــب الرتبوي لـــارا بـــدرجـــة ضــــــــــــ

 (.130:  2010)معمار،
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 (2011دراسة )الزيدي   -4
ــام اللغة العربية يف كليات ) ــية ألقســــــ ــوء معايري تقوي املناهج الدراســــــ الرتبية يف اجلامعات العراقية يف ضــــــ

 اجلودة الشاملة(
جريت هذت الدراســـــــــــة يف العراق جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشـــــــــــد وكانت  دف اىل تقوي املناهج أ  

الدراسـية ألقسـام اللغة العربية بكليات الرتبية يف اجلامعات العراقية يف ضـوء معايري اجلودة الشـاملة، اسـتعمل  
( فقرة وتضــــــمنت معايري كل 173احث االســــــتبانة بوصــــــفها أداة جلمع البياانت من العينة وتضــــــمنت )الب

ـصــــر ومؤشـــــراته وبســـــبعة جماالت هي: املرامي، احملتوى، طرائق التدريس ـصــــاحبة، هواســـــاليب  عن ، االنشـــــطة امل
احملكمني وا رباء مث تثبت من التقوي، االعداد والتأليف، ولغة الكتاب واخراجه. وعرضــــــــــــها على جلنة من 

( تدريســــــي من اجملتمع االصــــــلي مث اجرى التطبيق  300صــــــدقها ولييز فقرا ا وثبا ا وقد بلغ عدد العينة )
ـصـــائية وقد  ــل عليها اســــتعمل جمموعة من االجراءات االح ـصـ النهائي لوداة ولغريف حتليل البياانت اليت ح

جات منها ان املناهج يف قسـم اللغة العربية يف كليات الرتبية توصـلت هذت الدراسـة اىل جمموعة من االسـتنتا
ـصــــف ابجلودة واملعايري اليت وضـــــعتها  ـصــــف ابجلودة و ال توجد معايري ملناهج اللغة العربية تت يف العراق ال تت
ـصــــف ابجلود ــام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية ال تت ة،  وزارة التعليم العال مل تطبق بعد و ان مناهج اقســـ

-17: 2011وهناك قلة اهتمام ابلنواحي النفســـــــــــية والرتبوية مثل التنويع والتشـــــــــــويق و التحفيز )الزيدي،
200). 

 :موازنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية
 اهداف البحث: 

ــة مشـــــرفات اللغة العربية بعض  ــابقة اىل اهداف متعددة منها معرفة واقع ممارســـ هدفت الدراســـــات الســـ
ــالـيب االشــــــــــــــراف الرتبوي يف ضــــــــــــــوء معـايري اجلودة ــة 2008كـدراســــــــــــــة )احلـارثـية    اســــــــــــ ( وهـدـفت دراســــــــــــ

وهـدفـت دراســـــــــــــــة   ،مـدى تطبيق مبـادئ اجلودة الشـــــــــــــــاملـة يف التـدريـب الرتبوي  اىل معرفـة(  2010)معمـار
ــاملة بين2011)الزيدي  ــوء معايري اجلودة الشـــــ ــام اللغة العربية يف ضـــــ ــية ألقســـــ ما  ( اىل تقوي مناهج الدراســـــ

حتديد مدى االخفاق والنجاح يف تطبيق إدارة اجلودة الشــــــــــاملة يف  بعض الدراســــــــــات اىلهدفت دراســــــــــة 
وفق معايري اجلودة على  املؤســـــــــســـــــــات التعليمية،وكان هدف الدراســـــــــة احلالية هو تقوي كتاب اللغة العربية

 الشاملة.
 العينات:

ــابقة عينات متباينة يف احلجم   ــات الســـــ ــتعملت الدراســـــ ــة )احلارثية ففي در اســـــ ( بلغت عينة 2008اســـــ
(  60( بلغت عينة الدراســـــة )2010( معلمة، ويف دراســـــة )معمار 158( مشـــــرفة تربوية و)18الدراســـــة )

( تدريســــــــــي، اما الدراســــــــــة احلالية فقد بلغت  300)  (2011 الزيديدراســــــــــة ) حني بلغت عينة ، يففردا
 ( مدرسا ومدرسة.120عينتها )

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



  

234 

 27:  العدد

 نتائج الدراسات: 
 قد وجدت، فأكدت معظم نتائج الدراســـــات الســـــابقة على أمهية اجلودة الشـــــاملة ومعايريها يف التعليم

ــة )احلارثية   ــرافية ال حتقق معايري اجلودة من و   (2008دراسـ ــاليب اإلشـ جهة نظر املعلمات يف حني ان األسـ
توصــــلت اىل حتقق تلك املعايري من وجهة نظر املشــــرفات فضــــال على وجود معوقات حتد من حتقق معايري 

اجلودة  ان تطبيق معاير  (2010)معمار ، ووجدت دراســـــــــة اجلودة من وجهة نظر املعلمات و املشـــــــــرفات
( اىل عدم توافر معايري اجلودة 2011توصــــــلت نتائج دراســــــة )الزيدي  ، وكان يتســــــم ابلضــــــعف  الشــــــاملة

كذلك الدراســـة احلالية اكدت على اعتماد معايري   الشـــاملة يف مناهج اقســـام اللغة العربية يف كليات الرتبية،
 كتاب قواعد اللغة العربية للصف االول متوسط.  د خلليفاجلودة الشاملة عن

 منهجية البحث وإجراءاتهالفصل الثالث: 

صـــــــــــــــل   منهج البحـث واإلجراءات اليت اتـ بَـَعهـا الـباحـث لتحقيق هـدف حبـثه وبـناء األداة يتـناول هـذا الف
ـصــــائية اليت اســـــتخدمتها يف حتليل النتائج. وســـــ  عرضـــــها يوصـــــدقها وثبا ا، وحتليل الفقرات والوســـــائل اإلح

 :اآلاالباحث على النحو 
 أوال: منهج البحث:

ـصـــــــف االول متوســــــــط مبا ان الدراســــــــة  دف إىل "تقوي كتاب اللغة العربي وفق معايري اجلودة على ة لل
ــاملة" فقد تبىن ــري العلمي املنظم لوصــــف  الشــ ــفي: وهو احد أشــــكال التحليل والتفســ الباحث املنهج الوصــ

راهرة او مشـكلة حمددة وتـصويرها كميا من طريق مجع بياانت او معلومات مقننة عن املشـكلة او الظاهرة  
 .(197: 2013)اجلبوري،  سة الدقيقةوتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدرا

 :وعينته ثانيا: مجتمع البحث
ـصــــــــــبُّ  ـصــــــــــد به جمموعة العناصـــــــــــر أو األفراد الذين ين عليهم االهتمام يف دراســـــــــــة معينة اوجمموعة   ويق

(، ويتمثل جمتمع 181:  2008املشــــــاهدات أو القياســــــات اليت امع من تلك العناصــــــر)عليان وآخرون،  
ــا ا يف حمافظة  درســـــــــي اللمبالبحث احلال  ــية كبرية و ، كربالءغة العربية ومدرســـــــ ملا كانت اجملتمعات الدراســـــــ

ا  دً ر احلجم يف الغالب فانه ال ميكن لباحث واحد ان يقوم بدراســــــــــــة الظاهرة او احلدب يف ذلك اجملتمع منف
  ، (269:  2010)ملحم،   لذلك يلجأ الختيار عينته الدراســــــية من ذلك اجملتمع حبيث لثله لثياًل صــــــادقاً 

 ًة.ومدرس اً ( مدرس120عينة من أفراد اجملتمع، بلغت )  ار الباحثاختلذا 
 أداة البحث:ثالثًا: 

ألجل حتقيق أهداف البحث البد من توافر أداة ميكن بوســاطتها مجع البياانت ذات العالقة ابلبحث، 
ابلا: "أداة جلمع البياانت املتعلقة وقد اختريت االســتبانة أداة للبحث كولا أفضــل وســيلة تالئمه، وتعرف 

تها من قبل املسـتجيب" وهلا أمهية كبرية يف مجع البياانت ئمبوضـوع حبث حمددة عن طريق اسـتمارة جيري تعب
إذ إلا تتيح مزيداً من احلرية لعينة البحث   (307:  2010الالزمة يف البحوب الرتبوية والنفســـــــــــية )ملحم، 

ــح ومجع املعلومات والبياانت عن  ابلتعبري عن آرائهم، وهي أداة ــع وكبري ملســـــــــ ــتعمل على نطاق واســـــــــ تســـــــــ
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األفراد، إذ إلـا توفر بيـاانت رقميـة منظمـة يف كثري من األحيـان وان املعلومـات اليت امع من طريقهـا غـالبـا  
 ية:تاتبع الباحث ا طوات اآل ةناما تتصف ابملرونة وعدم التعقيد.وإلعداد االستب

اىل عدد من مدرسـي اللغة العربية ومدرسـا ا، تضـمن السـؤال اآلا: "ما مدى  ةمفتوح   انةتوجيه اسـتب -
 .توسط؟"املتوافر معايري اجلودة الشاملة يف كتاب اللغة العربية للصف االول 

 االعتماد على ا لفية النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث. -
 فقرة بصيغة اولية.( 80) نتيجة للخطوات السابقة ت التوصل اىلو 

 صدق االداة:رابعًا: 
ـصــدق من الشـــروط الواجب توافرها يف أداة البحث كونه حيدد فيما اذا كانت األداة تقيس فعال  يعد ال
ما وضــعت ألجله، فضــال على مالءمة فقرا ا واتســاقها مع الغريف الرئيس منها، وفقدان هذا الشــرط يعين 

ــدق الذي يعتمد يف عدم صــــــالحية املقياا وهذا يؤدي اىل  ـصـــ ــتحالة اعتماد نتائجه ومن أكثر أنواع ال اســــ
ـصـــــــدق الظاهري" الذي يّعرف النه:"الشــــــــكل العام لوداة او إطارها ا ارجي من حيث  هذا اجملال هو "ال

ــنة وعبد احلكيم مهيدات،   ــوح فقرا ا وتعليما ا")احملاســـــ ــوعية ووضـــــ (، ولتحقيق هذا  218:  2013املوضـــــ
ـصــــدق عريف  كحد أد  لقبول   %80نســـــبة    تالباحث أداته على جمموعة من ا رباء، واعتمدالنوع من ال
ـصـــــــلت على أد  من هذت النســــــــبة قام  ،(126،ص1983)بلوم، الفقرة يف االداة من عدمها  وكل فقرة ح

 .ابستبعادها وعّدلت بعضها حبسب أراء ا رباءالباحث 
ـصـــــل ويف ضــــــوء آراء ا رباء ومقرتحا م، عدل الباحث بعض الفقر  ــتبعدت الفقرات اليت مل حت ات، واســــ

ـصـــيغتها النهائية)  ( من أتفاق ا رباء، وبذلك أصــــبح عدد فقرات االســــتبانة%80على نســــبة ) ( فقرة. 74ب
ــع البـاحـث إزاء كـل فقرة ثالثـة بـدائـل متـدرجـة لإلجـابـ  ( و متحققـة بـدرجـة كبريةوهي )ة  وبعـد ذلـك وضــــــــــــ

 (.غري متحققة( و )متحققة بدرجة متوسطة)
 ثبات االداة:خامسًا: 

ـصـــائص األســــاســــية اليت ينبغي أن تتوافر يف األداة لكي تكون صــــاحلة لالســــتعمال،   يعد الثبات من ا 
( وهناك 248  :2010ويقصـد به "االتسـاق الداخلي يف قياا الشـيء الذي تقيسـه  أداة القياا" )ملحم، 

والثانية الصور املتكافئة، و الثالثة التجزئة   ،ثالثة طرق حلساب معامل الثبات الطريقة االوىل أعادة االختبار
(، وقد اعتمد الباحث الطريقة االوىل )اعادة االختبار( أللا من أكثر طرائق 52:  1990النصفية )اإلمام،

من خارج عينة  ( مدرســـــا ومدرســـــة25)  حســـــاب الثبات شـــــيوعاً، ولتحقيقه اختار الباحث عينة عشـــــوائية
ــية   ــاســــ ــبو البحث األســــ ــها،  وعني من اتري  التطبيق األولبعد مرور أســــ أعيد تطبيق األداة على العينة نفســــ

صــــــــــــــل على معـامـل ارتـباط بلغ  وبعـد تطبيق معـادـلة ارتـباط بريســــــــــــــون بني درجـات التطبيق األول والـثاين ح
 ( وهذا يؤكد ان االداة على درجة عالية من الثبات وبذلك اصبحت االداة جاهزة للتطبيق.0.83)

 اة:تطبيق االدسادسا: 
ـصـــــيغتها النهائية على افراد عينة البحث االســــــاا البالغ عددهم ) ا ( مدرســــــً 120طبق الباحث اداته ب

 كربالء.ومدرسة للغة العربية يف مركز حمافظة  
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 الوسائل االحصائية والحسابية:سابعًا:  
 .(99: 2007معامل ارتباط بريسون: الستخراج معامل ثبات األداة )العزاوي،  .1
ــتـباـنة ومعرفـة جواـنب القوة والضــــــــــــــعف يف كـل جمـا معـادـلة الوســــــــــــــط امل .2   لرجح: لرتتـيب فقرات االســــــــــــ

 .(131:  1980عدا،)
معادلة الوزن املئوي: وتســــتعمل لبيان القيمة النســــبية لكل فقرة من فقرات االســــتبانة لرتتيب الفقرات  .3

 .(275: 2001)عطية،  بشكل عام وتفسري النتائج 
 الفصل الرابع )نتائج البحث(

 آلتية:ا الباحث ا طواتاتبع 
ومعاجلتها   ،ةلبدائل الثالثا  جاابت لكل فقرة من فقرات االســـــــتبانة على وفقاإلتكرارات    اب. حســـــــ 1

 إحصائياً.
غري املتحققة يف الفقرات  لتحديد الفقرات املتحققة و  والوســــــــــــط املرجح   املئوي  معادلة الوزن  اد. اعتم2

ودرجتني  للبديل االول،درجة كبرية(  ة ب)متحققدرجات   وضــع ثالبكل جمال من جماالت االســتبانة، وت 
ــطـة( درجـتان،  للـبدـيل الـثاين ــعـت ـله  )غري متحققـة(  أمـا الـبدـيل الـثاـلث  )متحققـة ـبدرجـة متوســــــــــــ ة درجـ وضــــــــــــ

 واحدة.
ــتخراج. ا3 ــل بني الفقرات ليكون  (2) وكانت قيمتهاملقياا الثالثي   درجات  متوســــــط ســــ ـصـــ حمكاً للف

ــلالفقرة اليت وهذا يعين أن قة،  غري املتحقالفقرات  املتحققة و  ـصـ ــط حت تكون  ( فما فوق 2مرجح )  على وســ
 .( فتعد فقرة غري متحققة2أما تلك اليت حتصل على أقل من )متحققة، 

ضــمن كل جمال من   حيث األوســاط املرجحة وأوزالا املئويةتنازلياً من   فقرات االســتبانة ترتيباً  ترتيب.4
 .الستبانةا جماالت

ـصـــــف االول املتوســــــط ولكل جمال من جماال ا  الباحثاعتمد  حمكاً لتقوي كتاب قواعد اللغة العربية لل
هـذا ة  على صــــــــــــــالحيـ وا  الـذين اتفقجمـال القيـاا والتقوي   رباء يف  ا  عـدد من  خـذ رأي( بعـد ا0,80)  قـدرت

صــــــــــــــف االول املتوســــــــــــــط على وفق    احملك يف تقوي  الباحث.  ااعده اليتعايري املكتاب قواعد اللغة العربية لل
 وسوف نعريف أهم النتائج:
 الكتاب ة املجال االول: مقدم
ملتحققة  ااملعايري  عدد نتائج الدراســــــــــة أن  بينت( معياراً، وقد  13لكتاب على )ة اتضــــــــــمن جمال مقدم

(، واما اوزالا املئوية فقد تراوحت  2.204( اىل )2.700( وتراوحت اوســــــاطها املرجحة ما بني )5بلغت )
(  540,1بني ) اوســـاطها املرجحةكانت ( و 8قد بلغت )ف  غري املتحققة(، واما 73.46( اىل )90ما بني )

 .(1جلدول )حبسب ا(،  37( اىل )51.33املئوية فقد تراوحت ما بني )  (، واما اوزانه110,1اىل )
 الكتابمة املعايري يف جمال مقد (1جدول )

  الــــوســــــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت
 املالحظات املئوي  الوزن  املرجح 
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 متحققة 90 2.700 ي الرتبوي الذي بين عليه الكتابأتبني الر  1
 متحققة 83.33 2.500 تعطي فكرة موجزة عن حمتوايته 2

لــقــراءة  3 وحتــفــزهــم  ــة  الــطــلــبـــــ ــة  دافــعــيـــــ تــثــري 
 متحققة 80.93 2.428 موضوعات الكتاب

 متحققة 73.5 2.205 تتصف ابلوضوح واالبتعاد عن التعقيد 4
 متحققة 73.46 2.204 مهية الكتاب للمدرا والطلبةأتبني  5

ـصــــــــــادر التعلم االخرى املســـــــــــاعدة   6 حتدد م
 غري متحققة 51.33 540,1 واملساندة

 غري متحققة 49.3 479,1 تشري اىل عدد موضوعات الكتاب 7
 غري متحققة 48.1 443,1 هداف تدريس املادةأتتضمن  8
 غري متحققة 40.3 209,1 اليت ينبغي ان يقوم  ا املدراتبني اجلهود  9

تشــــــــــري اىل ارشــــــــــادات تســــــــــاعد الطلبة يف  10
 غري متحققة 38.43 153,1 استعمال الكتاب

ــاعد املدرا يف  11 ــادات تســــــ تشــــــــري اىل ارشــــــ
 غري متحققة 38.23 147,1 استعمال الكتاب

ــادر التعلم  12 صـــــــــــــ توجــه الطلبــة اىل مراجعــة م
 غري متحققة 37.56 127,1 املساعدة واملساندةاالخرى 

 غري متحققة 37 110,1 تبني اجلهود اليت ينبغي ان يقوم  ا الطلبة 13
( وهي اقل من درجة احملك %38املتحققة بلغت ) أن نســــــــــــــبة املعايري يف األعلى يتضــــــــــــــح منهاجلدول 

كتاب اللغة العربية للصــف االول املتوســط مل مقدمة  (، وهذا يعين أن %80املعتمد يف هذت الدراســة البالغ )
وـقد ي عزى ذـلك اىل عـدم عـناـية املؤلفني مبقـدمـة الكـتاب وافتقـارت اىل التوجيهـات  معـايري اجلودة.  اتتحقق فيهـ 

ب يف اسـتخدام الكتاب، ويؤكد )مرعي واحليلة( أّن مقدمة الكتاب  واالرشـادات اليت تسـاعد املدرا والطال
يفضــــــــــل أن تتبع أســــــــــلوب احلوار الذاا مع الطالب واملعلم وتشــــــــــتمل على األهداف التعليمية العامة اليت 
ســــيحققها تعلم مادة الكتاب املدرســــي، وتشــــري اىل الوحدات التعليمية واملوضــــوعات الرئيســــة اليت تعاجلها  

ـصـــــــــادر التعلم املســــــــــاعدة  مادة الكتاب املدرســــــــــي من أنشــــــــــطة وتدريبات وأســــــــــئلة التقوي الذاا،وحتدد م
ت  يف خلليف الكتـــاب وتنظيم احملتوى.)مرعي   ــيـــة اليت روع يـــَ والســــــــــــــــانـــدة، وتبني املبـــادئ الرتبويـــة والنفســــــــــــ

ــبة للمادة الد260:  2004واحليلة، ــية، (،كما أن املقدمة مل تقرتح جمموعة من طرائق التدريس املناســـــــ راســـــــ
وي عزى ذلك اىل اعتماد مؤلفي الكتاب على املدرســـــــني واملدرســـــــات يف حتديد أو اختيار الطريقة املناســـــــبة  

 للموضوع.
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 الكتاب ى املجال الثاني: محتو 
ملتحققة يف هذا اجملال انتائج الدراســــــة أن املعايري   أوضــــــحت( معياراً، وقد 18على ) وحيتوي هذا اجملال

(، واما اوزالا املئوية فقد 2.175( اىل )2.715وتراوحت اوســـــــــاطها املرجحة ما بني ) يارًا( مع15بلغت )
ــاطها3) فقد كان عددهااملتحققة  (، واما غري 72.5( اىل )90.5تراوحت ما بني )  ( معايري وتراوحت اوســــــ

كمـا و   (،39.93)  ( اىل40.63(، واـما اوزالـا املئوـية فـقد تراوحـت ـما بني )198,1( اىل )219,1ـما بني )
 .(2اجلدول )موضح يف 

 الكتاب يف جمال حمتوى املعايري (2جدول )
  الــــــوســــــــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت

 املرجح 
 املالحظات املئوي  الوزن 

ــاعد على فهم   1 يكثر من االمثلة اليت تســــــــــ
 املادة

 متحققة 90.5 2.715

ينتهي كل موضـوع يالصـة مناسـبة ترتبط   2
 ابألهداف التعليمية للمادة

 متحققة 90 2.700

يراعي تنظيم املادة الدراســـــية على شـــــكل   3
 عناوين رئيسة وأخرى فرعية

 متحققة 89.6 2.689

ــل املعلومــات وترابطهــا   4 ــلســـــــــــــ يراعي تســــــــــــ
 منطقيا

 متحققة 89 2.670

 متحققة 88.43 2.653 يتدرج ابملادة من الصعوبة اىل السهولة 5
واملعلومـــــات  6 االفكـــــار  بتتـــــابع  صــــــــــــــف  يت

 ولاسكها
 متحققة 81.6 2.448

ينمي انواع متعــددة من مهــارات التفكري   7
 لدى الطلبة

 متحققة 81.23 437,2

صــــــــــــف ابحلداثة ومســــــــــــايرته للتطورات  8 يت
 العلمية

 متحققة 81 2,430

ـصــــــــة   9 ـصــــــــ ـصــــــــص املخ مناســـــــــب لعدد احل
 لتدريسه

 متحققة 79 2,370

الفرديــــــة  10 الفروق  مراعــــــاة  على  يشــــــــــــــجع 
 وا صائص النمائية للطلبة

 متحققة 76.6 2,300

ــة  11 الـطـلـبـــــ ــل  خلهـيـــــ ــتـوى  مســـــــــــــ مـع  يـرتـبـط 
 وحاجا م وقدرا م

 متحققة 76.33 2,290

 متحققة 76 2,280 يراعي جوانب التعلم املعرفية 12
 متحققة 73.33 2,200 يتميز ابلواقعية يف تلبية رغبة الطلبة 13
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اجلــوانـــــــب   14 بــني  الــتــوازن  ــة  حيــقــق  الــنــظــريـــــ
 والتطبيقية

 متحققة 72.66 2,180

 متحققة 72.5 2,175 يسهم يف حتقيق االهداف العامة للمادة 15
 غري متحققة 40.63 219,1 يراعي جوانب التعلم املهارية 16
 غري متحققة 40.3 209,1 يراعي جوانب التعلم الوجدانية 17
 متحققة غري 39.93 198,1 ينمي مهارة التعلم الذاا 18

ــبــة املعــايري 2يتضــــــــــــــح من اجلــدول ) من   أعلى( وهي  %83ال بلغــت )اجملــ   هــذا  املتحققــة يف( أن نســــــــــــ
ـصــف االول املتوســـط تتحقق  كتاب  حمتوى  جمال وهذا يعين أن   اليت لثل درجة احملك(80%) اللغة العربية لل

ـصـــر الذي تدور حوله بقية عناصــــر الكتاب من فيه معايري اجلودة ، ويعد احملتوى روح املنهج الدراســــي والعن
أنشـطة وأـساليب تقوي، فمن الضـروري أن تكون العالقة واضـحة بني حمتوى الكتاب وتنظيمه، وأن يتصف 

ــمول، وهذا م ــي على حقائق ابحلداثة والعمق والشــــــــ اأكدت )اهلامشي وعطية( يف أن  حيتوي الكتاب املدرســــــــ
 (.92: 2011ومعلومات ومفاهيم مالئمة ملستوايت الطلبة الثقافية والعلمية.)اهلامشي وعطية،

 التمرينات( -لثالث: االنشطة )االمثلةا املجال
ــطة )االمثلة ــمن جمال االنشــ  يارًا( مع16) تحقق منهاوكان عدد امل( معياراً، 20التمرينات(على ) -تضــ

(، وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني 2.120( اىل )2.800وتراوحـت اوســـــــــــــــاطهـا املرجحـة مـا بني )
ملرجحة ما بني ا ا( معايري وتراوحت اوســـــــــــــاطه4قد بلغت )فغري املتحققة  (، واما70.66( اىل )93.33)
كمـا مبني (، و 36.66)  ( اىل39.26تراوحـت مـا بني )وامـا اوزالـا املئويـة فقـد    (،100,1( اىل )178,1)

 .(3اجلدول )يف 
 التمرينات( -يف جمال االنشطة )االمثلة املعايري (3جدول )

  الــــوســـــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت
 ملرجح ا

 الـــــــــــــــــــــــــــــوزن 
 املالحظات ملئويا

 متحققة 93.33 2.800 تتنوع يف املوضوع الواحد 1
 متحققة 92.5 2.775 ترتبط مبحتوى املوضوعات 2
 متحققة 90.46 2.714 وحمدد   واضح   للطالب دور   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   6
 متحققة 80.93 2.428 التعليمية

 متحققة 73.5 2.205 ا اصة ابلوحدة التعليميةترتبط ابألهداف  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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 متحققة 73.16 2,195 توفر للطالب التغذية الراجعة الفورية 10 

ــاعــــد املــــدرا التعرف على خربات الطلبــــة   11 تســـــــــــــــ
 متحققة 72.66 2,180 السابقة

ـقابـلة للتطبيق والتنفـيذ يف اطـار االمكـاانت املتوافرة   12
 متحققة 72.5 2,175 يف بيئة الطالب

 متحققة 72 2,160 يراعي الفروق الفردية بني الطلبة 13
 متحققة 71.5 2,145 تثري انواع من مهارات التفكري لدى الطلبة 14
 متحققة 71.06 2,132 يقيس اجلوانب املعرفية 15
 متحققة 70.66 2,120 يربط خربات الطالب السابقة اب ربات اجلديدة 16
 غري متحققة 39.26 178,1 يقيس اجلوانب املهارية 17
 غري متحققة 38.43 153,1 تثري دافعية الطلبة للتعلم الذاا 18
 غري متحققة 37.56 127,1 يقيس اجلوانب الوجدانية 19
 غري متحققة 36.66 100,1 بعضها ينجز خارج الصف او املدرسة 20

التمرينات( بلغت  -النشــــــــــطة )االمثلةت املتحققة يف جماال ااملعايري عدد( أن 3يتضــــــــــح من اجلدول )
ــمن ( وهي80%) ــط تتحقق ة لوهذا يعين أن كتاب اللغة العربي،درجة احملك املعتمد  ضـ ـصــف االول املتوسـ ل

ترتبط و  تتنوع يف املوضــوع الواحد  ، من حيث ألاالتمرينات( -ال االنشــطة )االمثلةفيه معايري اجلودة يف جم
، إذ توفر له التغذية واضـح وحمدد    للطالب دور  و ابألهداف ا اصـة ابلوحدة التعليمية  و مبحتوى املوضـوعات  

من إهتمـام  ، وهـذا انبع  الراجعـة الفورـية، كمـا ألـا تســــــــــــــاعـد امـلدرا التعرف على خربات الطلـبة الســــــــــــــابقـة
ــة، وهـــذا هـــدف املنهج   ــة اب ربات الالحقـ ــة، وربط ا ربات الســـــــــــــــــابقـ ــة بني الطلبـ املؤلفني ابلفروق الفرديـ

 التكاملي.
 الرابع: لغة الكتاب املجال

ــاطها املرجحة 7) عدد املتحقق منا، ايري( مع8تضـــمن جمال لغة الكتاب على ) ( معايري وتراوحت اوسـ
(، وامـا 70.53( اىل )86.66وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني )(،  2.116( اىل )2.600مـا بني )

يبني ( و 47.16)  ووزن مئوي(  1,415)  بوســــــــــــــط مرجح   عيـار( م1عـدد املعـايري غري املتحققـة قـد بلغـت )
 ( ذلك.4اجلدول )

 املعايري يف جمال لغة الكتاب(4جدول )

  الــــوســـــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت
 املرجح 

 املالحظات املئوي  الوزن 

 متحققة 86.66 2.600 آليةمن االخطاء  خال 1
 متحققة 88.43 2.653  تم بعالمات الرتقيم 2
 متحققة 80.93 2.428 تتميز ابلسهولة والوضوح 3
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من درجة احملك    أعلى( وهي  %87بلغت )هذا اجملال  املعايري املتحققة يف    عدد(  4يتضح من اجلدول )
ـصــــف االول املتوســـــط حتقق  الكتاب يف لغة  جمالوهذا يعين أن ، املعتمد فيه معايري  تكتاب اللغة العربية لل
ـصـــــــــــال املادة العلمية اىل  اجلودة. وتشــــــــــــري هذت النتيجة اىل تفّهم املؤلفني أن لغة الكتاب هلا دور كبري يف إي

 اذهان الطلبة.
 للكتاب املجال الخامس: مجال االخراج الفني

ــمن ــاطها كانت ( معايري و 8ملتحققة ) ااملعايري وكان عدد( معياراً، وقد 15جمال على ) هذا  تضــــــــ اوســــــــ
(، وامـا 73.83( اىل )90(، وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني )2.215ىل )( ا2.700املرجحـة بني)

ــاطهـا املرجحـة ـما بني )7املتحقـقة ـقد بلـغت )  غري واـما    (،153,1( اىل )635,1( مـعايري وتراوحـت اوســــــــــــ
 .(5اجلدول )كما يف (،  38.43( اىل)54.5اوزالا املئوية فقد تراوحت ما بني )

 للكتاب الخراج الفيناجمال يف  املعايري (5جدول )
ــوســـــــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت   الـــ

 ملرجح ا
 املالحظات املئوي  الوزن 

 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
والفرعيـة من حيـث تتمـايز العنـاوين الرئيســـــــــــــــة   4

 حجم احلرف واللون 
 متحققة 81.6 2.448

ـصــــــــــورة املوجودة على الغالف ا ارجي تعرب   5 ال
 عن موضوعه

 متحققة 80.93 2.428

وكذلك الورق املستعمل فيه ابجلودة  لون  يتميز   6
 وزنه وملمسه

 متحققة 73.5 2.205

 متحققة 73.46 2.204 ا ارجي ابلقوة واملتانة هغالف يتصف 7
 متحققة 73.83 2.215 تتناسب فيه املسافة بني السطور والكلمات 8
 غري متحققة 54.5 635,1 تكون فصول الكتاب منظمة ومتناسقة 9

ــليمـة من حـيث بـناء اجلمـل والعـبارات  4 ســــــــــــ
 وتراكيبها

 متحققة 73.5 2.205

 متحققة 73.46 2.204 توفر عنصر التشويق 5
 متحققة 73.33 2,200 مناسبة حلصيلة الطالب اللغوية 6
 متحققة 70.53 2,116 ختلو من احلشو املخل ابملعىن 7
 غري متحققة 47.16 415,1 راعي توحيد املصطلحات العلميةت 8
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تتوافر فيه اهلوامش املســــــــــــاعدة على توضــــــــــــيح   10 
 املفاهيم

 غري متحققة 51.33 540,1

 غري متحققة 51.16 535,1 االخطاء املطبعيةخيلو من  11
 غري متحققة 49.3 479,1 يتميز عنوانه ابلوضوح واالختصار 12
 غري متحققة 44.7 341,1 تستعمل يف طباعته الوان مناسبة وجذابة 13
ــادر  14 صــــــــــــــ يتضــــــــــــــمن قـــائمـــة المســـاء املراجع وامل

 املستعملة فيه
 غري متحققة 39.26 178,1

ـصـــــــــادر املســــــــــتعملة فيه مرتبه  15 أمساء املراجع وامل
 احلروف اهلجائية وفق

 غري متحققة 38.43 153,1

( وهي اقل من %53يف جمال االخراج الفين بلغت ) عدد املعايري اليت حتققت( 5يتضـــــــح من اجلدول )
ـصـــــف االول ل  اإلخراج الفين  جمال احملك، وهذا يعين أن ة درج  املتوســــــط مل تتحقق فيه كتاب اللغة العربية لل

،  االخطاء املطبعية   ووجود بعض  تتوافر فيه اهلوامش املســاعدة على توضــيح املفاهيم اجلودة، حيث مل معايري
 .قائمة المساء املراجع واملصادر املستعملة فيه الكتاب يتضمنومل 

 والمقترحات( والتوصيات الفصل الخامس: )االستنتاجات

 االستنتاجات:
 الباحث ما  ا: تائج البحث استنتج ء نيف ضو 

 يف كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط. بشكل كامل فرااجلودة مل تتو . أن معايري 1
 .يكون فيها اهلدف من تدريس الكتاب واضًحااىل مقدمة   الكتاب . يفتقر2
نقـاط الضــــــــــــــعف بعض  يعـاين  قـد حتققـت فيـه معـايري اجلودة على الرغم من أنـه  حمتوى الكتـاب    ن  إ.  3

 يف بعض فقراته.والقصور 
يف بعض   حباجة اىل تعديل واعادة صــــــياغة  جيدة وقد حققت معايري اجلودة،لكنها لغة الكتاب  ن  ا. 4
 .فقرا ا
 شكل الكتاب واخراجه الفين حباجة اىل االعتناء به ليزيد من تشويق الطلبة اليه. ن  إ. 5

 التوصيات: 
ويرت، ي عـدُّ من العمليـات املفيـدة ملعرفـة مـدى تنـاســـــــــــــــب الكتـاب مع  إّن مراجعـة الكتـاب وتقوميـه مث تط .1

ــتمرة طـامـلا إّن عملـية التعليم والتعلم يف هـذا الكـتاب   كـفاايت الطلـبة وهي عملـية جيـب أن تكون مســــــــــــ
 مستمرة.

ــية يف تعليم اللغة العربية، أال وهي أن  يهتم املدرا بتعليم املهارات اال .2 ــاســـ ربع اليت لثل األهداف األســـ
 هارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة على حد سواء.م

ــراكهم يف جلان  .3 ــا ا يف حتســـــــني هذا الكتاب وإشـــــ ــي اللغة العربية ومدرســـــ ــرورة االخذ  راء مدرســـــ ضـــــ
 التأليف والتطوير.
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 تطوير دروا اللغة العربية حبيث تكون شاملة للمناقشة والكتابة وأسلوب الفهم والتعبري. .4
يات التقوي والتطوير والتعديل لكتب اللغة العربية ضـمن خطوات مدروسـة، وضـمن  ضـرورة إجراء عمل .5

 جلان من املختصني يف املادة، والعلوم الرتبوية والنفسية، وطرائق التدريس والرتبية وعلم االجتماع.
 املقرتحات:

، ألنه مؤلف حديثًا على وفق وفق معايري اجلودة  للصــف الثاين املتوســط علىاللغة العربية   كتابتقوي   .1
 املنهج التكاملي.

يف البالد  بني طريقــة املنهج التكــاملي  إجراء دراســـــــــــــــة مقــارنــة بني طريقــة املنهج التكــاملي يف العراق و  .2
ــوء معايري اجلودة  ـصــــف األول املتوســـــط والثاين املتوســـــط يف ضـــ العربية يف تدريس كتب اللغة العربية لل

 الشاملة.
ــة بكتاب اللغة العربية للمرحلة املتوســـــــــطة يف ضـــــــــوء معايري اجلودة تق .3 ــئلة والتمرينات ا اصـــــــ وي األســـــــ

 الشاملة.
 المصادر:

ـصـــــــــف  العربية اللغة لكتاب  تقوميية دراســــــــــة" الرمحن عبد  عويف  يوســــــــــف  أبوعنزة، .1  يف عشــــــــــر الثاين  لل
 اجلامعة.  منشــورة  غري  ماجســتري  رســالة". اجلودة معايري  ضــوء يف  املعلمني نظر وجهة  من  غزة  حمافظات
 م.2009، فلسطني غزة. اإلسالمية

  والطباعة،  والتوزيع  للنشـــــــــر الكتب  الرتبوية، عامل  املؤســـــــــســـــــــات يف  الشـــــــــاملة اجلودة.فرج  حافظ أمحد، .2
 .م2007القاهرة، 

 .م  1990العراق،   ،بغداد احلكمة،  والتقوي، دار القياا.  واخرون  حممد، مصطفى االمام، .3
 وأخرون،  املفيت  أمني  حممـــد  والتكويين، ترمجـــة  التجميعي  الطـــالـــب  تعلم  تقييم.  وآخرون   بنيـــامني  بلوم، .4

 م.1983 .القاهرة احلديث، املصري املكتب مطابع
، دار املســــــــرية، عمان، األردن، 1البيالوي،حســــــــن حســــــــني وآخرون، اجلودة الشــــــــاملة يف التعليم، ط .5

 م.2008
 م.2009العراق،   -احلوراء، بغداد ، دار1 ط كتاب،ال وحتميل املنهج ، جاسم عواد التميمي، .6
ـصــفاء،    دار ،1ط البحثية، املهارات  لبناء مدخل العلمي البحث  منهج .جواد حممد  اجلبوري،حســـني .7 ال

 (.منشورة  غري دكتورات  اطروحة.، )م2013االردن، -عمان 
  لضــــــــــــمان   الكمية النوعية واملؤشــــــــــــرات  املقاييس. العلمي  والبحث  العال التعليم العراق، وزارة مجهورية .8

ــم  اعــداد  العراقيــة،  للجــامعــات  واالعتمــاديــة  اجلودة  واالعتمــاداالكــادميي وفق مؤشــــــــــــــرات  اجلودة  قســــــــــــ
 .م2010اجلامعات العربية،  احتاد ومقاييس

 يف الرتبوي االشــــراف  اســــاليب  بعض العربية  اللغة مشــــرفات  ممارســــة واقع.  علي  عايض رمساء  احلارثية، .9
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 العالقة بين سعر الصرف وبعض المتغيرات الحقيقية في العراق للمدة

(1990 -2016) 

The Relationship between the Exchange Rate and the 

Real changes in Iraq from 1990 to 2016 
 (1) أ.م.د. سوسن كريم هودان الجبوري

Assist. Prof. Sawsan Kareem H. Al-Jaboory 
 Kasim saad Sagban    (2)قاسم سعد صكبان

 المستخلص

ـصــــــرف اليوم من املواضـــــــيع اليت حتظى بعناية العديد من الباحثني يف خمتلف  اصـــــــبح موضـــــــوع ســـــــعر ال
ــادية   ـصــــ ــادية الدولية بني خمتلف ميادين العالقات االقت ـصــــ الدولية، نظرا للتطور احلاصـــــــل يف العالقات االقت

ـصــرف املالئم وكيفية حتديدت هدف للباحثني يف رل رروف  اً دول العامل األمر الذي جعل من اختيار نظام ال
صــــــــــــــادي اليت لر  ا دول العامل، ونتيجة لذلك كان هناك العديد من  االســــــــــــــتقرار وعدم االســــــــــــــتقرار االقت

 لنظرايت اليت تناولت موضوع سعر الصرف وكيفية حتديدت والعوامل املؤثرة فيه.ا
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 

 
 .كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة القادسية -1
 جامعة القادسية/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -2
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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

ــادية الدولية    ةكبري   تغرياتالعامل من   تنظرا ملا يشـــــهد ـصــ نتيجة   وزايدة اتســـــاعها ومنوهايف العالقات االقت
واالنفتاح على العامل عرب  و حرية التجارة   املسـتمرةوالتوجهات التطور يف اإلنتاج العاملي للسـلع وا دمات 

ـصـــادية، واصــــبح للتيار النقدي أمهية يف التبادل،  ىما يســــم يتم دون  ن  أ نال ميكوهذا التبادل    ابلعوملة االقت
ـصــرف   بلدان  من  بلدلكل  أن يقابله تيار نقدي ومبا أنّ  الدور املهم العامل عملته ا اصـــة به أصـــبح لســـعر ال

االهتمام السـلطات النقدية لسـعر الـصرف   هذت البلدان، حىت أولتيف ألام عمليات التبادل بني  واألسـاا  
الن قوة واستقرار    الكبري ا اص السيما يف البلدان اليت تعاين من ندرة مواردها يف جمال العمالت األجنبية،

ـصـــاد الوطين ألي بلد يرتبط ارتباطا وثيقا بســــعر صــــرف عملته الوطنية أم لذلك  ،ام العمالت األجنبيةاالقت
 اصبح من أولوايت أهداف السياسة النقدية يف خمتلف دول العامل استقرار سعر صرف العملة احمللية هلا.

 مشكلة البحث:
ـصــادية    املتغرياتكيف تؤثر بعض  )تتلخص مشـــكلة البحث يف الســـؤال التال:  ســـعر  احلقيقية يفاالقت

الرتكيز على    بواي منها اكرب اتثرياً؟...(، وهذا ما يتطلصــــــــــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي،  
البحث يف جمال تلك العوامل للوقوف على املشـــــكلة ووضـــــع العالجات املناســـــبة هلا ومبا يضـــــمن اســـــتقرار  

 سعر الصرف للعملة الوطنية.
 فرضية البحث: 

 ادها:ينطلق البحث من فرضية مف
ـــــــــــ املتمثلة ب احلقيقيةحقيقية أدت إىل عدم استقرارت وكان للعوامل بعوامل يتأثر سعر الصرف " ـــ ـــ ـــ الناتج )  ـ

 .( الدور احلاسم يف ذلكوامليزان التجاري، والتضخم، احمللي اإلمجال
 هدف البحث:

 يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من النقاط ميكن إجيازها ابالا:
 .املؤثرة فيه خالل مدة الدراسةاحلقيقية ع سعر صرف الدينار العراقي والعوامل الوقوف على واق -1
 .املؤثرة فيه احلقيقية حتليل العالقة النظرية بني سعر الصرف وبعض العوامل -2
-  1990سـعر صـرف الدينار العراقي للمدة )  احلقيقية علىقياا اثر بعض املتغريات االقتصـادية   -3
2016). 

 البحث:حدود 
 احلدود املكانية: العراق
 (2016-1990احلدود الزمانية: املدة )
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 هيكلية البحث: 
 لتأطرياألول  املبحث، خصــص مباحث  ةثالث علىالبحث فقد قســم البحث  تغطية موضــوعمن اجل  

فخصص للتحليل الوصفي الثاين   املبحث، أما  والعوامل احلقيقية املؤثرة فيهنظري ومفاهيمي لسعر الصرف  
ـصـــــــرف والعوامل احلقيقية املؤثرة فيه يف العراق للمدة )لســــــــ  ـصـــــــص  الثالث ( واملبحث1990-2016عر ال خ

ــرف وبعض العوامل   ـصــ ــعر ال  -1990العراق للمدة )يف املؤثرة فيه احلقيقية  للتحليل الكمي للعالقة بني ســـ
2016.) 

المبحث األول: االطار النظري لسثثثعر الصثثثرف وبعض العوامل الحقيقية 

 يهالمؤثرة ف

 أوال: مفهوم سعر الصرف 
هناك أراء خمتلفة بشـان سـعر الـصرف، وان كانت مجيعها تـصب يف معىن واحد، اذ ميكن تعريف سـعر 
ـصــــــول على وحدة من عملة   ـصــــــرف ابنه "عبارة عن عدد الوحدات اليت جيب دفعها من عملة معينة للح ال

 .(3)أخرى"
 .(4)ويرى أخرون النه "سعر الوحدة من النقد األجنحم معربا عنه بوحدات من العملة الوطنية" 

 الحقيقية املؤثرة يف سعر الصرف  ثانيا: العوامل

 الناتج احمللي اإلمجايل .1
ـصـادي ألي بلد وذلك لكونه  يعد الناتج احمللي اإلمجال من أهم املتغريات املعربة عن مقدار النمو االقت

صـــــــــــــادية اليت حيتويها،   صـــــــــــــاد من حيث بنية القطاعات االقت إن النمو يف  إذيعكس التطورات يف بنية االقت
ـصــــــرف الناتج يولد طلبا إضـــــــافيا على العملة الوطنية وحتســـــــني احلســـــــاب اجلاري وابل تال اافايف ســـــــعر ال

ولثل العملة الوطنية انعكاســـــــــا مباشـــــــــرا للناتج احمللي اإلمجال، إذ إن املقدار  األجنحم مقابل العملة احمللية،
ــاو  ــادي، مبعىن اـنه كلمـا ارتفع الـناتج احمللي  يالكـاـمل للمـال يف البـلد مســــــــــــ صــــــــــــ للمـقدار الكلي للـناتج االقت

ــرائـية وإذا كـان هـناك منط منو يف الـناتج احمللي اإلمجـال للبـلد ـفان   اإلمجـال ازدادت قوة العمـلة واملـقدرة الشــــــــــــ
أفضــل قرار يكون بشــراء العملة الوطنية الن قيمتها ســتزداد عرب الزمن فقد خلكد ابن البلد ســيشــهد منوا يف 

ـصــــرف وســـــعر اابألســـــعار الثابتة  الســـــنوات القادمة، وهذا يدل على ان العالقة بني الناتج احمللي اإلمجال  ل
 (5)األجنحم هي عالقة عكسية.

 
 .222، ص2000عادل امحد حشيش، العالقات االقتصادية الدولية، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، -3
، عمان، معهد 1العمالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتطبيق، ط  -ماهر كنج شكري، مروان عويف، املالية العامة  -4

 .207، ص 2004 الدراسات املصرفية،
، حتليل العوامل احملددة الااهات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي، البنك املركزي جنلة مشعون شليمون  -5

 .5، ص 2017، 1ة الدراسات النقدية، العددالعراقي، دائرة االحصاء واالحباب، جمل
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 التضخم .2
ـصــــــرف األجنحم، والعالقة بني التضـــــــخم وســـــــعر  يعد التضـــــــخم من العوامل احلقيقية املؤثرة يف ســـــــعر ال
ـصــرف خلا من ارتفاع املســـتوى العام لوســـعار احمللية مقارنة ابملســـتوى األســـعار العاملية، فيؤدي إىل زايدة  ال

وابلتال زايدة الطلب على النقد األجنحم واافايف العريف منه، مما يدفع االســتريادات واافايف الصــادرات 
كما ان االرتفاع يف املسـتوايت العامة   (6)بسـعر الـصرف األجنحم إىل االرتفاع واافايف قيمة العملة الوطنية.

ابلعملة  لوســــــــعار )التضــــــــخم( ســــــــيؤدي إىل جلوء األفراد بزايدة طلبهم على العملة األجنبية لفقدالم الثقة  
الوطنية، للمحافظة على القوة الشـرائية لثروا م واهلروب من ضـريبة التضـخم وضـعف القوة الشـرائية وهذا ما 
صــــــــــــــطلح )اـلدولرة( وان هـذت العملـية تعين زايدة الطـلب على العمـلة األجنبـية يـقابلهـا زايدة يف  يطلق علـيه مب

 .وطنيةعريف العملة الوطنية، مما يؤدي إىل تدهور قيمة العملة ال
 امليزان التجاري .3

ـصــرف دور   مهم وفاعل يف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، فعندما يكون ميزان املدفوعات   لســـعر ال
يف حالة عجز، فهـذا يعين زايدة الطـلب احمللي على العمالت األجنبـية يـقابـله ااـفايف الطـلب األجنحم على 

ـصــــــرف األجنحم، مما جيعل من الســـــــلع العمالت احمللية، وابلتال اافايف قيمة العملة احمل لية وزايدة ســـــــعر ال
ــلع احمللية  ـصــادرات من السـ ــجع على زايدة ال ــلع األجنبية، مما يشـ ــة مقارنة ابلسـ ــعار منخفضـ احمللية ذات أسـ
واافايف االســتريادات للســلع األجنبية، نتيجة الرتفاع أســعارها مقارنة ابلســلع احمللية وابلتال حتقيق التوازن 

صــرف من إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات جيب ان ال تتغري  يف ميزان   املدفوعات. ولكي يتمكن ســعر ال
األســعار احمللية بنفس نســبة التغري يف أســعار الصــرف الن تغري ســعرها ال يشــجع األجانب على اســتريادها، 

ــلع وا دمات األجنبية فكلم ـصــرف يتوقف على مروانت الطلب احمللية على السـ ــعر ال ا كانت مرونة وان سـ
 (7)تغري سعر الصرف على ميزان املدفوعات اكرب وابلعكس.اثر الطلب كبرية كان 

المبحث الثاني: تحليل العوامل الحقيقية المؤثرة على سثثعر الصثثرف في 

 (2016-1990العراق للمدة )

 (2016-1990أوال: التحليل الوصفي لسعر صرف الدينار العراقي للمدة )
ـصــرف  من خالل تتبع حركة ســـعر صـــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي نالحظ ابن ســـعر ال

ــهد عدة تغريات منذ عام  ــة على 2016)( وحىت عام  1990)يف العراق شـــــ ــيم مدة الدراســـــ ( لذلك ت تقســـــ
 مرحلتني وكما  ا:

 (1990 –2002سعر صرف الدينار العراقي للمدة )التحليل الوصفي ل .1
ــهدت هذت املرحلة انغالق يف التجارة ا ارجية للعراق ومعامالته الرمسية مع العامل ا ارجي، وانعدام  شــــــ
ـصــــادرات النفطية واميد أرصـــــدة العراق يف  ـصــــادر العريف األســـــاســـــية من العملة األجنبية جراء توقف ال م

 
 .4جنله مشعون شليمون، املصدر نفسه، ص  -6
، عمان، 1جليل عبد احلسن الغالحم، سعر الصرف وادارته يف رل الصدمات االقتصادية )نظرية وتطبيقات(، ط  عبد احلسني  -7

 .71، ص 2011دار الصفاء للنشر والتوزيع، 
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ــرف الدينار العراق  (8)ا ارج،  ــعر صـــــ ــلحم على ســـــ ي مقابل الدوالر األمريكي،  وكان هلذت التغريات األثر الســـــ
ــاوي)(1فيالحظ يف اجلدول   ــعر صـــرف الدينار العراقي كان يسـ ( داننري للدوالر األمريكي الواحد  4( إن سـ

  150( ومبعـدل منو بلغ )1991( دينـار لكـل دوالر أمريكي واحـد عـام )10( مث ارتفع إىل )1990)يف عـام  
( دينار لكل 1674ابالرتفاع حىت وصـــــــل إىل ) %( واســـــــتمر ســـــــعر صـــــــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر

ـصــــرف واافايف 265.5( ومبعدل منو بلغ )1995دوالر أمريكي عام ) %( ويعزى هذا االرتفاع يف ســـــعر ال
 (9)قيمة العملة الوطنية نتيجة ألسباب عديدة أمهها:

ـصــــــــــادية الدولية اليت فرضـــــــــــت على العراق عام   .1 ودخوله يف حرب ا ليج الثانية    1990العقوابت االقت
نفــاق العســــــــــــــكري الــذي عمــل على زايدة تراكم العجز يف املوازنــة، وقيــام احلكومــة بتمويــل  وزايدة اإل

 العجز من خالل اإلصدار النقدي اجلديد.
ـصــريفة ومكاتب بيع   اصـــدر البنك املركزي العراقي قرارا  1993يف عام  .2 أجاز مبوجبه خلســـيس شـــركات ال

ــراء العمالت األجنبية وكذلك الســـماح هلم بقبول احلواالت ا ارجية   ( شـــركة  303بلغ عددها ) إذوشـ
ومكتب صـــــــــريفة، مما أدى إىل ازدايد أعداد املضـــــــــاربني يف الســـــــــوق ووفقا أللية العريف والطلب على 

 ة الوطنية.الصرف األجنحم أدى إىل تذبذب قيمة العمل
ــاربة يف  .3 زايدة الطلب على العملة األجنبية مع شـــحة موارد النقد األجنحم أدى إىل زايدة عمليات املضـ

 العملة األجنبية، مما أدى إىل ارتفاع قيمة العملة األجنبية ااات العملة الوطنية.
ة )كالضـــــــرائب والرســـــــوم زايدة العجز املال نتيجة الافايف اإليرادات احلكومية االعتيادية أو التقليدي .4

 .اجلمركية( أو اإليرادات النفطية
ـصــــــــــادية اليت فرضـــــــــــت على العراق واميد أرصـــــــــــدته من العمالت  ومن ذلك جند ابن العقوابت االقت

احتل مركزا مهما   إذاألجنبية واافايف معدالت التبادل التجاري أدى بدورت إىل بروز سعر الصرف املوازي  
اية صـدور قرار األمم املتحدة وتطبيق مذكرة التفاهم )النفط مقابل الغذاء( عام يف االقتـصاد احمللي، ومع بد

ــنا كبريا 1996) ــعر الدينار مقابل الدوالر شــــهد حتســ (  1995( عام )(1674اافض من   إذ( يالحظ أن ســ
ن هذا التحســـــــــن يف ســـــــــعر صـــــــــرف الدينار مل أ( أال -30.1اافض مبعدل ) إذ(  1996( عام )1170إىل )

( ارتفاعا واافاضــا إىل أن بلغ 1996ابلتذبذب طيلة الســنوات الالحقة بعد عام )  أيســتمر طويال حيث بد
 .(%1.5( ومبعدل منو سنوي )2002( دينار لكل دوالر أمريكي عام )1957)

يف الســـــــوقني الرمسي واملوازي   تطور ســـــــعر صـــــــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي (1جدول )
 (دوالر أمريكي /ر( )دينا2002-1990للمدة )

 السعر الرسمي   معدل النمو السعر الموازي  السنة  
1990 4  ---  0.3108 

1991 10  150  0.3108  

1992 21  110  0.3108 

 
التضخم املستهدف هل حيقق االستقرار يف معدالت الصرف، دراسات يف االقتصاد العراقي، بغداد، بيت مظهر حممد صايب،    -8

 .36ص  ، 2001احلكمة، 
الثالث   -9 سامي عطو، تطور هيكل القطاع املال وأدوات السياسة النقدية واملصرفية لتفعيل االقتصاد العراقي، املؤلر العلمي 

 . 157- 160، ص 2002ادية، بغداد، بيت احلكمة، لقسم االقتصاد الدراسات االقتص
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1993 74 252.4  0.3108 

1994 456 518.9  0.3108 

1995 1674 265.5  0.3108 

1996 1170  30.1-  0.3108 

1997 1471 25.7  0.3108 

1998 1620 10.1  0.3108 

1999 1972 21.7  0.3108 

2000 1930  2.1-  0.3108 

2001 1929 0.1-   0.3108 

2002 1957  1.5  0.3108 

 عمل الباحث ابالعتماد على: املصدر: من
صـــــــــــــــاء واألحبـاب، اجملموعـة   - صـــــــــــــــائيـة، عـدد خـاص، البنـك املركزي العراقي، املـديريـة العـامـة لإلح اإلح

2003. 
 (100*  1 –األساا  /ت احتساب معدالت النمو وفق املعادلة األتية )املقارنة  -

 (2003-2016سعر صرف الدينار العراقي للمدة )التحليل الوصفي ل .2
على خمتلف األصـعدة السـياسـية واالقتـصادية، اضـحى سـعر   2003بعد التغري الذي شـهدت العراق عام 

ـصـــــرف ســــــياســــــة مهمة ذات أهداف واضــــــحة املعامل حيكمها القانون، وأصــــــبحت أداة مهمة من أدوات  ال
السياسة النقدية اجلديدة يف العراق، إىل جانب الغاء التعددية يف أسعار الصرف والتوجه  و سعر الصرف 

ـصـــادية ـصـــرف مهمة   املدار، فاألوضــــاع االقت الســــيئة يف املرحلة الســــابقة القت على عاتق ســــياســــة ســــعر ال
ــيـة يف هـذت املرحلـة، تتمثـل اب فقـدت الثقـة بـه من قبـل األفراد الثقـة ابلـدينـار العراقي بعـدمـا    ةعـادأســـــــــــــــاســــــــــــ

قدرات    2003، وأرهرت السـياسـة النقدية املتبعة بعد عام 2003خالل املدة اليت سـبقت عام   واملؤسـسـات
السـيطرة على اسـتقرار سـعر صـرف الدينار العراقي مقابل الدوالر طيلة األعوام التالية ويظهر ذلك كبرية يف 

( والذي يشــــــــــري إىل مســــــــــارات تطور ســــــــــعر صــــــــــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر 2من خالل اجلدول )
يعادل ( ويالحظ من خالل البياانت ان سـعر صـرف الدينار العراقي كان 2003– 2016األمريكي للمدة )

( يف السـوق الرمسي وقد ارتفعت قيمته بـصورة كبرية 1896( دينار لكل دوالر يف السـوق املوازي و )1936)
ـصـرف إىل )  2004جدا عام     (1453( دينار لكل دوالر يف الســوق املوازي و)1453حيث اافض ســعر ال

إىل التداول وما لتعت به  ســــب ســــعر املزاد نتيجة لعملية اســــتبدال العملة القدمية بعملة جديدة ودخوهلاحب
توفر األمان وصــــــــعوبة تزويرها مما زاد من الطلب على الدينار العراقي اجلديد كخزين جيد  إذمن قبول عام  

للقيمة إضـافة لذلك الشـروع بتطبيق مزاد العملة، وبعد ذلك عاد سـعر صـرف الدينار العراقي للتدهور عام 
ســـب ســـعر املزاد، نتيجة للتدهور األمين خالل تلك حب( 1469( يف الســـوق املوازي و)1472ليبلغ )  2005

املدة مما أدى إىل ارتفاع كلفة املواد مثل النفط والبنزين واملواد التموينية وغريها، وهذا يعد تدهورا طفيفا، اذ 
( يف الســوقني 2006- 2008االرتفاع والتحســن بوترية مســتمرة خالل املدة )  إىل عاود ســعر صــرف الدينار

ــعر صــــرف الدينار 2009- 2016املوازي ومزاد العملة أما املدة ما بني ) ــتقرارا ملحورا يف ســ ( شــــهدت اســ
ــيق من  ــبيا وضـ ــن يف قيمة الدينار العراقي زاد من ثقة األفراد نسـ ــتقرار والتحسـ ــوقني وان االسـ العراقي يف السـ

 .راهرة الدولرة اليت كان يعاين منها االقتصاد العراقي
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ـصــــرف يف الســـــوق املوازية ابت يضـــــمحل  ويتضـــــح ابن االخت  ـصــــرف الرمسي وســـــعر ال الف بني ســـــعر ال
(  2015-2016( ابســــــتثناء عامي )2003- 2016جدا خالل املدة ) اً تدرجييا واصــــــبح الفارق بينهما طفيف

من   50اتســـــع الفارق بني الســـــعرين يف الســـــوق الرمسي واملوازي بنســـــية قليلة، ويعزى ذلك إىل تطبيق املادة  
واليت تضـــمنت حتديد الكميات املباعة من العملة األجنبية )الدوالر( يف   2015وازنة االحتادية لعام قانون امل
الرغم من العمـل  ـذت املـادة لكن البنـك املركزي العراقي ختلى عنهـا على  ( مليون دوالر يوميـا  (75املزاد ب  

ــعار ا ــعرين واليت تزامنت مع اافايف أســـــ ــاع الفارق بني الســـــ ــاع  ختوفا من اتســـــ لنفط العاملية وتدهور األوضـــــ
( يوضـــح معدالت ســـعر صـــرف الدينار العراقي 2واجلدول )  ،2014األمنية والســـياســـية يف البالد لاية عام 

 .(2016-2003مقابل الدوالر األمريكي للمدة )
يف الســـــــوقني الرمسي واملوازي   الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكيتطور ســـــــعر صـــــــرف   (2جدول )

 دوالر أمريكي( /( )دينار2016 -2003) للمدة
  %معدل النمو السعر الرمسي %معدل النمو 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 

 ابالعتماد على: الباحثعمل  املصدر: من
ــنوية، أعداد خمتلفة، الســــنوات  - ـصـــاء واألحباب، النشــــرة الســ البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلح

(2003-  2016). 
 .(100* 1 –األساا /املقارنة وفق املعادلة األتية ) الباحث أحتسب من قبلمعدل النمو السنوي  -
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 (2016-1990جمالي يف العراق للمدة )ثانيا: التحليل الوصفي للناتج املحلي اال
صــاد الوطين، ويع اكثر املؤشــرات وضــوحا للتعبري  ديعرب الناتج احمللي اإلمجال عن مدى تطور ومنو االقت

ـصــــــادي للبلد وينعكس تطور الناتج احمللي اإلمجال على تطور الدخل القومي  عن مســـــــتوى النشـــــــاط االقت
 .الرفاهية للفردوالذي يؤدي اىل حتسني مستوى 

 (2002-1990حتليل الناتج احمللي اإلمجايل للمدة ) .1
(  55926.0)  1990ل ابألسعار اجلارية بلغ عام  ( يالحظ ان الناتج احمللي اإلمجا3من خالل اجلدول )

( ويعود هذا -24.1%ومبعدل منو سـالب )  1991عام  ر( مليون دينا42451.6مليون دينار لينخفض إىل )
ــادـية اإلنـتاجـية  صــــــــــــ ـــبب حرب ا ليج الـثانـية ومـا خلفـته من ـتدهور خمتلف القطـاعـات االقت االافـايف بســــــــــــ

ـصـــــناعية( وا دمية، وماتب ـصـــــدير النفط الذي )الزراعية وال ـصـــــادية وكان أمهها منع ت ع ذلك من عقوابت اقت
ــي للناتج احمللي اإلمجال. ديع ــهدت األعوام   (10)املورد األســـــــــاا للعراق واملكون الرئيســـــــ 1995-بينما شـــــــ

ــو   1992 منـــ ــدالت  ــعـــــ ومبـــ ــة  ــاريـــــ اجلـــــ ــار  ابألســـــــــــــــــــعـــــ ــال  اإلمجـــــ ــلـــــي  احملـــ ــاتـــــج  ــنـــــ الـــ يف  ــة  ــورـــــ ــحـــ ــلـــ مـــ زايدة 
ــتوايت %171.2،%179.4،%415.6،%303.7) ــاع مســــــــــــ ــة الرتفـ ــاتج نتيجـ ( ويرجع هـــذا االرتفـــاع يف النـ

التضــخم وكذلك زايدة مســامهة القطاع الزراعي إىل جانب القطاع النفطي وترجع الزايدة يف القطاع الزراعي 
للقطاع الزراعي من اجل توفري احملاصــيل الزراعية األســاســية وســد حاجة   اســات الدعم احلكومينتيجة لســي

ويلحظ من  (11)البلد، الشـعب للغذاء نتيجة لتوقف االسـترياد بسـبب العقوابت االقتـصادية املفروضـة على  
ومبعدل منو   1996( تراجع الناتج احمللي اإلمجال ابألســــــــــــــعار اجلارية يف عام 3خالل البياانت يف اجلدول )

( ــالـــــــب  ــوام -2.9ســـــــــــــــــــ ــوعـــ لـــ ــة  ــاريـــــ اجلـــــ ــار  ــعـــــ ابألســـــــــــــــــ ــال  اإلمجـــــ ــلـــــي  احملـــ ــج  ــاتـــ ــنـــــ الـــ ــل  وســـــــــــــــــــجـــــ  )%
(  132.2%،13.5%،101.2%،45.7%حتسنا ومبعدالت منو متذبذبة )  2000،1999،1997،1998،1997

مســــــجال   2002،2001مجال ابألســــــعار اجلارية اافاضــــــا لوعوام  على التوال بينما شــــــهد الناتج احمللي اإل
 ( على التوال.-17.7%،-0.7%بذلك معدالت منو سالبة )

الثــــابتــــة اافض من ) ــار  ــعــ ــال ابألســــــــــــ ــاتج احمللي اإلمجــ النــ ــا  ــام  78617888.1أمــ إىل   1990( يف عــ
الناتج نتيجة إىل  %( ويعد هذا التدهور يف  64  -، أي مبعدل منو ســــــــــالب )1991( عام 28265405.2)

نشـــــــوب حرب ا ليج الثانية واثرها يف تدمري البنية التحتية وتوقف املؤســـــــســـــــات واملعامل اإلنتاجية وارتفاع 
ــادية ـصـــــــ ــبه اتم   معدالت البطالة، وكذلك فريف العقوابت االقت الدولية على العراق، مما أدى إىل توقف شــــــــ

ـصــــــــــادرات النفطية واافايف االســـــــــــتثم ـصــــــــــوص ال ـصــــــــــادرات واب  ار وتراكم راا املال، واافايف إنتاج لل
، (12)ر االسـترياد وعدم التمكن من اسـترياد املواد األولية الداخلة يف اإلنتاج ظالقطاعات السـلعية بسـبب ح 

ــنــا طفيفــا   ــنويـة حتســــــــــــ ــهــدت معــدالت النمو الســــــــــــ  ،1995،1994فقــد ارتفعــت خالل األعوام  ولقــد شــــــــــــ
 

سحر قاسم حممد، اآلليات الواجب توفرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، حبث منشور، كانون   -10
 . www.cbi.iq/documents/sahar1.pdf  . حبث منشور على املوقع5ص ،2011األول 

الدينار العراقي والعوامل املؤثرة فيه، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جملة كلية بغداد للعلوم أديب قاسم شندي، سعر صرف    -11
 .72، ص 2006،  11العدد  ،االقتصادية
  تقدير وحتليل العالقة بني معدل منو الناتج احمللي اإلمجال ومعدل البطالة يف االقتصاد العراقي للمدة   ،ابسم مخيس عبيد  -12
 .286، ص 2017لسنة  ،23اجمللد  ،96العدد  ،عة بغداد، جملة العلوم االقتصادية واإلداريةجام ، 2014 -1990
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 27:  العدد

%( على التوال، ويعزى ذلــك نتيجـــة عودة احليـــاة  32.6%،30.3% ،3.9% ،2.1بلغـــت )  1993،1992 
ــناعية والزراعية وتول احلكومة حلملة   ـصــــــ عمار مادمرته احلرب  االطبيعية بعد احلرب إىل خمتلف القطاعات ال

ـصــــــاد العراقي واالهتمام ابلقطاع الزراعي  دف لويل مفردات البطاقة   والدمار الكبري جلميع مفاصـــــــل االقت
( معدالت  1996-2001معدل منو الناتج احمللي اإلمجال ابألســــعار الثابتة لوعوام )  التموينية، فيما ســــجل

نتيجــة ملوافقــة النظــام العراقي على برانمج النفط   1998( لعــام  34.9%منو موجبــة بلغــت اعلى قيمــة هلــا )
ـــنة، وـقد ح 1996مـقاـبل الـغذاء عـام   ــادرات النفطـية تـتدفق إىل ا ـارج يف لـاـية تـلك الســــــــــــ صــــــــــــ قق وـبدأت ال

صــــــــــــــاد العراقي اثر ذـلك طفرات إجيـابـية كبرية ويرجع الفضــــــــــــــل األكرب ـلذـلك النمو احلقيقي إىل عودة  االقت
ـصـــة   ـصـــلت للح ـصـــادرات النفطية إىل احلياة وزايدة وترية االســــتهالك اثر الزايدات اليت ح اإلنتاج النفطي وال

ـصــــــادية ا ـصــــــيغة مســـــــتوردات التموينية، وكذلك فيض بعض من تلك العوائد على القطاعات االقت ألخرى ب
ـصــــــورة أســـــــاســـــــية فان ذلك  إنســـــــانية وابلتال زايدة إنتاجها ونظرا العتماد الناتج احمللي على انتتاج النفط ب

 (.-8.1%معدل منو سالب بلغ ) 2002الناتج بدأ يرتاجع مع تراجع انتاج النفط، بينما شهد العام 
مع    (1990-2002ية واألســـــــــعار الثابتة للمدة )( الناتج احمللي اإلمجال ابألســـــــــعار اجلار 3جدول رقم )

 مليون دينار معدالت النمو السنوي يف العراق
المحلي   السنوات  الناتج 

 اإلجماليباألسعار الجارية 

 معدل نمو  

  % 

اإلجمالي   المحلي  الناتج 

الثابتة   باألسعار 

2007=100 

 معدل نمو

  % 

1990   55926.0   ------   78617888.1   -------- 

1991   42451.6   24.1-   28265405.2   64-  

1992   115108.4   171.2     37477725.8   32.6 

1993   321646.9 179.4 48829665   30.3 

1994   1658325.8 415.6   50711820.3   3.9 

1995   6695482.9 303.7   51786921.8   2.1 

1996   6500924.6   2.9-    5749427.4   11 

1997   15039144.0 132.2   69704838.9   21.2 

1998   50125847 13.5 94001921   34.9 

1999   34464016 101.2 110529589   17.6 

2000   50213699 45.7 112084152   1.4 

2001   41314568   17.7- 114128642   1.8 

2002   41022927   0.7- 104917973   8.1-   

 املصدر:
 .2003عدد خاص البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباب،  -
 قبل الباحث.معدل النمو احتسب من  -
 (2016-2003الناتج احمللي اإلمجايل للمدة )حتليل  .2

( ان الناتج احمللي اإلمجال شـــهد اافاضـــا كبريا ابألســـعار اجلارية والثابتة  4يالحظ من خالل اجلدول )
ومبعـدل   2003( عـام  2958788.6إىل )  2002( مليون دينـار عـام  4122927ا اافض من )اذ  2003عـام  

( ابألسعار الثابتة ومبعدل 66335848( إىل )104917973%( ابألسعار اجلارية ومن )-27.9منو سالب )
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( نتيجة حلرب ا ليج الثالثة والعمليات العســـــــــكرية وماتولد عنها من دمار وختريب -36.8%منو ســـــــــالب )
ـصــدير النفط خالل هذا العام لعدم اســـتقرار األوضـــاع الســـياســـية للبلد، أما ل لبنية التحتية للعراق، وتوقف ت

( مليون دينار ابألســــــعار  53235358.7شــــــهد الناتج احمللي اإلمجال حتســــــنا ملحورا اذ بلغ )  2004للعام 
ــعــار الثــابتــة ومبعــدل منو ( مليون دينــار ابأل101845262.4( وبلغ )79.9اجلــاريــة ومبعــدل منو إجيــايب ) ســــــــــــ

ــعار اجلارية خالل املدة )53.4) ــتمر النمو اإلجيايب للناتج احمللي ابألســـــ ( مبعدالت منو  2005-2008( واســـــ
التوال%34.1،%16.6،%30،%38.1) على  النــــــاتج (  واافض  إىل   ،  اجلــــــاريــــــة  ــعــــــار  ابألســــــــــــ اإلمجــــــال 
( نتيجة للرتاجع السعار النفط العاملية على  16.2%( مليون دينار مبقدار منو سالب بلغ )130642187.0)

اثر تـــداعيـــات األزمـــة املـــاليـــة العـــامليـــة اليت بـــدأت يف الوالايت املتحـــدة األمريكيـــة مؤديـــة إىل تراجع خمتلف 
2013-واخذ الناتج احمللي ابألســعار اجلارية ابلنمو مبعدالت طفيفة خالل املدة    (13)األنشــطة االقتصــادية،

ومبعدل منو  2014( مث اافض الناتج يف عام 39.1%بقيمة )  2011ى معدل منو عام مســـجال اعل  2010
ـصــاد العراقي ألنه شـــهد  2014وصـــف عام  إذ 2013%( عن عام -3.9ســـالب ) األســـوء يف اتري  االقت

عدم إقرار املوازنة االحتادية إضـــافة إىل تراجع أســـعار النفط يف األســـواق العاملية إىل مســـتوايت غري مســـبوقة  
(  2016،2015واســــــــتمر االافايف يف الناتج لوعوام ) (14) دوالر،  50وصــــــــل ســــــــعر الربميل إىل دون  إذ

 .( على التوال-21.9%،-5.4%مبعدالت منو ذات قيم سالبة )
ــعـار الثـابتـة للمـدة )  (4جـدول ) ــعـار اجلـاريـة واألســــــــــــ ( مع  2003-2016النـاتج احمللي اإلمجـال ابألســــــــــــ

 مليون دينار العراق معدالت النمو السنوي يف
اإلمجــــــال  السنوات احمللي  ــاتج  النــــ

 ابألسعار اجلارية
 معدل منو

  % 
اإلمجــــــال  احمللي  النــــــاتج 
ــة   ــابـتـــــ الـثـــــ ــار  ــعـــــ ابألســـــــــــــ

2007=100 

 معدل منو 
 % 

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 30  109389941.3  5.6 
2007  111455813  16.6  111455813.4  1.9 
2008  157026061.6  34.1  120626517.1  7.5 
2009  130642187.0  16.2- 124702847.9   4.1  
2010  162064565.5 24.1   132687028.6  6.5 
2011 217327107.4   39.1  142700217.0  7.5 
2012  254225490.7  17 162587533.1   13.9 
2013  273587529.2  6.6  174990175.0  7.6 

 
 .7، ص 2009البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي،  -13
 .8، ص 2014البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي،  -14
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 2014  266420384.5  3.9-  175335399.6  0.1 
2015 207876191.8   21.9))  182331154.1  3.9 
2016  196536350.8  5.4))  193744445.6  6.2 

 املصدر: اجلدول من أعداد الباحث
ـصــاء واألحباب، أعداد ســـنوية متفرقة - - 2003،للســـنوات )البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلح

2016.) 
 من قبل الباحث.معدل النمو احتسب  -

 (2016–1990)ثالثا: التحليل الوصفي ملعدالت التضخم يف العراق للمدة
ـصـــاد العراقي، راهرة مركبة مل تشــــكل بفعل عامل واحد وهو الزايدة يف عريف  راهرة التضــــخم يف االقت
ــعـار، ـبل رهرت نتيجـة لتفـاعـل عـدة عوامـل حقيقـية ونقـدـية، ارتبطـت يف اختالل  النقـد أو الزايدة يف األســــــــــــ

ــا قطاع ــوصـــــــ ـصــــــ ــاب القطاعات اإلنتاجية وخ ي الزراعة هيكل القطاع اإلنتاجي، نتيجة للتدهور الذي أصـــــــ
ـصـــــــاد ريعي،  ـصـــــــاد العراقي هو اقت ـصـــــــناعة التحويلية، ومبا ان االقت ـصـــــــدر   إذ إن وال ـصـــــــاد الريعي هو امل االقت

ــلوك اإل ــاا لـلدخـل والثروة للبـلد، على الرغم من ذـلك ـمازال ســــــــــــ نـفاق الـعام يف املوازـنة ميـثل منوذجـا األســــــــــــ
ـصــــــــــا د العراقي نتيجة للتوســـــــــــع ابلنفقات للدولة الريعية، فأضـــــــــــحى التضـــــــــــخم حقيقة واقعية ميتاز  ا االقت
 وابألخص التشغيلية منها ونتيجة للظروف األمنية خالل مدة الدراسة.

 مرحلتني: علىومن اجل حتليل التضخم خالل مدة الدراسة ت تقسيمها 
 (2002 -1990حتليل التضخم ف العراق للمدة ) .1

ـصــــاد العراقي خالل مدة التســـــعينيات وماتالها لغاية   ـصــــادية صـــــعبة، بدأت   2003عا  االقت رروفا اقت
ــنتهـا الوالايت املتحـدة األمريكـية وبريطـانيـ  على العراق، وـماتبعـه من   اعلى اثر حرب ا ليج الـثانـية واليت شــــــــــــ
ت االقتـصادية اليت فرضـتها اضـطراابت اقتـصادية وسـياسـية واجتماعية على حد سـواء، ابإلضـافة إىل العقواب

األمم املتحدة على العراق واليت تســببت يف اافايف اإليرادات من العملة األجنبية نتيجة التوقف شــبه التام 
ـصـــــــــادرات النفطية واميد األرصــــــــــدة العراقية يف البنوك األجنبية، ابإلضــــــــــافة إىل توقف التبادل التجاري   لل

ا أفرزت جمموعة من الظواهر الســلبية واليت أثرت بشــكل مباشــر  لذ (15)ا ارجي ملختلف الســلع وا دمات،
ـصــادية ومنها ارتفاع املســـتوى العام لوســـعار مما انعكس يف ضـــغوط  وغري مباشـــر يف خمتلف املؤشـــرات االقت

بلغت معدالت التضـــــــــــــخم أوجها وهو ما يعرف ابلتضـــــــــــــخم   املدة إذتضـــــــــــــخمية متســـــــــــــارعة خالل تلك 
 (16)اجلامح.

( يالحظ ان الرقم القياســي لوســعار شــهد تزايدا بنســبة عالية جدا خالل املدة 5ومن خالل اجلدول )
  1995( نقطة عام  11.0( مســـــجال )181.0ومبعدل منو )  1991( عام 0.073( فقد بلغ )1991- 1995)

أفرزت   إذ( ويرجع ذلـك نتيجـة للظروف اليت مر  ـا العراق واليت مر ذكرهـا ســـــــــــــــابقـا،  387.3ومبعـدل منو )
 

 .236، ص 2010 ،دار الضياء للطباعة والتصميم ،، النجف األشرف اديب قاسم شندي، النقود والبنوك، الطبعة األوىل -15
( يف العراق )االسباب واملعاجلات(، جملة  2008-1991مجال طارق حممد صربي، تسارع معدالت التضخم خالل الفرتة )  -16

 .417، ص 2017،  50كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
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ـصــادية الســـلبية واليت انعكســـت بشـــكل مباشـــر على ارتفاع  ـصــادية جمموعة من الظواهر االقت العقوابت االقت
ختالل الرقم القياسـي لوسـعار متمثلة مبعدالت تضـخم مرتفعة، ابإلضـافة لإلفراط النقدي الكبري، ورهور ا

صــــــــــــــاد، والذي دفع ابألســــــــــــــعار  و  بني كمية النقود املتداولة وحجم الناتج احمللي احلقيقي املتدين يف االقت
عدا اافايف بســــــــيط يف    2002-1990واســــــــتمرت معدالت التضــــــــخم ابالرتفاع طيلة املدة   (17)االرتفاع.

ملتحدة )النفط مقابل الغذاء بســبب تطبيق مذكرة التفاهم بني العراق واألمم ا  1996بعض الســنوات كســنة 
( ومن خالل تتبع 16.1( ومبعد منو ســـــــــالب )9.3والدواء( مســـــــــجال الرقم القياســـــــــي لوســـــــــعار ما قيمته )

ــعار ابالرتفاع بعد عام  ــي لوســ ــتمرار الرقم القياســ ــوال لعام   1996البياانت يالحظ اســ مســــجال   2002وصــ
-1990  دالت التضــــــــــــــخم خالل املـدة%( وهـذا االرتفـاع يف معـ 19.3( وبلغ معـدل التضــــــــــــــخم )21.5)

 يعكس عدم فعالية السياسة النقدية لتقليل التضخم.  2002
األرقام القياســــــــــية ألســــــــــعار املســــــــــتهلك يف العراق ومعدالت التضــــــــــخم الســــــــــنوي للفرتة   (5اجلدول )

(1990-2002). 
 املستوى العام لوسعار  السنة

2007=100 
(1) 

 معدل التضخم %
(2) 

1990  0.026  ------- 

1991 0.073   181.0  
1992  0.134  83.6 
1993 0.413 207.7 
1994 2.3 448.5 
1995 11.0 387.3 
1996 9.3 16.1- 
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 

 من أعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصــاء، النشــرات الســنوية، عدد خاص  (،1بياانت العمود ) -

2003. 
 

قياا    -17 الونداوي،  للفرتة نشأت جميد حسن  العراقي  الدينار  على سعر صرف  النقد  لالسعار وعريف  العام  املستوى  اتثري 
 .121، ص 2010، 82ابستخدام منوذج التعديل اجلزئي، اجلامعة املستنصرية، جملة االدارة واالقتصاد، العدد  1980-2002
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 .(9( من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول )2بياانت العمود ) -
 .2007ت توحيد سنة األساا السعار  -
 (2003-2016حتليل التضخم خالل املدة ) .2

ـصـــــاد العاملي بســــــبب تغري النظام  شــــــهدت هذت املرحلة   ـصـــــاد الســــــوق واالندماج يف االقت حتول  و اقت
إذ يالحظ من   2004( لعام  56الســـــياســـــي إذ ت منح االســـــتقاللية للبنك املركزي العراقي مبوجب القانون )

إىل   2003( عام 28.7( ان الرقم القياســــــي ألســــــعار املســــــتهلك شــــــهد ارتفاعا من )6خالل اجلدول رقم )
( بســــــبب زايدة األنفاق االســــــتهالكي نتيجة لزايدة كميات الســــــلع 26.8ومبعدل منو )  2004عام    (36.4)

ــوم الكمركية  ــة التجارية من خالل ختفيض الرســــــــ ــياســــــــ ـصـــــــــدرة من ا ارج بعد الرتاجع يف إجراءات الســــــــ امل
ــاد ـصـــ ــلعي، وخلثر االقت ــتوردة، األمر الذي أدى إىل زايدة املعرويف الســــ ــلع املســــ ــة على الســــ الوطين  املفروضــــ

ــعار لوعلى لوعوام  ــي لوســـــــــ ــتورد ومن خالل تتبع البياانت يالحظ حترك الرقم القياســـــــــ ابلتضـــــــــــخم املســـــــــ
ــتثماري  2005 –2007) ــقية االســــــــ ( وبشــــــــــكل متوازي نتيجة لزايدة عريف النقد وحتفيز األنفاق العام بشــــــــ

ســلع غري قابلة للمتاجرة  واالســتهالكي وضــعف العريف احمللي يف الســلع القابلة للمتاجرة وتنامي حمدودية ال
)خدمات اإلدارة احلديثة، والسكن واألراضي، والبنية التحتية وغريها( ملواجهة الطلب الكلي املتنامي احملفز  

ــام. ــعـــــ الــ ــاق  ــفـــــ )  (18)ابإلنــ ــوام  األعــ ــلـــــــت  ســــــــــــــــــجــ ــدل 2007،2006،2005إذ  ــعـــــ مبــ ــم  ــتضــــــــــــــــــخــ الــ ــو  منــ  )
ــا%37.1،%53.1،%30.9) ــهد معدل منو التضـــــخم اافاضـــ ــحا بلغ  ( على التوال مث شـــ عام   (12.7)واضـــ

ـصــــاد العراقي واتباع ســـــياســـــات فاعلة من قبل البنك املركزي العراقي جنح من   2008 وذلك الســـــتقرار االقت
ــيطرة على عريف النقد والتحكم يف اإلصـــــدار النقدي اجلديد، إىل جانب التحســـــن الكبري يف  خالها ابلســـ

( نقطة  112.7القياســـــي ألســـــعار املســـــتهلك )  الوضـــــع األمين ولعموم البلد، إذ بلغ املعدل الســـــنوي للرقم
ــام   ــام  100.0، مقـــابـــل )2008خالل عـ ( لوعوام  8.3%،2.5%،5.6%،6.1%، مث )2007( نقطـــة عـ

(لوعوام 1.4%،2.2%،1.9%على التوال واســـــــــــتمر بعدها االافايف إىل )  (2012،2011،2010،2009)
نقدية تسـتهف اسـتقرار التضـخم، وسـجل ( على التوال، والذي عكس اتباع سـياسـة  2015،2014،2013)

 .2015عن العام  %(-29.6إذ سجل معدل منو سالب ) 2016معدل التضخم اد  معدل له عام 
األرقام القياســــــــــية ألســــــــــعار املســــــــــتهلك يف العراق ومعدالت التضــــــــــخم الســــــــــنوي للفرتة   (6اجلدول )

(2003-2016) 
 املستوى العام ألسعار السنة 

2007=100 
(1) 

 التضخم %معدل 
(2) 

2003 28.7 33.5 
2004 36.4 26.8  

 
جملة الدراسات النقدية،   ،االتساق مع السياسة املاليةحممود حممد داغر، التحدايت اليت تواجهها السياسة النقدية وصعوابت    -18

 .26، ص 2017، دائرة اإلحصاء والبحاب، العدد األول، البنك املركزي العراقي
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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- 
 أعداد الباحث ابالعتماد  املصدر: من

ــرة  1بيـاانت العمود ) - صـــــــــــــــاء واألحبـاب، النشــــــــــــ (البنـك املركزي العراقي، املـديريـة العـامـة لإلح
 .(2016-2003السنوية، لسنوات متفرقة )

 .عمل الباحث( من 2بياانت العمود ) -
  (2016-1990) رابعا: التحليل الوصفي للميزان التجاري يف العراق للمدة

يعد ميزان املدفوعات من اهم املؤشـرات االقتـصادية للبلد، ال نه يبني مركز البلد يف عالقاته االقتصـادية 
من اـلدول الـنامـية اليت تعـاين من االختالل وعـدم التوازن يف ميزان ـمدفوعـا ـا،    اً واحـد  دا ـارجـية، ـفالعراق يعـ 

ـصـــف بعدم التنوع النســــحم يف إنتاجه ال؛  وســــوف يتم الرتكز هنا على امليزان التجاري ـصـــاد العراقي يت ن االقت
السـلعي من جهة، والتنوع الشـديد يف اسـترياداته من جهة أخرى، وهنا يربز دور التبادل التجاري يف موازنة 
العريف والطلب عن طريق تـصريف الفائض السـلع قليلة العدد مقابل اسـترياد جمموعة معينة من السـلع اليت 

يزان املدفوعات العراقي خالل مدة الدراسـة ملد إنتاجها، ولغريف تتبع التطورات احلاصـلة يف ال يسـتطيع الب
 مرحلتني وميكن مالحظه االا: علىومن خالل بياانت اجلداول أدانت ت تقسيم مدة الدراسة 

 (2002-1990امليزان التجاري للمدة ) صاف  حتليل تطور .1
هيكل ميزان املدفوعات من خالل خلثريت على االقتـصاد وهو يشـكل امليزان التجاري حمورا فاعال ضـمن  

صـــــــــــــادرات وقيمة االســـــــــــــتريادات ويالحظ من خالل اجلدول ) ( ان امليزان 7يعرب عن الفرق ما بني قيمة ال
( مليون دوالر،  3801.1 و )  1990م  ا( ســــــــــــجل فائضــــــــــــا ع1990-2002التجاري العراقي خالل املدة )

( واســـــــتمر العجز يف امليزان التجاري لغاية  -  1303.8عجزا بلغ )  1991  بينما ســـــــجل امليزان التجاري عام
(، نتيجة للعقوابت االقتـصادية الدولية وماتالها من 178.4-بلغ العجز يف امليزان التجاري ) إذ  1996عام 

- 961.5)بلغت   1994سـجل امليزان التجاري اعلى نسـبة عجز له عام  إذهجمات عسـكرية على العراق  
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بلغ   إذ  2002لغاية    2006ل اجلدول يالحظ ابن حاالت العجز أخذت ابالافايف بعد عام  (، ومن خال 
ويعزى ذلـــك نتيجـــة لتوقيع العراق مـــذكرة   2001عـــام    (7734اد  قيمـــة للفـــائض يف امليزان التجـــاري )
 .التفاهم مع األمم املتحدة وزايدة الصادرات

 مليون دوالر  (2002-1990تطور امليزان التجاري يف العراق للمدة ) (7اجلدول )
مــــــــــــعــــــــــــدل   الصادرات السنوات

 منو%
 امليزان التجاري  %معدل النمو االستريادات

1990 13710.1  ----- 9909.0 ------- 3801.1 
1991 1730.4  87.3- 3034.2 69.3- 1303.8- 
1992 2108.0 21.8  4254.0 40.2 2146.0- 
1993 1794.4 14.8 - 3418.3 019.6 1623.9- 
1994 1720.4 4.1 - 2681.9 21.5- 961.5- 
1995 1963.5 14.1  2891.3 7.8 929.4- 
1996 2764.9 40.8  2943.1 1.7 178.2- 
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 
2001 17872.1 0.04- 11152.0 1.3 1720.1 
2002 10236.2 42.7 - 7742.4 30.5- 3493.7 

 الباحث ابالعتماد على: املصدر: من عمل
 املديرية العامة لإلحصاء واألحباب، نشرات سنوية متفرقة البنك املركزي العراقي، -
 الباحثمعدل النمو احتسب من قبل  -
 (2016-2003امليزان التجاري للمدة )صاف حتليل تطور  .2

لزايدة 2004( عام -3492.3( ابن امليزان التجاري ســـجل عجزا قيمته )8يلحظ من خالل اجلدول )
ة على ســــــــد الطلب احمللي، إضــــــــافة لتغري  تاالســــــــتريادات نتيجة لضــــــــعف اجلهاز اإلنتاجي احمللي وعدم قدر 

ــتقرار األ مين مما جعل امليزان التجاري يســـــــجل عجزا، وذلك نتيجة لزايدة االســـــــتريادات النظام وعدم االســـــ
بشـــــــــكل غري مســـــــــبوق نتيجة الرتفاع القدرة الشـــــــــرائية واليت أدت إىل ارتفاع الطلب ا اص وارتفاع حجم 

ــهد امليزان التجاري للماإل ــغيلي للموازنة االحتادية مما أدى إىل ارتفاع الطلب العام، بينما شـــــــ دة  نفاق التشـــــــ
ــهـدت من قـبل وان كـاـنت قيم مـتذـبذـبة اذ بلغ )  2005-2008 ــا مل يشــــــــــــ ( مليون دوالر لـعام 165ـفائضــــــــــــ
عجزا يف امليزان    2009 م، بينما شــــــــــــــهد عا2008( مليون دوالر عام  28230بينما ســــــــــــــجل )  2005

ــواق العاملية بســــ -  2082التجاري بلغ ) ــعار النفط يف األســ بب ( مليون دوالر، وهذا يعود نتيجة لتأثر أســ
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، مث عـاود امليزان التجـاري ليســــــــــــــجـل فـائضــــــــــــــا لوعوام 2008األزمـة املـالـية العـاملـية اليت حـدـثت لـاـية عـام  
2010-  2016. 

 مليون دوالر  (2016-2003للمدة )( تطور امليزان التجاري يف العراق 8اجلدول )
منــــــــــــو  الصادرات السنوات   مــــــــــــعــــــــــــدل 

 الصادرات %
منــــــــــــــو  االستريادات مــــــــــــــعــــــــــــــل 

 االستريادات %
 امليزان التجاري

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-  48010  11.6 - 3318  
2016 40753 20.6 - 34280 28.5 -  6473 

 املصدر: 
-2003للسـنوات ) البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحـصاء واألحباب، نشـرات سـنوية متفرقة -

2016) 
 احتسب من قبل الباحثمعدل النمو  -

النموذج القيثاسثثثثي لتحليثل اثر بعض العوامثل النقثديثه   :المبحثث الثثالثث

 2016-1990والحقيقيه على سعر الصرف في العراق للمده 

ــتند  ــي اليت تســـ ــاد القياســـ ـصــ ــتخدام مناذج االقت  إىليتناول هذا املبحث اجلانب القياســـــي من خالل اســـ
ــية احلديثة   األثر الوقوف على  إىل  يهدف هذا املبحث ، اذحتليل الســــــــالســــــــل الزمنية، واالختبارات القياســــــ

ــاديةالذي حتدثه بعض العوامل  ـصـــ ــرف  واحلقيقيةمنها  النقدية  االقت ـصـــ ــعر ال يف العراق وقد  األجنحمعلى ســــ
ــتخدم البحث  ــاليباسـ ــول   األسـ ــلوبهذا التأثري متضـــمنا   إىلالكميه للوصـ ــل   أسـ ــالسـ ــتقرارية السـ قياا اسـ

تقدير العالقة بني سعر الصرف األجنحم وتلك العوامل يف األجل القصري.  ملتغريات البحث، ومن مث    الزمنية
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ـصــــــــرف  ة التوازن طويلة املدى اليت تبنيقياا عالقفضـــــــــال عن    األجنحمالتأثري بني تلك العوامل وســـــــــعر ال
 السلوب أو منهج التكامل املشرتك من خالل منوذج جوهانسن.

إستتتتتقرارية الستتتتالستتتتل الزمنية ملتغريات البحث يف العراق باستتتتتخدام احد قياس   :اوال
 (P-P testبريون ) –اختبارات جذر الوحدة وهو اختبار فيلبس 

ـصــــحيح   (non parametrique)( طريقة غري معيارية  P-P testبريون ) -اقرتح هذا االختبار فيلبس لت
 آاثرتعمـل طريـقة معـيارية اذ ت التخلص من الذي اســــــــــــــ  (ADF)وجود االرتـباط الذاا على عكس اختـبار 

حىت   النموذججراء تعـديـل معلمي لتبـاين  االرتبـاط الـذاا يف بواقي معـادلـة اختبـار جـذر الوحـدة، وذلـك إب
 يؤخذ بنظر االعتبار وجود االرتباط الذاا الذي يعكس الطبيعة الديناميكية يف الســـــــلســـــــلة، ويقوم اختبار

اثبت حد يف ثالب صــــيغ او مناذج بدون   األحاديبريون( على اختيار الفرضــــية العدمية للجذر   -)فيلبس
ــيــة العــدم  اثبــت وااــات عــام وابالعتمــ حــد  وااــات، ومع وجود حــد اثبــت فقط، ومع وجود   اد على فرضــــــــــــ

 : ابريون كما  -والفرضية البديلة، ويتم حساب اختبار فيلبس

Lm =  √k  ×
(∅1 − 1)

σ∅1

+ 
n(k − 1)σ∅1

√k
 

ـصـــــائية Lmوبعد ذلك تتم مقارنة قيمة   ـصـــــائيةمع مثيلتها اجلدولية، وعندما تكون   اإلح اكرب من  اإلح
 صحيح.لعكس اجلدولية هذا يعين ان السلسلة مستقرة وخالية من جذر الوحدة، وا

( ابساااتخدام  2016-1990قياس إساااتقرارية سااالسااالة بياانت ساااعر الصااارف ف العراق للمدة) .1
 Phillips –Perron testاختبار 

ـصـــــرف لســــــلســــــلة   جذر الوحدة( نتائج اختبار 9يوضــــــح اجلدول ) يف العراق،اذ ارهر بياانت ســــــعر ال
(  %10و  %5و %1عند مجيع مسـتوايت املعنوية ) هي غري مسـتقرة ابتداءأ الزمنية هنااالختبار ان السـلسـلة 

التحليـــل بوجود حـــد اثبـــت مع وجود ااـــات عـــام   إجراءوكـــذلـــك احلـــال عنـــد  مع وجود حـــد اثبـــت فقط  
وحىت السـلسـلة مسـتقرة  أصـبحتبوجود حد اثبت   األولالتحليل الخذ الفرق  إجراءللسـلسـلة، ولكن بعد  

ــلة  اثبت مع وجود اااتوجود حد  عند ــلســـــــــــ (  %5( و )%1كل من مســـــــــــــتوايت املعنوية )عند  عام للســـــــــــ
ــتقرة ومتكاملة من الدرجة  أي(  %10و ــلة مســـــ ــلســـــ ــية العدم   إىلوهذا يؤدي  I( ~  1) ان الســـــ رفض فرضـــــ

 والقبول ابلفرضية البديلة.
 (2016-1990يف العراق للمدة )سعر الصرف  ( لسلسلة بياانتP-P test( اختبار )9)جدول 

 الفرق االول املستوى املتغري
حـــد اثبـــت   حد اثبت بدون 

 وااات عام
حــد اثبــت   حد اثبت بدون 

 وااات عام
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- 0.149115- سعر الصرف 
2.198416 

-
1.658619 

-
5.281462 

-
5.324851 

-
5.836418 

 مستوى
 املعنوية

1% 
-2.656915 

-
3.711457 

-
4.356068 

-
2.660720 

-
3.724070 

-
4.374307 

5% 
-1.954414 

-
2.981038 

-
3.595026 

-
1.955020 

-
2.986225 

-
3.603202 

10% 
-1.609329 

-
2.629906 

-
3.233456 

-
1.609070 

-
2.632604 

-
3.238054 

 .Eviewsاإلحصائي املصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج 
(  2016-1990)  قيااس إساااااااااااتقرارياة سااااااااااالسااااااااااالاة بيااانت املتغريات احلقيقياه ف العراق للمادة .2

 Phillips – Perron testابستخدام اختبار 
ف العراق   2007قياس إستقرارية سلسلة بياانت الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار الثابتة لعام  .أ

 Phillips – Perron test( ابستخدام اختبار  2016- 1990للمدة)
يف العراق،اذ    اإلمجالبياانت الناتج احمللي لســــلســــلة   جذر الوحدة( نتائج اختبار 10يوضــــح اجلدول )

(  %10و  %5و %1عند مجيع مســــتوايت املعنوية )  غري مســــتقرةالزمنية كانت  ارهر االختبار ان الســــلســــلة 
التحليل بوجود حد اثبت  إجراءوكذلك احلال عند مع وجود حد اثبت فقط عند اختبارها عند مســـــتواها 

ـــلة، ولكن بعـد ــلســــــــــــ بوجود حـد اثـبت ـبدون و   األولالتحلـيل الخـذ الفرق    إجراء  مع وجود ااـات عـام للســــــــــــ
ان الســــلســــلة   أي(  %10( و )%5( و )%1كل من مســــتوايت املعنوية )عند  الســــلســــلة مســــتقرة    أصــــبحت

 رفض فرضية العدم والقبول ابلفرضية البديلة. إىلوهذا يؤدي  I( ~ 1) مستقرة ومتكاملة من الدرجة
- 1990للمدة ) لة بياانت الناتج احمللي االمجال يف العراق( لســــلســــ P-P test( اختبار )10جدول )

2016) 
 الفرق االول املستوى املتغري

حـــــد اثبـــــت   حد اثبت بدون 
 وااات عام

 حد اثبت بدون 

احملــــلـــــي  ــاتــــج  الــــنـــــ
 اإلمجال

- 1.114438 -
0.275621 

3.23845- -6.086863 -7.119719 

 مستوى
 املعنوية

1% 
-2.656915 

-
3.711457 

-
4.356068 -2.660720 -3.724070 
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5% 

-1.954414 
-

2.981038 
-

3.595026 -1.955020 -2.986225 

10% 
-1.609329 

-
2.629906 

-
3.933456 -1.609070 -2.632604 

 .Eviews اإلحصائياملصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج 
( ابستخدام اختبار  2016-1990قياس إستقرارية سلسلة بياانت التضخم ف العراق للمدة) .ب

Phillips – Perron test 
  أرهرت يف العراق  بياانت التضــــخملســــلســــلة  جذر الوحدةنتائج اختبار يتضــــح ان    (11اجلدول )  من

عند اختبارها عند  ( %10و %5و %1عند مجيع مستوايت املعنوية )  غري مستقرةالزمنية كانت ان السلسلة  
التحليل بوجود حد اثبت مع وجود ااات عام   أجراءوكذلك احلال عند  مع وجود حد اثبت فقط  مستواها  

وجود حد  عند  بدون و الســلســلة مســتقرة   أصــبحت األولالتحليل الخذ الفرق  إجراءللســلســلة، ولكن بعد 
ان الســـــــلســـــــلة مســـــــتقرة   أي(  %10( و )%5( و )%1ن مســـــــتوايت املعنوية )كل معند  اثبت للســـــــلســـــــلة  

 ؤيد خلوها من اجلذر األحادي.وهذا ي I( ~ 1) ومتكاملة من الدرجة
 (2016-1990( لسلسلة بياانت التضخم يف العراق للمدة )P-P testاختبار ) (11جدول )

 األولالفرق  املستوى املتغري
اثبـــــــت   حد اثبت بدون  حـــــــد 

 وااات عام
 حد اثبت بدون 

- التضخم
1.990324 

-
2.189912 

-2.686508 -
6.275205 

-8.026517 

 مستوى
 املعنوية

1% -
2.660720 

-
3.724070 -4.374307 

-
2.664853 -3.737853 

5% -
1.955020 

-
2.986225 -3.603202 

-
1.955681 -2.991878 

10% -
1.609070 

-
2.632604 -3.238054 

-
1.608793 -2.635542 

 .Eviewsاملصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي 
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( ابستخدام اختبار  2016-1990قياس إستقرارية سلسلة بياانت امليزان التجاري ف العراق للمدة)  .ت
Phillips – Perron test 

ــلة   جذر الوحدةنتائج اختبار يوضــــح ( 12اجلدول ) يف العراق،اذ ارهر    التجاريبياانت امليزان  لســــلســ
عند   (%10و  %5و %1عند مجيع مســــــتوايت املعنوية )  غري مســــــتقرةالزمنية كانت  االختبار ان الســــــلســــــلة  
ــتواها   التحليل بوجود حد اثبت مع   إجراءوكذلك احلال عند  مع وجود حد اثبت فقط اختبارها عند مســــــــ

ــلة، ولكن بعد   ــلســــــــــ ــبحتبوجود حد اثبت   لاألو التحليل الخذ الفرق  إجراءوجود ااات عام للســــــــــ  أصــــــــــ
كل من مسـتوايت املعنوية عند  اثبت مع وجود ااات عام للسـلسـلة  وجود حد   عندوحىت    السـلسـلة مسـتقرة

رفض   إىلوهذا يؤدي  I( ~1) ان الســـلســـلة مســـتقرة ومتكاملة من الدرجة  أي(  %10( و )%5( و )1%)
 .وحدةوخلو السلسلة من جذر ال فرضية العدم والقبول ابلفرضية البديلة

ــلـة بيـاانت امليزان اP-P testاختبـار )  (12جـدول ) ــلســــــــــــ -1990تجـاري يف العراق للمـدة )ل( لســــــــــــ
2016) 
 الفرق االول املستوى املتغري

حـــد اثبـــت   حد اثبت بدون 
 وااات عام

حــــد اثبــــت   حد اثبت بدون 
 وااات عام

ــزان  ــيــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــ
 تجاريلا

-
1.75909

9 

-
2.22533

4 

-
2.70176

0 

-
5.38669 

-
5.27330

6 

-
5.19091

6 

مســـــت
 وى

 املعنوية

1% -
2.66485

3 

-
3.73785

3 

-
4.39430

9 

-
2.67429

0 

-
3.76959

7 

-
4.44073

9 

5% -
1.95568

1 

-
2.99187

8 

-
3.61219

9 

-
1.95720

4 

-
3.00486

1 

-
3.63289

6 

10
% 

-
1.80879

3 

-
2.63554

2 

-
3.24307

9 

-
1.60817

5 

-
2.64224

2 

-
3.25467

1 

 .Eviews اإلحصائياملصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج 
ــتقراريةمما ســـــــبق ومن نتيجة   مجيعها يف العراق واليت كانت ان  ملتغريات البحثالســـــــالســـــــل الزمنية  اســـــ

ن هذا يدلل على احتمالية وجود عالقة إف  ،I( ~ 1) الرتبة نفســـهامن   ومتكاملة فرقها األولعند  مســـتقرة
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 مطـلب  موضــــــــــــــوع البحـث واـلذي ســــــــــــــوف يتم اختـبارهـا من خالل  اتتغري تـلك املبني   األـمديـلة  طو   توازنـية 
 اختبار التكامل املشرتك من هذا املبحث.

: اختبار التكامل املشتترتك بني ستتعر الصتترف والعوامل املؤثر  عليه يف العراق للمدة  ثانيا
 جسليوس  –باستخدام نموذج جوهانس  1990-2016

صــــــــــــــــاديــة النقــديــة منهــا   كــهترت   الــذي  األثر  على  الوقوف  إىل  املطلــب  هــذا  يهــدف بعض العوامــل االقت
ـصـــرف  واحلقيقية ابعتبارها )متغريات مســــتقلة( على يتأثر ( اتبع متغري بوصــــفه) ،يف العراق األجنحمســــعر ال

 .ا 
ملعرفة   البحث رئيسـي يف  بشـكل  (Counteraction) التكامل املشـرتك حتليل  أسـلوب  اسـتعمال ت  وقد

طبيعة العالقة التوازنية بني املتغريات يف املدى الطويل والذي يشـــــــرتط ان تكون املتغريات هلذا االختبار غري  
. إذ تنص النظرية االقتصـادية على وجود هلا مسـتقرة ملسـتواها ولكنها تـصبح مسـتقرة عند اخذ الفرق االول

ىت لو ابتعـدت قيم هـذت املتغريات عن قيم توازلـا يف األمـد  عالـقة يف املـدى الطوـيل بني متغريين أو أكثر، ح 
ــمن حتقيق هذت العالقة وذلك يف األمد الطويل. ــري، فان هناك قوى تعيدها إىل هذت القيم وتضــ ـصـ ولقد  الق

 .للوصول للنتائج املطلوبة (Eviews) اإلحصائيالربانمج  واستعمالت 
 هي: أساسيةمناذج  ثالثة على هذا التحليل يتم تقسيموهنا سوف 

 اختبار طبيعة البواقي .1
ـصـــــــــــــــــــري عن tuنقوم ابحتســـاب البواقي )أما اآلن ســـ  ( اليت تقيس ا راف العالقة املقدرة يف األمد الق

ــيح هـل ان البواقي موزعـة توزيـعا طبيعـيا جنـد ان القيمـة االحتمـالـية  ااـاههـا التوازين يف األـمد الطوـيل ولتوضــــــــــــ
ــية   %5وهي أكرب من    (0.326)قد بلغت   (Jarque – Bera)املقابلة الختبار  وعليه ال ميكننا رفض فرضـــــــــ

موزعة توزيعا طبيعيا كما هو موضــــــح   إلاالعدم اليت تؤكد عدم احتواء البواقي مشــــــكلة التوزيع الطبيعي أي  
 يف الشكل اآلا:

 ثالث( اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج ال1شكل )

0

1

2

3

4

5

6

7

-1000 -500 0 500 1000

Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 25

Mean       1.36e-14
Median   59.68350
Maximum  1139.841
Minimum -1012.489
Std. Dev.   540.6305
Skewness  -0.137341
Kurtosis   2.511977

Jarque-Bera  0.326684
Probability  0.849301

 

 Eviewsابالعتماد على الربانمج االحصائي املصدر: من عمل الباحث 
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 البواقي رسم انتشار .2
 اال دار وكما يليسنقوم برسم البواقي ملعادلة 

 ( البواقي لدالة اال دار بني سعر الصرف واملتغريات احلقيقيه يف العراق2شكل)
Actual Fitted Residual Residual Plot 

4 
1016.48876

0355469 
1012.48876

0355469 | *    .     |     .      | 

10 
774.029640

8226533 
764.029640

8226533 |    * .     |     .      | 

21 
975.447133

0088217 
954.447133

0088217 |  *   .     |     .      | 

74 
821.520717

6923413 
747.520717

6923413 |    * .     |     .      | 

456 
423.074364

9937615 
32.9256350

0623851 |      .     *     .      | 

1674 
534.158855

1201323 
1139.84114

4879868 |      .     |     .     *| 

1170 
1021.31545

3586511 
148.684546

4134893 |      .     | *   .      | 

1471 
1225.68893

2833597 
245.311067

1664028 |      .     |  *  .      | 

1620 
1358.32746

8402084 
261.672531

5979161 |      .     |  *  .      | 

1972 
1421.78890

9620067 
550.211090

3799329 |      .     |     *      | 

1930 
1395.93098

0132311 
534.069019

8676894 |      .     |     *      | 

1929 
1459.77802

008874 
469.221979

9112604 |      .     |    *.      | 

1957 
1389.36286

4767902 
567.637135

2320982 |      .     |     *      | 

1936 
1224.72438

6628294 
711.275613

371706 |      .     |     . *    | 

1472 
1276.75686

8064845 
195.243131

9351554 |      .     | *   .      | 

1475 
1149.20873

2103973 
325.791267

8960264 |      .     |  *  .      | 

1267 
1096.64623

2773536 
170.353767

226464 |      .     | *   .      | 

1203 
1543.62398

7265704 
340.623987

2657039 |      . *   |     .      | 

1182 
1457.69624

2389775 
275.696242

3897752 |      .  *  |     .      | 

1185 
1496.44495

2681332 
311.444952

6813321 |      .  *  |     .      | 

1196 
1243.54317

6125322 
47.5431761

2532196 |      .    *|     .      | 

1233 
1173.31649

7153974 
59.6835028

4602605 |      .     |*    .      | 

1232 
1430.12558

517169 
198.125585

1716897 |      .   * |     .      | 

1214 
1431.83280

2159781 
217.832802

1597807 |      .   * |     .      | 

1247 
1789.16843

6057384 
542.168436

0573841 |      *     |     .      | 
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 Eviews اإلحصائيالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البرنامج 

 اختبار استقرارية البواقي .3
 (، وذلك بتقدير الصيغة اآلتية:tuمدى سكون أو استقرارية سلسلة )بعد ذلك نقوم ابختبار 

ttt uu  += −1 ……………….)5) 

وايت تمســـ عند و  بوجود حد اثبت وااات عام عند مســـتواها  مســـتقرة  الســـلســـلةان هذت   النتيجةوكانت 
وهذا ما يبني لنا احتمالية وجود عالقة تكامل مشرتك   وكما ما موضح ابجلدول التال،  %10و  %5  املعنوية

 بني متغريات النموذج الذي سوف يتم اختبارها ابلنقطة التالية من هذا املطلب.
 اال دارمعادلة  ( سلسلة البواقيP-P test( اختبار )13جدول )

 

 Eviewsاملصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي 
 اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك بني سعر الصرف واملتغريات النقديه .4

ــلة البواقي ــلســ ــتقرارية ســ ــعر  ســــوف نقوم إبجراء بعد ان خلكدان من اســ اختبار للتكامل املشــــرتك بني ســ
ـصــرف  وقد  جوهانســـن،ومن خالل منوذج    2016-1990للمدة   يف العراق املتغريات احلقيقيةو   األجنحمال

إلـا ترتبط مع   تلـك املتغريات املـذكورة أي  رهر من نتـائج التحليـل ان هنـاـلك عالقـة تكـامـل مشــــــــــــــرتك بني
ا ســوف تؤثر على املتغريات  احده يفان التغريات اليت حتدب    أي  األمدطويلة   توازنيةبعالقة   ســعر الصــرف

 خلثريا قواي مستقبال وكما هو موضح ابجلدول التال: األخرى
ــن  14جدول ) ــرف ل( اختبار جوهانســـ ـصــ ــعر ال يف العراق  قيقيةاملتغريات احل ولتكامل املشـــــرتك بني ســـ

 (.2016-1990للمدة )
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  

 املستوايت املتغري
 حد اثبت وااات عام حد اثبت

 54717 5.3- 1.557573- سلسلة البواقي

 مستوى
 املعنوية

1% 1.33854- 5.46715- 
5% 2.02338- 4.22426- 

10% 2.66041- 4.26145- 
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.620082  47.75851  42.85613  0.0211 

At most 1  0.574264  27.43469  22.79707  0.0314 

At most 2  0.361323  19.502049  15.49471  0.3210 

At most 3  0.004114  3.086573  3.041466  0.2 686 
     
          
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.620082  20.32382  27.58434  0.0 192 

At most 1  0.574264  17.93264  21.13162  0.0 324 

At most 2  0.361323  9.415477  14.26460  0.0 532 

At most 3  0.004114  0.086573  3.841466  0.0 686 
     
          

 Eviewsاملصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي 
 االستنتاجات والتوصيات

ـصــــرف  .1 ـصــــاد العاملي، ألن   األجنحملســـــعر ال ـصــــاد احمللي ابالقت أمهية كبرية تتمحور من خالل ربط االقت
صــرف يع ة العاكســة ملركز البلد التجاري مع العامل ا ارجي وذلك من خالل العالقة بني آاملر  دســعر ال

 .االستريادات والصادرات
ـصــــرف  .2 ــعر ال جمموعة من   ، ت اســـــتخراجاألجنحممن خالل النظرايت اليت حاولت تفســـــري حمددات ســـ

ـصــــرف وكان من ابرزها العوامل احلقيقية )الناتج احمللي   ،  اإلمجالالعوامل احلقيقية اليت تؤثر يف ســـــعر ال
 .امليزان التجاري(و التضخم، و 

أثبتت نتائج االختبار ان التغريات اليت حتدب يف املتغريات احلقيقية تؤثر خلثريا قواي على سـعر الـصرف  .3
 2Rكما يوضحه معامل التحديد يف النموذج    %82فسريية للنموذج اذ بلغت  يف العراق وفقا للقوة الت

ـصــــــرف مبقدار ) GDPفان زايدة   ( وحدة.  4.74بوحدة واحدة يؤدي إىل اافايف معدالت ســـــــعر ال
 ( وحدة.1.725التضخم تؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف بـــ )وكذلك معدالت  

 التوصيات 
ــلبيــة اليت ترتكهــا عمليــة ربط الــدينــار العراقي ابلــدوالر  آلانــب ا  البنــك املركزي العراقيعلى   .1 اثر الســــــــــــ

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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البنك املركزي العراقي واملطبق حاليا، بســبب   اســتمرار العمل بنظام ســعر الصــرف املعوم املدار من قبل .2 
ضــعف القطاعات اإلنتاجية )الصــناعية و الزراعية( يف البلد إىل حني تقوية تلك القطاعات والنهويف 
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دراسة تحليلية آلراء  - أثر القيادة الخادمة على االداء االبداعي للعاملين

 -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- 
 Fatlawi-Assist. Prof. Mithaq H. Al  (1)ميثاق هاتف الفتالوي م.دأ.

 Muhammad Muhi Raheem   (2)محمد محي رحيم

 المستخلص

اهلـدف من هـذت البحـث معرفـة خلثري القيـادة ا ـادمـة على االداء االبـداعي للعـاملني، ومن اجـل حتقيق 
اهداف البحث ت تـصميم خمطط فرضـي يوضـح طبيعة العالقة بني متغريات البحث احلال. ولغريف اختبار  

ربالء الفضـائية( للحـصول على فرضـيات البحث ت تطبيق البحث على عينة من األفراد العاملني يف )قناة ك
ــتبانة( اليت اعدت هلذا الغريف ( 117وزعت على عينة بلغ حجمها ) ،املعلومات املطلوبة عن طريق )االســـ

ميثلون شــــرحية العاملني يف قناة كربالء الفضــــائية من مســــؤول الشــــعب والوحدات وابة من املنتســــبني. وقد 
ـصـــائية عدة للوصــــول اىل النتائج املتعلق  ا ومن أمهها )التحليل العاملي  اســــتعمل البحث احلال ادوات اح

وحتليل   ،ومعامل االرتباط البســــــــــيط  ،و اال راف املعياري  ،الفا ومعامل التحليل كرونباخ ،االســــــــــتكشــــــــــايف
. وتوصـل البحث اىل جمموعة من النتائج أمهها )وجود عالقة (Fواختبار ) (،Tاال دار البسـيط، واختبار )

ـصـــــائية اجيابية بني متغري القيادة ا ادمة واالداء االبداعي للعاملني( وبناًء عل ى ارتباط وخلثري ذات داللة إح
ــائية اميان  ــتثمر قناة كربالء الفضــــــ تلك النتائج قدم الباحث جمموعة من التوصــــــــيات ابرزها ضــــــــرورة ان تســــــ
مالكا ا بســـــــمات القيادة ا ادمة وتعمل على اســـــــيدها بشـــــــكل اوضـــــــح على اريف الواقع واالفادة منها 

 
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد -1
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد -2
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هم القدرة ئعنوية واملادية واعطابتعميق مســـــــــــــتوايت االنتماء لدى االفراد العاملني يف القناة وزايدة مميزا م امل
على التعبري عما يدور يف عقوهلم من افكار وحلول ومشـــــاريع بتحقيق افضـــــل مســـــتوايت املنافســـــة 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

 أوال: تساؤالت البحث:
 يعكس ما يهدف الباحثني اىل دراسته كاالا:يقوم البحث على تساعالت عدة 

 ما مستوى توفر مسات القيادة ا ادمة يف قناة كربالء الفضائية؟ .1
 ما مستوى امتالك االفراد العاملني يف قناة كربالء الفضائية لوداء االبداعي؟ .2
 ة؟كيف تؤثر القيادة ا ادمة ابألداء االبداعي لوفراد العاملني يف قناة كربالء الفضائي .3
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 :ثانيًا: أهمية البحث 
ــعـيد   ن  إ أمهـية البحـث تتمحور حول نقطتني تتعلق االوىل مـبا حتتـله متغريات البحـث من أمهـية على صــــــــــــ

اذ تشـكل القيادة ا ادمة احدى االسـس الفكرية   ،التأطري املعريف واصـالتها العلمية لدى الباحثني واملهتمني
خرية ملا لثله من نقلة فكرية وعملية لتحقيق االهداف املرســــــــــومة اليت ت تركيز االهتمام عليها يف العقود اال

من خالل مناخ وريفي يســـودت االمن الوريفي والثقة والتعاون مبا يؤدي اطراف العمل على بذل املزيد من 
وما توفرت هذت الفلســـــــفة القيادية من فرص متاحة للعاملني للقيام ابلعمل    ،اجلهود لتحقيق متطلبات العمل

 م من خالل منحهم الثقة لتحقيق أفضل مستوايت االداء املتمثلة ابألبداع يف العمل.النفسه
أما النقطة الثانية فتتعلق ابملكانة اليت حتتلها )قناة كربالء الفضــائية( ابعتبارها مرجعاً ميثل شــرحية واســعة  

يات اجملتمع مما من اجملتمع العراقي والعريب وهي تشــــــــــكل عامل خلثري مباشــــــــــر وفعلي يف توجيهات وســــــــــلوك
وهي بذلك    األســاســية،يســتلزم أن تكون هذت القناة ذات مناخ واجواء تشــجع العاملني على اداء رســالتها  

ــة متغريات البحث احلال يف تلك   ،حمط أنظار املهتمني واملتابعني من مجيع دول العامل مما يعزز أمهية دراســــــــــ
 القناة.

 ثالثًا: أهداف البحث 
ــاســــي اىل بيان )خلثري القيادة ا ادمة على االداء االبداعي للعاملني( يهدف البحث احلال بشــــ  كل اســ

ــائية وبعد التعرف على مشـــــــكلة البحث وأمهيتها   ،عن طريق عينة من االفراد العاملني يف قناة كربالء الفضـــــ
 يسعى البحث احلال اىل:

ــتوى أدراك االفراد عيـنة البحـث لتوافر مسـات القـيادة ا ـادمـة ـلدى .1 االدارات العلـيا يف قـناة    قـياا مســــــــــــ
 كربالء الفضائية.

 التعرف على مستوى االداء االبداعي لوفراد العاملني يف قناة كربالء الفضائية. .2
 .توضيح العالقة بني القيادة ا ادمة واالداء االبداعي للعاملني يف قناة كربالء الفضائية .3
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 رابعًا: املخطط الفرضي للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )
 خامسًا: فرضيات البحث

 الفرضية الرئيسة األوىل: .1
ـصــائية اجيابية بني ) القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي( توجد عالقة ارتباط ذات داللة إح

 :وتتفرع من هذت الفرضية مخس فرضيات فرعية هي
 .االداء االبداعي ومتغري توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية -أ
 .عياالداء االبدا ومتغريبني بعد املشاركة  اجيابية إحصائيةذات داللة توجد عالقة ارتباط  - ب
 اإلبداعي.االداء  ومتغريبني بعد الرعية  اجيابية إحصائيةذات داللة توجد عالقة ارتباط  - ت
 .االداء االبداعي ومتغريبني بعد التواضع  اجيابية إحصائيةذات داللة توجد عالقة ارتباط  - ب
 .االداء االبداعي ومتغريبني بعد الثقة  اجيابية إحصائية ذات داللة توجد عالقة ارتباط -ج
 الفرضية الرئيسة الثانية: .2

ــائية اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي( ـصـــ  ،)توجد عالقة خلثري ذات داللة إح
 :وتتفرع من هذت الفرضية مخس فرضيات فرعية هي

 
 اخلادمةالقيادة 

 املودة االخالقية-
 املشاركة-
 الرؤية-
 التواضع-
 الثقة-

 

 االداء االبداعي للعاملني

  االرتباط
 أتثري مباشر 
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 االبداعي.توجد عالقة خلثري ذات دالله إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري االداء  -أ 
 توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة ومتغري االداء االبداعي. - ب
 توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الرعية ومتغري االداء االبداعي. - ت
 ي.توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد التواضع ومتغري االداء االبداع - ب
 توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الثقة ومتغري االداء االبداعي. -ج

 سادسًا: حدود البحث
احلدود البشــرية: ركز البحث احلال على جمموعة من مســؤول الشــعب والوحدات وابة من املنتســبني   .1

 يف قناة كربالء الفضائية.
 /2018احلال يف قناة كربالء الفضـائية خالل املدة من ) احلدود الزمانية: قام الباحث بتطبيق البحث .2

 (.28 / 4/ 2018( واىل غاية )28 /2
يف حمـافظـة كربالء   /احلـدود املكـانيـة: مشلـت جمتمع البحـث االفراد العـاملني يف قنـاة كربالء الفضـــــــــــــــائيـة .3

 .املقدسة
 سابعًا: عينة البحث واختيارها

 اختيار عينة البحث -أ
عدداً من مسـؤول الشـعب والوحدات وابة من املنتسـبني يف قناة كربالء الفضـائية،  مشلت عينة البحث 

( اســتبانة، وكان عدد االســتباانت املســرتجعة 150( فرداً، وت توزيع )450اذ بلغ عدد أفراد جمتمع البحث )
ـصــــاحلة )135) ـصــــاحلة للتحليل عد ( وكانت18( وعدد االســـــتمارات غري ال دها االســـــتمارات االســـــتبانة ال
 االا: (1اجلدول )( وكما مبني يف %78( اذ بلغت نسبة االستجابة على االستبانة ما يقارب )117)

 عدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة لعينة البحث (1جدول )
 النسبة  العدد  االستمارة  جمتمع البحث

 قناة كربالء الفضائية

 % 100 150 املوزعة 

 % 90 135 املسرتجعة

 % 12 18 صاحلة غري 

 % 78 117 الصاحلة  

 املصدر: من إعداد الباحث
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 وصف عينة البحث - ب 
ــم ) ــوائي تضــ ــكل عشــ ــتوايت إدارية خمتلفة من أفراد قناة  150ت حتديد عينة البحث بشــ ( فرداً، من مســ

ـصــوير وشـــعبة االخبار واملراســـلني( ومســـؤولو الوحدات   كربالء الفضـــائية منها مســـؤولو الشـــعب )شـــعبة الت
 العالقات، وحدات االعداد والتقدي(.)وحدات  

 ثامنًا: أدوات البحث
منها الكتب االجنبية   دد من الكتباجلانب النظري: أعتمد الباحث يف إغناء اجلانب النظري على ع .1

 .والعربية واجملالت االكادميية املتخصصة والدورايت والرسائل و األطاريح 
على فقرات استمارة االستبانة املوزعة على عينة البحث من أفراد قناة    اجلانب العملي: اعتمد البحث .2

ـصــــــول على املعلومات والبياانت، وقد ت مراعاة يف  صـــــــياغة أســـــــئلة االســـــــتبانة كربالء الفضـــــــائية للح
 ابلبساطة والوضوح يف تشخيص متغريات البحث، وقد تتكون االستبانة من جزأين.

 التعريفية من حني يتضمن هذا اجلزء كاالا: اجلزء األول: يشمل املعلومات -أ
ـصــــــــــيل  ـصــــــــــب الوريفي، النوع االجتماعي، الفئة العمرية، التح موصـــــــــــفات عينة البحث تشـــــــــــمل )املن

 ات ا دمة(.الدراسي، سنو 
 متغريات البحث وهي كاالا: اجلزء الثاين: يشمل - ب
( 5بعد املشــــــــــاركة )  ،( فقرات5بعد املودة االخالقية )  ،القيادة ا ادمة: ميثل مخســــــــــة ابعاد وهي .1

 ( فقرات.2وبعد الثقة أيضا  ضمت )  ،( فقرات5بعد التواضع ) ،( فقرات5بعد الرعية )  ،فقرات
 ( فقرة.13أحادي البعد ويتكون من ) للعاملني: ميثل مقياااالداء االبداعي   .2

 تاسعًا: التعريفات االجرائية  
 -فيما  ا للتعريفات االجرائية ملتغريات البحث واليت ميكن توضيحها وفقاً لالا:

هي عملية مســــــــــــاعدة االفراد العاملني ودعمهم ومســــــــــــاند م وتزويدهم ابملعلومات   -القيادة ا ادمة: .1
االحرتام والـدافع الـذاا من اجـل حتقيق االهـداف املنشــــــــــــــودة وجعلهم قـادرين على االبـداع  ومنحهم  

 واالبتكار داخل وخارج املنظمة.
هي عملية قيام القائد ا ادم ابلتضحية من أجل االخرين ومعامال م معاملة   -املودة االخالقية: -أ

 اجا م فوق مصلحته الذاتية.حسنه واعطائهم االولوية يف اجناز اعماهلم وتوفري رغبا م وح 
ــاركة: - ب ــاركة االفراد العاملني داخل املنظمة يف عملية اختاذ   -املشــ هي عملية قيام القائد ا ادم مبشــ

 القرارات املهمة لكي يساعدهم على التطور واالبداع وحتمل املسؤولية.
ــتقبلي كمـا ـلدـيه  هو عـبارة عن امتالك القـاـئد ا ـادم رعـية قوـية يف الوقـت احلـال وامل  -الرعـية: - ت ســــــــــــ

 القدرة على تقدي رعية أكثر اجيابية للتنبؤ بعمل املنظمة.
هو قدرة القائد ا ادم على التغلب على االســـــــــتعالء والتكرب امام االخرين والرتكيز    -التواضـــــــــع: - ب

ــع بزرع عالقة قوية بينه وبني االفراد مما خيلق  على متطلبات االفراد و يقوم القائد ا ادم املتواضــــــــ
 عمل اجيابية تعزز من قيمة املنظمة. بيئة
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يعد عنـصر الثقة من العناصـر املهمة اليت يقوم  ا القائد ا ادم داخل املنظمة واليت يعزز   -الثقة: -ج 
ــداقية يف العمل لدى االفراد العاملني مما يســـــــــــــهل عملية حتقيق اهداف  صـــــــــــ مبوجبها االنتماء وامل

 املنظمة. 
لوك اإلنســاين الذي يولد افكاراً جديدة تتصــف ابجلدة واالصــالة هو الســ  -االداء االبداعي للعاملني: .2

 والفائدة واليت تؤدي اىل التغري بشكل اجيايب لنتائج وموارد املنظمة وحتسني أدائها.
 الجانب النظري : المبحث الثاني

 اواًل: القيادة الخادمة

 هاوتعريفمفهوم القيادة اخلادمة   -1
ـصـــــــــورة عامة هي العملية اليت عن طريقها يؤثر شــــــــــخص معني يف اآلخرين لتحقيق هدف  ن  إ القيادة ب

(. اما كلمة Sharma & Jain,  :2013  310معني وتوجيه املنظمة بطريقة اعلها أكثر لاســـــــــــــكاً وترابطاً )
خدامها لتشــري اىل  خادم على الرغم من ان هلا دالالت ســلبية اال ان الواقع العملي يشــري اىل الا ميكن اســت

العمل من اجل تقدي شـــيء اىل األخر وهذا املعىن ليس ســـلبياً وامنا ينطوي على تقدي املســـاعدة لحخرين 
ـصـــــلحة املنظمة   ـصـــــايب والشــــــعور ابملســــــؤولية اات االخرين ما يســــــهم يف حتقيق غريف امسى وهو م وتعزيز امل

متزايد كولا لثل احد اشـــــــــكال القيادة  (. اذ اصـــــــــبحت القيادة ا ادمة حمط اهتمام17:  2016)حلحم، 
(. واصــبح االســلوب الكالســيكي للقيادة واالدارة غري مالئم للمرحلة احلالية اذ Spears,2010:26املثالية )

ان منــاذج القيــادة اليت جــاءت بنظريــة القيــادة ا ــادمــة تعــد من اروع منــاذج القيــادة على االطالق وتعــد من 
 :Farling et al., 1999على العالقـة بني طريف العمليـة ومهـا القـادة واالتبـاع )املـداخـل احلـديثـة اليت تركز  

القيادة ا ادمة تعد مدخاًل للقيادة يركز على مســـــــــاعدة العاملني ولكينهم من اشـــــــــباع حاجا م  ن  إ(.  51
ـصــــاحلهم ا اصـــــة وهذ ـصــــاحلهم واعطاء قيمة عالية  دمة االخرين على حســـــاب م ا وطموحا م وااليفاء مب
ــتعـداداً  ـدمـة منظمـا م   ميكن ان يســــــــــــــاعـد االفراد على ان يكونوا اكثر اجيـابـياً وحكمـة وكـذـلك اكثر اســــــــــــ

ــتثمـار يف تنميتهم و 31:  2013)ابراهيم،   (. ان هـدف القـاـئد ا ـادم هو تطور اآلخرين عن طريق االســــــــــــ
ـصـــايب العام (.  Andersen,2008:9)  رفاهيتهم من أجل حتقيق أجناز العمل بشــــكل اكثر اهتماماً وتطوراً لل

إذ يســـــــــــــــاعـد القـائـد ا ـادم يف حتفيز اآلخرين على العمـل معـا بشــــــــــــــكـل تعـاوين لتحقيق أفضـــــــــــــــل النتـائج 
(Muslimah &,2016:18 Augustineــتعرايف التعاريف املذكورة أنفاً ميكن للباحث تعريف  (. وبعد اســــ

ــاند ــاعدة االفراد العاملني ودعمهم ومســـــ  م وتزويدهم ابملعلومات ومنحهم القيادة ا ادمة )هي عملية مســـــ
االحرتام والدافع الذاا من اجل حتقيق االهداف املنشــــــــــــودة وجعلهم قادرين على االبداع واالبتكار داخل  

 .(وخارج املنظمة
 أمهية القيادة اخلادمة  -2
ــلحة يهدفون لتحقيق االهداف  ن  إ صــــــــــ القيادة ا ادمة تعطي للفرد فهماً واضــــــــــــحاً وأن أصــــــــــــحاب امل

التنظيمية ومن مث حتفيز أنفســــــهم على بذل جهد متواصــــــل لتحقيق تلك األهداف وعلى الرغم من الرعاية 
لداخلية مما جيعلهم واملســـاعدة واحرتام العاملني فإنه يعطي هلم ا ربات النفســـية اجليدة والرضـــا وااثرة الروح ا
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ن يشــعرون بزايدة رغبتهم و ينظرون ابالنتماء إىل اجملتمع، يف حني جيعل القائد ذو الشــخصــية اجليدة واملورف
ابلبقاء يف مكان العمل وتشــــــــــري العديد من الدراســــــــــات إىل أن القائد ا ادم يكون له خلثري إجيايب يف والء 

القيادة ا ادمة العاملني على بلوغ مسـتوايت عالية من   (. كما تسـاعدDing et al.  2012:209,العاملني)
ــا املورفني وااللتزام  النشـــــــــاط واملعرفة الفكرية والســـــــــماح هلم لكي يعيشـــــــــوا حياة متوازنة ومن مث زايدة رضـــــــ

(. كما ان القادة ,Maharaj  87 :2015التنظيمي وهي من العناصـر االسـاسـية يف حتديد األداء التنظيمي )
ــافة بينهما و يعد لجاً شــــــــاماًل للعمل   ـصـــــــر املســــــ ا ادمون يقومون ابلعناية احلقيقية للمورفني بدال من ح

 (.Awan et al., 2012:44إلعطاء املزيد من القيمة الشخصية والنزاهة للمورف )
 ابعاد القيادة اخلادمة   -3

واـلذي يتكون من   (Khan et al., 2016)أعتمـد الـباحـث يف قـياا متغري القـيادة ا ـادـمة على مقـياا
 الثقة( وفيما يلي توضيح هلا: ،التواضع ،الرعية ،املشاركة األخالقية،االبعاد التالية )املودة 

 املودة االخالقية: .1
ــعـار  املودة االخالقيـة هي كلمـة )يواننيـة( تعين املودة االجتمـاعيـة أو االحرتام يف معـاملـة اآلخرين واشــــــــــــ

ا يف مقدمة مهام القائد ا ادم وتعرب املودة عن تواضــــــــــــــع القائد و االهتمام االخرين الم ذو قيمة واليت خل
ابآلخرين ومشـاركة االفراد و السـعي اىل ما هو حق وخري للمنظمة و ارهار الرمحة يف املعتقدات والقيم مع  

  2003:2)مجيع االفراد والرتكيز على هــدف املنظمــة وعلى رفــات أتبــاعهــا وخلق التعــاون وإدامتــه يف املنظمــة  
Winston  .),املودة االخالقية بني القائد ا ادم واتبعيه تدل على عالقة اجتماعية يســـــــــــبقها حســـــــــــن  ن  إ

أخالقي وتصاحبها الرمحة إبرادة ذاتية وتشري اىل عمل الشيء الصحيح ابلوقت الصحيح للسبب الصحيح  
 (.Waddell, 2006:3و يقصد ابملودة أحساا اجتماعي او أخالقي واعتناق احلكم واملوافقة املقصودة )

 املشاركة:   .2
تؤدي املشـاركة اىل تشـجيع االتباع وتسـهيل مهام عملهم واملسـاعدة يف حتديد وحل املشـاكل فضـال عن 

(. وكما توصــف املشــاركة اللا تطور اآلخرين يف Liden,2008:162حتديد مىت وكيفية تنجز مهام العمل )
هم وإشراكهم يف املعرفة إذ خيدمهم أوال املنظمة عن طريق تعامله مع الـ )أان( ا اصة  م وعن طريق تشجيع

و يبين ع القات معهم وينظر اليهم كقادة للمســـــــــــــتقبل وإن القائد ا ادم يبحث عن املواهب الكاملة لدى 
األتباع  من اجل ارهار افضـــــل ما لديهم ويغفر هلم ويســـــاعدهَم على التعلم من حاالت الفشـــــل ويســـــتغرق 

ــتعملوهـا يف أداء عملهم بتـقدير وطـاـقة اكرب يف إعـدادهم دائمـاً    اً وقتـ  ــالـيب احلـديـثة اليت يســــــــــــ لتجـدـيد االســــــــــــ
 .(Parolini 2004:4,وجدارة عالية )

 الرؤية: .3
القائد ا ادم هو الشخص القادر على إهلام الرعية داخل املنظمة فهو لديه إحساا قوي مينحه القدرة 

ــعب التنبؤ به كما أن لديه القدرة على تقدي رعية ـصــــ ــرتاتيجية للمنظمة وجعل اآلخرين    على التنبؤ مبا ي اســـــ
ــعور  ــرتاتيجية املرتبطة  ا إىل أن هذت القدرة تقاا عن طريق شـــــــــ يؤمنون بقدراته يف حتقيق األهداف االســـــــــ

ـصــــــفة ابلقيم اليت حيملها ) ـصــــــية القائد مت (. والرعية هي الفعل أو Parolini,  2004:5قوي ومهم يف شـــــــخ
وتشــــــري فكرة الرعية اىل أن القائد يتطلع ويرى الشــــــخص كشــــــخص  القوة للقائد ا ادم من الناحية النظرية  



  

280 

 27:  العدد

 ن  إ(. و Jacobs,2006:7ذات قيمة و يعرتف ابلتنبؤ املســــــــتقبلي لكل فرد ويســــــــعى إىل مســــــــاعدة اجلميع ) 
 ،مهمة القادة هي تشـــجيع االفراد على تبادل أفكارهم اجليدة يف لاية االمر  لق رعية مشـــرتكة  م اجلميع

ئد والســـــمة اليت تضـــــعه يف موقف جلذب االتباع هو عندما يوضـــــح القائد قدرته على الرعية وان عالمة القا
 .,(.Olesia et al 88:2013ألكثر وضوح و األفضل وجهة للمنظمة )

 :التواضع .4
يعد التواضــــــع االســــــاا الذي ميكن القائد من ممارســــــة ا دمة اات التابعني ويعرف على أنه قدرة املرء 
على أن يرى اآلخرين كبارا يف نفســـــه والتواضـــــع ضـــــد الغرور الذي يعين أن يرى املرء نفســـــه أكرب حىت من 

رب واالســـــــــــتعالء والرَتكيز  أولئك الذين هم أقدر منه فالتواضـــــــــــع يعرب عن قدرة القائد على التغلب على التك
ــمن   ــاا  م وإبجنازا م و القدرة على حفاظ املواهب والذي يتضـــ ــه واإلحســـ على االخرين من داخل نفســـ
القبول الذاا ويشــــــــــمل كذلك فكرة التواضــــــــــع احلقيقي كما ال جيري الرتكيز على الذات ولكن لرتكز على  

ع مع ضـــعف الثقة ابلنفس ولكن بدال من ,(. النه ال ميكن مســـاواة التواضـــ Winston  2003:2اآلخرين )
ذلك التواضع هو يتماشى مع ال )أان( اإلجيابية وقد يعتقد البعض التواضع هو شيء سلحم بينما األمر هو 
ــاســـــــــــهم للقيم  عكس ذلك، فالقادة املتواضـــــــــــعون ميكن أن يكونوا جريئني جداً عندما يتعلق األمر إبحســـــــــ

 (.Dennis&Bocarnea,2004:602واملبادئ االخالقية وعمل الشي الصحيح )
 الثقة: .5

تتمـثل الثقـة بثقـة القـاـئد ا ـادم يف ـقدرات الـتابعني لتحقيق االهـداف التنظيمـية والثقـة جزء ال يتجزأ من 
ـــبب يوضــــــــــــــح  القـيادة ا ـادمـة وميكن رعـية القـاـئد مع ألتـباع اليت حتـدب الثقـة والعمـل مع الرعـية وهلـذا الســــــــــــ

(Patterson’sابن الثقة اليت حتد )  ب يف وقت الرعية نفســـها تســـاعد على تقدي عملية مشـــاركة القائد مع
ــر التنظيميـة ) ــتوى ثقـة الفرد هو قـدرتـه أو Winston  2003:4االتبـاع فيمـا يتعلق ابلعنـاصــــــــــــ ,(. أن مســــــــــــ

ـصــــــــدق ختلق  اســـــــــتعدادت للعمل على وفق أخالقية عادلة ونزيهة وبطريقة ميكن التنبؤ  ا وأن قيم النزاهة وال
(. وان هدف القيادة ا ادمة هو اعطاء Jacobs, 2006:7لتابعني والقائد وتؤدي إىل املصداقية )الثقة بني ا

ــتعداد لتحمل املخاطر  دمة اآلخرين بشـــــــــــكل جيد ويؤمن  الثقة لحخرين فالقادة ا ادمون هم على اســـــــــ
 (.Focht&Ponton,2015:52القادة ا ادمون الم اصالء وميكن االعتماد عليهم )

 االداء االبداعي للعاملنيثانيًا: 

 مفهوم وتعريف االداء االبداعي للعاملني .1
ــيئاً ما مل يكن موجوداً  ( أن ما مييز االبداع  91:  2005)الســــعيدي،    االبداع هو العملية اليت تعطي شــ

عن االبتكــار هو التعبري عن قــدرة التفكري الغري تقليــدي او اعتمــاد الرباعــة او ا يــال لتوليــد طرق جــديــدة 
(. ان  14:  2010وغري مألوفة وأصـــــيلة او حلول اســـــتثنائية، ويقف عند حدود الفكرة )الزعحم و خريس، 

االداء االبـداعي هو إنتـاج أفكـار جـديـدة ومفيـدة، واالبتكـار هو التنفيـذ النـاجح لوفكـار اإلبـداعيـة داخـل 
املورف على   (. ويوصــــــــــــــف االداء االبــداعي النــه قــدرةGumusluoglu & Ilsev,2009:461)  املنظمــة

ــكلة إذ يتم هذا االنتاج بقدر من الطالقة   ــلوب عمل جديد او فكرة جديدة او حل مميز ملشــــــ االنتاج الســــــ
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:  2013الفكرية واملرونة الذهنية واالصــالة والقدرة على التحليل والربط واحلســاســية للمشــكالت )العتيحم، 
االبداعي هو عملية مسـاعدة الفرد على فقد بني ابن السـياق العام لوداء   (,Torance  1962(. أما )27

ان يكون اكثر حســـــــــاســـــــــية للمشـــــــــاكل او حل املشـــــــــكلة وجوانب النقص والتغريات االبداعية واملعلومات 
والبحث عن حلول فريدة، والتنبؤ وصـياغة الفرضـيات وتقيمها واعادة صـياغتها وتعديلها اىل نتائج جديدة 

(. لذلك عندما نعود Glynn, 2000: 276  &Drazin) يســتطيع االشــخاص املبدعون نقلها اىل االخرين
اىل أدبيــات االداء االبــداعي للعــاملني جنــد أن هنــالــك وجهــات نظر خمتلفــة من قبــل البــاحثني، وقــد حــاول 

ــع جدول ) ــل الزمين  2الباحث وضــ ــلســ ( بتعاريف االداء االبداعي لبعض الكتاب والباحثني وحســــب التســ
 هلا.

 بداعي( تعاريف االداء اال2اجلدول )
 املصدر  التعريف  الباحث  السنة 

1959 Anderson   هو عملـية موجهـة  و اهلـدف يتم بـنائهـا من
أجل التغيري اإلجيايب يف املنظمة للوصـــول اىل 

 أشكال جديدة.

(Klaus, 1991:178) 

1983 
 

Amabile et 
al 

هو إنتــاج أفكــار جــديــدة ومفيــدة لــدى أفراد 
أو   معني  هـــــدف  أو جمموعـــــات  و حتقيق 

 معامل مشكلة معينة متعلقة ابلعمل. 

(2007:1  ,
Rosenberg) 

1996 Oldham & 
Cummings  

أو   ــار  األفـــكـــــ أو  ــات  املـــنـــتـــجـــــ ــد  تـــولـــيـــــ هـــو 
ألــــــا   أي  بشــــــــــــــرطني،  تفي  اليت  اإلجراءات 
جديدة أو أصـــــــــــــيلة وأن تكون ذات صـــــــــــــلة  

 مفيدة للمنظمة.

(MALIK& CHOI, 
2014:1) 

2005 Amabile et al  لتغيري هو عمليـــــة ا روج الفكـــــار جـــــديـــــدة 
املنتجـــات وا ـــدمـــات والعمليـــات من أجـــل  

 حتقيق أهداف املنظمة بشكل أفضل.

(Avey et al., 
2011:2) 

2011 Cheung  &
Wong 

هو جمموعــة من املهــارات والقــدرات واملعرفــة  
لتوليــــــد   االفراد  قبــــــل  من  املتنوعــــــة  وا ربات 
ــل   وحـــ القرارات  ــاذ  واختـــ ــدة  ــديـــ اجلـــ ــار  االفكـــ
املشــــــــــــــكالت وإجنــــاز مهــــام العمــــل بطريقــــة  

 فاعلة.

(Suifan &Janini, 
2017:285) 

 املصدر: من أعداد الباحث ابالعتماد على املصادر أعالت
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 اخلصائص االبداعية للعاملني. .2 
االفراد املبدعني لديهم االنفتاح على التجربة من حيث االنشطة اجلديدة والعمل االستباقي ويسعى   ن  إ

ومن   ،املبدعون اىل لج جديد لتحســني االداء وحتقيق أفضــل النتائج وحتمل روح املخاطرة يف مكان العمل
، 4 :2016)  املـبدعنيمث ـفان تولـيد وتطوير االفكـار اجلـدـيدة هو جزء اســــــــــــــاســــــــــــــي من حـياة هؤالء االفراد  

Decramer   &Audenaert( ويرى .)hiting, 1988 ــخاص املبدعني ــية لوشــ ــائص االســــاســ ـصـ ( ان ا 
هي ان تكون ـلديهم ـقدرات عـالـية يف التجرـبة يتم توجيههـا بقوة  و العمـل واالعتمـاد على احلـدا واحلكم 

املشــــــــــــاكل وميتلكون طاقة عالية ومرونة يف التفكري  الذاا يف العمل والثقة ابلنفس ولديهم القدرة على حل 
(Whaley, 1993: 25(ولقد بني .)Amabile,1998 أن االفراد املبدعون لديهم العديد من امليزات اليت )

ـــلة ابجملـاالت واملهـارات املتقـدمـة  صــــــــــــ ميـتازولـا من أقرالم املـبدعني وـلديهم جمموعـة غنـية من املعـارف ذات ال
ــاً للمخاطرة ولديهم  وجيدون عملهم حافزاً  ــتقاًل وغري تقليدي وأكثر عرضـــــــ وجوهرايً فألم ميثلون عماًل مســـــــ

ــعة وانفتاح اكرب على التجارب اجلديدة  ــايب واســـــــ ـصــــــ (. وكذلك  Zare, 2013:   &Beheshtifar 244)م
عية  االفراد املبدعني لديهم الذكاء فوق املتوســــــــط لتجميع املعلومات وحتليل األفكار وتطبيق أفكارهم االبدا

صــــــــــــــغرية من املعلومـات وـقدر م على ربطهـا بطرائق ال ميكن ألحـد أن يتخيلهـا و  و ـيدركون أمهـية القطع ال
ـلديهم القـدرة على التحقق الفـاـئدة الكبري من هـذا االفكـار اجلـدـيدة وطرحهـا ـلدى االخرين على الرغم من 

يف البحث عن هذت األفكار عن أن الذكاء يسـاعد االفراد على اكتشـاف أفكار جديدة وان اسـتمرار الفرد  
 .(Mcshane & Vonglinow, 2010:215) طريق التجربة وا ربات الذي ميتلكها االفراد املبدعون 

 مقياس االداء االبداعي للعاملني  .3
ــع مقـياا أحـادي البـعد لوداء اإلـبداعي من قـبل )  ا( ويتكون هـذScott & Bruce 1994 ,ت وضــــــــــــ

ســـــبيل املثال )احبث دائماً عن التكنولوجيا والتقنيات اجلديدة من اجل   ( فقرات ومنها على6املقياا من )
)أتقبل دائماً  ،)دائماً ما اقوم ابقرتاح طرائق واســـــــاليب جديدة يف العمل املوكلة اليه( ،حتســـــــني اداء عملي(

واعتمــد   )أطور ا طط واجلــداول الزمنيــة الكــافيــة لتنفيــذ األفكــار اجلــديــدة(...ا   ،(هموافكــار   اراء االخرين
ال اتفق بشـدة(. كما ان هذا املقياا   1اتفق بشـدة( و ) 5على مدرج ليكرت ا ماسـي الذي يرتاوح بني )

ــتخـدمـه العـدـيد من الـباحثني فيمـا بعـد لقـياا االداء االـبداعي للعـاملني مع اجراء التعـدـيل على فقراـته  اســــــــــــ
( وبعد ذلك قام الباحثون Kacmar   &Neubert  1226 :2008 ,لتتناســب مع عينة الدراســة للباحثني )

 George  2001 ,)  ( فقد وضعScott & Bruce ,1994)  بوضع مقياا أحادي البعد اكثر تطوراً ملقياا
& Zhou( ــاً مكون من ــاليب 13( مقياســــ ــبيل املثال )دائماً ما امتلك الطرائق واالســــ ( فقرة ومنها على ســــ

)احـاول دائمـاً ان اطبق مـا اعرـفه من طرق جـدـيدة ال جنـاز مهـام   ،احلـديـثة واجلـيدة للتعـامـل مع املشــــــــــــــاكـل(
العمل ابملنظمة(، )لدي االســــــــتعداد ان أحتمل املخاطرة من أجل تطبيق االفكار االبداعية(، )أقرتح طرائقاً 

اتفق   5جديدة لزايدة جودة منتجات عملي(، وابالعتماد على مدرج ليكرت ا ماســــــــي الذي يرتاوح بني)
ــدة( و ) ــدة( ) 1بشـــــــــ (. علماً ان هذا املقياا  Subramaniam   &Moghimi  5 :2013 ,ال اتفق بشـــــــــ

 Gong & Zhang, 2017: 5; Mehmood, 2016: 69; Linأحادي البعد يتفق مع مقياا كل من )
et al., 2015: 9 Tang, 2015: 4.); 
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 الجانب العملي: المبحث الثالث

 تمهيد:
بحث، اذ يتضــــمن بيان صــــالحية البياانت املســــتخدمة يف يتعلق هذا املبحث بعريف اجلانب العملي لل

ـصــــــائي ومن مث القيام  البحث مث حتليل وتفســـــــري اســـــــتجاابت االفراد عينة البحث عن طريق الوصـــــــف االح
ابختبار عالقات االرتباط والتأثري بني متغريي البحث )القيادة ا ادمة( و )االداء االبداعي للعاملني( وكما 

 يلي:
 رميز وتوصيف مقاييس البحث اواًل. عملية ت

تشــــــــــتمل مقاييس البحث على جزئيني اســــــــــاســــــــــني مها )القيادة ا ادمة، واالداء االبداعي( وكل جزء 
ـصـــدر 3يتكون من عدة ابعاد فرعية واجلدول ) ( يقدم توضــــيحاً عن ترميز كل متغري وكل بعد ويشــــري اىل م

 احلصول على املقياا وعدد الفقرات لكل بعد من االبعاد:
 الرتميز والتوصيف (3ول )جد
 عدد البعد  املتغري

 العبارات
 الرمز
 

 املصدر

 
 القيادة ا ادمة

Servant 
leadership 

 Moarl 5 . املودة االخالقية1

Khan et al,2016)) 
 

 Participation 5 . املشاركة2
 Vision 5 . الرعية3
 Humility 5 . التواضع4
 Trust 2 . الثقة5

 املصدر: من إعداد الباحث العتماد ادبيات املتغريات
 ثانيًا. االختبار االحصائي والفني ملقاييس البحث

املعدة هلذا الغريف. هذت   (Questionnaire)اعتمد الباحث يف مجع بياانت البحث على االســــــــــــــتبانة  
اتفق بشــدة( وبســبب  -اىل-ا ماســي من )ال اتفق بشــدة  (Likert)االداة تعتمد على ســلم قياا ليكرت 

ــحة البياانت.  االمهية اليت حتتلها اداة القياا يف اي حبث اريحم ــتلزم التأكد من دقة وصـــــ اذ  فان االمر يســـــ
ـصــول عليها م ــح ان ما يتم احل ــتبانة على ان اختبار الثبات يوضـ ن نتائج تكون اثبتة اذا ما اعيد توزيع االسـ

وميكن التحقق من الثبات عن طريق التحقق من االتســــــــــاق الداخلي  زمنية خمتلفة  دالعينة نفســــــــــها عرب مد
. وقد ت حســـــــــاب معامل الثبات لوداة ابســـــــــتخدام معامل ارتباط كرونباخ الفا ابســـــــــتعمال معامل الثبات

 (:4املوضح يف اجلدول )
 معامالت الثبات ملقياا البحث (4ول )جد
 معامل كرونباخ الفا لكل بعد البعد كرونباخ الفا للمتغري املتغري

 0.89 . املودة االخالقية1  
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 القيادة ا ادمة 
 

 
0.90 

 

 0.86 . املشاركة2
 0.85 . الرعية3
 0.90 . التواضع4
 0.90 . الثقة5

   0.88 االداء االبداعي
 SPSS. V.25الباحث ابعتماد خمرجات برانمج  املصدر: من إعداد

ـصــــــائيا    (0.88-0.90)ابن قيم معامل كرونباخ الفا قد تراوحت بني   (4)يشـــــــري اجلدول   وهي مقبولة إح
واليت تدل  & Bernstein,1994)  ،(Nunnaly  (0.75)يف البحوب اإلدارية والســـــــــــلوكية الن قيمتها اكرب 

 تتصف ابالتساق والثبات الداخلي.على ان االداة 
 ثالثا: الوصف االحصائي لنتائج البحث وتحليلها وتفسريها

تتعلق هذت الفقرة ابلوصف االحصائي )املتوسط احلسايب، واال راف املعياري،واالمهية النسبية( ملتغريي  
 .البحث وابعادمها

ها ألي فئة. ئق حتديد انتماوحددت البحث مسـتوى االجاابت يف ضـوء املتوسـطات احلسـابية عن طري
ــتبانة البحث تعتمد على مقياا ليكرت ا ماســـــــي )اتفق بشـــــــدة  ال اتفق بشـــــــدة( فان هنالك -والن اســـــ

(، ومن مث 4=1-5وحتدد الفئة عن طريق إجياد طول املدى )مخس فئات تنتمي هلا املتوســــــطات احلســــــابية.  
( او 1( اىل احلد األد )0.80ف )( وبعد ذلك يضـــــــــــا0.80= 4/5( )5قســـــــــــمة املدى على عدد الفئات )

(.وتكون الفئــات كمــا يف Dewberry,2004: 15( وتكون الفئــات كــاالا: )5يطرح من احلــد األعلى )
 :( كاالا5جدول )

 ( تصنيف فئات الوصف االحصائي5جدول )
 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
 مرتفع جداً   5.00 – 4.21 5

 املصدر: من إعداد الباحث ابعتماد االدبيات
 اواًل. القيادة اخلادمة

( اىل خملص االبعاد ملتغري 6يشــري اجلدول ) أذ  يشــتمل مقياا القيادة ا ادمة على مخس ابعاد رئيســة،
القيـادة ا ـادمـة وكـذـلك املعـدل العـام للمتغري فيمـا خيص املتوســــــــــــــط احلســـــــــــــــايب واال راف املعيـاري ودرجـة  

 وكما يلي:االجابة واالمهية النسبية 
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ــة    (6)جدول  ــبية لوبعاد الرئيسـ ــابية واال رافات املعيارية ودرجة االجابة واالمهية النسـ املتوســـطات احلسـ
 فرد (N=117) القيادة ا ادمة ملتغري

املتوســـــــــــــط   البعد الرئيسي
 احلسايب 

اال ــــــــــــــــــــــــــراف  
 املعياري

االمهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة   درجة االجابة 
 النسبية

 الثاين مرتفع 794. 3.97 . املودة االخالقية1
 الثالث مرتفع 826. 3.82 . املشاركة2
 ا امس مرتفع 755. 3.62 . الرعية3
 الرابع مرتفع 906. 3.80 . التواضع4
 االول مرتفع 850. 4.12 . الثقة5

 - مرتفع 705. 3.86 املعدل العام ملتغري القيادة ا ادمة
 SPSS. V.25الباحث ابعتماد خمرجات برانمج  املصدر: من إعداد

ـصــل على املرتبة االوىل بدرجة االمهية النســـبية 6ونالحظ عن طريق بياانت اجلدول ) ( الن بعد الثقة ح
ـصــــيب الرعية، وبشـــــكل عام كان املتوســـــط   حســـــب اجاابت عينة البحث اما اقل متوســـــط فقد كان من ن

يوضـــح  (6)واجلدول    (705.)واب راف معياري عام بلغ   (3.86)احلســـايب العام ملتغري القيادة ا ادمة مرتفع 
وهذا مؤشـر اجيايب ان تتوافر يف بيئة العمل راهرة بية لكل بعد من ابعاد القيادة ا ادمة،  املتوسـطات احلسـا

كالقيادة ا ادمة اعل من مكان العمل مكاان مرحيا ومســـاعدا لتحقق مســـتوايت عالية من الرضـــا والتفاين 
 ومن مث انعكاسها على مستوايت االداء الوريفي.

 اثنيا: متغري االداء االبداعي
البياانت ا اصــة ابلوصــف االحصــائي ملتغري االداء االبداعي. اذ يظهر هذا اجلدول   (7)اجلدول   يظهر
ا اصة )احاول دائماً ان اطبق ما اعرفه من طرائق جديدة ال جناز مهام العمل ابملنظمة(.    (13)ابن الفقرة  

ـصــــــــلت على اعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية بلغت  يبني انســـــــــجام   (726.)واب راف معياري    (4.31)قد ح
ـصـــلت الفقرة   ا اصــــة   (8)اجاابت االفراد عينة البحث، وضــــمن مســــتوى اجابة "مرتفع جدا". يف حني ح

ــابية  )دائماً ما أقوم بتحديد الفرص االبداعية عن غريها من الفرص املتاحة(. على اد  املتوســـــــطات احلســـــ
ت االفراد عيـنة البحـث ااـات هـذت يبني انســــــــــــــجـام وتـناغم اجـااب  (764.)واب راف معـياري بلغ    (3.96)بلغ  

 اجابة "مرتفع".الفقرة وضمن مستوى 
.  (543.)واب راف معيــاري بلغ    (4.09)ووفقــاً ملــا تقــدم، فــان املعــدل العــام ملتغري االداء االبــداعي بلغ  

ـصــل هذا ( اىل توافر مســـتوايت عالية  7املتغري على مســـتوى اجابة "مرتفع" تشـــري النتائج يف جدول) وقد ح
االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضــائية يعكس ذلك املتوســطات املتحققة لفقرات هذا املتغري مما يعد من  

 .مؤشرا اجيابيا
املتوســــطات احلســــابية واال رافات املعيارية ومســــتوى االجابة واالمهية النســــبية ملتغري االداء   (7)جدول 
 االبداعي
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 (N= 117فرد ) 
مســــــــــــــــتــوى   .M S.D العبارة ت

 االجابة
االمهـــــــيـــــــة  

 النسبية
دائمـاً مـا اقوم ابقرتاح طرائق واســــــــــــــالـيب  1

جديدة لتحقيق اهداف وغاايت القســــم 
 الذي اعمل فيه.

 11 مرتفع 904. 3.99

اقـدم أفكـار جـديـدة وعمليـة لتحســــــــــــــني   2
 املهام املوكلة ل.

 12 مرتفع 855. 3.97

احبــث دائمــاً عن التكنولوجيــا والتقنيــات  3
 اجل حتسني اداء عملي.اجلديدة من 

 3 مرتفع 798. 4.16

جـــودة   4 لـــزايدة  ــدة  ــديـــــ جـــــ طـــرائـــق  أقـــرتح 
 منتجات عملي.

 8 مرتفع 870. 4.09

ـصـــــــــادر  5 ـصـــــــــدراً جيداً من م يعد عملي م
 االفكار االبداعية.

 4 مرتفع 918. 4.16

لدي االســــــتعداد ان أحتمل املخاطرة من  6
 أجل تطبيق االفكار االبداعية.

 6 مرتفع 935. 4.11

 2 مرتفع جدا 735. 4.26 أتقبل دائماً اراء وافكار االخرين. 7

دائمـاً مـا أقوم بتحـديـد الفرص االبـداعيـة  8
 عن غريها من الفرص املتاحة.

 13 مرتفع 764. 3.96

ــة  9 ــافيـ ــة الكـ أطور ا طط واجلـــداول الزمنيـ
 .لتنفيذ األفكار اجلديدة

 10 مرتفع 835. 3.99

املهام املوكلة ل الســـــاليب و أفكار انفذ  10
 .جديدة ومبتكرة

 7 مرتفع 854. 4.10

ــاكل  11 دائماً ما اجد احللول املبتكرة للمشــــ
 اليت تواجهين يف عملي.

 5 مرتفع 878. 4.11

دائمــاً مــا امتلــك الطرائق واالســــــــــــــــاليــب  12
 احلديثة واجليدة للتعامل مع املشاكل.

 9 مرتفع 855. 4.00

اعرفـــــه من احـــــاول   13 مـــــا  اطبق  ان  دائمـــــاً 
العمـــــل   طرائق جـــــديـــــدة ال جنـــــاز مهـــــام 

 ابملنظمة

 1 مرتفع جدا 726. 4.31

 مرتفع 543. 4.09 املعدل العام
 



  

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

287 

 SPSS. V.25إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج املصدر: من 
 رابعًا: اختبار فرضيات االرتباط والتأثري 

ــاءات عدة هي  ـصـــ ــيات البحث املتعلقة ابالرتباط التأثري املباشــــــر على اح اعتمد الباحث ابختبار فرضــــ
ـصــــفوفة االرتباط) وقد اســـــتخدمت   ،وحتليل اال دار البســـــيط( (Pearson)معامالت االرتباط البســـــيط  ، م

ــيط لغريف ال ــفوفة معامالت االرتباط البســـــــــــ صـــــــــــ تحقق من قوة عالقات االرتباط املوجودة ما بني االبعاد م
. واســـتخدم حتليل اال دار البســـيط، لغريف اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث واختبار  واملتغريات

 أمنوذج البحث.
 اواًل. الفرضية الرئيسة االوىل: : اختبار فرضيات االرتباط -أ

ـصــــائية    اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي(. اســـــتخدم)توجد عالقة ارتباط إح
الختبار الفرضـــــية الرئيســـــة الثالثة واملتمثلة بعالقات االرتباط  (pearson)الباحث معامل االرتباط البســـــيط 

ــتقــل )القيــادة ا ــادمــة( واملتغري املعتمــد )االداء االبــداعي(. اذ يظهر ا   (8)جلــدول  بني أبعــاد املتغري املســــــــــــ
ــيط   ــفوفـة معـامالت االرتبـاط البســــــــــــ صــــــــــــ بني ابعـاد هـذت املتغريات. وقبـل الـدخول يف اختبـار   (Pearson)م

ــاً اىل حجم العينة    (8)الفرضـــــــيات الفرعية ا مس هلذت الفرضـــــــية فان اجلدول ونوع فرداً   (117)يشـــــــري ايضـــــ
ــر  (tailed-2)االختـبار   صــــــــــــ يف اجلـدول يشــــــــــــــري اىل اختـبار معنوـية معـامـل االرتـباط عن طريق   (.Sig). وخمت

ــوـبة مع اجلـدولـية من غري ان يظهر قيمهـا. ـفاذا رهر وجود عالمـة    (t)مقـارـنة قيمـة   على معـامـل    (**)احملســــــــــــ
ــوبــة اكرب من اجلــدوليــة. ويتم احلكم على مقــدار قوة معــامــل   (t)االرتبــاط فــان هــذا يعين ابن قيمــة   احملســــــــــــ

 وكاالا:، (Cohen & Cohen, 1983)ضوء قاعدة االرتباط يف 
 0.10* عالقة االرتباط منخفضة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من 

 0.10 - 0.30* عالقة االرتباط معتدلة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط بني 
 0.30* عالقة االرتباط قوية: اذا كانت قيمة معامل االرتباط اعلى من 

( عالقات االرتباط بني ابعاد املتغري املســــــــتقل واملتغري املعتمد وكما موضــــــــح يف 8ل )اذ يوضــــــــح اجلدو 
 ادانت:

 ( عالقات االرتباط بني متغري القيادة ا ادمة البعادت ومتغري االداء االبداعي8جدول )
Correlations 

 
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 

 االخالقية
ــادة   الثقة التواضع الرعية املشاركة الــقــيـــــ

 ا ادمة

 االداء االبداعي

Pearson 

Correlation 

**.356 **.314 **.326 *.230 **.266 **.347 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .013 .004 .000 
N 117 117 117 117 117 117 

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

 spss v. 25املصدر: خمرجات برانمج 
فيمــا خيص اختبــار عالقــة االرتبــاط بني متغري القيــادة ا ــادمــة ومتغري االداء االبــداعي يتبني ان هنــاك 

ـــبة ارتـباط )  (347.**عالـقة ارتـباط اجيـابـية بلغـت ) ــتوى عالـقة ارتـباط قوـية أللـا اـاوزت نســــــــــــ ( %30ومبســــــــــــ
ــنيف   ـصــــــ تدل على   (1%)وان عالقة االرتباط هذت معنوية عند   (Cohen & Cohen, 1983)حســـــــــب ت

 وتتفرع من هذت الفرضية مخس فرضيات فرعية هي:ذلك عالميت النجمة الظاهرة اعلى نسبة االرتباط 
ومتغري الفرضية الفرعية االوىل: )توجد عالقة ارتباط معنوية إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية  .1

 االداء االبداعي(.
( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد املودة االخالقية ومتغري االداء االبداعي  8ارهر اجلدول )

%(  99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1معنوية بلغ )  ( عند مستوى**356.)وقد بلغت قيمة معامل االرتباط 
 عالقة ارتباط قوية.وهذا يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى 

املودة االخالقية احملســوبة لعالقة االرتباط بني بعد   (Sig. (2-tailed)قيمة )وما يدعم هذت النتيجة هو 
ـيدل على قبول (، اذ ـتدل هـذت النتيجـة على معنوـية عالـقة االرتـباط، وهـذا  000.والـبالـغة )  واالداء االـبداعي

الفرضـــــــــية الفرعية األوىل اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املودة االخالقية ضـــــــــمن متغري  
ــتوى معنويـة ) القرار مقبولـة %( أي إن نتيجـة  1القيـادة ا ـادمـة واملتغري املعتمـد االداء االبـداعي عنـد مســــــــــــ

 %(.99بدرجة ثقة قدرها )
ومتغري االداء االبداعي ابلا   املودة االخالقيةري عالقة االرتباط بني بعد وبناًء على ما تقدم ميكن تفســـــ 

عالقة ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشــــــري اىل االهتمام ابلعوامل اليت تســــــاعد على زايدة مســــــتوايت االداء 
 االبداعي لدى االفراد عينة البحث.

 جيابية بني بعد املشاركة واالداء االبداعي(.الفرضية الفرعية الثانية: )توجد عالقة ارتباط إحصائية ا .2
( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد املشــــــــــــــاركة ومتغري االداء االبداعي وقد 8ارهر اجلدول )

%( وهذا 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1( عند مستوى معنوية بلغ )314.**)بلغت قيمة معامل االرتباط  
 بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.يدل على اجيابية العالقة الطردية 

املشــاركة واالداء لعالقة االرتباط بني بعد  ( احملســوبةSig. (2-tailed)وما يدعم هذت النتيجة هو قيمة )
(، اذ تـــدل هـــذت النتيجـــة على معنويـــة عالقـــة االرتبـــاط، وهـــذا يـــدل على قبول 000.والبـــالغـــة )  االبـــداعي

ــية الفرعية الثانية اليت تنص   على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املشـــــــاركة ضـــــــمن متغري القيادة الفرضـــــ
ــتوى معنوية ) %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة 1ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مســ

 %(.99قدرها )
داعي ابلا عالقة ومتغري االداء االباملشــــــاركة وبناًء على ما تقدم ميكن تفســــــري عالقة االرتباط بني بعد 

ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشري اىل قيام القناة إباتحة الفرصة لوفراد فيها مبشاركتهم يف القرارات ا اصة  
  م وبعملهم يف تلك القناة.



  

 -منتسيب قناة كربالء الفضائية دراسة حتليلية آلراء عينة من  -أثر القيادة اخلادمة على االداء االبداعي للعاملني   
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 الفرضية الفرعية الثالثة: )توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد الرؤية واالداء االبداعي(. .3
( وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد الرعيــة ومتغري االداء االبــداعي وقــد 8)ارهر اجلــدول  

%( وهذا 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1( عند مستوى معنوية بلغ )326.**)بلغت قيمة معامل االرتباط  
 يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.

الرعية واالداء لعالقة االرتباط بني بعد  ( احملســـــــــــــوبةSig. (2-tailed)قيمة ) وما يدعم هذت النتيجة هو
وهـــذا يـــدل على قبول   ،اذ تـــدل هـــذت النتيجـــة على معنويـــة عالقـــة االرتبـــاط  ،(000.والبـــالغـــة )  االبـــداعي

ـــية الفرعـية الـثالـثة اليت تنص على وجود عالـقة ارتـباط معنوـية بني بعـد الرعـية ضــــــــــــــمن متغري القـيادة  الفرضــــــــــــ
ــتوى معنوية ) %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة 1ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مســ

 %(.99قدرها )
ومتغري االداء االـبداعي ابلـا عالقـة   الرعيـةوبنـاًء على مـا تقـدم ميكن تفســــــــــــــري عالقـة االرتبـاط بني بعـد  

ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشــــــــري اىل ان ادارة القناة اســــــــتطاعت ان توفر وضــــــــوح ابلرعية ا اصــــــــة بقناة  
 كربالء الفضائية.

 الفرضية الفرعية الرابعة: )توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد التواضع واالداء االبداعي(. .4
( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد التواضــــــــــــــع ومتغري االداء االبداعي وقد 8)ارهر اجلدول  

%( وهذا 95%( أي بدرجة ثقة بلغت )5(عند مســـــــتوى معنوية بلغ )230.*)بلغت قيمة معامل االرتباط 
 معتدلة. عالقة ارتباطيدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى 

( احملســوبة لعالقة االرتباط بني بعد التواضــع واالداء Sig. (2-tailed)قيمة )و وما يدعم هذت النتيجة ه
عالقـــة االرتبـــاط، وهـــذا يـــدل على قبول   اذ تـــدل هـــذت النتيجـــة على معنويـــة  ،(013.االبـــداعي والبـــالغـــة )

ادة ضـــــــمن متغري القي  الفرضـــــــية الفرعية الرابعة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد التواضـــــــع
ــتوى معنوية ) %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة 5ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مســ

 %(.95قدرها )
ومتغري االداء االبداعي ابلا عالقة   التواضــــــعوبناًء على ما تقدم ميكن تفســــــري عالقة االرتباط بني بعد 

ـصــــرفات اليت توحي بتواضـــــع املســـــؤولني ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشـــــري اىل ان ادا رة القناة لديها من الت
 االفراد املورفني يدركون ذلك وينعكس ابالرتباط مع اداءهم.فيها مما جعل 

 الفرضية الفرعية اخلامسة: )توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد الثقة واالداء االبداعي(. .5
( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد الثقة ومتغري االداء االبداعي وقد بلغت 8ارهر اجلدول )

%( وهذا يدل 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1عند مســــــتوى معنوية بلغ )  (266.**)قيمة معامل االرتباط 
 .معتدلة على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط

ــوـبة لعالـقة االرتـباط بني بعـد الثقـة واالداء Sig. (2-tailed)ذت النتيجـة هو قيمـة )ومـا ـيدعم هـ  ( احملســــــــــــ
 اذ تـــدل هـــذت النتيجـــة على معنويـــة عالقـــة االرتبـــاط، وهـــذا يـــدل على قبول  ،(004.االبـــداعي والبـــالغـــة )

غري القيادة ضــــــــمن متالثقة الفرضــــــــية الفرعية ا امســــــــة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد 
ــتوى معنوية ) %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة 1ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مســ
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تقـدم ميكن تفســــــــــــــري عالقـة االرتـباط بني بعـد الثقـة ومتغري االداء االـبداعي    %(. وبـناًء على مـا99ـقدرهـا ) 
ان ادارة القناة اســتطاعت ان تبين مناخا يســودت الثقة يف ابلا عالقة ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشــري اىل  

 ابألداء االبداعي هلم.العمل ما جعل العاملني يدركون ذلك ورهرت عالقته 
 اوال: الفرضية الرئيسة االوىل:: فرضيات التأثري - ب 

االبداعي(.  تم الفرضية )توجد عالقة خلثري إحصائية اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء  
ــة االوىل ابختبار عالقة االثر احملتملة بني ابعاد متغري القيادة ا ادمة ــاركة األخالقية،)املودة   الرئيســـــــــ  ،املشـــــــــ

والثقة( ومتغري االداء االبداعي. وقد اســـــتعمل الباحث حتليل اال دار البســـــيط للتحقق   ،والتواضـــــع ،الرعية
ــائية.  من وجود عالقات التأثري ذات الد صــــــــــ ــيات فرعية، اللة االح ــية مخس فرضــــــــــ وتتفرع من هذت الفرضــــــــــ

  Fاحملســــــوبة وقيمة    Tوقيمة   Bوســــــيتضــــــمن هذا التحليل عدداً من املؤشــــــرات تشــــــمل معامالت اال دار  
ــوبة ومعامل التحديد )التفســـــري(  ــبة لقيم   ،R2احملســـ ــائي  Fو   Tابلنســـ ـصــ ــيقوم الربانمج االح ــوبة فســـ احملســـ

(SPSS)    ـصـــائية اليت ســــتتوضــــح  مبقارنتها بشــــكل مباشــــر مع قيمها اجلدولية للتأكد من قضــــية املعنوية االح
 (، وكاالا:8)اجلدولوكما هو راهر يف  Fو  Tاليت ستظهر على قيم معامالت  (*)حبكم عالمة 

 ( ما  ا:9أذ يتضح من اجلدول )
ــوبة لومنوذج املقدر بلغ )(  Fإن قيمة )  -اواًل: ــتوى داللة )( عند 15.724احملســــــــ بناًء   (. و0.01مســــــــ

ـصـــــــائية ملتغري القيادة ا ادمة يف االداء االبداعي و  عليه تقبل الفرضــــــــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح
 ( ادانت9يف جدول ) %(. كما موضح 99بدرجة ثقة )
 ي( حتليل اال دار ا طي البسيط بني متغري القيادة ا ادمة ومتغري االداء االبداع9جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.118 1 4.118 15.724 .000b 
Residual 30.120 115 .262   
Total 34.239 116    

a. Dependent Variable: Performance 

b. Predictors: (Constant), Servant 

 Spss. V.25املصدر: خمرجات برانمج 
( أن متغري القيادة ا ادمة قادرة على  120.البالغة )(  ²Rيتضـــــــــــــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنياً:

الفضـائية عينة البحث. كربالء   االداء االبداعي يف قناة ىيت تطرأ عل( من التغريات ال12%تفسـري ما نسـبته)
ــبة البالغة ) ــامهة متغريات أخرى غري داخلة يف88أما النســ أمنوذج البحث. كما موضــــح  %( فتعزى إىل مســ

 .( ادانت10يف جدول )
 ( حتليل اال دار ا طي البسيط بني متغري القيادة ا ادمة ومتغري االداء االبداعي10جدول )

Model Summary 
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Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.347 .120 .113 .51178 

Predictors: (Constant), Servant. a 

 Spss. V.25املصدر: خمرجات برانمج 
(. أن زايدة مســــــــــــــتوايت متغري 267.)البالغ(  βيتضــــــــــــــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  -اثلثاً:

ـــبة   ــيؤدي إىل زايدة االداء االـبداعي بنســــــــــــ القـيادة ا ـادمـة مبقـدار وحـدة واحـدة من اال راـفات املعـيارـية ســــــــــــ
 ( ادانت11كما موضح يف جدول )، واحد اذاً تقبل الفرضية %( من وحدة ا راف معياري26.7)

 ( حتليل اال دار ا طي البسيط بني متغري القيادة ا ادمة ومتغري االداء االبداعي11جدول )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.064 .265  11.572 .000 
Servant .267 .067 .347 3.965 .000 

a. Dependent Variable: Performance 
 Spss. V.25املصدر: خمرجات برانمج 

 ومن الفرضية الرئيسة وتنبثق الفرضيات الفرعية االتية.
لبعد املودة االخالقية ف متغري   إحصائية)توجد عالقة أتثري ذات داللة  -الفرضية الفرعية االوىل: .1

 االداء االبداعي(.
 ( ما  ا:12وتظهر نتائج اجلدول )

ــوبة لومنوذج املقدر بلغ )(  Fإن قيمة )  -اواًل: ــتوى داللة )16.681احملســــــــ (. و بناًء  0.01( عند مســــــــ
ـصــــــائية لبعد املودة االخالقية يف االداء االبداعي و عليه تقبل   الفرضـــــــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح

 %(.99بدرجة ثقة )
( أن بعد املودة قادر على تفســــــــــري ما 127.البالغة )(  ²Rيتضــــــــــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنياً:
كربالء الفضــــــــــائية عينة البحث. أما   ( من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة12.7%نســــــــــبته)

 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.87.3النسبة البالغة)
ــتوايت بعد املودة 243.)البالغ(  βيتضــــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  -اثلثاً: (. أن زايدة مســ

ــي ــبة )االخالقية مبقداروحدة واحدة من اال رافات املعيارية سـ %(  24.3ؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنسـ
 من وحدة ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.

لبعد املشاركة ف متغري االداء  إحصائية)توجد عالقة أتثري ذات داللة  -الفرضية الفرعية الثانية: .2
 االبداعي(.

 ما  ا:( 12وتظهر نتائج اجلدول )
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ــوبة ل(  Fإن قيمة )  -اواًل:  ــتوى داللة )12.616ومنوذج املقدر بلغ )احملســــــــ (. و بناًء  0.01( عند مســــــــ
ـصـــــائية لبعد املشــــــاركة يف االداء االبداعي و بدرجة  عليه تقبل الفرضــــــ  ية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح

 %(.99ثقة )
ــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنياً: ــري م099.البالغة )(  ²Rيتضـ ــاركة قادر على تفسـ ا ( أن بعد املشـ
ــبته ) ــائية عينة البحث. أما 9.9%نســـــــــ ( من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضـــــــــ

 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.90.1النسبة البالغة)
ــتوايت بعـد (. أن زايدة  207.)البـالغ(  βيتضــــــــــــــح عن طريق قيمـة معـامـل امليـل احلـدي )  -اثلثـاً: مســــــــــــ

%(  20.7املشـــاركة مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســـيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنســـبة )
 من وحدة ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.

لبعد الرؤية ف متغري االداء  إحصائية)توجد عالقة أتثري ذات داللة  -الفرضية الفرعية الثالثة: .3
 االبداعي(.

 ( ما  ا:12وتظهر نتائج اجلدول )
ــوبة لومنوذج املقدر بلغ )(  Fإن قيمة )  -اواًل: ــتوى داللة )13.692احملســــــــ (. و بناًء  0.01( عند مســــــــ

ــائية لبعد الرعية يف االداء االبداعي و بدرجة ثقة  ـصـ ــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح عليه تقبل الفرضــ
(99.)% 

( يتضح ابن بعد الرعية قادر على تفسري 106.البالغة )(  ²Rالتحديد )  يتضح من قيمة معامل  -اثنياً:
( من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضـائية عينة البحث. أما 10.6%ما نسـبته )

 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.89.4النسبة البالغة )
(. أن زايدة مســــتوايت بعد الرعية 234.)البالغ(  βيتضــــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  -اثلثاً:

%( من وحدة 23.4مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنسبة )
 ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.

لبعد التواضع ف متغري االداء  إحصائيةعالقة أتثري ذات داللة   )توجد -الفرضية الفرعية الرابعة:  .4
 االبداعي(.

 ( ما  ا:12وتظهر نتائج اجلدول )
(. و بناًء عليه 0.05( عند مســتوى داللة )6.429احملســوبة لومنوذج املقدر بلغ )(  Fإن قيمة )  -اواًل:

ـصــــــائية  ــع يف االداء االبداعي و بدرجة ثقة تقبل الفرضـــــــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح لبعد التواضـــــ
(95.)% 

( أن بعد التواضـــع قادر على تفســـري ما 053.البالغة )(  ²Rيتضـــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنياً:
ــبته ) ــائية عينة البحث. أما 5.3%نســـــــــ ( من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضـــــــــ

 ( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.%94.7النسبة البالغة )
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ــتوايت بعد 138.)  البالغ(  βيتضـــــــــــــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  -اثلثاً: (. ابن زايدة مســـــــــــ
ــبة ) %(  13.8التواضـــع مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســـيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنسـ

 معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.من وحدة ا راف 
لبعد الثقة ف متغري االداء  إحصائية)توجد عالقة أتثري ذات داللة -الفرضية الفرعية اخلامسة: .5

 االبداعي(.
 ( ما  ا:12وتظهر نتائج اجلدول )

 (. و بناًء عليه0.01( عند مســتوى داللة )8.745احملســوبة لومنوذج املقدر بلغ )(  Fإن قيمة )  -اواًل:
ــيـة صـــــــــــــــائيـة لبعـد الثقـة يف االداء االـبداعي و ـبدرجـة ثقـة   تقـبل الفرضــــــــــــ وهـذا يعين وجود خلثري ذو دالـلة إح

(99.)% 
( أن بعد الثقة قادر على تفســــــــــــري ما 071.البالغة )(  ²Rيتضــــــــــــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنياً:
ــبته ) ــائية عينة البحث. أما التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربال  ( من7.1%نســـــــــ ء الفضـــــــــ

 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.92.9النسبة البالغة )
(. ابن زايدة مســــتوايت بعد الثقة 170.)البالغ(  βيتضــــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  -اثلثاً:

ــيؤدي إىل  ــبة )مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســـ %( من وحدة 17زايدة االداء االبداعي بنســـ
 ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.

 نتائج حتليل اال دار الختبار الفرضيات الفرعية من الفرضية الرئيسة االوىل (12جدول )
 B T Sig. 2R F املتغري املستقل املتغري املعتمد

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة   االداء االبداعي
 االخالقية

.243 12.973 .000 .127 16.681 

 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

 Spss V.25املصدر: من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج 
 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 أواًل: االستنتاجات
أرهر التحليل توافر القيادة ا ادمة يف قناة كربالء الفضـــــــــــائية بنســـــــــــبة جيدة مما يوضـــــــــــح مدى تفاين  .1

ــاعـة املودة والتـعاون والـعاـمل االخالقي بني املعنيني يف القـناة بتوفري اجواء العمـل احملفزة عن  طريق اشــــــــــــ
 العاملني والعمل على توفري قدر كاف للمنتسبني للمشاركة مبجرايت العمل وتقرير طريقة العمل.

بني التشـــــــــخيص ان االفراد يف قناة كربالء الفضـــــــــائية ميتازون الداء ابداعي يعتمد على توليد االفكار  .2
 م العالية يف وضــــع احللول االبداعية ملشــــاكل العمل يف القناة الفضــــائية املالئمة لعمل القناة وامكانيا
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وذلك كله انبع من انتمائهم العال للقناة واالهداف اليت تســعى لتحقيقها فما جيعلهم يتفانون بعملية   
 اجياد االفكار ا القة لالرتقاء بعملها.

مة واالداء االبداعي ومبســــــتوايت خلثري قليلة ارهر التحليل وجود عالقة ارتباط وخلثري بني القيادة ا اد .3
وابلرغم من تلــك العالقــة والتــأثري    ،( وجلميع ابعــاد القيــادة ا ــادمــة واالداء االبــداعي%13تتجــاوز )

ـــبب يف اافـايف مـدى الـتأثري بينهمـا اىل ان قـناة   كـاـنت اجيـابـية اال اـنه يعـد خلثرياً قلياًل وـقد يعود الســــــــــــ
ها وتوجها ا العامة يؤمن منتســـــــبيها اللم رســـــــاليون بغض النظر عن كربالء الفضـــــــائية وضـــــــمن ثقافت

 طريقة تعامل املسؤولني والقيادات معهم.
اهتمـام )قنـاة كربالء الفضـــــــــــــــائيـة( بتطوير مهـارات وإمكـانيـات االفراد لـديهـا وتوفري بيئـة عمـل مالئمـة   .4

 ية مستقبلية يف القناة.لكنهم يف التكيف مع املتغريات احمليطة واستخدام قدرا م يف حتقيق رع 
ــداقية املســــــؤولني فيها مما جعل االفراد  ن  إ .5 ـصـــ ــع وم ــرفات اليت توحي بتواضــــ ـصـــ ادارة القناة لديها من الت

 العاملني يدركون ذلك وينعكس ابالرتباط مع اداءهم.
حترص ادارة )قناة كربالء الفضــــــــائية( على تقدي معلومات وخدمات ملشــــــــاهديها فضــــــــاًل عن امتالك  .6

ــائي ــتوى مهارات االفراد  الفضــــ ــداقية واملعرفة على بث الربامج ا القة اليت قد تنعكس على مســــ ـصـــ ة امل
 لديها.

 ثانيًا: التوصيات
امهية ان تســـــــــتغل قناة كربالء الفضـــــــــائية املهارات العقلية اليت يتمتع  ا مالكا ا الوريفية واســـــــــتغالل  .1

ــاكل  االفكار اجلديدة اليت يطرحولا وااتحة الفرص بشـــكل   ــاركة يف وضـــع احللول للمشـ اكرب هلم للمشـ
ــتنتاجات يتمتعون مبواهب وقدرات جيدة تؤهلهم ان يكونوا افراد مؤثرين مبجال   كولم وحســــب االســ

 عمل قناة كربالء الفضائية.
ضـرورة ان تسـتثمر قناة كربالء الفضـائية اميان مالكا ا بسـمات القيادة احلقيقية وتعمل على اسـيدها  .2

ــح ع ــكل اوضـــــ ــتوايت االنتماء لدى االفراد العاملني يف بشـــــ لى اريف الواقع واالفادة منها بتعميق مســـــ
هم القــدرة على التعبري عمــا يــدور يف عقوهلم من افكــار ئالقنــاة وزايدة مميزا م املعنويــة واملــاديــة واعطــا

 وحلول ومشاريع ميكن ان تزيد من مستوى التمكني.
رهــار مســات القيــادة ا ــادمــة يف العمــل يف القنــاة كربالء امهيــة ان تعي قنــاة كربالء الفضــــــــــــــــائيــة ان ا .3

الفضـــائية غري كاف اذ مل يورف بشـــكل صـــحيح يف زايدة مســـتوايت اداء العاملني فيها أي جيب ان 
يكون هناك اثر واضــــــــــح للتعامل االخالقي واشــــــــــاعة روح التعاون يف القناة اىل زايدة نســــــــــب االجناز 

 بواقع القناة.والتفاين يف حتقيق متطلبات النهويف 
ضــــــــرورة اهتمام ادارة قناة كربالء الفضــــــــائية يلق بيئة عمل اجيابية تعزز الدوافع الذاتية لوفراد ومعرفة  .4

 كيفية رفع مستوى اداء الفرد يف املنظمة املبحوثة.
تركيز ادارة قنــاة كربالء الفضــــــــــــــــائيــة على دعم وتطوير االفكــار اجلــديــدة لوفراد العــاملني يف املنظمــة   .5

 .حوثة من اجل حتقيق ميزة تنافسية من بني املنظمات االخرىاملب



  

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

295 

ــجيع اســـــــاليب العمل  .6 ضـــــــرورة اهتمام قناة كربالء الفضـــــــائية إبزالة احلواجز امام االفكار ا القة وتشـــــ
 املبتكر والعمل على استغالل كل فكرة جديدة.

 المصادر

 املصادر العربية -اوال:

 والدورايت. واملقاالت البحوث -أ
("إدارة املعرفــة و دورهــا يف اإلبــداع التنظيمي يف 2010إبراهيم حممــد )  ،خريس  ،علي فالح  ،الزعحم -

 كلية العلوم االقتصادية واإلدارية.  ،الشركات األردنية" جامعة الزرقاء األردنية
 الرسائل و االطاريح. - ب 

( "القيادة ا ادمة وعالقتها مبســــــــتوى الثقة التنظيمية الســــــــائدة يف 2013مىن عمران عقيل،) إبراهيم، .1
 جامعة الشرق االوسط. ،كلية العلوم الرتبوية  ،رسالة ماجستري ،مدارسهم من وجهة نظر املعلمني"

لـة  ("القيــادة ا ـادمـة وعالقتهــا ابلتنميــة املهنيــة للمعلمني". رســـــــــــــــا2016)  ،منــال جهــاد عـامر  ،حلحم .2
 فلسطني. -جامعة النجاح الوطنية انبلس ،كلية الدراسات العليا  ،ماجستري

("املناخ التنظيمي وأثرت على الرضــــا الوريفي واالبداع" دراســــة 2005فاضــــل عباا كري ) ،الســــعيدي .3
ـصــــناعات النســـــيجية ـصــــاد  ،رســـــالة ماجســـــتري  ،احللة  -ميدانية يف الشـــــركة العامة لل  ،كلية االدارة واالقت

 وفة.جامعة الك
( "أمن نظم املعلومات وعالقته مبســــــــــــتوى االبداع للعاملني يف 2013غامن بن غزاي الروقي ) ،العتيحم .4

ـصـــاالت الســــعودية ابلراييف" رســــالة ماجســــتري كلية الدراســــات العليا جامعة انيف العربية   ،شــــركة االت
 للعلوم االمنية.

ــلوك ا2011)،  ليــث علي  ،مطر .5 رســــــــــــــــالــة  ،  ملواطنــة التنظيميــة"( "دور القيــادة ا ــادمــة يف تعزيز ســــــــــــ
ـصــــــاد  ،دراســـــــة اســـــــتطالعية يف عينة كليات جامعة القادســـــــية ،ماجســـــــتري جامعة   ،كلية االدارة واالقت
 القادسية.

 املصادر االجنبية -ثانيا:

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. 4-

15. 



  

296 

 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. 1- 

17. 

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. 1- 

2. 

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. 



  

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

297 

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. 

http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2006/pdf/gilbert.pdf
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2006/pdf/gilbert.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.09.001


  

298 

 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. 

http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2004pdf/parolini_effective_serv%20ant.pdf
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2004pdf/parolini_effective_serv%20ant.pdf
http://www.greenleaf.org.uk/whatissl.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.09.017
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2006/pdf/waddell.pdf
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2006/pdf/waddell.pdf


  

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

299 

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. Chathury, A.S. (2008) "Servant Leadership in a Large South African 

Business Organization" Master Thesis, University of South Africa, 

Graduate School of Business Leadership. 

2. 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. 

3. 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. 

 

http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2003pdf/winston_extending_pat%20terson.pdf
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2003pdf/winston_extending_pat%20terson.pdf
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/servant_leadership_roundtable/2003pdf/winston_extending_pat%20terson.pdf


300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحكام القتل العمد جريمة التسمم أنموذجاً 

 -دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي- 

Rules of Lynch poisining Crime as Example -

jurisprudential study with Legislated law- 
  Lect. Zahra Mahdi    (1)م.د زهراء مهدي

 الملخص

ــمم من اجلرائم تعد  ــان وكذلك ســـالماملجرمية التسـ ــة حبياة اإلنسـ ــان بدنه؛ ةاسـ   وأللا تنهي وجود اإلنسـ
اإلنسان وهذت اجلرمية أل دد الفرد فقط وإمنا    ةمقابل حيااملال يف  ة  .وأن حياته التقدر بثمن وما قيموحياته

تدخل الروع يف نفوا الناا وأصـــبحت هذت اجلرمية تثري   ةوحشـــي  ةوترتكب بطريق، األســـرة بل حىت اجملتمع
القلق لدى اجملتمع الدول والسبب يف ذلك يعود إىل اتساع نطاق هذت اجلرمية وتعقيدات احلياة االجتماعية 

ــتل زمات املعيشــــــــة والتطور العلمي والتكنولوجي والذي بدورت وفر للجناة وســــــــائل كثرية ومتنوعة وزايدة مســــــ
ع الســــــموم وتنو وتنوع األســــــلحة وكثرت املواد الكيميائية    ةلكنهم من تنفيذ أهدافهم كوســــــائل النقل الســــــريع

الوســــــــــائل القدمية    واحملاليل مما جعل اجلناة يقدمون على مشــــــــــاريعهم اإلجرامية دون احلاجة إىل اســــــــــتعمال
كالبندقية او املســـــدا إلزهاق أرواح ضـــــحاايهم وإحدى هذت الوســـــائل هي جرمية التســـــمم حيث ان هذت 

 ترتكب من أقارب اجملين عليه. قداجلرمية 
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 

 
 .--اهل البيتجامعة /كلية العلوم اإلسالمية  -1
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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

ابلنســــبة إىل أمهيه املوضــــوع أن الشــــريعة اإلســــالمية كانت وما زالت تدعو اىل العدل ومكارم األخالق 
ـصــــــاص على القتل العمد  واالبتعاد عن كل ما من شـــــــانه ايذاء الناا أذ جاء الفقه اإلســـــــالمي ليوجب الق

ــيع حق اجملين عليه وكذلك وجوب الدية إذا قبل أولي ــم كذلك حلقن دماء بقية حىت ال يضـــــ اء املقتول ابلســـــ
 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  
ن وحياتة. وأن حياته التقدر بثمن وما قيمة  حبياة اإلنســــان وكذلك ســــالمة بدنه وأللا تنهي وجود االنســــا

املال يف مقابل حياة اإلنســـان وهذت اجلرمية أل دد الفرد فقط وإمنا األســـرة بل حىت اجملتمع.وترتكب بطريقة  
وحشـــــــية تدخل الروع يف نفوا الناا وأصـــــــبحت هذت اجلرمية تثري القلق لدى اجملتمع الدول والســـــــبب يف 

ذت اجلرمية وتعقيدات احلياة االجتماعية وزايدة مســــــتلزمات املعيشــــــة والتطور ذلك يعود إىل اتســــــاع نطاق ه
ــائل  ــائل كثرية ومتنوعة لكنهم من تنفيذ أهدافهم كوســـــــ العلمي والتكنولوجي والذي بدورت وفر للجناة وســـــــ

مون على وتنوع األســــلحة وكثرة املواد الكيميائية وتنوع الســــموم واحملاليل مما جعل اجلناة يقد ةالنقل الســــريع
مشـــــاريعهم اإلجرامية من دون احلاجة إىل اســـــتعمال الوســـــائل القدمية كالبندقية او املســـــدا إلزهاق أرواح 

ترتكب من أقارب اجملين  قدضــــــــحاايهم وإحدى هذت الوســــــــائل هي جرمية التســــــــمم حيث ان هذت اجلرمية  
 عليه.

 وابرز املصادر املعتمدة يف البحث هي:
صــــــــــــنائع للكاســــــــــــاين  /كتاب املغين البن قدامه احلنبلي    /املبســــــــــــوط للســــــــــــرخســــــــــــي  ا الف   /بدائع ال

جواهر الكالم حملمد  /النظرية العامة جلرمية القتل العمد حلميد الســـــــعدي /مغين احملتاج للشـــــــربيين/للطوســـــــي
 حسني النجفي وغريها من املصادر واملراجع.

 قتل.وقد قسمت البحث اىل التمهيد وهو يشمل عريف وجيز ألقسام ال
لى ثالثة مباحث، املبحث األول حتدثنا فيه عن تعريف القتل العمد بصورة  عوبعد هذا قسمنا البحث  

 مفصلة يف اللغة واصطالح الفقهاء والقانونيني وأدلة التحري من الكتاب العزيز والسنة الشريفة.
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رعي واألركان املكونة مث حتدثنا يف املبحث الثاين عن جرمية التســــــــمم ومعىن هذت اجلرمية يف الطب الشــــــــ  
 هلذت اجلرمية.

 وإما املبحث الثالث فيتكلم عن عقوبة هذت اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية والقانون.
 مث ا الة واهم النتائج املرتتبة على هذا البحث.

 أقسام القتل: التمهيد

بعريف وجيز عن   ينبغي أن نقوم  اً تطبيقيـ   اً منوذجـ اقبـل الـدخول يف حبـث القتـل العمـد جرميـة التســــــــــــــمم  
 أقسام القتل يف الشريعة والقانون.

 -أقسام القتل يف الشريعة اإلسالمية:  -اوال: 
 مثة خالف لدى بعض الفقهاء من حيث أقسام القتل على ما سنبينه بني املذاهب ا مسة:

 رأي احلنفية: -أ
كما ذكر الســـــر حيث قســـــم أبو حنيفة القتل إىل ثالثة أقســـــام عمد وشـــــبه عمد وخطأ ونالحظ ذلك  

خســي يف كتابه املبســوط أذ )قال أبو حنيفة القتل على ثالثة أوجه عمد وخطا وشــبه العمد واملراد به بيان 
 .(2) أنواع القتل بغري حق فيما يتعلق به من األحكام(

ــبهة العدم وهو  ــبهة العدم وقتل عمد فيه شـــ ــاين القتل أربعة أنواع )عمد حمض ليس فيه شـــ وقال الكاســـ
 .(3)بشبه العمد وقتل هو خطا حمض ليس فيه شبهة العدم وقتل هو يف معىن القتل ا طأ(املسمى 
 رأي الشافعية: -ب

ــام وقال النووي )الفعل املزهق ثالثة عمد وخطأ  ــموا القتل اىل ثالثة أقســـ ــافعية فقد قســـ وأما فقهاء الشـــ
 .(5)كما ونص على هذت األقسام الثالثة الفقيه )حممد الشربيين ا طيب(  (4)وشبه العمد(

 رأي املالكية: -ج
وقد قســم فقهاء املالكية القتل اىل مباشــر وغري مباشــر وقد قســموا املباشــر اىل العمد وا طأ أما الشــبه 

ــر فهو القـتل العمـد فـألم ال يقولون ـبه اال يف حـاـلة واحـدة وهي اذا قـتل األب ابـنه وأمـا   القـتل غري املـباشــــــــــــ
 .(6)بسبب وقال ا رشي )اترة يكون ابملباشرة أي القتل واترة يكون ابلتسبب(

 
 .26/59/.لبنان، د.ت.ط -، دارا ملعرفة، بريوت2مشس الدين أبو بكر، املبسوط، ط  :رخسي الس -2
مسعود  :الكاساين  -3 بن  بكر  أيب  الدين  الشرائع  ،عالء  ترتيب  يف  الصنائع  بريوت  ،بدائع  العريب  الكتاب  لبنان،   - دار 
 6/233/د.ت.ط
لشافعي  -4 املفتني  :النووي  وعمدة  الطالبني  منهاج  شرف  بن  حيىي  زكراي  والنشر،، أيب  للطباعة  اإلسالمية  -دمشق   املكتبة 

 (.122/ 5) وراي،ب.ت.ط /س
 3-2 /4م، 1955 مصر، -القاهرت االنتفاره، االلفاظ،مطبعه معاين معرفه  اىل  حملتاج حممدا طيب،مغنيا :الشربيين -ينظر  -5
 7/8/ب.ت.ط.  ،، مصر2ط، ابو عبد   حممد، شرح ا رشي :ا رشي -6
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 رأي احلنابلة: -د
أما ابلنســبة إىل فقهاء احلنابلة فقد قســموا القتل إىل ثالثة أقســام، عمد وخطأ وشــبه عمد وقد جاء يف 

مد وشـبه عمد وخطأ أكثر أهل العلم يرون القتل منقسـما  املغين )قال أبو القاسـم والقتل على ثالثة أوجه ع
 .(7)إىل هذت األقسام الثالثة(

 رأي األمامية: -ه
وقد قســم فقهاء األمامية القتل إىل عمد وشــبه عمد وخطا وقد قال صــاحب اجلواهر )وعلى كل حال 

ــه(   ـصـــ ــام ثالثة كل منها حكم خي ــي  الط(8)فال خالف عندان يف ان األقســــ ــا  وقد قال الشــــ وســــــي  ذا أيضــــ
 .(9))القتل على ثالثة اضرب. عمد حمض وخطأ حمض وشبه عمد(

 أقسام القتل يف القانون. -ثانيا: 
ــبه العمد اال  ـصــوا على القتل شـ ــموا القتل اىل عمد وخطا ومل ين ــبة اىل رجال القانون فقد قسـ وأما ابلنسـ

 .(10)املوت(ألم يقولون به حكما ويطلقون عليه اصطالح )الضرب املفضي إىل 
وقد ذكروا قســــما اثلثا وهو القتل ابلقضــــاء والقدر حيث ال يتحمل من ارتكبه أي عقوبة بدنية كانت 

 أم مالية.
وإما الفقه اإلســـالمي فال يســـقط اي عقوبة عن القتل بشـــىت صـــورت وقد أدرج قانون العقوابت العراقي 

 .(11)( منه140الضرب املفضي إىل املوت يف فصل القتل ا طأ)م 
ويبدو ل أن الشـــريعة اإلســـالمية هي األصـــوب يف تقســـيم 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 
واصـــــطالحا عند فقهاء املذاهب اإلســـــالمية ا مســـــة وكذلك رجال القانون وأدلة حترميه من الكتاب العزيز 

 والسنة الشريفة.
 ول: تعريف القتل العمداملطلب األ

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

 
 321 -320 ص هـ، 1292 -بريوت  دار الكتاب العريب، املغين، موفق الدين أيب حممد عبد   بن امحد،  :ابن قدامه  -7
 701/ 3إيران، -حممد حسن، جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم، دار الكتب االسالميه، طهران  :النجفي -8
 3/118/ ،لبنان -ا الف، دار الكتاب العريب، بريوت  ،البن جعفر حممد بن احلسن :الطوسي -9

 .252ص ، ب.ت.ط،. دار املعارف ،عبد القادر، النظرية العامة جلرمية القتل :السعدي -10
م، 1960،ه  1379مصر،    -دار العروبة، القاهرة    ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنه ابلقانون الوضعي  ،عبد القادر  :عودت  -11

/2/6. 
 .490/ 2لبنان / ،بريوت،املصباح املنري، املكتبة العلمية،بن حممد بن علي املقري امحد :الفيومي -12



  

304 

 27:  العدد

ـصــــــدت   ـصــــــدت وتعمدته ق وقال معىن عمدا )عمدت للشـــــــيء عمدا من ابب ضـــــــرب وعمدت إليه ق
 .(13)اليه(

تعمد وهو عمود البيت ومجعه يف القلة أعمدة وعمد للشيء قصد له أي    -العمود-وقال الرازي )عمد
 .(14)ضد ا طأ وعمد الشيء فأتعمد أي أقامه بعماد يعتمد عليه(

 الفرع الثاين: ف اصطالح الفقهاء والقانونيني.
 أوال: عند فقهاء احلنفية:

ـصــد إزهاق احلياة   ــربه بســـالح الن العمد هو القتل وق ــي القتل العمد النه )ما تعمد ضـ عرف الســـرخسـ
القصد اىل إزهاق احلياة ابلضرب ابلسالح الذي هو جارح عامل وهي غري حمسوسة لقصد أخذها فيكون  

 .(15)يف الظاهر والباطن مجيعا(
 اثنيا: عند فقهاء الشافعية:

ــر  ــادر من شـــــخص مباشـــ ـصــ ــربيين )الفعل ال او ســـــبب جرحا كان او غريت )املزهق( إي القاتل    ةقال الشـــ
ـصــــد عني اجملين عليه  ـصــــر يف ذلك ان اجلاين مل يق للنفس أقســـــامه ثالثة عمد، وخطأ، وشـــــبه عمد وجه احل

 .(16)وهو ا طأ وان قصدها فان كان مبا يقتل غالبا فهو العمد ماال فشبه العمد(
 اثلثا: عند فقهاء املالكية:
ـصـــــــد القاتل إىل القتل بضــــــــرب حمدد أو مثقل أو جاء يف قوانني األحكا م الشــــــــرعية )العمد فهو أن يق

 .(17)إلحراق أو تغريق أو خنق او سم او غري ذلك(
 رابعا: عند فقهاء احلنابلة:

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

 خامسا:عند فقهاء األمامية:
صـــ  ــة البهية )ان العمد هو أن يتعمد الفعل والق د مبعىن ان يتعمد قتل الشـــخص املعني و ذكر يف الروضـ
 .(20) (19)فيه حكمه تعمد الفعل دون القصد اذا كان الفعل مما يقتل غالبا(

: ))العمد كل ما اعتقد شــــــيئا فإصــــــابة  --وقد جاء يف الكايف عن الكليين قال: قال ابو عبد    
 .(21)حبديدت أو حبجر أو بعصا أو بوخزت فهذا كله عمد(( 

 
 . 428، 2املصدر السابق،  -13
 .454ص  لبنان، بريوت،  دار الرتاب العريب،، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر عبد القادر، :الرازي -14
 .59 /26 /اليب بكر، املبسوط :السرخسي  -15
 .4/3/الشربيين: حممد ا طيب، مغين احملتاج  -16
لبنان،   -حممد بن امحد بن جزي، قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، عامل الكتب، بريوت    :الغرانطي املالكي  -17
 .373ص   ،ب.ت.ط
 .9/321 / ،املغين ،موفق الدين :احلنبلي ابن قدامه -18
 /5ب.ت.ط،  ،انلبن-دار أحياء الكتاب العريب، بريوت    ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقيه  ،زين الدين  :العاملي  -19

418 . 
 . 6/314/جواهر الكالم  ،حممد حسني :و قد ذكر هذا التعريف صاحب اجلواهر أيضا لنجفي -20
 .7/278/لبنان   -بريوت  ،دار الكتب ،الكايف ،أليب جعفر بن حممد بن يعقوب :الكليين -21
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 رجال القانون:وأما 
لة واما ابلنســبة اىل رجال القانون فألم يشــرتطون مع القصــد العام قصــد إزهاق روح اجملين عليه وإما اآل

القاتلة فأمرها مرتوك إىل احملكمة والقاضـي، أذ قال حممد مـصطفى القال )ان القصـد العام اي أرادة الفعل 
 .ونتيجته املباشرة يكفي يف جرمية الضرب او اجلرح(

ـصــــد خاص،   ةرادااما يف القتل العمد انه اليكفي  ـصــــد يف القتل العمد ق النيل من ســـــلك يقال ابن الق
ـصــــد القاتل، وأما تقدير إثباته فمرتوك حملكمة املوضـــــوع هلا ان تســـــتنتجه ولو من الظروف  هذا هو املراد بق

 .(22)كنوع السالح، ومكان اإلصابة، والعداوة بني املتهم واجملين عليه 
صـــــــــــــــل لـدينـا ان معىن القتـل العمـد هو، أن يتعمـد الفعـل ومن جم موع هـذت التعـاريف للقتـل العمـد يتح

 ابلضرب ابلة او اب نق او ابلسم حىت ولو اشرتط رجال القانون إزهاق روح اجملين عليه.
 املطلب الثاني: أدلة تحريم القتل العمد.

ن آائر وأعظم اجلرائم، وقد جاء يف القر تعد جرمية القتل العمد يف الشـــــــــــــريعة اإلســـــــــــــالمية من اكرب الكب
 الكري والسنة الشريفة بتحري وتعظيم هذت اجلرمية وسوف نثبت هذا الكالم ابألدلة.

 الفرع األول: أدلة التحرمي من القران الكرمي.
ــلطـاان فال ـقال تعـاىل:   وال تقتلوا النفس اليت حرم   اال ابحلق ومن قـتل مظلومـا فقـد جعلـنا لولـيه ســــــــــــ

 .(23)يسرف يف القتل انه كان منصورا 
آخر وال يقتلون النفس اليت حرم   اال ابحلق وال يزنون   اً هلــ إوالــذين ال يــدعون مع    وقــال تعــاىل:  

 .(24) ومن يفعل ذلك يلق أمثا
 .(25)كبريا  أً وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق  ن نرزقهم وإايكم ان قتلهم كان خطوقال تعاىل: 
تشـــــــــــركوا به شـــــــــــيئا وابلوالدين أحســـــــــــاان وال تقتلوا  قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم االّ وقال تعاىل  

ن وال تقتلوا النفس اليت  أوالدكم من أمالق  ن نرزقكم وإايهم وال تقربوا الفواحش مــا رهر منهــا ومــا بط
 .(26)حرم   اال ابحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 

من اجل ذلك كتبنا على بين إســــــــرائيل انه من قتل نفســــــــا بغري نفس او فســــــــاد يف وقال جل شــــــــأنه 
 .(27)األريف فكأمنا قتل الناا مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناا مجيعا

القـتل العمـد وال جيوز التعـدي على النفس اليت حرم   ةمبجموعهـا ـتدل على حرمـ حـيث ان هـذت اآلايت  
   اال ان يكون ابحلق.

 
 .159 -  158ص  ، 1948 ،مطبعه جامعه بغداد فؤاد األول ،املسؤولية اجلنائية  -22
 .33االيه  ،سورت اإلسراء -23
 .68سورت الفرقان، االيه  -24
 .31االيه  ،سورت اإلسراء -25
 .151االيه  ،سورت اإلنعام -26
 .32االيه  ،سورت املائدة -27
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 27:  العدد

 الفرع الثاين: أدلة التحرمي من السنة النبوية. 
-وردت رواايت كثرية تدل على حرمة القتل العمد. منها عن أيب اسـأمه زيد الشحام عن أيب عبد   

حىت قضـــــــى مناســـــــكها يف حجه الوداع اىل ان قال: ))اي يوم  وقف مبىن  --ان رســـــــول    -
أعظم حرمـة؟ فقـالوا: هـذا الشــــــــــــــهر قـال: ))فـأي بلـد أعظم حرمـة(( قـالوا: هـذا البلـد قـال: ))فـان دمـاءكم 
ــألكم عن  وأموالكم عليكم حرام كحرمـه يومكم هـذا يف شــــــــــــــهركم هـذا يف بـلدكم هـذا اىل يوم تلقوـنه فيســــــــــــ

 لوا:نعم.أعمالكم أال هل بلغت؟(( قا
عن قول   عز  --ومنها رواية عن ربعي بن عبد   عن حممد بن مســلم قال: ســالت ااب جعفر  

: ))له يف النار --قال   من قتل نفســا بغري نفس او فســادا يف األريف فكأمنا قتل الناا مجيعاوجل 
 .(28)مقعد لو الناا مجيعا لو يرد أال ذلك املقعد((

ــهـد اال من كـاـنت عـندت أـماـنة فليؤدهـا إىل من ائتمـنه عليهـا ـفاـنه ال حيـل دم :  --ـقال   ))اللهم اشــــــــــــ
 .(29)أمري مسلم وال ماله اال بطيبه نفس وال تظلموا أنفسكم وال ترجعوا بعدي كفار((

انه قال: ))ال حيل قتل امرئ مســلم أال إبحدى ثالب: كفر بعد أميان،   --روي عن رســول    
 .(30)، وقتل نفس بغري نفس((وزان بعد أحصان 

 .(31)))من قتل نفسه بشي من الدنيا عذب به يوم القيامة(( --وقال 
 المبحث الثاني: جريمة التسمم.

 توطئة:
ـصـــــــد منه هو إزهاق  العمد هو تعمد الضــــــــرب  بعد ان بينا ان معىن القتل   لة او خنق او تســــــــمم والق

فعـل عمـدي من اجلـاين على اجملين عليـه واحـد هـذت األفعـال الروح، ولكي يتحقق القتـل العمـد جيـب وقوع  
 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 
ك فهي جرمية مسـتقلة وتعد يف أحداب املوت لذلك يرى بعض الفقهاء ابن هذت اجلرمية هلا خـصوصـية لذل

هذت اجلرمية إحدى أنواع القتل العمد او إحدى أوصــافه وتتم هذت اجلرمية عن غدر وخيانة وخبث وكما ان 
ة  ل اجملين عليه كونه حتت رمحة اجلاين وليس لديه الفرصـــة يف الدفاع عن نفســـه، كما أن هذت اجلرمية تعد ســـه

الناا للمجين عليهم وكذلك غري املشـــــــــكوك فيهم وغالبا ما   التنفيذ وكما ألا يف الغالب ترتكب من اقرب
ـصـــــــعوبة، وســــــــوف نتناول يف هذا املبحث معىن القتل ابلســــــــم يف  ال ترتك أثرا لذلك تكون فيها نوعاً من ال

 الطب الشرعي وكذلك أهم األركان املكونة جلرمية التسمم.

 
دار احياء الرتاب العريب،   ،الرحيم الشريازيت عبد    ،وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الشريعة ،حممد بن احلسن  :العاملي  -28
 .2/2 /لبنان -بريوت 

 .3، ص 2املصدر السابق،  -29
 .312ص  ،مصر -مطبعه احللحم، القاهرة  ،سنن ابن داوود ،ابو داوود سليمان بن األشعث -30
 .املصدر السابق -31



  

 -الوضعي دراسة فقهية مقارنة مع القانون -أحكام القتل العمد جرمية التسمم أمنوذجاً  

307 

 املطلب األول: معنى القتل بالسم يف الطب الشرعي.
ـصــور وخاصـــة تلك اليت يع الســـموم ن  إ ـصــدرها عضـــوايً غري  دبعضـــها معروف و متداول منذ أقدم الع م

ـصـناعي واســتخدام املواد الكيميائية على نطاق واســع فقد رهرت أنواع  أن نتيجة التطور العلمي وكذلك ال
 .ةيف الصناعة وهي حبد ذا ا سام ةعديدة من املركبات الكيميائية واليت تستخدم عاد

ـصــــــــناعة والطب، فقد رهرت حاالت التســـــــــمم نتيجة  كما وان اســـــــــ  تعمال األدوية نتيجة للتطور يف ال
من األدوية وهذت تكفي ال إحداب املوت وبســـــــبب هذت الطريقة فان العلماء وكذلك   ةتناول جرعات كبري 

فة  املختصني قد بذلوا جهودا كبرية من اجل معرفة هذت السموم وإجياد الطرق والوسائل الكتشافها، ابإلضا
اىل التحليالت الكيماوية واملختربية هلا اثر كبري يف حتديد حاالت التسـمم حيث يسـتطيع من خالهلا ا بري 
ــة إـماـمه خالل الفحص ومعرـفه ـما أذا كـان هـناك حـاـلة تســــــــــــــمم   املختص من أـبداء رأـيه يف احلـاـلة املعروضــــــــــــ

 وابلتال هنالك جرمية أم ال؟.
ـصـــاء حاال جســــم اجملين عليه، واألجزاء  ةت التســــمم هذت يف انســــجوعادةما يتم ذلك من خالل اســــتق

ــافة اىل   ـصـــــــها يف املعدة والســــــــبب يف ذلك الن حمتواي ا تســــــــمح يف حتديد حاله الوفاة ابإلضــــــ اليت يتم فح
الكبد، والكليتني، والقلب، والرئتني، واألمعاء...ا ، او يف اي جزء أخر قد يرى الطبيب الشـــرعي ضـــرورة  

تسـمم يشـري اىل نوع معني من حاالت التسـمم فعند ذلك ميكن إجراء الفحص على فحـصه وأما أذا كان ال
الشـــــعر، أو األرافر، أو اجللد، أو العظام فإذا رهر ان اجملين عليه مل ميت  ذا النوع من التســـــمم ففي هذت 

 احلالة يرجع الطبيب إىل فحص الدم أو البول أو أي مادة أخرى.
كون هناك مسوم يف جســــــم اجملين عليه ولكن ليس ابلضــــــرورة  تد لفحص قاوجيب ان يالحظ ان نتيجة  

ان تكون هذت السموم نتيجة للقتل ابلسم فلذلك ان تقرير املخترب جيب ان يكون بدراية والسبب يف ذلك 
صــــــــــــــدرها غذائ ففي هذت احلالة جيب البحـث عن أدله   اً او حىت عالجيـ  ياً الن بعض الســــــــــــــموم قد يكون م

 (32)أخرى توصل اىل اجلرمية.
ـصـــــــــدد جرمية مرتكبة من اجلاين على اجملين عليه، مبعىن أعطى مسا للمجين عليه عمدا وجيب ان  و ن ب

 توفر يف هذت اجلرمية أركان حىت تعد جرمية عمدية يف نظر الشريعة اإلسالمية وكذلك القانون.ت
 املطلب الثاني: األركان املكونة لجريمة التسمم

واليت تعد من أوصـــــــاف القتل العمد، ان يتوفر فيها أركان مهمة حىت تعد لكي تتحقق جرمية التســـــــمم  
 هذت جرمية يعاقب عليها القانون ومن قبله الشريعة اإلسالمية وهذت األركان هي:

 ادميآالركن األول: أن يكون القتيل 
 جيـب ان تقع جرميـة التســــــــــــــمم 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 

 
 .425 -224ص  ،م  1988 -هـ  1408 ،العراق -مطبعه اببل  ،سليم إبراهيم، القتل العمد وأوصافه املختلفة :حربه -32
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 27:  العدد

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
ـصــــص  وما كان لربك ويســـــتمد هذا الركن أســـــاســـــه الشـــــرعي من القران الكري فلقد ورد يف ســـــورت الق

 (34) مهلك القرى حىت يبعث يف امها رســـــــوال يتلوا عليهم آايتنا وما كنا مهلكي القرى اال وأهلها راملون 
ود نص ر اري قبل و . حيث ال (35)وما كنا معذبني حىت نبعث رســــــــــــــوالوقال تعاىل: يف ســــــــــــــورت أخرى  

 واإلعالن وال عقوبة بدون تنويه وبيان وهلذا الركن يشرتط حتقق عنصرين مها:
 انطباق الفعل عل نص قانوين عقايب يف قانون العقوابت. -اوهلما:
 عدم توافر سبب من أسباب اإلابحة لذلك الفعل أمنا يقتضي النص على ارميه. -اثليما:

ــمم فـان فـإذا ورد النص واإلعالن والب يـان وكـذلـك انطبق فعـل اجلـاين على النص القـانوين لعقوبـة التســــــــــــ
 اجلاين يعاقب مع عدم توافر سبب من أسباب اإلابحة.

 الركن الثالث: الركن املادي جلرمية التسمم.
حيث يقوم هذا الركن على الفعل احملضـــــور والذي يتجســـــد يف نشـــــاط او ســـــلوك ملموا او حمســـــوا 

 اجلرمية هو ادارة املواد السامة املميتة أذا ال حتقق اجلرمية مامل تظهر للوجود بفعل معني.والفعل املادي هلذت 
وقد اكتفى املشـــــرع العراقي بوصـــــف تلك املواد الســـــامة من حيث قدر ا على أحداب املوت، ولذلك 

املختصة على ضوء فان مسالة كون املادة السامة مميتة ام غري مميتة مسالة وقائع ويعود تقديرها اىل اجلهات  
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  

 امة اىل جسم اجملين عليه ال خلثري هلا على الوصف اجلنائي.اهلواء السام ولذلك فان طريقة دخول املادة الس
وأما الشـروع يف اجلرمية فيتجسـد يف بدء اجلاين يف تنفيذ الفعل املادي املكون للجرمية مبعىن منذ اللحظة  
ــراب اجملين عليه حيث ان الفاعل يكون قد أكمل   ــامة بطعام او شـــــــ اليت يبدأ فيها الفاعل يلط املادة الســـــــ

ـصــــد مجيع األ ــم للمجين عليه ويتحقق الشـــــروع يف حال ةدار افعال الضـــــرورية بق ــاء    ةالســـ ــم أعضـــ دخول الســـ
 جسم اجملين عليه.

ها يعد عماًل حتضــريايً غري معاقب عليه، وأما ءومن هنا يتبني ان تفتيش اجلاين على املادة الســامة وشــرا
 الفاعل ببعض األفعال.األفعال املعاقب عليها تكون ابتداء من اللحظة اليت  ا فيها 

وهنا يربز تســــــــاعل وهو، ما هو احلكم فيما لو كانت املواد اليت أدارها اجلاين بنية أحداب املوت عدمية 
 مام شروع ابلقتل أم ال؟أاملفعول فهل ميكننا القول أننا 

 
 .12ص  ، التشريع اجلنائي مقارنه ابلقانون الوطين ،عبد القادر :عودت -33
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ــبب يتعلق إ ــروعا يف العمل، اما لسـ ـصــد ارتكاب جناية شـ ـصــدر بق ــرع العراقي يعد إن أي فعل ي ن املشـ
مبوضـــــوع اجلرمية او ابلوســـــيلة اليت اســـــتعملت اجلرمية مامل يكن يف اعتقاد الفاعل صـــــالحية عمله ال حداب 

 النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق.
 الركن الرابع: الركن املعنوي )القصد اجلنائي(.

ـصـــية واليت تشــــ  كل جرمية يعد هذا الركن أهم أركان جرمية التســــمم، حيث يقوم هذا الركن على أرادةاملع
صــــــــــــــرف بقنــاعــة، فمجرد العزم    ةمــا وااــات النيــة يف تنفيــذت مبعىن نيــ  أحــداب املوت وان الفــاعــل للجرميــة يت

 والتصميم علة اقرتاف الفعل اإلجرامي ال يكفي لتحقيق هذا الركن.
ب  فالبد من معرفة ان هذت املواد اليت يديرها مواد سامة وقادرة على أحداب املوت وله اإلرادة يف أحدا

املوت، واما كيفية معرفه ذلك من خالل اعرتاف املتهم او من خالل اســــــــــتخالصــــــــــه من رروف القضــــــــــية 
ـصــــــــــودا عند ذلك ال ميكن الكالم عن جرمية القتل ابلســـــــــــم الذي  ن  ووقائعها، فإذا مل يكن التســـــــــــمم مق

ين، أو حىت  ن يكون سبب املوت إمهال الطبيب، واملمرضة، أو الصيدالأ، كأً بصددت بل قد يكون قتل خط
قويـة ملريض    ةعـدم مراعـاة التعليمـات أو عـدم اإلدراك وغري ذلـك، فـالطبيـب الـذي يوصــــــــــــــف إبعطـاء جرعـ 

 (36)ل عن قتل إلمهاله او رعونته او عدم مراعاة القوانني واألنظمة.ءسايتسبب معه مبوته هنا ي  
 تكن لدى الفاعل نية ومن ذلك يتبني انه اذا كان التسـمم قد حدب بدون توافر القـصد اجلنائي أي مل

 أو غري ذلك. أإحداب املوت، فقد رأينا ان الفعل قد يعاقب عليه النه قتل خط
ومن جمموع هذت األركان يتضـــــــــــح لدينا ان الركن املادي جلرمية التســـــــــــمم ميثل جانبها املوضـــــــــــوعي وأما 

اجلاين أراد الفعل وجســد  ابلنســبة للركن املعنوي فانه ميثل اجلانب الشــخصــي والدال على اجلرمية، ومبعىن ان 
 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 
صـــــــــــــــاص والـديـة، وكـذلـك عقوبـة هـذت ابعتبـار أن هـذت اجلرميـة من اجلرائم العمـديـة   واليت تعـد من جرائم الق

 اجلرمية يف القوانني الوضعية وكيف يعاقب عليها القانون.
 املطلب األول: عقوبة جريمة التسمم يف الشريعة اإلسالمية.

ـصــــب على أفعال االعتداء على جســـــم اإلنســـــان بغري حق وعقوبتها حمددة  إن هذا النوع من اجلرائم ين
 أن الذي مييزها عن جرائم احلدود هو الا تكون مقدرة حقا للعباد ال للمعبود. ابلنص، أال

ومعىن هذا الكالم أن جرائم احلدود ال تقبل التعدي أو التجاوز ابلتعديل واإللغاء، كولا حقوقا للباري  
 واليت تعد هذت اجلرمية من ضمنها. ةعز وجل خالفا جلرائم القصاص والدي

 .(38()37)من القطع وقص األثر غة:ومعىن القصاص يف الل
 

 .426ص، القتل العمد وأوصافه املختلفة ،سليم إبراهيم حربة، -36
 احلد يف اللغة يعين املنع واحلد مبعىن العقوبة اليت حددها الشارع واوجب إنزاهلا. -37
 .459ص  ،الرازي: حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح -38
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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.

ـصــلها الفقهاء يف موســـوعا م اجلليلة بشـــأن   ـصــاص ومنها الشـــروط يف احلدية وهناك شـــروط ف جرائم الق
 والدين، وان ال يكون من األصول وما إليها.

ويطلق على القصــاص )القود( مبعىن املماثلة والن املقتص منه يف الغالب يقاد بشــيء يربط فيه أو بيدت 
 .(40)إىل القتل فيسمى القتل قودا لذلك

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما ىل:  وقد ثبت القصــاص يف القران والســنة الشــريفة كقوله تعا
 .(41)اعتدى عليكم

 .(42)ولكم يف القصاص حيات اي أول األلبابوقوله تعاىل: 
 .(43)والدية يف اللغة: حق القتيل ودية القتيل أدية دية أعطيت ديته
اي أيها  ، اســـــــــــتنادا إىل قوله تعاىل:  (44)ويف االصـــــــــــطالح: املال الواجب ابجلناية على احلر يف النفس 

ـصــــاص ابلقتلى احلر ابحلر والعبد ابلعبد واألنثى ابألنثى فمن عفي له من أخيه  الذين امنوا كتب عليكم الق
 .(45)شيء فإتباع املعروف وأداء إليه إبحسان 

 ومن السنة الشريفة:
 .(46)))العمد قود آال أن يعفو ول املقتول(( --الرسول قول 

ــنان قال: مسعت أاب   ــويد عن عبد   بن ســـ ــري بن ســـ وما روي عن احللحم عن عبد   بن املغرية والنضـــ
يقول: ))من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه أال أن يرضــــــــــــى أولياء املقتول أن يقبلوا الديه فان  --عبد   
 .(47)ابلدية وأحب ذلك القاتل فا الديه((رضوا 

 .--وغريها من اآلايت الكرمية والرواايت عن النحم وال بيته 
ـصـــــاص أو الدية، يتبني لنا أن من اطعم اجملين عليه طعاما  وبعد أن عرفنا أَن عقوبة القتل العمد هي الق

ــموما إما أن يقتل عادة، وإما أذا علم ابألكل وكان مميزا ومع ذلك  أقدم على أكله فمات فهو املعني مســـــــــ
 على نفسه فال قود وال دية على املطعم.

وأما أذا مل يكن يعلم مبا يوجد ابألكل من ســم أومل يكن مميزا، فأكل منه ومات فعلى املطعم القصــاص  
صــــــــــــدت القتل به من عدمه، بل األرهر أن األمر كان كذلك فيما لو جعل الســــــــــــم يف طعام  بال فرق بني ق

 (48)زل وكان السم مما يقتل عادت فأكله صاحب املنزل جاهال فمات.صاحب املن
 

 .45فاضل عباا، أصول التشريع اجلنائي اإلسالمي، مطبعه شريعيت، إيران، ص  :املال  -39
 .76م، ص  1984مطبعه جامعه بغداد،  : خالد رشيد و حممود مطلوب امحد، الفقه اجلنائي،أجلميلي -40
 . 194سورت البقرة، إيه   -41
 . 179سورت البقرة، أيه   -42
 .2521 /6الرازي، خمتار الصحاح،  -43
 .78ص  ،الفقه اجلنائي  ،أجلميلي: خالد رشيد وحممود مطلوب -44
 .178سورت البقرة، االيه  -45
 . 440  /2للتحقيق والنشر    --مركز الرسول األعظم    ،احملقق احللي، ابو القاسم جنم الدين بن احلسن، شرائع اإلسالم  -46
 .37ص  ،وسائل الشيعة ،احلر العاملي: حممد بن احلسن -47
 .427ص م، 1988، هـ 1408العراق،  -مطبعه اببل  ،حربه: سليم حربه، القتل العمد وأوصافه املختلفة -48
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 عقوبة جريمة التسمم يف القانون الوضعي. -املطلب الثاني:
بعد أن علمنا ان عقوبة جرمية التسمم يف الشريعة اإلسالمية هي اما القصاص أو الدية فسوف نتعرف 

 على عقوبة جرمية التسمم يف القانون.
ـصـــــميم ومن مث األعمال التحضــــــريية وتعد هذت األمور أذ أن عقوبة جرمي ة التســــــمم لر مبراحل العزم والت

 غري معاقب عليها يف القانون أالأذا نص املشرع على خالف ذلك.
مثـة  آـلذـلك فبموجـب هـذا األمر يعـد هـناـلك عماًل حتضــــــــــــــريايً وذـلك عـندـما ال يشــــــــــــــري للفعـل إىل أرادة  

ـصــــــــــورت واضـــــــــــحة يف حني يكون أن الفعل بد ا ابلتنفيذ عندما يكشـــــــــــف الفعل عن اإلرادة للفعل املكون ب
 للجرمية.

وان شــــراء الســــم وصــــنعه ال ميكن اعتبارت بدء يف تنفيذ جرمية القتل ابلســــم، الن هذت األفعال ومبوجب 
ــتعمال هلذت الســـموم، فمن احملتمل  القانون أفعال لثل اإليهام والغمويف والســـبب يف ذلك ألننا جنهل االسـ

عدوت، اال انه مبقدور هذا الشــــخص التفكري  ةيزود الشــــخص ابلســــم ليس لغريف اســــتعماله إللاء حياأن 
قبل البدء ابلتنفيذ، كذلك أعطاء الســم لشــخص أخر وتكليفه إبدارة املادة الســامة لشــخص أخر ميكن أن 
يعد عماًل حتضــــريايً وميكن اعتبارت كذلك بدء يف التنفيذ وحســــب الظروف و مالبســــات اجلرمية ســــيما وإذا 

 ادة السامة.جهل هذا الفعل الشخص الذي يدير امل
م بتســليم الســم وحســب ما اوإما أذا اســتلم الشــخص الســم ومل حياول اســتخدامه فان الشــخص الذي ق

يبدو ال يناله العقاب، الن الشخص مل يشرع يف ارتكاب اجلرمية، ولكن الشخص الذي جهز السم وسلمه 
سـتلم للسـم يف ذلك فهنا يكون إىل الغري وهو يعلم انه سـوف يسـتعمله يف ارتكاب اجلرمية وفعال اسـتعمله امل

 اجملهز شريكا يف اجلرمية أذا حدثت الوفاة، أو شريكا يف الشروع أذا مل حتدب الوفاة.
يف التنفيذ، والبد من أن هذت األفعال اليت  أوأما أذا مزج الســـم يف طعام أو شـــراب الشـــخص فيقال بد

 عزمه على ارتكاب اجلرمية.قام  ا الفاعل تكشف بطريقه ال تقبل الشك عن قصدت اجلنائي و 
الشـــريك البد وان يكون الفعل  ةأشـــخاص فمن اجل معاقب ةوأما ابلنســـبة للجرمية اليت يشـــرتك فيها عد

التســـــــــــــمم حىت ولو أن الفاعل األصـــــــــــــلي ال ميكن معاقبته، كأن  ةمعاقب عليه، مبعىن أن تكون هناك واقع
 وية.ميوت الفاعل بعد ارتكابه للجرمية أو يكون غري معروف اهل

وأما الشـــخص الذي حضـــر واقعة جرمية القتل ابلســـم أو الشـــروع فيها، وان مل يكن له دور يف إحضـــار 
املواد أو مل يقم مبـا مينع من وقوع اجلرميـة فـاـنه معـاقـب قـانوان وذـلك مبوجـب القـانون اـلذي ألزم ابإلخـبار عن 

 (49)اجلرمية.
 خاتمه البحث:

 ج مهمة سنعرضها تباعا:ويف لاية املطاف فان هلذا البحث نتائ
ــات فقهـيه معمقـه  ـذت اجلرميـة،   -1 على الرغم من األمهـية الكبرية هلـذا املوضــــــــــــــوع ـفإنـنا ال جنـد دراســــــــــــ

 ولكننا وجدان أن القانون يهتم  ذت اجلرمية ويعدها من أوصاف القتل العمد.
 

 .328ص م، 1988، هـ 1408العراق،  -مطبعه اببل ،حربه: سليم حربه، القتل العمد وأوصافه املختلفة -49
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هذت اجلرمية البد من دراســة هذا املوضــوع بشــكل علمي وعملي، والســبب يف ذلك لتطور وســائل   -2 
 العلمية والطبية.

البد من حتق األركان األربعة هلذت اجلرمية حىت يعاقب عليها القانون، وإما الشــريعة اإلســالمية فانه  -3
 أذا وافق أولياء املقتول على ذلك. ةجيب أما القصاص أو الدي

 قائمه المصادر والمراجع:

 القران الكري خري ما نبتدئ به. -
 كتب الفقه الحنفي:

ــرح الكبري البن  -1 ابن قدامه: موفق الدين بن حممد عبد   بن امحد، كتاب املغين ويليه كتاب الشـــــــ
 .1392لبنان،   -قدامه املقدسي، دار الكتاب العريب، بريوت

 ، مصر، ب.ت.ط.2ا رشي: أبو عبد   بن حممد، كتاب شرح ا رشي، ط -2
 لبنان، د.ت.ط. -،دار املعرفة، بريوت2ط السرخسي: مشس الدين أبو بكر، كتاب املبسوط، -3
ــربيين: حممـد ا طيـب، كتـاب مغين احملتـاج إىل معرفـه معـاين األلفـاظ، مطبعـه االنتفـاضـــــــــــــــة،   -4 الشــــــــــــ
 م. 1900مصر،  -القاهرة
ــاـئل الفروع   -5 ــرعـية ومســــــــــــ الغرانطي: حممـد بن امحـد بن جزي امـلالكي، كـتاب قوانني األحكـام الشــــــــــــ

 لبنان، ب.ت.ط. -بريوت الفقهية، مطبعه عامل الكتب،
الكاساين: عالء الدين أيب بكر بن مسعود، كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب  -6

 لبنان، د.ت.ط. -اإلسالمي، بريوت
النووي: أيب زكراي بن حيىي بن شـــــــــــــرف الشـــــــــــــافعي، كتاب منهاج الطالبني وعمدت املفتني، املكتبة  -7

 سوراي، ب.ت.ط. -دمشق اإلسالمية للطباعة والنشر،
 كتب الفقه األمامي:

 ا وئي: أيب القاسم/ كتاب منهاج الصاحلني يف أحكام القضاء. -1
لبنان،  -الطوســـــــــــي: البن جعفر حممد بن احلســـــــــــن، كتاب ا الف، دار الكتاب العريب، بريوت -2

 ب.ت.ط.
الدمشــــقية، دار أحياء الكتاب العريب، لعاملي: زيد الدين، كتاب الروضــــة البهية يف شــــرح اللمعة ا -3
 لبنان، ب.ت.ط. -بريوت
احملقق احللي: أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن مع تعليقات السيد صادق الشريازي، كتاب   -4

لبنان،  -للتدقيق والنشر، بريوت  --شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، مركز الرسول األعظم  
 .م  1998هـ،   1419، 1ط

 إيران.  -لنجفي: حممد حسني، جواهر الكالم يف شرائع اإلسالم، دار الكتب االسالميه، طهران ا  -5
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 كتب مراجع الفقه الجنائي:
ـــيد و حممود مطلوب امحـد، كـتاب الفقـه اجلـنائي، مطبعـه جـامعـه بغـدادا  -1 ــم رشــــــــــــ   - جلميلي: هـاشــــــــــــ

 م.  1984العراق،  
القانون حبث مقارن، مطبعه دار السـالم، العراق،  جلميلي: هاشـم رشـيد، كتاب الديه وأحكامها و ا -2
 م.  1971هـ،   1391
ـصـــــــــدر: الســــــــــيد إمساعيل، كتاب تعليق على التشــــــــــريع اجلنائي اإلســــــــــالمي، دار أحياء الكتب  -3 ال

 لبنان. -اإلسالمية، بريوت
 -رةعودت عبد القادر، التشـــــــريع اجلنائي اإلســـــــالمي مقارنه ابلقانون الوضـــــــعي، دار العروبة، القاه -4
 م.  1960هـ،   1379مصر، 
هـــ،  1426إيران،  -املال: فاضل عباا، كتاب أصول التشريع اجلنائي اإلسالمي، مطبعه شريعيت -5
 م.  2005

 كتب علوم الحديث:
 مصر. -سليمان بن األشعث، كتاب سنن ابن داوود، مطبعه احللحم، القاهرة أبو داوود: -1
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  االستنزاف العاطفي ودوره في سلوكيات العمل السلبية

 آلراء عينة من اساتذة وموظفي استطالعي تحليليبحث -

 -كلية 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).م.د محمود فهد الدليميأ

Assist. Prof. Mahmoud Fahad Al-Dulaimy 
 Hussain Ali Abdulla    (2)حسين علي عبد اهلل 

 المستخلص

ــلبية. ومن اجل  ــلوكيات العمل الســــــ ــتنزاف العاطفي يف ســــــ يهدف البحث احلال إىل معرفة خلثري االســــــ
حتقيق اهداف البحث ت بناء خمطط فرضــــــي حيدد طبيعة العالقة بني املتغري املســــــتقل االســــــتنزاف العاطفي  

ختبار فرضـيات البحث ت تطبيق البحث على عينة من واملتغري التابع سـلوكيات العمل السـلبية. ومن اجل ا
زمة من خالل ال)أسـاتذة ومورفي كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضـة(، من اجل احلـصول على املعلومات ال

ــتـباـنة اعـدت هـلذا الغريف، وزعـت على عيـنة بلغ عـدد أفرادهـا ) (. إذ اعتمـد البحـث على عـدد من 80اســــــــــــ
ـصـــــــــائية املتقدمة   كالتكرار النســــــــــحم، والوســــــــــط   ،spss V.25برانمج   من خاللاألدوات واألســــــــــاليب اإلح

 وحتليل اال دار البســيط. (fبار)واخت،  (tاختبار ) معامل االرتباط البســيط،و   ،احلســايب، واال راف املعياري
ــتنتاجات ــل اىل جمموعة من االسـ ـصــة ت التوصـ ــتخل ــوء النتائج املسـ ــتنزاف العاطفي  منها، ويف ضـ وجود االسـ

لدى أســاتذة ومورفي الكلية املبحوثة يســاهم يف زايدة ســلوكيات العمل الســلبية. واختتم البحث مبجموعة 
 

 .جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصادجامعة  -1
 .كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصادجامعة جامعة   -2
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ــيـات املتعلقـة مبتغري  مههـا، التفكري اجلـدي من قبـل عمـادة الكليـة املبحوثـة يف البحـث كـان أ  اتمن التوصــــــــــــ
ن، وحماولة وضـع بعض اإلجراءات اليت ميكنها أن فو معاجلة حالة االسـتنزاف العاطفي الذي يعاين منه املور 

 .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

ـصـــــاب  ا الفرد على اإلرهاق البدين )بذل اجملهو   أشــــــكالليس من املمكن أن تتوقف  د اإلرهاق اليت ي
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 أيضاً   النفسي فقط(،
 ر ألن تعريف مشاعر الفرد لإلجهادالتعب واإلرهاق خطورة على االفراد والوقوع فريسة له أمر خطري ومدم

ميكننا القول ابن االســــتنزاف العاطفي يســــبب من املمكن ان تســــبب له الضــــرر البدين والنفســــي ومن هنا 
حـالـة من التعـب واالرهـاق العـاطفي واجلســـــــــــــــدي والعقلي جيعـل الفرد غري قـادر على االجنـاز يؤدي بـه يف 

امل معها. ومن هنا حياول البحث احلال معرفة الوقوع بضــــــــــغوطات خترج عن ســــــــــيطرته وال يســــــــــتطيع التع
ــتنزاف العاطفي لدى االفراد ومن مث معرفة مدى خلثري تلك العوامل   ــببا يف رهور االسـ العوامل اليت تكون سـ

مباحث يتضــمن االول منهجية البحث،  ةيف رهور ســلوكيات العمل الســلبية. اذ يتضــمن هذا البحث اربع
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 فكري للبحــث، فيمــا تنــاول الثــالــث حتليــل العالقــات بني متغريات البحــثبينمــا يتنــاول الثــاين االطــار ال 
 ، واختص الرابع بعريف اهم االستنتاجات والتوصيات.تهودراس

 منهجية البحث األول:المبحث 

 اوال: مشكلة البحث
ميكن عريف مشــــــــــــكلة البحث من خالل عريف الفجوة املعرفية اليت تفســــــــــــر العالقة بني االســــــــــــتنزاف 
العاطفي وســــــــــلوكيات العمل الســــــــــلبية، ومن خالل اطالع الباحث عن طبيعة عمل املنظمة املبحوثه كونه 

من ضـــــــــعف االهتمام مبتغريات البحث من قبل اســـــــــاتذة ومورفي كلية الرتبية البدنية   ه  جزء منها وما ملســـــــــ 
ى نفســيتهم وما هو وعلوم الرايضــة وما ميكن ان تســبب هلم هذت املتغريات من اســتنزاف لطاقتهم وضــرر عل

انعكاا هذا الضــــرر على مســــتوى ااراطهم يف ســــلوكيات العمل الســــلبية يف الكلية عينة البحث ميكن ان  
 تتلخص مشكلة البحث عن طريق التساعالت األتية: 

 عينة البحث؟ هاومورفيما هو مستوى االستنزاف العاطفي لدى اساتذة الكلية  -1
 العمل السلبية يف الكلية عينة البحث؟ما هو مستوى توافر سلوكيات  -2
 هل يرتبط االستنزاف العاطفي مع سلوكيات العمل السلبية بعالقات ذات داللة معنوية؟ -3
 هل لالستنزاف العاطفي اثر يف سلوكيات العمل السلبية يف الكلية عينة البحث؟ -4

 ثانيا: اهمية البحث 
 :ميكن ابراز امهية الدراسة يف النقاط االتية

حمـاوـلة تقـدي حلول تســــــــــــــهم يف تعزيز قـدرة الكليـة عينـة البحـث يف توريف كـافـة امكـانيـا ـا من اجـل   -1
 تقليل االستنزاف العاطفي ومواجهته.

تعد هذت الدراســــة امتداداً طبيعيا للدراســــات الســــابقة اليت اهتمت ابالســــتنزاف العاطفي وســــلوكيات  -2
 العمل السلبية.

 كلية عينة البحث بشــكل خاص اىل خلثري االســتنزاف العاطفيجذب انتبات املنظمات بشــكل عام وال -3
 يف سلوكيات العمل السلبية.

 امهية االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية يف الدراسات االكادميية. إىلجذب االنتبات  -4
 البحث أهدافثالثا: 

ــة وحماولة اجياد حل ــة احلالية لإلحاطة النظرية مبتغريات الدراســــ ول للتســــــاعالت املطروحة تســــــعى الدراســــ
 لذلك يسعى البحث احلال اىل حتقيق االهداف االتية: ،فيها

 التعرف على مستوى االستنزاف العاطفي يف الكلية عينة البحث. -1
 التعرف على مستوى سلوكيات العمل السلبية يف الكلية عينة البحث. -2
 دراسة وحتليل اثر االستنزاف العاطفي يف سلوكيات العمل السلبية. -3
 .اختبار عالقة االرتباط واالثر بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية -4
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 رابعا: املخطط الفرضي للبحث 
صــــــــــــميم املخطط الفرضــــــــــــي على االطار املفاهيمي والفكري ملتغريات البحث اليت  اعتمد الباحث يف ت

 :( التال1)ميكن توضيحها وفقا للشكل

 

 الباحث إعداداملصدر: من 
 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )

 خامسا: فرضيات البحث 
داللة احصــائية بني االســتنزاف العاطفي وســلوكيات   الفرضــية االوىل: هنالك عالقة ارتباط معنوية ذات

 .البعادها العمل السلبية
ــية الثانية: هنالك عالقة ــلوكيات   الفرضــــ ــتنزاف العاطفي يف ســــ ــائية لالســــ ـصـــ خلثري معنوية ذات داللة اح

 لعمل السلبية.ا
 تهوعينسادسا: مجتمع البحث 

جـامعـة كربالء كمجتمع لبحـثه احلـال وقـد    -قـام الـباحـث ابختـيار كلـية الرتبـية الـبدنـية وعلوم الرايضـــــــــــــــة
( 80لثلت عينة البحث ابملالك التدريســـــــي والوريفي يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضـــــــة اذ تضـــــــمنت )

ــتبيان عل العينة وبعد  تدريســـي ومورف ت اختيارهم بطريقة عشـــوائية، اذ قام الباحث بتوزيع اســـتمارة االسـ
ـصـــــــاحلة للتحليلاســــــــرتجاعها وتدقيقها بلغ عدد ا ت من خالهلا اســــــــتخراج   ،اســــــــتبانة (70) الســــــــتبياانت ال

 .( االا1التكرارات والنسب املئوية ا اصة بوصف عينة البحث وكما مبني يف اجلدول )
 ( خصائص وصفات عينة البحث1اجلدول )

ــنــــــــــــــــــــــوع   الــــــــــــــــــــ
 االجتماعي

 التكرار
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 عينة البحث إجاابتعلى  الباحث ابالعتماد إعداداملصدر: من 
 سابعا: حدود البحث 

ريف  ــــــــــــ جامعة كربالء لغ /  ة الرتبية البدنية وعلوم الرايضةــــــــــــ كلي  ىــــــــــــ علار  ــــــــــــ ع االختيـــــــــ وق:  احلدود املكانية -1
 ي للبحث.ـــراء اجلانب امليدانــــإج 

ة بني احلدود الزمانية: احلدود الزمانية هلذت البحث تتوقف عند املدة اليت ت اجراعها وهي املدة احملـصور  -2
و هذت الفرتة كانت كافية لعملية توزيع االســـــــــتبانة ومجعها من   25/6/2018ولغاية    15/6/2018
 العينة املبحوثة. افرد

 الجانب النظري : المبحث الثاني

 اوال: االستنزاف العاطفي
يعد مفهوم االرهاق الوريفي من املوضـــــــوعات النفســـــــية اهلامة املنتشـــــــرة على نطاق واســـــــع يف ورائف 
اليوم، ال ســـيما يف جمال العمل اإلنســـاين، اذ غالباً ما يعاين املورفون الذين يواجهون الضـــغوط اثناء العمل 

ــتنزاف العاطفي، إذ أن املورف ــغوطات ني)كعبء العمل والتنافر العاطفي( من االســـــــــ  الذين يواجهون ضـــــــــ
تنزاف العاطفي لديهم للشـــــــــفاء من هذت الضـــــــــغوطات ما يزيد االســـــــــ   ةعمل عالية تتولد لديهم حاجة فعلي

من اجـــل تنظيم عواطفهم لتلبيـــة متطلبـــات   ةلـــذلـــك يتعني على املورفني بـــذل املزيـــد من اجلهـــد يف حمـــاولـــ 
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ام العمل وبعدها اذ تكون هنالك صعوبة ــــــ ذت الديناميكيات أثناء إجناز مهــــــــ الورائف وغالبا ما تتكشف ه
ــــــــ ف ـــ ــــــــ ن العمل خالل وقـــ ي االنفصال النفسي عـ ــــــــ هاء العمت انتـ ل، أي عدم القدرة عن االمتناع يف التفكري ـ

 Tuithof et  ق. ذكرet al,2010:355 Sonnentag ، العملاد عن مكان ــــــ مبشاكل الوريفة عند االبتع
al., 2017: 8العاطفي رهر كأحد عناصــــر االرهاق الوريفي يف ســــبعينيات القرن  ق ان مفهوم االســــتنزاف

العشـــــــــرين، حيث ت تقدميه كحالة ذهنية ســـــــــلبية مرتبطة ابلعمل حتدب نتيجة االســـــــــتجابة ملطالب العمل 
ــبب  اثر صـــحية حادة على العامل االســـتنزاف العاطفي   د وكثرياً ما يعنياملرتفعة والضـــغوط الزائدة، إذ يتسـ

ـصـــــــدر األســــــــا ا لالحرتاق. إذ ان االحرتاق مبثابة اســــــــتعارة اثبتة اعتمدها الطبيب النفســــــــي األمريكي، امل
ــان عام  إذ يعد    1974هريبرت فرويدنبريغر كأحد نتائج اإلجهاد املهين املطول للعاملني يف خدمة اإلنســـــــــــ

Freudenberger  دان الدافع الروحي ملتالزمة اإلرهاق، وصــــفها اللا اســــتنزاف الطاقة التدرجيي وفق  األب
صــــــــــــــحوبــ  العرايف عقليــة وجســــــــــــــــديــة يف نفس الفرد أو لــدى متطوعني آخرين.   ةوااللتزام، واليت تكون م

 Isaksson, 2010: 13ةق. فاملورفون املســـتنزفون عاطفيا يشـــعرون الن مواردهم العاطفية أصـــبحت منهك 
ــبحوا يفتقرون إىل الطـاـقة واحليوـية، ولكي يـقاوموا هـذا االلـاك عليه م محـاـية أو اـدـيد مواردهم و وألم اصــــــــــــ

لذلك ، طاقتهـــــــــــم املستنفذة عـــــــــــن طريق تقليل جهودهم وعريف عواطفهم اإلجيابية واالنسحاب من العمل
ن على التعايف مـــــــن استنفاد مواردهم واحلفاظ على ي املستنفذنيعلى املنظمات معرفة كيفية مساعدة املورف

ــهم العاطفي اإلجيايب ــتنزاف   قFarmer, 2013:5 اذ افرتيف   .قet al Lam  368:,2010, ،عرضـــ أن االســـ
ــاعر إجيابية أو تعاطف أو احرتام للعمالء"هو ا طوة األوىل يف عملي اإلرهاق،   ةالعاطفي "عدم وجود مشــــــــ

ــتهزاء املورف و عـدم فعـاليتـه، أي أن الفرد يعمـل يف وريفـة مع مهـام  إذ ميثـل حجر الزاويـة لكـل من اســــــــــــ
ــيعة ميكن أن يعمل  ا كاملطرق صــــــــــــل  ا العاملون على مكافوضــــــــــ ت كبرية عند عة، وحىت الورائف اليت حي

ـصــية للعاملني ومبرور الوقت قد يتهاوى تقدير   القيام  ا مرارًا وتكرارًا ســـتقلل على األرجح من املوارد الشـــخ
 وال يشعرون الي شعور إلجناز عملهم.املورفني لذا م وطاقتهم إىل أن يصبح بعض املورفني مستنزفني 

ـصـــــادر العاطفية للفرد مســــــتهلكة، وأن ز االســــــتنزاف العاطفي  ميي ابنه نقص يًف الطاقة والشــــــعور الن امل
يؤدي إىل توتر العاملني ويشـعرهم ابإلحباط  ن  أاملصـادر العاطفية املكرسـة للعمل منخفضـة، وهذا من شـأنه 

ل بشـــــــكل تدرجيي، ومن مث فيما يتعلق بتحمل املهام الوريفية، وفقدالم االحســـــــاا ابملســـــــؤولية ااات العم
 عاطفيا يؤثرون بشــــــكل عكســــــي على املخرجات التنظيمية، فضــــــاًل عن التأثريات ني املســــــتنزفنيفأن العامل

على املســتوى الشــخصــي، مثل اللجوء إىل ادمان الكحول، والتدخني املفرط، واملريف اجلســدي والنفســي،  
فاالســـتنزاف العاطفي .  ق15،  2013العنزي وابراهيم،     ،فضـــال عن االضـــرار يف احلياة األســـرية واالجتماعية

هو فقدان الطاقة وااللاك واحلمل الزائد، و نضـوب املوارد الداخلية للفرد نتيجة لتعرضـه ملتطلبات ال ميكن 
ق. وعرف ايضاً النه املطالب العاطفية املفرطة للمنظمة على الفرد Basim et al., 2013: 1489   ،حتقيقها

بني األشــــخاص، واليت ال يســــتطيع الفرد إدار ا، مما يؤدي إىل اســــتنزاف املوارد العاطفية لديه   أثناء التفاعل
 Chen et al, 2018: 2  ق. اذ يرى Ladebo, 2016:48ابن االســــتنزاف العاطفي يتســــبب  اثر على   ق

ــل مع ا ــتثمار العاطفي عند التواصــــ ــتنزف يكون أقل مياًل إىل االســــ آلخرين وحماولة املنظمة منها، الفرد املســــ
املورفون الذين اســـــتثمروا أكثر يف مؤســـــســـــا م ولكنهم فشـــــلوا يف ،  التورط يف األنشـــــطة اليت تضـــــر املنظمة
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ــتنزفون حياولون   ــبة نتيجة جهودهم يكون التزامهم التنظيمي اقل، املورفون املســــ ـصـــــول على عوائد مناســــ احل
هم الســـــــــــلبية، أو يكونون غري راضـــــــــــني عن االنتقام من املنظمة العتبارهم هلا اللا ســـــــــــبب رئيس ملشـــــــــــاعر 

اىل انه ميكن معاجلة حالة االستنزاف العاطفي للمورفني   ق,Zhang et al 9 :2018 ار  ــــــــــــــــــــ ورائفهم.واش
من خالل لكينهم نفســــــياً إذ ان التمكني النفســــــي يف مكان العمل هو أحد العوامل اليت لنع االســــــتنزاف  

ــــــــــــــــ فني يثقون فالعاطفي، وهو حالة عاطفية اعل املور  ــــــــــــــ ي حتقيق األهداف بنجاح، فمن خالله يظهر ــــــــــــ
ي العمل والقيم واملعتقدات والسلوكيات وتلبية متطلبات العمل والتأثري على  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املورفون االنسجام ف

ن تقليل االستنزاف العاطفي من خالل توفري بيئة عمل مالئمة اذ ــــــــــــــــ القرارات احلامسة داخل املنظمة. وميك
ن بيئة العمل ميكن أن يقلل من معدالت ـــــــــــــــــــــ برية من األدلة إىل أن الرتويج جلوانب معينة متشري جمموعة ك

ــتنزاف العــاطفي املبلغ عنهــا ذاتيــا ا مع بيئــة   ،االســــــــــــ ــتنزاف العــاطفي يرتبط ارتبــاطـًـا واضــــــــــــــحــً إذ ان االســــــــــــ
ــتنزاف   قYao et al, 2015: 12512 وذكرقDhaini et al  2018:3، العمـــل انـــه ميكن ختفيض االســــــــــــ

 ت( اليت حيصل عليها املورفون أكرب من التكاليف )جهودهم املبذوله(.عالفوائد )املكافلعاطفي اذا كانت  ا
 ثانيا: سلوكيات العمل السلبية 

 ظهور سلوكيات العمل السلبية:  -1
قبل أوائل الثمانينات كان هناك قدر كبري من البحوب على السلوكيات املنحرفة للفرد يف مكان العمل 
ــيء، التأخر والغياب ونظرا لعدم وجود   ــرقة املورفني، االختالا، التخريب، األداء البطيء والســــــــــ مثل ســــــــــ

يف ليها على ألا حتقيق ينظر إ هاكلإطار أو نظرية مقبولة للنظر يف مثل هذت الســـلوكيات كانت الدراســـات  
 31 :2003,   ،نوع معني من الســـلوك بدال من حماولة الســـتكشـــاف ســـلوكيات العمل الســـلبية بشـــكل أعم

Sackett  &Gruysق. 
ـصــف التســـعينيات كان النهج األكثر شـــيوعا  أ إىل  قet al Kelloway 19 :2010.,وأشـــار   ن قبل منت

غري شــامل. على ســبيل املثال العنف يف مكان العمل  يف دراســة الســلوكيات الفردية ا اطئة يكون بشــكل
وجهة   Robinson و التخريب و السـرقة وكذلك التغيب اذ ت تناوهلا بشـكل ال يلحم الطموح اىل ان اقرتح

نظر تكاملية يف التعبري عن الســــــلوك املنحرف يف املنظمات اليت تضــــــمن ســــــلوكيات متباينة حبســــــب طبيعة 
االهتمام بســـــــلوكيات العمل الســـــــلبية يف   الســـــــلوك. وقد ازدادو شـــــــدة   {املنظمةأي الفرد مقابل  }اهلدف 

الســنوات األخرية أللا لثل اجلانب املظلم للســلوك التنظيمي وان هذت الســلوكيات حتدب داخل املنظمات  
اسع وتكون موجهة من اجل إحلاق األذى بفرد آخر والقيام ابنتهاك املعايري األخالقية املقبولة على نطاق و 

اذ أن معظم النظرايت التنظيمية تســـــــتند اىل الســـــــلوك االجيايب و اإلدارة على لج العالقات اإلنســـــــانية مع 
ــلبيـة   التـأكيـد على النظرايت اإلجيـابيـة يف تعـامال ـا ونتيجـة ـلذـلك فـألـا ال خلخـذ يف االعتبـار اجلوانـب الســــــــــــ

ــــادة املنظمــ  ا مثــــل هــــذت السلوكيات ــات أن يفهمــــوا ويتوقعو للسلوك التنظيمي وهكذا فمن األمهية ابلنسبة لقــ
 ق.& Diamant Cohen 1 :2017 , التــي ينخــرط  ــا العاملــون، 
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 مفهوم سلوكيات العمل السلبية: -2
ــلوكيات الســـــلبية ل  بعدها أحد العوامل الرئيســـــة اليت نيمورفلركز الباحثون يف العقود االخرية على الســـ

ذ يرى العطوي اللا  إوهذت السلوكيات قد تلحق االذى بكل من املنظمة والعاملني.    ،تؤثر يف جناح املنظمة
ــــــــــور البسيطة   ــــــــــاب والتهــــــــرب عــــــــن اداء االعمال وتضخيم األمــــــ املمارســــــــات الالأخالقية للمورفني كالغيــــــ

ــــــــــ ع املواقــــف املختلفــــــــــ ي التعامل مــــــــــ ف  والالمباالة وعــــدم النضج   .,etal . ويــرى  ق170:  2011،العطــــــوي ــة.  ــ
2014: 7 Leأن سلوكيات العمل السلبية تشتمل على جمموعة من اإلجراءات التــــــــــــــــــــي تضر ابملنظمات    ق

فضـال عن التحرش واألعمال   {السـلوكيات السـلبية التنظيمية  }إيمثل الغياب وتعاطي املخدرات والسـرقة 
ـصــية}العدوانية املوجهة  و زمالء العمل   ــخ ــلوكيات تكون معادية للمج {أي العالقات الشـ تمع  فهذت السـ

فريف تكاليف هائلة على املنظمات اناة عن ضـياع املوارد فضـاًل عن اافايف اإلنتاجية داخل   إىلوتؤدي 
املتعمدة اليت يقوم  ا املورفون   األفعالاللا جمموعة من    قSpector et al., 2005: 30 واشار  املنظمات.  

ـصــــــــــلحة وأصـــــــــــحابواليت تضـــــــــــر ابملنظمات   اللا    قJung & Yoon, 2012: 370 . وذكرها كل من  امل
سـلوكيات تنشـأ لدى أحد اعضـاء املنظمة يقوم عن طريقها ابنتهاك املعايري التنظيمية داخل املنظمة وبدورت 

 أعضائها.يهدد رفات املنظمة او احد 
 ااثر سلوكيات العمل السلبية:  -3

ــائها فقد تتكبد  ــلبية على رفات املنظمات وأعضـ ــلبية ميكن أن يكون هلا عواقب سـ ــلوكيات العمل السـ سـ
ســـــــــــــرقة   أن حيث ثبت   األخرىاملنظمات تكاليف مباشـــــــــــــرة كالســـــــــــــرقة والتخريب وغريها من اإلجراءات 

املباشـــــرة  املورفني وحدها تكلف الشـــــركات األمريكية مليارات الدوالرات ســـــنواي، ابإلضـــــافة إىل التكاليف  
 Gruys, 2010: 54 & للمنظمات هناك أيضـــا تكاليف غري مباشـــرة واليت تنتج عن هذت الســـلوكيات، 

Bowlingــلوكيات العمل الســـــــــلبية حيث   األاثرامللل من  د. ويعق ــببها ســـــــ امللل هو حالة من  أن اليت تســـــــ
داخل املنظمة    ة بشــكل كاف  فز احملاإلاثرة املنخفضــة نســبيا وعدم الرضــا الوريفي الذي يعزى إىل البيئة غري 

ن الراتبة ـــــــــــــــــــــــــــ امللل كرد فعل على رروف العمل السلبية ومن انحية أخرى فان امللل الوريفي ينشأ ع دويع
ـــــــ احملدودة و العمل املتكرر مم ـــــ ـــــ األفراد الذين  أن  بروتني العمل وبشكل سلحم ووجد نيا يزيد من خلثر املورفـــ

ــــــــــ لديهم مستوايت أعلى من التغيب واالنسحاب واافايف ف  لديهم مستوايت عالية من امللل الوريفي ــــ ــــ ي ــ
اىل    قAube et al.,2009: 251 ق. واشــــــــــار  Bruursema et al,.2011: 94   ،مستوايت العمل وفاعليته

ــرقة   ــادية املتكبدة من خالل الســ ـصـ ــائر االقت ــلبية هو ا ســ ــلوكيات العمل الســ ــلبية لســ ان من بني اآلاثر الســ
واالحتـيال، واإلجراءات الـقانونـية، والفشــــــــــــــل يف الوـفاء ابملواعـيد النهـائـية لإلنـتاج، والعمـل    واملـعدات الـتالـفة،

اجلودة الرديئــة امــا خلثريهــا على املورفني فيكون بشــــــــــــــكــل اقــل ومع ذلــك، من املرجح أن تعريف هــذت   وذ
ـصـــــعب على ا ملورفني الســــــلوكيات املورفني للخطر النفســــــي وتوليد اإلجهاد يف مكان العمل واعل من ال

 إجناز مهامهم.
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 ابعاد سلوكيات العمل السلبية:  -4 
 ,.Bashir et al   مقيــــــــــاااعتمـــــد الباحـــــث علــــــــــى  سلوكيات العمل السلبية  مـــــن اجــــــــــل معرفه ابعاد 

ـصـــداقية و يتال  ؛ق2012 ته احلالية فضــــال عن كونه مقياا خمترب م بشــــكل كبري مع دراســــ ءألنه مقياا ذو م
ـــــــ ابعاد ه 5يتكون من سابقا. اذ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ )التخريب، االنسحاب، السرقة، اساءة استخدام الوقت واملوارد،   يـــ

 والفساد( وكما  ا:الرشوة 
 التخريب: -1

يف مكان العمل هو سلوك يهدف إىل إحلاق   ق ابن التخريبAmbrose et al,. 2002: 948 يــــــــــــــــرى  
الضــرر و تعطيل او ختريب عمليات املنظمة ألغرايف شــخصــية من خالل خلق دعاية غري مواتية أو إحراج 

إحلاق أضـــــــــرار ابملمتلكات و تدمري عالقات العمل وكذلك إحلاق الضـــــــــرر  التأخر يف اإلنتاج واملنظمة أو 
ــاوك من تفاعل الفرد  ابملورفني أو العمالء و ينبع هذا السل ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  :et al,. 2006  449 ر مع بيئته. واشــــــــ

Spectorاىل انه ميكن القول ابن التخريب يكون على شـــــــــــكل تشـــــــــــويه أو تدمري املمتلكات املادية اليت    ق
ــباب    دتعود إىل صــــاحب العمل ويع ــيء فهو مرتبط الســ التخريب نشــــاطا متعمدا يهدف اىل تدمري اي شــ

وجيهه شكال من اشكال العدوان املوجهة  و املنظمة اكثر مما يتم ت  دكامنة وراء الشخص املخرب وهو يع
 و االفراد االخرين وان هذا الســــــــــــلوك غري امن ويكون واضــــــــــــحا للمنظمة مما جيعل من معاقبة اجلاين امرا 
بسيطا وميكن أن يؤدي إىل اعتقاله. وقـــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــــــد بعض البــــــــــــــــــــــــاحثني بـــــــــــــــــــــأن التخريب ميكن القيام بــــــــــــــــــه  

ــل لفت االنتبات إىل   ألغرايف مفيدة وكذلك ردا على الغضب واملشاعر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن اجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العدائية للمورفني او مــ
 ,Florida مشكلة معينة او من اجل الرتقية التنظيمية أو من اجل احلصول على ميزة تنافسية. وذكــــــــــــــــــــــــــــــــر

ابن التخريب ميكن أن يؤدي أيضــــــا إىل تقويض عمل املنظمة ويف كثري من األحيان ميكن ان    ق14 :2009
 ،التخريــب داللــة متطرفــة تكون على جمموعــة متنوعــة من املظــاهر ترتاوح بني شـــــــــــــــديــدة إىل خفيفــة  حيمــل

 .والتخريب عادًة ما يتكون من عنصرين مها وجود نية لتدمري ممتلكات الشركة وكذلك ختريب عمليا ا
 نسحاب:إلا -2

املطلوب من قبل    هو جمموعة من السلوكيات السلبية اليت تقلل من وقت العمل اي الوقت  االنسحاب
املنظمة إلجناز العمل ويشـــــــــــــمل ذلك التأخر يف احلضـــــــــــــور اىل العمل او املغادرة يف وقت مبكر من مكان 

ــموح  ا رمسيا ويع ــي   دالعمل وكذلك أخذ فرتات راحة أطول من املســــــــــ ــاســــــــــ ــكل األســــــــــ التغيب هو الشــــــــــ
تماعية، والصــراع الثقايف، لالنســحاب الذي حيدب بســبب االضــطراابت النفســية، واإلجهاد، واملعايري االج 

ــــــل انب   دوالفروقات الفردية، ويع ــــ ــــــن اجــ ــــ ــــ االنسحاب هو كأجراء روتيين من قبل املورفني يستخدمونه مــ
ــة وأعضائها ـــ ـــ ـــ ــرار ابملنظمـ ـــ ـــ ـــــن اإلضـ ـــ ـــ ـــــع القائم بدال مـ ـــ وميكن  .ق& Parvez Anjum  421 :2013,   ،الوضـ

ــارة اإلمجالية يف اجور    ،جداالقول ابن تغيب املورفني هو مشـــــكلة مكلفة  ــعت التقديرات للخســـ فقد وضـــ
ــلت إىل   ــمالية فوصــ ــنة  26ورواتب املورفني يف أمريكا الشــ وميكن القول ابن املورفني  ،مليار دوالر يف الســ

ــــر عرضة لالاــــراط فــــي التغيب عن العمل،   :1989 الذين يكونون غري راضني عن ورائفهم يكــــونون أكثــ
73  Hackett2 :2016 , ق. واشار Ltdاىل ان الغياب يف العمل يؤدي ابملورف انه ال يكون يف املكان   ق

الـذي من املفرتيف ان يؤدي فيـه واجبـاتـه اي ان املورف ال يظهر للعمـل عنـد احلـاجـة اليـه وهـذا ميكن أن 
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ع اجلنس والعمر  يكون مشــــــــــــــكلـة كبرية للتنظيم وان الغيـاب حيـدب لكي يكون ردا على املريف املرتبط بنو 
ورروف العمل، والتحفيز  ،والرضـــــــــا الوريفي واملســـــــــؤوليات األســـــــــرية )رعاية الطفل( والعمل غري املرضـــــــــي

على ضــــعف األداء الفردي فضــــال عن خرق العقد الضــــمين    اً ت الغياابت تقليدا مؤشــــر عدوقد   ،املنخفض
ة وضـعت يف إطار اقتصـادي أو بني املورف وصـاحب العمل والذي كان ينظر إليها على ألا مشـكلة إداري

 شبه اقتصادي.
 السرقة: -3

ـصـــرح به يقوم مبوجبه املورف ابالســــتيالء والســــيطرة على شــــيء ما و نقل األموال و  هي ســــلوك غري م
ق.  Kong, 2016: 3  &Goh ممتلكات العمل الرمسية أثناء ســــــــــري النشــــــــــاط املهين وبدون علم املنظمة،  

ق وهي كما Furnham &Taylor,2004: 94 فة كما ذكرهـــــــــــــــا  خمتل  أشكالعلى   وميكن ان تكون السرقة
  ا:
ـصـــــية والدميوغرافية واجلنائية للفرد و ا لفية االخالقية  -أ ـصـــــية: ويركز هذا على األرابح الشــــــخ الشــــــخ

ـصــــــــوص اىل الســـــــــرقة حيث إن التســـــــــرع، والبحث عن اإلاثرة، واالفراد الذين يعانون من التنمية   تؤدي ابلل
 يم هم اكثر عرضة لالاراط يف السلوكيات السلبية.األخالقية والتعل

عادلة اليت يتعريف هلا الفرد واليت تنتهك العقد الغري  املعاملة االجتماعية هي االجتماعية: الســــرقة -ب
النفســـي له واجبارت على االمتثال للمعايري التنظيمية اليت من املمكن ان اعل الفرد يشـــرع ابلســـرقة وتدعمه 

ــيق والظلم واالنتقام نتيجة للقيام  ا و ي ــاعرت اب يانة والضــــــ ــية الفرد بل مشــــــ ـصـــــ ــخ ـصـــــــب الرتكيز على شــــــ ن
 للمعاملة السيئة اليت يتعريف هلا.

ـصـــــــف( واألجور  النظامية: وتركز هذت على مستني -ج مع الســــــــرقة كتعويض عن الفقر املدرك )غري املن
وكذلك ضـــــــعف أنظمة التحكم اليت تســـــــمح لوفراد ابالبتعاد عنه. وميكن القول ابن فكرة الســـــــرقة حتدب 

 بسبب احلاجة املالية وكذلك احتياجات اآلخرين مثل االحتياجات االجتماعية أو االنتماء.
دما يســــــــــرق املورفون من أصــــــــــحاب العمل فإلم يفعلون ما هو ق ابنه عنBassam,  1 :2014 ويرى  

أكثر من كســـــر قواعد العمل كما ألم خيالفون القوانني ويعرضـــــون مجيع مورفي املنظمة للخطر وان ســـــرقة  
مكان العمل ميكن أن تضــــــــــع املنظمة يف ضــــــــــائقة مالية وخيمة حيث يواجه املورفون العديد من القرارات  

 .يعود لزميل يف العمل ئاً الصعبة عندما يسرق شي
 إساءة استخدام الوقت واملوارد: -4

ــتخدام الوقت واملوارد يكون على جمموعة من  إن   إىل  قGruys,1999: 44   أشـــار   األشـــكالســـوء اسـ
ــية   األعمالوقت العمل، القيام الداء    إهدارهي ) ـصــــ ــخ ــتخدام وقت العمل يف   أثناءالشـــــ وقت العمل، اســـــ
موارد املنظمة، استخدم موارد املنظمة غري املرخص ابستخدامها    إضاعةالتجارية الشخصية،    األعمال  إجناز

ــتخدام بريد املنظمة   ــتخدام هاتف املنظمة من اجل القيام مبكاملات هاتفية دولية، اســـ من قبل املورف، اســـ
ـصـــي، اســــتخدام  ـصـــية، القيام   األعمالالطابعة واالســــتنســــاخ إلجراء    أجهزةيف اســــتالم الربيد الشــــخ الشــــخ

ـصـــية عن طريق الربيد اإللكرتوين ا اص ابلشــــركة،   ألغرايف  األنرتنيتالوقت على  إضــــاعةمبراســــالت شــــخ
ـصــــــية ال تتعلق بطبيعة العمل، اســـــــتخدام كومبيوتر املنظمة يف لعب  وقت العمل، تغري   أثناء األلعابشـــــــخ
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حلصول على مكاسب مالية لساعات اكثر من العمل الفعلي الذي يقوم به، القيام بطاقة الوقت من اجل ا 
الخذ وقت اكرب مما خمصص له يف تناول الغداء وشرب القهوة ودون موافقة مسبقة، القيام ابلعمل اإلضايف 

ــروري وغري املفيد للمنظمة  ابن االفراد الذين  قAppelbaum et al,2007: 588   . يف حني يرى(غري الضــ
ــاكل املرتبطة   ــا للمعاانة من املشــــ ــلبية يف مكان العمل هم اكثر املورفني تعرضــــ ــلوكيات الســــ ــون للســــ يتعرضــــ
  اً ابإلجهـاد ممـا ينعكس على االافـايف يف اإلنتـاجيـة وخســـــــــــــــارة وقـت العمـل ومعـدل الـدوران يكون مرتفعـ 

حافز مال او معنوي نســــبيا وميكن للمنظمات معاجلة هذت الظاهرة ومنعها داخل اروقتها من خالل تقدي 
 للمورف.

 الرشوة والفساد: -5
اليت تتعاريف مع املعايري التنظيمية يتم من خالله التوجيه غري   ن السلوكيات املنحرفةــــــــــــــــــــــــ و نوع مــــــــــــــــــــــــ ه

ن اجل حتقيق املنفعة ويكون على أشكال خمتلفة كالرشوة  ـــ صحيح ملوارد املنظمة الشخصية أو التنظيمية مال
ــــررواالبتزاز، املدفوعات ال ــ ــــر املبــ ــ ــ  3 :2016  ،تسهيلية، واحملسوبية، وتداول املعلومــات، واستخدام التأثري غيــ

Soot et al.,ابن هنالك عالقة مزدوجة بني الفساد  ق9:  2012 سارة و حسيبة، . وذكـــــــــــــــر كــــــــــل مـــــــــــــــن  ق
يتعلق ابألفراد من عمال و اإلداري و الرشـوة فالفسـاد اإلداري له عالقة ابلرشـوة داخل املنظمة خاصـة فيما  

ـصــــــول على املناصـــــــب القيادية كذلك للفســـــــاد  مورفني من خالل مواقف الرتقية وصـــــــرف املكافعت و احل
اإلداري عالقة أيضـــــــــا ابلرشـــــــــوة خارج املنظمة من خالل العمالء الذين يتعاملون مع املنظمة الذين جيدون  

ومهما يكن من أمر فان نســـــــب  اهلم بســـــــهولةمن اجل اجناز أعم  يمعوقات ادارية تدفعهم لتقدي الرشـــــــاو 
الرشــوة اخذت ابالرتفاع فنالحظ انتشــار االختالســات والســرقات و احملســوبية ومالحظة مظاهر التســرت و 

ــــرى كل من  عدم إفشاء األسرار املتعلقة ابال رافات.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابن من اسباب   ق2016:230:صربينه و عتيقة، وتــ
عدم تطبيق نظام املســــــاءلة والعقاب بشــــــكل جدي على مجيع اقســــــام  انتشــــــار هذا الســــــلوك املنحرف هو

املنظمات وضــعف الرادع األخالقي، وضــعف دور اإلعالم يف توعية املورفني ابألضــرار النامجة عن الفســاد 
ــع املادي لدى املورف، وزايدة تكاليف املعيشـــــــة وغريها من األســـــــباب  اإلداري واملال، اضـــــــافة اىل اجلشـــــ

ود اال راف اإلداري إىل ســوء صــياغة القوانني واألنظمة وغموضــها داخل املنظمات األمر وقد يع األخرى،
ــــــــــع املصايب   ــــــــــي قد تتعاريف مــــــ ــــــــــا بطريقته ا اصة التــــــ الذي جيعل املورف يتهرب من تنفيذها او تفسريهــــــ

 التنظيمية.
 االطار التطبيقي للبحث: المبحث الثالث

ــتهــدف فحص واختبــار اداة القيــاا يتعلق هــذا املبحــث بعريف اجلــانــب التطبيق ي للبحــث الــذي يســــــــــــ
متغري }االســــتنزاف العاطفي   املســــتخدمة يف البحث فضــــال عن اســــتكشــــاف مدى توافر متغريات البحث

ومن مث حتديد مدى خلثري املتغري املعتمد على املتغري   {،متغري معتمد}وســلوكيات العمل الســلبية    {مســتقل
 -املستقل من خالل حتليل اال دار ا طي وكما يلي:
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 : هاواختبار فحص اداة قياس البحث -اوال:

 الرتميز والتوصيف:   -1
 مها االســتنزاف العاطفي وهو متغري احادي البعد وســلوكيات نيتشــتمل االســتبانة على جزئيني اســاســي

عن كل متغري وكل بعد وحتديد  اً ( يقدم توضــــيح2العمل الســــلبية وهو متغري متعدد االبعاد. واجلدول رقم )
 :مصدر احلصول على املقياا وعدد الفقرات

 (3)لرتميز والتوصيف ( ا2)جدول 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  تركيبة املتغري دور املتغري املتغري ت

 الفقرات
 املصدر

ــزاف  1 ــنــــ ــتــــ االســــــــــــــــــ
 Breedon, 2015 7 البعداحاد  مستقل العاطفي

2  
 
 

ســـــلوكيات العمل  
 السلبية

  5 التخريب  معتمد
 

Bashir et al, 
2012 

 
 

 4 االنسحاب  3

 4 السرقة  4

اســــــــــــاءة اســــــــــــتخدام   5
 الوقت واملورد

5 

 5 الرشوة والفساد  6
 الباحث ابالعتماد على االدبيات املذكورة انفا.  املصدر: اعداد

 ثبات االستبانة -2
ـصــــــد ابلثبات أن مقياا االســـــــتبانة يعطى النتائج نفســـــــها لو أعيد تطبيقها بعد مدة من الزمن على  يق
افراد العينة أنفســــــــــهم مرة أخرى وحلســــــــــاب معامل الثبات أســــــــــتخدم الباحث طريقة الفا كرونباخ وكما يف 

 آلا:( وكا3اجلدول )
 ( نتائج اختبار الفا كرونباخ3جدول )

 نسبة الثبات املتغري والبعد ت
 915. االستنزاف العاطفي 1
 887. سلوكيات العمل السلبية 2
 826. التخريب  3
 860. االنسحاب 4
 888. السرقة 5

 
 على مقياا ليكرت ا ماسي يف مجيع املقاييس اعالت.  ت االعتماد -3
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 833. اساءة استخدام الوقت واملورد 6 
 934. الرشوة والفساد 7

 spss. V 25املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
الفا كرونباخ ثبات املقياا إذ كانت قيمة  (  اختبار معامل الثبات ابستخدام مقياا )الفا كرونباخارهر  

 لوبعاد( بينما بلغت  0.887يف حني كانت ملتغري سلوكيات العمل السلبية )  (0.915)  لالستنزاف العاطفي
  ،( 0.833اســتخدام الوقت واملورد )  إســاءة  ،(0.888الســرقة )  ،(0.860)  االنســحاب  ،(0.826)التخريب 

فقد   ،ميتاز ابلثبات  إمجالن املقياا بشـــــــــــكل إ  أعالتونالحظ من اجلدول    ،(0.934الرشـــــــــــوة والفســـــــــــاد )
( فما فوق وهذا ما نالحظه من ارتفاع 60.ن قيمة الثبات املقبولة تبدأ من )إ  إىل  اإلداريةالبحوب   أشــــارت

 .(60.ألكثر من ) واألبعادنسبة الثبات للمتغريات 
 ثانيا: تحليل نتائج الوصف االحصائي

 ملتغري االستنزاف العاطفي: اإلحصائينتائج الوصف   -1
ــري نتائج اجلدول ) ــتوى ا  (4تشـــــ ــابية، واال رافات املعيارية، ومســـــ ــاط احلســـــ واالمهية  اإلجابة،ىل األوســـــ

وحتدد الفئة من خالل إجياد الرتتيبية املتعلقة بوجهات نظر عينة الدراســـــــة عن متغري االســـــــتنزاف العاطفي،  
(وبعد ذلك يضاف  0.80= 4/5( )5دى على عدد الفئات )مل(، ومن مث قسمة ا4=1-5طــــــــــــــــــــــــول املدى )

 :Dewberry,2004( وتكون الفئات كاالا: )5( او يطرح من احلد األعلى )1( اىل احلد األد  )0.80)
15.) 

 ( منخفض جداً 1.80 - 1)
 ( منخفض 2.60 -1.81)
 ( معتدل 3.40 -2.61)
 ( مرتفع 4.20- 3.41)
 ( مرتفع جداً 5.0- 4.21)

 العاطفي( حتليل نتائج اجاابت افراد العينة عن متغري االستنزاف 4جدول )
 االمهية الرتتيبية مستوى االجابة اال راف املعياري املتوسط الفقرات  

Ex1 2.64 1.155 6 معتدل 
Ex2 2.98 1.122 5 معتدل 
Ex3 3.12 1.250 3 معتدل 
Ex4 3.57 1.149 1 مرتفع 
Ex5 2.25 .927 7 منخفض 
Ex6 3.22 1.156 2 معتدل 
Ex7 3.07 1.011 4 معتدل 
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ــنـــــــزاف  االســـــــــــــــــــــتـــــ
 العاطفي

  معتدل 618. 2.98

 .spss.v25الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعدادمن  -املصدر:
، وهو ضــمن مســتوى اجابة (Ex4)( لفقرة  3.57أذ يعكس اجلدول اعلى وســط حســايب موزون بلغ )

يف حني كان اد  وسط حسايب   ،(1.149مرتفع، وابنسجام عال يف اإلجاابت يؤكدت اال راف املعياري )
( وضـــمن مســـتوى اجابة مرتفع وابنســـجام عال يؤكدت اال راف املعياري  Ex5( لفقرة )2.25موزون يبلغ )

(927).. 
 :نتائج الوصف االحصائي ملتغري سلوكيات العمل السلبية  -2

.(  857بلغ )( واب راف معياري  3.29( ان بعد االنسحاب حقق متوسطا حسابيا )5يظهر جدول )
يف حني كان ابملرتبة االخرية بعد  ،اذ تشـــــري هذت النتيجة اىل انســـــجام اجاابت عينة البحث اات هذا البعد

.( اذ يبني اال راف املعياري  758( واب راف معياري بلغ )2.09الرشــوة والفســاد بلغ متوســطة احلســايب )
ــاد ا ما نتائج متوســــــطات االبعاد االخرى يف مدى انســــــجام اجاابت عينة البحث اات بعد الرشــــــوة والفســــ

ـصــــــــر هذت النتائج ضـــــــــمن مســـــــــتوى اجابة )معتدل 2.37-2.95متغري فقد كانت ضـــــــــمن مدى ) ( وتنح
ومنخفض(. وهذا يدل على انســــــــــــجام اجاابت افراد العينة عن هذا املتغري. فضــــــــــــال عن متوســــــــــــط متغري 

ــلبية الذي بلغ ) ــلوكيات العمل الســــــ .( وهو يقع 658اري بلغ )( وضــــــــمن مســــــــتوى ا راف معي2.69ســــــ
 مبستوى اجابة )معتدل(

 ( حتليل نتائج اجاابت افراد العينة عن متغري سلوكيات العمل السلبية5جدول )
 االمهية الرتتيبية مستوى االجابة اال راف املعياري املتوسط الفقرات  

T1 2.85 .982 3 معتدل 
T2 3.02 .962 1 معتدل 
T3 3.02 1.154 2 معتدل 
T4 2.61 .937 4 معتدل 
T5 2.25 .715 5 منخفض 

SUB 2.75 .737 اثلثا معتدل 
N1 3.40 .998 2 معتدل 
N2 3.05 1.088 4 معتدل 
N3 3.22 .935 3 معتدل 
N4 3.50 1.059 1 مرتفع 
PU 3.29 .857 اوال معتدل 
S1 2.20 1.001 3 منخفض 
S2 2.94 1.005 1 معتدل 
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 S3 2.31 1.056 2 منخفض 
S4 2.04 .858 4 منخفض 

THE 2.37 .850 رابعا منخفض 
H1 3.40 .954 1 معتدل 
H2 3.20 1.001 2 معتدل 
H3 2.88 .925 4 معتدل 
H4 2.31 .925 5 منخفض 
H5 2.98 1.042 3 معتدل 

HUM 2.95 .751 اثنيا معتدل 
R1 2.00 .816 4 منخفض 
R2 1.84 .694 5 منخفض 
R3 2.34 .976 1 منخفض 
R4 2.20 .861 2 منخفض 
R5 2.07 .889 3 منخفض 
BR 2.09 .758 خامسا منخفض 

 .spss, v 25الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعدادمن  -املصدر:
اذ يتضـــح من النتائج اعالت ان افراد العينة )اســـاتذة ومورفي كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضـــة( لديهم 

سـلوكيات العمل السـلبية واالسـتنزاف العاطفي وضـمن مسـتوايت تراوحت بني ادراك بوجود مسـتوايت من 
 معتدلة ابألغلب ومنخفضة ومرتفعة احياان ضمن كليتهم اليت يعملون فيها.

 اختبار الفرضيات  -ثالثا:
ختتص هذت الفقرة بتوضـيح عالقات االرتباط بني متغري االسـتنزاف العاطفي وسـلوكيات العمل السـلبية 

 -عرفة مدى التأثري والقدرة التفسريية للمتغري املستقل يف املتغري املعتمد كما يلي:فضال عن م
 :االرتباط بني متغريي البحث )االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية(  -1

ــيط  ــة االوىل   (Person)اعتمد يف هذا البحث على معامل االرتباط البســــــــــ ــية الرئيســــــــــ الختبار الفرضــــــــــ
ـــــــدول  واملتمثلة   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ بعالقة االرتباط بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية إببعادت. اذ يظهر اجلـــ

ــــــــــــــم على مقدار قوة معامل 6) ــــ ــــ ــــــــــــــن متغريات البحث ويتم احلكــ ( مصفوفــــــــــــة معامالت االرتباط البسيط بيــ
 ، وكاالا:(Cohen & Cohen, 1983)االرتباط فـــــــي ضوء قاعدة 

 .0.10ة االرتباط منخفضة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من عالق -أ
 .0.10 - 0.30عالقة االرتباط معتدلة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط بني  -ب
 .0.30عالقة االرتباط قوية: اذا كانت قيمة معامل االرتباط اعلى من  -ج
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ـصـــفوفة االرتباط اليت تشــــري اىل ان العال( 6)أذ يظهر اجلدول قة بني االســــتنزاف العاطفي وســــلوكيات م
اذ بلغ معامل االرتباط بني املتغريين   (0.01)العمل السـلبية كانت اجيابية و ذات داللة معنوية عند مسـتوى  

(R=0.561, p  0.01)   وهذا يعين ان هناك عالقة ارتباط اجيابية قوية ذات داللة معنوية بني االســــتنزاف
ــلبي ــلوكيا العمل الســـــ ــلوكيات العمل العاطفي وســـــ ــتنزاف العاطفي مع ابعاد متغري ســـــ ة. اما عن عالقة االســـــ

ــتنزاف العـاطفي وبعـد  ــلبيـة فقـد تبني وجود عالقـة ارتبـاط اجيـابيـة قوـية وذات دالـلة معنوـية بني االســــــــــــ الســــــــــــ
، كمــا وجــد ابن هنــالــك عالقــة ارتبــاط قويــة ذات  (r=0.482, p  0.01)التخريــب بلغ معــامــل االرتبــاط  

.  (r= 0.460, p  0.01)بني االســـــتنزاف العاطفي وبعد االنســـــحاب   (0.01)عند مســـــتوى   داللة معنوية
ــاً اىل وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية بني   = r)بلغت االســـتنزاف العاطفي وبعد الســـرقةوتشـــري النتائج ايضـ

0.541, p  0.01.)   ــاءة اســــــــتخدام الوقت ــتنزاف العاطفي وبعد اســــــ كما بلغ عالقة االرتباط بني االســــــ
، يف حني بلغت عالقة االرتباط بني االســــــــتنزاف العاطفي وبعد الرشــــــــوة (r = 0.425, p  0.01)واملوارد  

اذ تشــــــــــــري مجيع العالقات الســــــــــــابقة اىل معنوية عالقة االرتباط بني   (r = 0.419, p  0.01)والفســــــــــــاد 
ــر مدى عالقة اال ــلبية ومجيعها عالقات ارتباط قوية مما يؤشــ ــلوكيات العمل الســ ــتنزاف العاطفي وابعاد ســ ســ

 .شعور املورفني والتدريسني ابالستنزاف العاطفي ورهور سلوكيات العمل السلبية
وبناًء عليه تقبل الفرضـــــــية الرئيســـــــة االوىل واليت تشـــــــري اىل ارتباط قوي بني متغريي البحث فضـــــــال عن 

 .البعادتتباط املتغري املستقل ابملتغري املعتمد ار 
 N,70 ( مصفوفة االرتباط بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية6جدول )

اســـاءة اســـتخدام   السرقة االنسحاب التخريب 
 املوارد

ــوة   الــرشـــــــــــــ
 والفساد

 ســـلوكيات
ــل  ــمــــــ ــعــــــ الــــــ

 السلبية
 
 

 االستنزاف
 العاطفي

Pearson 
Correlation 

**.482 **.460 **.541 **.425 **.419 **.561 

Sig. (2-
tailed)  

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 

  spss. v 25الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعداد من -املصدر:
 عالقات التأثري   -2

من خالل اســــــتخدام اال دار ا طي البســــــيط الفرضــــــية الثانية ابختبار عالقة التأثري بني املتغريين   تم
واليت تنص على وجود خلثري اجيايب بني االســــــــــــــتنزاف العاطفي وســــــــــــــلوكيات العمل واملتعدد الختبار التأثري  

ــلبـية البعـادهـا وكمـا يظهر من نـتائج اجلـدول ) بـية ذات دالـلة معنوـية بني ( ان هـناك عالقـة خلثري اجيـا7الســــــــــــ
( وهذا يعين ان  P<0.01=R²,0.315االســـــــــتنزاف العاطفي وســـــــــلوكيات العمل الســـــــــلبية اذ بلغت قيمة )

%( يف مســـتوى رهور ســـلوكيات العمل الســـلبية.   31.5مبقدار )االســـتنزاف العاطفي ملســـتوى   اً هناك خلثري 
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ــلوكيا  ــتنزاف العاطفي يف ابعاد ســـــ ــلبية جند ان هناك خلثريا اجيابيا وعند الرجوع اىل خلثري االســـــ ت العمل الســـــ
ــتنزاف العــاطفي يف بعــد P<0.01=R²,0.233معنواي يف بعــد التخريــب بلغ ) ( يف حني بلغ خلثري االســــــــــــ

ــتنزاف العــــاطفي P<0.01=R²,0.212االنســــــــــــــحــــاب ) ــرقــــة فقط بلغ خلثري االســــــــــــ ( امــــا يف بعــــد الســــــــــــ
(0.293,P<0.01=R²)،  يف بعد اســـــــــــاءة اســـــــــــتخدام الوقت واملوارد  وقد بلغ خلثري االســـــــــــتنزاف العاطفي
(0.181,P<0.01=R²)،   والفســـــــــــــــــــــاد ــوة  الرشــــــــــــ بعـــــــد  يف  العـــــــاطفي  ــتنزاف  االســــــــــــ خلثري  بلغ  حني  يف 
(0.176,P<0.01=R²)،   وهذا يعين ان شـــــعور االســـــاتذة واملورفني ابالســـــتنزاف العاطفي يف الكلية يؤثر

بشـكل امجال معامل البيتا بني االسـتنزاف  بشـكل طردي يف زايدة رهور سـلوكيات العمل السـلبية وقد بلغ
من  ةواحد ةتغري وحد( ما يدل على ان P<0.01   = ,0.598العاطفي وســــــــــــلوكيات العمل الســــــــــــلبية )

ــتنزاف العاطفي يؤدي اىل تغري مقدارت ) ــلبية وما يدل على 59.8%االســـــ ( يف متغري ســـــــلوكيات العمل الســـــ
( ملعادلة اال دار ا طي البســـيط 31.295احملســـوبة اليت بلغت )  Fمعنوية عالقة التأثري بني املتغريين مقدار 

وهي اكرب من اجلدولية, وبناء على ما ســـــبق فان الفرضـــــية الرئيســـــة الثانية مقبولة بوجود عالقة خلثري اجيابية 
االســـتنزاف العاطفي وســـلوكيات العمل الســـلبية اما على مســـتوى االبعاد فقد كانت بيتا املعيارية  بني متغري  

ــوـبة جلميع االبعـاد اعلى من اجلـدولـية   T( وان  514.,517.,744.,638.,575.لوبـعاد على التوال ) احملســــــــــــ
وكيات العمل الســـلبية  ( وجلميع ابعاد ســـل(Sig..000وما يدعم ذلك التأثري معنوية تلك التأثريات اذ بلغت 

وهي اكرب من اجلدولية ومعنوية   (F=20.630)فضـــــــــــــال عن ان معنوية منوذج اال دار ا طي املتعدد بلغت 
 .(1%)عند 

 N=70 ( عالقات التأثري بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية البعادت7جدول )
 2R B T Sig. F املتغري والبعد

الســـــــــــلوكيات  -االســـــــــــتنزاف
 السلبية

0.315 .598 5.594 .000 31.295 

  000. 4.542 575. 0.233 التخريب -االستنزاف
 

 000. 4.272 638. 0.212 االنسحاب -االستنزاف 20.630

 000. 5.304 744. 0.293 السرقة -االستنزاف

اساءة استخدام   -االستنزاف
 املوارد

0.181 .517 3.875 .000 

 000. 3.808 514. 0.176 الرشوة والفساد -االستنزاف

  spss. v 25الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعدادمن  -املصدر:
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 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 اوال: االستنتاجات
وألم اصـــبحوا يفتقرون  ةما يشـــعرون الن مواردهم العاطفية أصـــبحت منهك ةاملورفون املســـتنزفون عاد -1

 إىل الطاقة واحليوية.
املورفون املســــــــتنزفون حياولون االنتقام من املنظمة نتيجة لشــــــــعورهم اللا الســــــــبب الرئيس ملشــــــــاعرهم   -2

 السلبية.
ـصــل عليها ع)املكاف  ميكن معاجلة االســـتنزاف العاطفي عن طريق زايدة -3 املورفون واليت جيب ت( اليت حي

 يبذل من جهود )تكاليف(. اان تكون موازية مل
 وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية ذات داللة معنوية بني االستنزاف العاطفي وسلوكيا العمل السلبية. -4
ــتنزاف العــاطفي والــذي يكون اناــ و املورف -5 عن   اً ن يف الكليــة عينــة البحــث يعــانون من وجود االســــــــــــ

 ة.اكضغوط العمل وحالة عدم املساو جمموعة من العوامل  
 وجود عالقة خلثري اجيابية بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية. -6
واملورفني ابالســـــــــــتنزاف العاطفي يف الكلية يؤثر بشـــــــــــكل طردي يف زايدة رهور   األســـــــــــاتذةشـــــــــــعور  -7

 سلوكيات العمل السلبية.
ختتلف السـلوكيات السـلبية اليت يقوم  ا االفراد داخل املنظمة ترتاوح بني سـلوكيات منخفضـة ا طورة   -8

 (.)كالتأخر عن العمل بضع دقائق( اىل سلوكيات شديدة ا طورة )كالسرقة والرشوة
قد يلجأ االفراد داخل املنظمة اىل االاراط يف ســــلوكيات العمل الســــلبية نتيجة لشــــعورهم بعدم وجود  -9

 ت.عة يف التعامل معهم من قبل االدارة فيما خيص املكافاامان وريفي او لشعورهم بعدم املساو 
 ثانيا: التوصيات

ســـــــــــتنزاف العاطفي الذي يعاين منه التفكري اجلدي من قبل عمادة الكلية املبحوثة يف معاجلة حالة اال -1
 املورفون، وحماولة وضع بعض االجراءات اليت ميكنها ان حتد من هذا السلوك.

ضــــــــــــــرورة قيـام عمـادة الكليـة املبحوثـة ابالطالع على الواقع العملي اـلذي يعيشـــــــــــــــه مورفيهـا وحمـاوـلة  -2
ـصــــال  م ومعرفة املشـــــاكل اليت يعانون منها من خالل االجتماع والتباح  ث معهم حول املعوقات االت

 اليت يعانون منها داخل منظما م.
ومورفي الكلية   أســــــاتذةضــــــرورية اليت تعكر صــــــفوة عمل  الضــــــرورة ازالة كافة القيود واالجراءات غري  -3

 املبحوثة واليت تتسبب يف استنزافهم واعلهم غري قادرين على اداء عملهم بشكل جيد.
للمورفني املخـالفني للتعليمـات والقوانني لكي يتم التقليـل من البـد من وضــــــــــــــع االجراءات العقـابيـة   -4

 السلوكيات السلبية اليت يقوم  ا العاملون.
  ةالكشــف عن املورفني الذين ميارســون الســلوكيات الســلبية امام زمالئهم، ومعاقبتهم لكي يكونوا عرب  -5

 ملن حياول القيام مبثل تلك االنتهاكات.
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بدائل تســاعد االســاتذة واملورفني على عدم االاراط يف ســلوكيات  ادإجي  على عمادة الكلية املبحوثة -6 
ت وتثمني جهود املورفني الذين يعملون  د ونشـــــــــــــاط، لكي يتولد عالعمل الســـــــــــــلبية، كتوزيع املكاف

 .الن االدارة مهتمة  م وتقدر جهودهم املبذولة اً لديهم شعور 
مادة تتعامل معهم بعدالة، وعدم تفضـــــــيلها  ومورفي الكلية املبحوثة الن الع  أســـــــاتذةضـــــــرورة اشـــــــعار   -7

 لشخص على االخر اال من خالل معيار العمل اجليد واملتقن.
واملورفني املبدعني وتقدي احلوافز واملكافعت  األســــاتذةن تقوم بتشــــجيع  إعلى عمادة الكلية املبحوثة   -8

د ســــــبل تســــــهم يف اليت تســــــهم يف وضــــــع حلول للمشــــــكالت التنظيمية اليت يعانون منها وحماولة اجيا
 التخلص من تلك املشاكل.

جيب ان تقوم عمادة الكلية املبحوثة بوضــــــع برامج تنموية خاصــــــة لوســــــاتذة واملورفني الذين يعانون  -9
 من االستنزاف العاطفي لكي تساعدهم يف التخلص من االاثر اليت يتسبب  ا هذا السلوك السلحم.
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 الملخص

املبادئ يرتكز ان املبادئ العامة للقانون تعترب عامال مشرتكا ابلنسبة ملعظم األنظمة القانونية وقوام هذت  
على حســـــــن النية يف التعامل وتعويض الضـــــــرر ومبدأ العقد شـــــــريعة املتعاقدين وغري ذلك. ان هذت املبادئ 
موجودة ومالزـمة ـبدرجـة وثيـقة للفكر الـقانوين واليت توجـد عملـيا يف النظم الـقانونـية الكربى واليت حتـتل بفـعل 

له كل الدول والذي اد انعكاســـــــا ألفكارها القانونية. الضـــــــرورة مكالا يف النظام القانوين الدول الذي تقب
ــكـــل درع إنقـــاذ لكـــل قـــايف يقع يف مـــأزق عنـــد غيـــاب إرادة اإلطراف  أن املبـــادئ العـــامـــة للقـــانون تشــــــــــــ
املتخاصــــمة، فعموميتها تســــمح هلا ابلتطبيق على خمتلف األوضــــاع واملســــائل اليت تعريف على القاضــــي أو 

ــليح اآلاثر الـنااـة عن تطبيق قواعـد القـانون املختص احملكم حـيث تعطي هلمـا حرـية تقـدير   صــــــــــــ ــعـة لت واســــــــــــ
 وكذلك معاجلة ما قد يعرتي النظم القانونية من قصور.

ــتمـد من االعرتاف  ـا من  ــامهـا بطـابع العمومـية املســــــــــــ إن أمهـية املـبادئ العـامـة للقـانون تكمن يف اتســــــــــــ
ــريعـات الوطنيـة ملعظم اـلدول مهمـا كـاـنت طبيعـة النظـام   القـانوين اـلذي تنتمي اليـه، ـلذـلك ال جـاـنب التشــــــــــــ

ـصـــــــر هذت املبادئ يف اطر وحدود معينة أللا قابلة للخلق والتطور النســــــــحم مبرور الزمن ورغم إقرار  ميكن ح
مجيع فقهـاء الـقانون ابألمهـية الكربى هلـذت املـبادئ ابعتـبارهـا تعرّب عن حيوـية النظـام الـقانوين واداة من ادوات 

 
 القانون/ جامعة كربالء.كلية.  -1
 كلية القانون  /-- جامعة أهل البيت  -2
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صــــــــــــــود منهـا او حتـدـيد نطـاقهـا على اعتـبار ان    تنميـته وتطويرت اال اـنه ال يوجـد اتفـاق فقهي على حتـدـيد املق
لذلك ســوف  اول يف هذا البحث تلســيط الضــوء على   ،مصــاديقها موجودة يف اكثر من موضــع ومناســبة

 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

احملكم الدول يف منازعات التجارة الدولية، جيد نفســـه يف كثري من األحيان، مضـــطرا اىل حل النزاع  ن  إ
ـصــــــاف حلل النزاع بني األطراف ، يف حالة غياب أراد ما الظاهرة أو الضـــــــمنية، بتطبيق قواعد العدالة واالن

عامال مشــــــــــــــرتكا ابلنســــــــــــــبة ملعظم األنظمة   دبني األطراف، حيث يســــــــــــــتعني احملكم مببادئ القانون اليت تع
ــرر وغري ذلك ــن النية يف التعامل وتعويض الضــ ــتخدمت القانونية، وقوام هذت املبادئ ترتكز على حســ ، وأســ
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صــــــــــــــطلحـات من هذا القبيل مثل قواعد القانون أو املبادئ العامة يف القانون أو املبادئ   هيـئات التحكيم م
املشـرتكة يف األمم املتحضـرة أو املتمدنة أو قواعد العدل واألنـصاف، كما أسـتعملت مثل هذت املـصطلحات  

ــرورة مراعاة احملكميف اال ــارت اىل ضــــ ــرتكة أو العامة أو   تفاقيات الدولية عندما أشــــ الدول هلذت املبادئ املشــــ
 .العدالةمبادئ القانون الدول أو مبادئ 

وأن هـذت املبـادئ موجودة ومالزمـة بـدرجـة وثيقـة للفكر القـانوين، واليت توجـد عمليـا يف النظم القـانونيـة  
لدول والذي اد فيه الكربى واليت حتتل بفعل الضــــــــــــــرورة مكالا يف النظام القانوين الدول الذي تقبله كل ا

أنعكاســـــــا ألفكارها القانونية،وهذت املبادئ تشـــــــّكل درع أنقاذ لكل قاضـــــــي يقع يف مأزق عند غياب أرادة 
األطراف املتخاصــــــــمة، فعموميتها تســــــــمح هلا ابلتطبيق على خمتلف األوضــــــــاع واملســــــــائل اليت تعريف على  

ــليح ا ـصــ ــعة لت آلاثر النااة عن تطبيق قواعد القانون  القاضـــــي أو احملكم وحيث تعطي هلما حرية تقدير واســـ
 املختص، وكذلك معاجلة ما قد يعرتي النظم القانونية من قصور.

لى مبحثني، نتناول يف األول مفهوم املبادئ العامة عويف ضـــــــــوء ذلك ســـــــــوف نقســـــــــم هذا املوضـــــــــوع 
ــأة التأرخيية عللقانون والذي بدورت ســــوف نقســــمه  للمبادئ، ويف لى ثالثة مطالب، األول نبحث فيه النشــ

املطلب الثاين نبنّي التعريف ابملبادئ العامة، اما املطلب الثالث فســــــوف نســــــلط الضــــــوء على بيان الطبيعة  
 القانونية للمبادئ العامة.

ويف املبحث الثاين نتحدب عن التحديد الوريفي للمبادئ العامة يف القانون، و بدورت ســــوف نقســــمه 
ــريعــات الــداخليــة والــدوليــة يف املبــادئ العــامــة   مطــالــب، نتنــاول يف املطلــب  ةلى ثالثــ ع االول موقف التشــــــــــــ

ــائية، ويف املطلب الثالث ســـوف نبنّي  ــريعية والقضـ للقانون، أما يف املطلب الثاين نتكلم عن التطبيقات التشـ
 تقييم املبادئ العامة للقانون.

 مشكلة البحث:

أســــــــــــــتعانة احملكم الدول ابملبادئ العامة يف القانون تعد عاماًل مشــــــــــــــرتكاً ابلنســــــــــــــبة ملعظم األنظمة   ن  إ
القانونية، ولقد أاثر حتديد مفهوم املبادئ العامة للقانون أختالفاً وجداًل واســــعاً يف الفقه الدول أضــــافة اىل  

ون تفســـري او تعريف او األشـــارة اىل  أن التشـــريعات الوضـــعية عموماً تشـــري اىل هذت املبادئ بشـــكل جمرد د
 مضمولا وااثرها.

اما ابلنســــــــــبة للقضــــــــــاء الدول فلم يلجأ اىل املبادئ العامة للقانون اال على نطاق ضــــــــــيق وبطريقة غري 
ـصــاصـــه على رضـــاء  مباشـــرة واندراً ما اشـــار هلا بشـــكل صـــريح يف احكامه، وذلك ألعتمادت يف حتديد اخت

ان   نات دون القيام بدور املشــــــرع الدول خالفاً ألرادة اطراف النزاع، فضــــــاًل عالدول و حماولته حل املنزاع
 املعاهدات واالعراف الدولية غالباً ما قّدمتا اساساً كافياً للقاضي و احملكم الدول ألصدار أحكامه.

 أهمية البحث:

جانب التشــــــــــريعات  املبادئ العامة للقانون تتســــــــــم بطابع العمومية املســــــــــتمد من االعرتاف  ا من ن  إ
ــر املـبادئ  صــــــــــــ الوطنـية ملعظم اـلدول مهمـا كـاـنت طبيـعة النظـام الـقانوين اـلذي تنتمي الـيه، ومن مث الميكن ح
العامة يف اطر وحدود معينة أللا قابلة للخلق والتطور النســــــحم مبرور الزمن، ورغم أقرار مجيع فقهاء القانون 
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ارهــا تعرّب عن حيويــة النظــام القــانوين و أداة من ادوات تنميتــه ابألمهيــة الكربى ملبــادئ القــانون العــامــة العتبــ 
ـصــــاديقها   ـصــــود منها أو حتديد نطاقها على أعتبار أن م وتطويرت فأنه ال يوجد أتفاق فقهي على حتديد املق

 موجودة يف أكثر من موضع ومناسبة.
 خطة البحث:

ــليط الضـــــــوء على هذت املبادئ ســـــــوف نقســـــــم هذا البحث   ني، نتناول يف املبحث لى مبحثعبغية تســـــ
لى ثالثة مطالب، األول نبحث فيه عاألول مفهوم املبادئ العامة للقانون والذي بدورت ســـــــــــوف نقســـــــــــمه 

النشــــــــــــأة التأرخيية للمبادئ، ويف املطلب الثاين نبنّي التعريف ابملبادئ العامة، اما املطلب الثالث فســــــــــــوف 
 عامة.نسلط الضوء على بيان الطبيعة القانونية للمبادئ ال

ويف املبحـث الـثاين نتحـدب عن التحـدـيد الوريفي للمـبادئ العـامـة يف القـانون، واـلذي ـبدورت ســــــــــــــوف  
مطالب، نتناول يف املطلب االول موقف التشـريعات الداخلية والدولية يف املبادئ العامة   ةلى ثالثعنقسـمه  

ــائي ــريعية والقضـ ة، ويف املطلب الثالث ســـوف نبنّي للقانون، أما يف املطلب الثاين نتكلم عن التطبيقات التشـ
 تقييم املبادئ العامة للقانون.

 : مفهوم المبادئ العامة للقانون األولالمبحث 

ـصــادية والســـياســـية والواقعية اليت تلحم حاجات اجملتمع  يقوم القانون على مجلة من املثل األخالقية واألقت
أنسـانية عامة فقّيم االخالق والعدالة واحلرية يف مكان وزمان معينني، اال ان القّيم حسـب االصـل هلا صـبغة  

واملســـــــاواة هي افكار أنســـــــانية ال خيتص  ا جمتمع معني، فقد تناولت الشـــــــرائع والفلســـــــفات القدمية حبث 
ودراســـــــــــة هذة القّيم متفقة على قواعد جوهرية حتكمها وصـــــــــــواًل اىل االعرتاف ابملبادئ العامة يف القانون، 

حملكم عند عدم وجود نص يطبقه على القضــــية املعروضــــة عليه، وعليه ســــوف  كمجموعة قواعد يلجأ هلا ا
لى ثالثة مطالب، نتناول النشـــــأة التارخيية للمبادئ العامة للقانون وتعريفها وطبيعتها عنقســـــم هذا املبحث 

 -القانونية وكاألا:
 -النشأة التاريخية للمبادئ العامة يف القانون: -املطلب االول:

للفلســــــــفة اليواننية الدور االســــــــاا يف نشــــــــأة املبادئ العامة للقانون اذ رهرت فكرة وجود قانون كان 
ــعية ماد ا منه ــتوحي قواعد القانون الوضــــــــ ، ومن مث خلثر الرومان (3)أعلى يســــــــــيطر على نظام الكون وتســــــــ
ــفـة اليواننـية وأخـذوا منهـا فكرة القـانون الطبيعي وأعتربوت القـانون املـثال و  يتكون من جمموعـة قواعـد ابلفلســــــــــــ
العتبـارهـا قواعـد عـامـة أبـديـة  أبـديـة موجودة يف الطبيعـة يـدركهـا األنســـــــــــــــان ابلعقـل فطبقـت على االجـانـب  

 .(4)مشرتكة بني الشعوب ويسمى هذا بقانون الشعب
الربيتور الرومــاين دور ابرز يف تعميم فكرة املبــادئ العــامــة للقــانون مثــل مبــدأ )األفراط يف التطبيق    ن  إو 

احلريف للقـانون اغراق يف الظلم( ومعىن ذلـك أنـه أذا ت تطبيق القـانون حرفيـا هـذا حبـد ذاتـه يؤدي اىل احلرج 
 

3-   ( االلكرتوين  املوقع  اليه يف  العاملية مشار  املعرفية  للموسوعة  الرمسي  العاملي  الزايرة www.permalink.comاملوقع  ( اتري  
(21/3/2018). 

 .133ص ، 1996 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1ط،غاية القانون  ،أمحد أبراهيم ،للمزيد أنظر -4
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ـــــ   ــار اىل تطبيقه بشـ ـصـــ ــوة في ــر والقســــ ــتيح يءوالعســــ اء احلكم من روح القانون ال من من املرونة والرمحة الســــ
 (5)مفهومه احلريف.

وبعد ذلك تناول هذت األفكار فالســــــــــــــفة القرون الوســــــــــــــطى يف أوراب ومنهم توما األكويين وســــــــــــــتاملر  
م( يف 1748وهيجل، اال أن مصطلح املبادئ العامة للقانون رهر ألول مرة لدى الفيلسوف مونتيسكيو )

 .(6)رائع(كتابه الشهري )روح القانون أو الش
ــتينيان ) وان اول من قنن هذت املبادئ تشـــــــــــريعياً  ( واليت جاء يف مقدمة املدونة م527,565هو جيســـــــــ

 .(7)ابلقول )ان اساا املدونة هذت يقوم على اساا العدل واالنصاف يف حقوق االفراد وواجبا م(
العامل اعتمدت يف تشــريعا ا  اما يف العصــر احلديث ال ســيما يف القرن الثامن عشــر جند ان قوانني دول  

( والذي 1804على املبادئ العامة للقانون ومن هذت التشــــــــريعات القانون املدين الفرنســــــــي )قانون انبليون 
ـصـــــــــورة مباشــــــــــرة، وقد  أورد لفكرة املبادئ العامة مجلة من التطبيقات كمبدأ حســــــــــن النية واحلرية خلثر  ا ب

 .(8)التعاقدية وغريها
ثري من دول العامل من فكرة املبادئ العامه للقانون لينطلق يف اجتهاداته ألجياد واســـــــــتغل القضـــــــــاء يف ك

جمموعة ليســـــــــت ابلقليلة من النظرايت كنظرية الظروف الطارئة والتعســـــــــف يف اســـــــــتعمال احلق وغريها من 
 .(9)املبادئ اليت اعتربت فيما بعد اساا للتشريعات يف قوانني دول العامل

 -العامة للقانون:املبادئ  تعريف  -املطلب الثاني:
الفقهية   وقد تعددت االراء من املمارســـات الدولية،  ةتعين املبادئ العامه للقانون تلك املبادئ املســـتمد

للقـانون هي مبـادئ تعـايش بني الـدول ذات   ةالن املبـادئ العـامـ   يقول  فهنـاك رأي،  بشـــــــــــــــأن هـذت املبـادئ
قوى بكثري من هي أ  ةللمبادئ القانونيه يف البلدان املختلف ةالســــياســــية املختلفة فاألســــس املشــــرتك  ةاالنظم

 .(10) اختالف انظمتها االجتماعية
ــتمـدة  تعين املواد املشــــــــــــــرتكـ   ة للقـانون ن املبـادئ العـامـ من الفقـه الآخر ويرى جـاـنب     ةمن االنظمـ   ةاملســــــــــــ

  ةالقـانونيـ   ةوتســــــــــــــتخلص من هـذت االنظمـ ،  (11)اـلداخليـة واليت ميكن تطبيقهـا يف العالقـات اـلدوليـة  ةالقـانونيـ 
ـصــــــــــادي ما  ةاملختلف انت القانون التجاري الدول يف جمتمع و صـــــــــــارت من مكوّ   ،ةيناســـــــــــب العالقات االقت

ــادر  صــــــــــــ ــواء وهي احد م الـقانون الدول اليت تتكون من املهنيني من التجـار ورجال االعمـال على حد ســــــــــــ
 .(12)رة جمموعة من املبادئ املستمدة يف كل النظم القانونية املتحض

 
 .93ص ، 2002 ،بغداد ،املكتبة القانونية ،فلسفة القانون ،د.حسن علي ذنون -5
 . 135ص-134ص ،مصدر سابق  ،أمحد أبراهيم ،للمزيد من التفصيل أنظر -6
 .95ص  ،مصدر سابق ،د.حسن علي الذنون  -7
( اتري   www.permalink.comمشار اليه مسبقا على املوقع األلكرتوين )   ،للموسوعة املعرفية العاملية  املوقع العاملي الرمسي  -8
 .(21/3/2018الزايرة )
 .۸3ص  ،2004 ،مطبعة النجف االشرف  ،1ط ،املبادئ العامة ملدخل القانون ،د. عزيز كارم جرب -9

 ،2005  ،االسكندرية  ، دار اجلامعة اجلديدة  ،القانون الواجب التطبيق يف دعوى التحكيم  ،كرديد. حممود مجال ال  ،أنظر  -10
 .304ص

الرفاعي  ،للمزيد أنظر  -11 العليم  التطبيق على موض  ،د. أشرف عبد  الواجب  العالقات  القانون  العام يف  التحكيم والنظام  وع 
 .112ص، 2003 ، االسكندرية ،دار الفكر اجلامعي ،ا اصة الدولية

 .113ص ،املصدر سابق ،د. أشرف عبد العليم الرفاعي -12
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عن حيوـيه النظـام   تعرّب هـا  بـعدّ لمـبادئ الـعاـمة للـقانون  لمهـية الكربى  ورغم اقرار مجيع الفقهـاء الـقانون ابأل
صــــــــــــــود منهـا وبـناءا اال اـنه ال يوجـد اتـفاق ،  دوات تنميـته وتطويرتأداة من أالـقانوين و  فقهي على حتـدـيد املق

على ذلــــك فقــــد اختلفــــت التعريفــــات يف بيــــان معىن املبــــادئ العــــامــــة للقــــانون فقــــد ت تعريفهــــا من قبــــل 
ــتخدم يف توجيه النظام القانوين العام ــكاتوري( ابلا )جمموعة من املبادئ اليت تســـــــــ من حيث  ،الفقيه)بيســـــــــ

 .(13)( د القانونية الوضعية وانضباطهاالقواع ةطبيعته وتطبيقه ولو مل تكن هلا دق
ان املبادئ العامة   للقانون وهو يعتقد اىل  ةونبه الفقيه )ريبري( اىل ضـــــــرورة حتاشـــــــي تعريف املبادئ العام

ـصــــــعب تعريف املبدأ االســـــــاا يف احرتام امللكية ،  ف عليها عندما تقع خمالفة هلاميكن التعرّ  فأن كان من ال
 .(14) حتكيمية ةف على املبدأ عند مصادرة امللكية دون مقابل وبطريقميكن التعرّ  هنأ اال ا اصة،

ـصــــــوص مكتوبة  ــاغة يف ن ـصــــ وعرفها الفقيه )اندريه دي لوابدير( ابلا )عدد من املبادئ اليت ال تظهر م
 .للمشروعية(االتباع وان خمالفتها لثل انتهاكاً  ةولكن يعرتف  ا القضاء ابعتبارها واجب

عامال مشــــــرتكا ابلنســــــبة ملعظم   دُّ هي قواعد غري مكتوبة حســــــب االصــــــل يســــــتعني  ا احملكم واليت تعف
 .(15)االنظمة القانونية وقوامها جمموعة من املبادئ كحسن النية و التعويض عن الضرر وغريها من املبادئ

بفعل الســـــــــــوابق التحكيمية يف  تللقانون هي مبادئ نشـــــــــــأ ةاملبادئ العامو من ذهب اىل القول ابن  
طبيعة التجارة  و مون ان يضــــــعوا هلذت القواعد ذاتيتها املتفقة  حيث اســــــتطاع احملكّ   ةالدولي  ةالعالقات القانوني

 .(16)الدولية

شــــريع اليت يســــرتشــــد  ا ومن قام بتعريفها اللا )املبادئ املنبثقة من املثل العليا وضــــمري اجملتمع وروح الت
 .(17)القاضي عند النظر يف املنازعة املعروضة(

ــتفـادة من النظم   وـيذهـب البعض اىل تعريف املـبادئ العـامـة للقـانون اللـا )جمموعـة القواعـد العـامـة املســــــــــــ
ــية وتفســـريية واجرائية اثناء  اداء القاضـــي القانونية الداخلية واليت تطبق يف القانون الدول العام كقواعد قياسـ

 .(18)الدول لوريفته القضائية(
ـصــــود ابملبادئ العامة وعّلق  و لقد ذهب جانب آخر من الفقه اىل وضـــــع امثلة تبني يف مضـــــامينها املق
ــادر القانون  ـصــــــــ ــّكل أحد م البعض اآلخر يف القول النه ليس ملفهوم املبادئ العامة تعريف حمدد وألا تشـــــــــ

صــــــــــــدته   صــــــــــــطلحات ختتلف 38املادة )الدول العام، كما ق ( من الئحة حمكمة العدل الدولية وأن هذت امل
 .(19)جذرايً عن االعراف املستمدة من املمارسة العملية التعاقدية او التحكيمية

 
 ، جامعة املوصل  ،كلية القانون  ،جملة الرافدين للحقوق  ،عناصر القاعدة القانونية )الفرضية واحلكم(  ،د. حممد سليمان االمحد  -13

 .109ص ،199۸ ،العدد ا امس
 . 110ص ،املصدر سابق ،د. حممد سليمان االمحد، أنظر -14
على   ،املبادئ العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدول اجلنائي   ،د. حممد سامل عبد ييت  ،للمزيد من التفصيل أنظر  -15

 .(24/3/2018( اتري  الزايرة )www.jasj.net / jasj.comاملوقع االلكرتوين االا )
 .305ص ،مصدر سابق ،د. حممود مجال الكردي -16
 .212ص ،بغداد ،املكتبة القانونية ،مدخل لدراسة القانون ،د. عبد الباقي البكري وزهري البشري -17
اليه  -18 الدول  ،د. حسن علي كارم  ،أشار  الرتخيص  الناشئة عن  املنزاعات  القانون  ،أطروخة دكتورات   ، تسوية  جامعة   ،كلية 
 .29۸ص ،(2005-2004) ،اجلزائر

 .30۸ص ،مصدر سابق ،د. مصطفى سامل عبد ييت  ،أشار اليه -19
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قانون ومنها )وجوب تنفيذ العقد حبســــــــــن نية، وجوب تعديل العقد بتغري الظروف وعلى االقل العقود   
 .((20)ى الدفع ابلذهبطويلة االجل، وصحة االتفاق عل

وبناءاً على ما سـبق فأن املبادئ العامة للقانون هي قواعد عامة وأسـاسـية  يمن على األنظمة القانونية  
 .(21)واليت تتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية خترج اىل حيز التنفيذ يف صورة العرف والتشريع

يت ميكن االشـتقاق منها العديد من القواعد ومن هنا يتضـح أن املبادئ العامة تتسـم بطابع العمومية وال
 املتفرعة عنها فهي تتميز اللا مبادئ أساسية كولا  يمن على جمموعة القواعد التفصيلية املتفرعة عنها.

 -الطبيعة القانونية للمبادئ العامة للقانون: -املطلب الثالث:
فقد افضــــــــــــــى ذلك اىل اختالفهم  ،للقانون طبيعة املبادئ العامة  مضــــــــــــــمون و اختلف الفقه حوللقد 

ـصــدر للقانون الدول  ةحاول حتديد مكان ــياً ام اثنوايً عند   مدىبل   ،هذت املبادئ كم ـصــدراً رئيسـ اعتبارها م
ـصــدر ــفة امل ــفون عليها صـ ـصــدد نبحث ا الفات الفقهية حول ثالثة حمددات لتلك   ،الذين يضـ ويف هذا ال

 -:املبادئ وكما يلي

 بادئ العامة للقانون مصدر مستقل من مصادر القانون الدويل:امل  -الفرع االول:
واختلفت ابختالف الفلســـــفة القانونية   للقانون   تعددت التفســـــريات يف مدى اســـــتقاللية املبادئ العامة

ـصـــــدى لبيان مدلول هذت املبادئ ومن مث البد من عريف ابرز اال ت  ذا قيلراء اليت اليت يو من  ا كل من ت
 -:الشأن وكاالا

   -املبادئ العامة للقانون ف حقيقتها جزء من العرف الدويل: -اواًل:
القـاعـدة العرفيـة و املبـادئ العـامـة للقـانون على اســـــــــــــــاا ان  مـا بني    ذهـب جـانـب من الفقـه اىل ا لط

لد عادة متواترة تساهم يف نشوء بشكل متكرر ومستمر يوّ   دوليةاللجوء اىل املبادئ العامة من قبل احملاكم ال
وبذلك تندرج املبادئ العامة للقانون ضــــــــــــمن املفهوم   رف دول اذا ما صــــــــــــادفت االعتقاد بقو ا امللزمة،ع

 .(22)العام للعرف الدول

   -املبادئ العامة للقانون تعين مبادئ العدل واالنصاف:  -اثنياُ:
لتحديد مضمون مبادئ   ام أساساً متيندّ فرتايف ان املبادئ العامة للقانون تقأعلى    ،(23)يقوم هذا الرأي
ــاف صــــــــــــ ـفالقـاعـدة القـانونـية اذا مل يثـبت وجودهـا يف عموم النظم القـانونـية اـلداخلـية ـفذـلك يـعد   ،العـدل واالن
ــببا كافيا لالعتقاد  ــيات الســــ ن املشــــــرع الداخلي يف خمتلف الدول يرى ان هذت القاعدة ليســــــت من مقتضــــ

ـصـــــاف او الا كذلك ولكنها ـصـــــلح لة  غري فعاّ تكون    العدل واالن من الناحية العملية التطبيقية، ومن مث ال ت
كـقاعـدة من قواعـد الـقانون اـلدول وابملـقاـبل اذا اثـبت وجودهـا اي وجود ـقاعـدة ـما يف عموم النظم الـقانونـية  

 
 ،ت اليت قد تثري بشأنهعقد ضمان االستثمار والقانون الواحب التطبيق عليه وتسويه املنزاعا  ،د. هشام خالد   ،للمزيد انظر  -20

 .370ص ، 2000 ،االسكندرية ،دار الفكر اجلامعي
 .309مصدر سابق، ص ،د. حممود مجال الكردي  ،303ص  ،مصدر سابق ،د. مصطفى سامل عبد ييت  -21
 ، رسالة ماجسيرت مقدمة اىل جملس كلية القانون  ،املبدئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدول العام  ، حيدر عجيل فاضل  -22

 .24ص  ،2006 ،جامعة بغداد 
 .27ص ،املصدر السابق  ،حيدر عجيل فاضل ،أشار ليه -23
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وانتقـد هـذا الرأي على اســــــــــــــاا ان املـبادئ العـامـة للقـانون ال    اـلداخلـية فهي قريـنة على الـا عـادـلة وعملـية،
 .انصافها وامنا لعموميتها واريدهاتعتمد لعدالتها و 

   -املبادئ العامة للقانون ترجع اىل قواعد القانون الطبيعي: -اثلثاً:
ــتند اىل  ،(24)عتقد بعض الفقهاءأ ــأن قواعد القانون الداخلي تسـ اىل ان قواعد القانون الدول شـــألا شـ

ـصـــــــــور يف قواعد اي من القانونني وجب على  ،مبادئ القانون الطبيعي يف تكوينها واذا ما رهر نقص او ق
دالة القاضــي ان يلجأ اىل املبادئ العامة للقانون كتعبري عن القانون الطبيعي الذي جيد اســاســه يف فكرت الع

فهي مبادئ القانون الطبيعي  للقانون تدمج القانون الطبيعي ابلوضــــــــــــــعي،  أن املبادئ العامة اذواألخالق،  
 . عنها يف االنظمة القانونية القائمة لدى الدولاليت حضيت ابلنص الوضعي املعرّب 

ــكلي ال ةي حبجأوقد اجهض هذا الر  ــدر شــــ ـصـــ ــمن جمموعة من القيم  ان اي م واملثاليات  بد وان يتضــــ
ـصــــور أن جند حكماً يف معاهدة اوف د القاعدة املعنية مباد ا،واملفاهيم الســـــائدة يف اجملتمع واليت تزوّ   من املت

كذلك احلال مع املبادئ العامة للقانون فقد تتضـــــــــمن بعض ،  عرف يتفق مع مقتضـــــــــيات القانون الطبيعي
ذلك من مصــادر القانون الدول الشــكلية وليســت املبادئ املوروثة عن القانون الطبيعي و لكنها تبقى رغم 

 .(25)جمرد مصدر مادي

 املبادئ العامة للقانون هي املبادئ املستمدة من األنظمة الداخلية للدول  -الفرع الثاين:
 -وفيه ثالثة آراء فقهية هي:

 - أهنا تعين املبادئ العامة للقانون الدويل: -أواًل:
ق غري القواعد الدولية مســــتبعداً بذلك دور املبادئ العامة للقانون ألن القضــــاء الدول ال ميكن أن يطب

 .(26)املستمدة من القانون الداخلي على أساا استقالل كال القانونني الداخلي والدول عن اآلخر
 - أهنا تعين هي ذات املعىن للمبادئ العامة للقانون الدويل والداخلي: -اثنياً:
ـصــود ابملبادئ العامة للقانون ليســـت فقط تلك املســـتمدة من القوانني اه البعض من الفقه اىل ان املأ ق

ــمل املعىن  ـصــلأالوطنية وامنا يشـ ــا املبادئ وثيقه ال ــائدة يف اطار اجملتمع  و اب ةالدولي  ةابحليا  ةيضـ لعالقات السـ
ـصــفة العمومية والتجريد اليت حتدد االطار الذي ينبغي ان  أشـــ   لاأشـــ ، الدول ن املبادئ الداخلية يف التميز ب

 .(27)ها التطبيقيلاخلا فيه قواعد مفصلة هلا واليت تكفل 
   -أهنا تعين املبادئ العامة للقانون الداخلي فقط: -اثلثاً:

ــتمــدة من   عينن  يتجــه الرأي الغــالــب يف الفقــه اىل ان املبــادئ العــامــة للقــانون   ــا املبــادئ العــامــة املســــــــــــ
ـصـــــــــدرا للقواعد  دعاالنظمة الداخلية للدول دون غريها واليت ميكن تطبيقها يف امليدان الدول ومن مث ال ي   م

فهي املبادئ   ،الدولية ســـــــــــوى املبادئ العامة املعرتف  ا يف كافة االنظمة القانونية الداخلية ملختلف الدول

 
مصدر   ،عجيل فاضل  ، حيدر222ص  ،200۸  ، بغداد  ،املكتبة القانونية  ،القانون الدول العام  ،أنظر، د. عصام العطية  -24

 .25ص ،سابق
 . 307مصدر سابق، ص ،. د. حممود مجال الكردي26ص ،د. عصام العطية، املصدر سابق -25
 .311أشار اليه، د. مصطفى سامل عبد ييت، مصدر سابق، ص -26
 .133، ص2005د. حممود حسني منصور، املدخل لدراسة القاعدة القانونية، دار املعارف، لبنان،  -27
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ها النظم القانونية يف خمتلف الدول كما لو اقر ا صـــراحة يف قانولا الوطين  وتقرّ  االســـاســـية اليت تســـتند اليها 
 .(28)حماكمها الوطنية يف احملل والتطبيق فيها ثوتب

 -صلي للقانون الدويل:ا املبادئ العامة للقانون مصدر   -الفرع الثالث:
 ،الفقه املعاصـر اىل اعتبار املبادئ العامة للقانون جزء من املصـادر االصـلية للقانون الدول  ةذهب غالبي

ــاواة مع املعاهدات واالعراف الدولية،ولكن على الرغم من ذلك ينبغي تقدي   والا تقف على قدر من املســ
ـصــــــوصـــــــية على القاعدة العامة عند التعاريف بينهما وفقا لقاعدة ا  ةالقاعد وملا   اص يقيد العام،االكثر خ

ـصـــــــــفة العامة ف ـصـــــــــطبغ ابل ن القاعدة املســــــــــتفادة من االعراف واملعاهدات أكانت املبادئ العامة للقانون ت
ـصــــادر  ةالعملي  ةالدولية تتقدم عليها ابلتطبيق من الناحي وبذلك ال اد   ،عند اي تعاريف يف اعمال هذت امل

دم وجود اي اتفــاق او عرف دول ميكن تطبيقــه على املبــادئ العــامــة للقــانون طريقهــا للتطبيق اال عنــد عــ 
 .(29)القضية املعروضة امام القضاء الدول

ـصــــــــدر اصـــــــــلي للقانون الدول من فكرة ان  وبذلك ينشـــــــــأ االســـــــــاا املنطقي لقبول املبادئ العامة كم
لـية يعـد القـانون اـلدول يقوم على اســــــــــــــاا موافقـة اـلدول، ـلذا ـفان وجودهـا يف معظم النظم القـانونـية اـلداخ 

عن فكرة   ةفضــــــال عن طبيعتها املوضــــــوعية املعربّ   ،ما تتضــــــمنه من احكام موافقة الدول على يفمبثابة دليل  
 .(30)العدالة

 المبحث الثاني: التحديد الوظيفي للمبادئ العامة للقانون 

املبادئ العامة شـارت بوضـوح ملضـمون  أقد   ةوكذلك االتفاقات الدولية  والداخلي  ةالتشـريعات الدولي ن  إ
ـصــــــطلحات متعدد  مطالب،  ةلى ثالثع، وعليه ســـــــوف نقســـــــم هذا املبحث ةللقانون ولكن تناولته حتت م
ــريعات الداخلي تكلم عن نما يف املطلب الثاين  أ ،ةاملبادئ العام  من ةوالدولي ةنتناول يف االول موقف التشــــــــــ

 ةيم املبادئ العاميملطلب الثالث نبني تقويف ا للقانون،  ةللمبادئ العام  ةوالقضــــــــــــــائي ةالتطبيقات التشــــــــــــــريعي
  -:للقانون 

  -موقف التشريعات الداخلية والدولية من املبدئ العامة للقانون: -املطلب االول:
ــم هـذا املطلـب   ــريعـات الـداخليـة من املبـادئ العـامـة عنقســــــــــــ لى فرعني، يف االول نتنـاول موقف التشــــــــــــ

 -التشريعات الدولية منها:للقانون، ويف املطلب الثاين نبنّي موقف 
 -موقف التشريعات الداخلية من املبادئ العامة للقانون: -الفرع االول:

ـصـــــطلحات متعددة فقد  ن  إ املشــــــرع العراقي قد اورد يف اكثر من مورد للمبادئ العامة للقانون وحتت م
ـصــــــــدر ملبادئ العامة للقانون او قواعد العدااجعل املشـــــــــرع يف القانون املدين العراقي  للقانون بعد   اً رابع  اً لة م

من   ةالفقرة الثاني حســـب التدرج اهلرمي والذي جاء يفغياب التشـــريع والعرف ومبادئ الشـــريعة االســـالمية  
ـصـــــــت علىاملادة االوىل  نه )فاذا مل يوجد نص تشــــــــريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضــــــــى أ  حيث ن
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مة لنصــوص هذا القانون دون التقيد مبذهب  ءكثر مالالعرف فاذا مل يوجد فمقتضــى الشــريعة االســالمية اال 
 .(معني فاذا مل يوجد فبمقتضى العدالة

فان قواعد العدالة تعين حتقيق العدل يف حالة خاصــــة وذلك بتطبيقه هو على واقعة معينة اوحالة فردية 
م وهذا يعين فتح ابب االجتهاد للقاضــــــي واحملكّ  ،(31)ا اصــــــة  ليكون احلكم املســــــتمد منه مطابقاً لظروفها

لضمري اجملتمع ال وفق املعتقدات   اظروف واملالبسات من اجل حتقيق العدل واالنصاف وفقلل  ايحكم وفقل
ا اصــــــــة ابلقاضــــــــي، وعليه فان قواعد العداله ماهي اال معايري مســــــــتمدة من ضــــــــمري اجملتمع الجل حتقيق 

 .العامة للقانون قواعد العدالة تدخل ضمن املفهوم الواسع للمبادئ  العدل واالنصاف وهو ما يعين ان 
ـصــت املادة  و كما   ــحة لقواعد العدالة بقوهلا )  150/2ن ـصــورة واضـ وال   -2من القانون املدين العراقي ب

صــر العقد على الزام املتعاقد مبا ورد فيه، ولكن يتناول ايضــا ما هو من مســتلزماته وفقا للقانون والعرف  يقت
 عدالة حبسب طبيعة االلتزام(.وال

ــوح اىل اعتماد املبادئ العام  هنفســــــــــ القانون  ( من  30ذلك جند ان املادة )ك ــارت بوضــــــــ للقانون   ةاشــــــــ
نه نص يف املواد الســابقة من احوال تنازع ألدول ا اص حيث نصــت )يتبع فيما مل يرد بشــ قانون ااملتعلقة ب

 وعا(.القوانني مبادئ القانون الدول ا اص االكثر شي

عتبارت صـورة من صـور املبادئ العامه ال ةحسـن الني أان املشـرع العراقي قد اشـار اىل مبد  ونالحظ ايضـا،
حســــــــــــن النية الذي   أ( فقد اوجب على املتعاقدين تنفيذ التزامهم وفقا ملبد150للقانون وحتديدا يف املادة )

 .(32)املبادئ العامة للقانون  من مصاديق اً يعد مصداق
ـصــــــطلحاتوابلتال    ةكقواعد العدال  متعددة،  نالحظ ان املشـــــــرع يف القانون املدين العراقي اســـــــتخدم م

 لب، للقانون   ةمنه اىل رغبته اعتماد املبادئ العام  ةاشــــار   ةومبادئ القانون الدول ا اص و مبدأ حســــن الني
 من مصادر القانون املدين. اعدها مصدر 

فاملشرع قد ال يقتصر دورت   ابلنسبة للمشرع،  رشاديأ دوراملبادئ العامة هو   وجيب ان يالحظ ان دور
ــتفادة من االفكار اليت تنتج من املبادئ العامة  دخال تلك  بل يقوم يف الغالب ال للقانون،على جمرد االســـــــــــ
ـصــــبح قواعد قانونية مكتوبة وحين  ينه يراعأا يقوم املشـــــرع بوضـــــع القانون فماملبادئ يف القانون الوضـــــعي لت

 .(33)عدم خمالفة القانون الذي يصدرت للمبادئ العامة للقانون   بقدر االمكان 
  -موقف االتفاقيات واملعاهدات الدولية من املبادئ العامة للقانون: -الفرع الثاين:

هناك عدد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت أشــارت بصــورة واضــحة ملصــطلحات املبادئ العامة 
 -تحكيم، ومن مث نبّينها كاآلا:للقانون فضاًل عن بعض هيئات ال

 
 .244ص ،2003  ،القاهرة ،مطبعة الوالء ،املفصل يف نظرية القانون ، د. سعيد سعد عبد السالم -31
جيب تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه   -1( / الفقرة اواًل واليت جاء فيها )150الحظ املادة )   -32

 حسن النية(.
 .296، ص2017ن،  ، دار الثقافة، االرد2د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط -33



  

346 

 27:  العدد

   -االتفاقيات واملعاهدات الدولية: -اواًل: 
على أنه )......... وعند  6/1أشــــارت أتفاقية انشــــاء املؤســــســــة العربية لضــــمان االســــتثمار يف املادة 

ــابقة تطّبق املبادئ القانونية املشــــرتكة يف األقطار  ــار اليها يف الفقرة الســ ـصـــوص املشــ عدم وجود حكم يف الن
 .(34)املتعاقدة واملبادئ املعرتف  ا يف القانون(

ة  بشــأن تســوية منازعات االســتثمار وذلك يف املاد   1965كما اشــارت اىل ذلك اتفاقية واشــنطن لعام  
 .(35)( منها42)

ــتثمـار مبـا فيهـا قواعـد تـنازع نيجواـنب التكـاـمل بني القوان  نيـّتحـيث ب ــيـفة لالســــــــــــ  الوطنـية لـلدول املضــــــــــــ
صــــــــــــــت على ان  صــــــــــــــل هيـئة التحكيم يف النزاع طبقـا للقواعـد    القوانني ومـبادئ القـانون اـلدول عـندمـا ن )تف

ن احملكمــة تطبق  أفــ   ،الطرفــان على مثــل هــذت القواعــدو اذا مل يتفق  ،  القــانونيــة اليت يتفق عليهــا طريف النزاع
ضـــــــــــــــافـة اىل مـبادئ قـانون اـلدوـلة املتعـاقـدة الطرف يف النزاع مبـا يف ذـلك القواعـد املتعلقـة بتـنازع القوانني ابأل

 .القانون الدول املتعلقة ابملوضوع(
ــاا هلا ويف املادة ) ةالعدل الدولي  ةوكذلك حمكم ــارت اىل ( 3۸يف النظام االســـــ ان )االعتماد على اشـــــ

 .(36)(ةمبادئ القانون يف االمم املتحضر 
ــا اشــــــــارت اتفاقية فيينا بشــــــــأن عقود البيع الدولية يف املادة ) )املســــــــائل اليت تتعلق  ه( على ان7و ايضــــــ
ـصـــــــوصــــــــها لمبادئ العامة ليتم تنظيمها وفقا   ،ابملوضــــــــوعات اليت اخذت فيها االتفاقية واليت مل حتســــــــمها ن

 .(37)(لالتفاقية

 - اهليئات التحكيمية: -اثنياً:
يف  ةحســـــــــــــن الني  أمبد  19۸4لقد طبقت حمكمة التحكيم لدى غرف التجارة الدولية بباريس ســـــــــــــنة 

  ةتتعلق ببيع منازل جاهز   ةيف قضــــي،  نةلقوانني االمم املتمدّ  ةاملشــــرتكة  تنفيذ العقود بوصــــفه من املبادئ العام
ـصـــــــنع من قبل ابئع يف تكســــــــاا ومشــــــــرتي  حيث مل يتم النص على القانون   ةزارات الســــــــورياحد الو  منال

يف القـــانون التجـــاري    ةفعمـــدت اهليئـــة التحكيميـــة ال تطبيق املبـــادئ العـــامـــة املعتمـــد  ،الواجـــب التطبيق
 .(38)الدول

صــــــــــــــت علـيه غرـفة التجـارة اـلدولـية  ــاطـة والتحكيم على املـبادئ  لوكـذـلك ـما ن لتحكيم ويف قواعـد الوســــــــــــ
ـصـــــــاف،ت عنالعامة للقانون وعربّ  ـصـــــــت املادت)  ه بقواعد العدل واالن )تتوىل  ( من هذت القواعد21حيث ن

 
 ، رسالة ماجستري  ، القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف التحكيم التجاري الدول  ،قاسي دليلة وحدوش تنهيان  -34

( www.univ.bejaia.dz)مشار اليه يف املوقع االلكرتوين االا    45ص  ،2017  ،كلية القانون والعلوم السياسية  ،جامعة عبد الرمحن
 .26/3/201۸اتري  الزايرة 

حيث نصت على )ان هيئة التحكيم تنظر النزاع طبقاً لقانون الذي حددت الطرفان ويف حالة عدم األتفاق تطبق قانون الدولة   -35
 . 297ص  ،مصدر سابق  ،د. حسن علي كارم  ،أشار اليه  (وكذلك مبادئ القانون الدول املمكن تطبيقه  ،املتعاقدة اليت هي طرف النزاع

 .297ص ،مصدر سابق ،د. حسن علي كارم ،اليهأشار  -36
اتري     (www.leqallaw.ul.edu)  :معاهدة فيينا بشأن عقود البيع الدولية للبضائع منشورة على املوقع االلكرتوين االا  -37
 (.26/3/201۸الزايرة )
معهد احلقوق والعلوم   ،ماجستريرسالة    ،سلطة احملكم يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  ،دريد ملكي  -38
 (.25/3/201۸اتري  الزايرة ) (www.univ-bouira.dzمنشور على املوقع االلكرتوين )   ،121ص ،2011 ،السياسية
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ـصـــلح  تهيئة التحكيم ســــلطا ـصـــاف و او ،التحكيم ابل يكون ذلك فقط يف  تقرر وفقاً لقواعد العدل واالن
 .(39)(منحها هذت السلطات ىاتفاق االطراف عل ةحال

 -لفكرة املبادئ العامة للقانون:التطبيقات التشريعية والقضائية  -املطلب الثاني:
لى فرعني، يف االول نتناول التطبيقات التشــــــــــريعية، ويف الفرع الثاين نســــــــــلط الضــــــــــوء على عنقســــــــــمه  

 -التطبيقات القضائية وكاآلا:
 -التطبيقات التشريعية لفكرة املبادئ العامة للقانون: -الفرع االول:

ـصــــورة مباشـــــرة ابملبادئ العامة  ـصــــوص كاملة، ويســـــمى خلثرت التشـــــريعات ب للقانون، حىت أفردت هلا ن
الفقه هذا النوع من املبادئ، املبادئ العامة للقانون املكتوبة ومن التطبيقات التشــريعية على ســبيل املثال ال  

 -احلصر:
  -مبدأ العقد شريعة املتعاقدين: -اواًل:

ــمنه العقد و التعاقد الينص على وجوب احرتام االتفاقات التعاقدية والتزام كل طرف يف  حرتام ما يتضـــ
ـصــــــــوص القانونية املدنية يف معظم دول و هذا املبدأ مكرّ   ة،تنفيذ االلتزامات الواردت فيه حبســـــــــن ني ا يف الن

ــبيـل املثـال القـانون املـدين العراقي يف املـادة )  العـامل، وال جيوز  ا  ( )اذا نفـذ العقـد كـان الزمـ 146/1على ســــــــــــ
 وال تعديله اال مبقتضى نص يف القانون او ابلرتاضي(.ألحد العاقدين الرجوع عنه 

د املتعاقدين  يف جمال التحكيم الدول هي قاعدة وجوب تقيّ ة  اســاســي  ةحيث يقوم هذا املبدأ على قاعد
ــمنــا عقــدمهــا خمــالفــة للنظــام العــام الوطين   أيــة  مبــا اتفقــا عليــه، فعقــدمهــا هو قــانولمــا وال جيوز هلمــا ان يضــــــــــــ

 .(40)للنظام العام الدولوز أن يتضمن أية خمالفة أيضا ال جيفحسب بل 
   -مبدأ حسن النية: -اثنياً:

وهو من املـبادئ اهلـامـة يف تنفـيذ العقود اـلدولـية ويقتضــــــــــــــي هـذا املـبدأ ان ينفـذ األطراف، العقـد بطريقـة 
ـصـــــرفات، فقد اشــــــارت اليتتفق مع ما يوجبه مبدأ حســــــن النية ويعد مهماً يف التعامالت  ه املادة  و ابرام الت

ــتمـل علـيه وبطريقـة تتفق مع 150/1) ( من القـانون امـلدين العراقي ابلنص )جيـب تنفـيذ العقـد طبقـا مـلا اشــــــــــــ
مايوجبه حســـن النية(، حيث مينح املدين نظرة ميســـرة اذا كان يف عدم تنفيذت للعقد حســـن النية، ويعاقب 

 املسؤولية العقدية ابلتعويض عن الضرر.سئ النية يف عدم تنفيذت للعقد، اذ يلزم املدين يف 
ــت اتفاقية فينا على انه )جيب ان يتم ابرام العقد وفقا ملا   ـصــــــ ــريعات الدولية فقد ن ــعيد التشـــــــ وعلى صـــــــ

 (41).)النية ىف التعامليقتضيه العرف وحسن 
 - حق الدفاع واملساواة:-اثلثا:
حق الدفاع واملســاواة يف املعاملة امام القضــاء والتحكيم اشــارت اليه جمموعة من االتفاقيات الدولية  ن  إ

ــنة   ــاء ومنها اتفاقية جنيف لســــ ( يف الفقرة )ب( مبا 27يف املادة )  1961يف اجراءات التحكيم امام القضــــ
 

القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام يف العالقات ا اصة   ،د. أشرف عبد العليم الرفاعي  ،أشار اليه  -39
 .7۸ص ، 2003،دار الفكر اجلامعي ،الدولية

 النافذ.  1951لسنة  40( من القانون املدين العراقي رقم 1/  146)أنظر املادة  -40
 ليها سابقا.مشار ا ،( من اتفاقية فينا بشان عقود البيع الدول للبضائع7املادة ) -41
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كم ضــــــــــــدت خالل وقت يلي )جيب رفض االعرتاف بقرارات التحكيم اذا مل يبّلغ الطرف الذي صــــــــــــدر احل 
 (42).مالئم لكي يقّدم دفاعه(

ــنـة   صـــــــــــــــت اتفـاقيـة نيويورك لســــــــــــ ( الفقرة )ب( على ذات املعىن وهو عـدم 5يف املـادة )  195۸كمـا ن
 .(43)طريف النزاعاالعرتاف حبكم التحكيم اذا مل حيرتم حق الدفاع وعدم املساواة يف املعاملة بني 

 -لفكرة املبادئ العامة للقانون:ضائية قالتطبيقات ال -الفرع الثاين:
ــااي جند ان هيئات التحكيم قد طبّقت املبادئ العامة للقانون يف الكثري من  ابلوقوف على بعض القضـــــ

 -املناسبات و قرار ا، ومن اهم هذت التطبيقات:
   -(:L.T.Dقضية ابو ظيب ضد الشركة البرتولية للتنمية ) -اوال:

والذي خيّول ســــــــــلطة تعني احملكم املرجح    1939قد االمتياز لعام تطبيقا لشــــــــــرط التحكيم الوارد يف ع
(Umpire ــي يف منطقة ا ليج فتم تعيني احد اللوردات الربيطانني كمحكم مّرجح، وقد ــياســ ( املعتمد الســ

 -ت يف هذا احلكم ما يلي:
ــتبعاد تطبيق القانون الوطين وذلك حبجة ختّلفه وعدم صـــــالحيته للمعامالت التجارية، اي .1 القانون  اســـ

 .(بو رحم)االوطين ل
اســـــرتشـــــاد احملّكم ابلنص الوارد يف األمتياز البرتول لتطبيق املبادئ العامة واملتعلقة حبســـــن النية، اعتبار  .2

 (44).القانون االنكليزي هو التجسيد احلي لتلك املبادئ املتصألة من ضمري الشعوب املتمّدنة
   -قضية احلكومة القطرية وشركة املالحة البحرية: -اثنيا:

تتمثل هذت القضــــية يف انتهاء عقد امتياز الشــــركة البرتولية وقد رفضــــت تســــديد الدفعات االخرية ورغم 
جهود احملكم الربيطـاين لتحـديـد القـانون وذلـك لغيـاب أرادة املتعـاقـدين للقـانون الـذي حيكم عقـديهـا، فرأى 

ري القائم على الشــــــــــــــريعة االســــــــــــــالمية غري مؤهل حلكم االمتيازات البرتولية احلديثة احملكم ان القانون القط
 .(45)واقّرت تطبيق املبادئ العامة اليت لليها العدالة واالنصاف والنظرة السليمة

   -قضية اململكة العربية السعودية وشركة )ارامكو(:-اثلثا:
امتياز لشـركة امريكية املسـماة )ارامكو( غري  منحت عقدا  1933تربز وقائع القضـية ان السـعودية سـنة  
( عقدا تعطي هلا احقية نقل La saoudiarabiance maritimeان الســعودية ابرمت بعد ذلك مع شــركة )

ســــنة(، فثار النزاع بني شــــركة ارامكو تطلب حقها وذلك وفقا ملا ت االتفاق عليه ســــابقا،  30البرتول ملدة )
ــرا فقضـــــــت يف ابدئ االمر على انه مادام ان العقد  ت عريف النزاع على هيئة حتكيم ــويســـــ ية يف جنيف بســـــ

قائم بني دولة وشــركة امريكية خاصــة اســتبعدت تطبيق قانون مقر التحكيم ليكون قانوان مطبقا على النزاع 
 املعرويف وابلتال استبعدت تطبيق القانون السويسري.

 
 االوربية املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدول.  1961أتفاقية جنيف لعام  -42
 املتعلقة ابجراءات التحكيم الدول.   195۸أتفاقية نيويورك لعام  -43
 .55ص ،1990،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دور التحكيم يف تدويل العقد  ،د. سامية راشد  -44
 .57ص ،مصدر سابق ،د. سامية راشد  -45
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ـصــانة اجلهاز القضـــائي للدولة االجنبية املعرتف به دوليا واملســـتمد من مبدأ الســـيادة،  كان الرد نظرا حل
فأن قانون جنيف الميكن تطبيقه احرتاما لســـيادة دولة الطرف، وعليه الميكن اخضـــاع التحكيم هنا ســـوى 

بعدم تطبيق القانون الوطين واخضــاع 3/۸/1958ملبادئ القانون الدول، لذا قضــت هيئة التحكيم بتاري  
 .(46)وعه ملبادئ القانون الدولالنزاع سواء ألجراءاته او ملوض

  -تقييم املبادئ العامة للقانون: -املطلب الثالث:
بعد أن بّينا مفهوم املبادئ العامة للقانون، نســـــــلط الضـــــــوء هنا على العقبات اليت يواجهها احملكم عند 

املبادئ؟ وما هي مربرات تطبيقها؟ لالجابة عن ذلك البد من تقســــــــــيم هذا املطلب اىل ثالثة  ت  ذتطبيقه هل
 فروع وكاآلا:

 الفرع االول:.العقبات اليت يواجهها احملكم عند تطبيقه للمبادئ العامه للقانون: 
 -وهذت الصعوابت والعقبات تتمثل مبا  ا:

ـصــــــــوص تطبيق هذت املبادئ يعتمد على مدى ثق ن  إ -1 افة احملكم وقرراته الذهنية من خالل حتليل الن
 .(47)القانونية الوطنية واستخالص املبادئ العامة اليت تعرّبعن قناعة احلكم

فكرة املبادئ العامة للقانون هي فكرت غامضة وغري حمددة، ومضمولا غري معروف لالطراف،    دتع  -2
ابلتحكم، حيث خيضـع هلوات، فبأمكانه تبين ما يريد  فالقاضـي او احملكم مبقتضـى هذت املبادئ يكون مشـواب

ــتبعـد تطبيق القـانون الوطين لـلدول الـنامـية حبجـة ختلفـه  من حلول للنزاع املطروح امـامـه، كمـا ان احملكم يســــــــــــ
 .(48)عن مواكبة عالقات التجارة الدولية وتطبيق قانون دولته

ــتوعب معاجلة كل  دهذت املبادئ تع ن  إ -3 مفاهيم كلية ال حتتوي على جزيئات حمددة ومن مث التســــــــــ
 .(49)الوقائع واالوضاع القانونية

ــاد الفلســـفة اليت تعتمدها كال منها، تقف عقبة امام االســـتقرار  ن  إ -4 التعاريف يف االيدلوجيات وتضـ
 .(50)على مضمون وحدود املبادئ العامة للقانون 

لقــانون فعــاليــة قويــة يف قرارات التحكيم التجــاري الــدول، وذلــك الن مثــل ليس للمبــادئ العــامــة ل  -5
ــعيف، مما يودي اىل  ـصــلحته يف مواجهة الطرف الضـ ــم القانون مل ــهل للطرف القوي ان يضـ هذت املبادئ تسـ

 .(51)اختالل العدالة التعاقدية بني األطراف
  -مربرات تطبيق احملكم للمبادئ العامة للقانون: -الفرع الثاين:

تتميز هذت املبادئ اللا ذات طابع موضوعي، أذ تتكفل مباشرة حبسم النزاع، حيث يقوم القاضي   -1
او احملكم بتطبيقها مباشـــــــــرة دون احلاجة اىل منهج تنازع القوانني، وقد تزايدت امهية هذت املبادئ يف حكم 

 
جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية   ،القانون الواجب التطبيق على قرارات هيئات التحكيم الدولية  ،مظفر انصر حسني  -46
 .66ص ،مصدر سابق ،د. سامية راشد .24ص ،2014 ،(7العدد ) ،والسياسية
 .298ص ،د. حسن علي كارم، مصدر سابق -47
 .127سابق، صد. دريد ملكي، مصدر  -48
 .296، ص2017، دار الثقافة، االردن،  2د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط -49
 . 296ص ،املصدر سابق ،د. طالب حسن موسى -50
 .127ص ،املصدر سابق ، د. دريد ملكي -51
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 27:  العدد

ناســــبة املتعلقة بتلك العقود،  العقود الدولية، حيث يكثر جلوء قضــــاة التحكيم اليها الســــتخالص احللول امل 
احملكمون اليهـا للبحـث عن احللول   أمـة القوانني الوطنيـة للمنـازعـات التجـاريـة اـلدوليـة، فيلجـ ءنظرا لعـدم مال

ــلح فبـأمكـان هـذت املبـادئ مواجهـة ءاملال صــــــــــــ مـة حلـاجـات التجـارة، وخـاصـــــــــــــــة يف حـالـة تفويض احملكم ابل
 .(52)ر والتنمية والتجارة الدوليةاملتطلبات السريعة واملتطورة لعقود االستثما

ــبب يعود اىل الا مباد ن  إ -2 ــرورية وال خيلو نظاما او فكرا قانونيا منها، والســـــ  ئهذت املبادئ تعد ضـــــ
 .(53)مثالية ترجع لفطرة االنسان، مما تشكل مصدر اهلام يف نظام القانون الدول

تعد هذت املبادئ من املصادر القانونية اليت حتقق العدالة واملساواة الواقعية، ال اجملردة، اللا تتعامل    -3
لة، لذلك قد يلجأ مع مفاهيم عقلية ونفسـية ومثل عليا تناغم الضـمري ويسـتشـعر من خالهلا ا ـصوم ابلعدا

 .(54)اليها احملكم يف بعض االحيان بدافع الضرورة
للقاضي   اً وسند  تعد هذت املبادئ من اهم الطرق اليت تعاجل الفراغ او النقص التشريعي وتكون عوانً   -4

ــتعانة  ا يف كل واقعة ختلو من حل قانوين   ـصـــــــــل ابلنزاع وذلك من خالل االســــــــ واحملكم ومها ملزمان يف الف
 .(55)ر هلامباش
ان احملكم يطبق هذت املبادئ اترة اسـتجابة الرادة االطراف، واترة اخرى يطبقها عند سـكو م عن  -5

ــلطـة تطبيق القواعـد غري   حتـديـد القواعـد الواجبـة، ويف حـالـة انعـدام حـل للنزاع يف العقـد منح احملكمني ســــــــــــ
 .(56)القانون  حىت اليفلت العقد من تطبيقالوطنية 

 -املكانة القانونية للمبادئ العامة للقانون: -الثالث:الفرع 
لى ثالب فقرات نتناول من الفقرة االوىل تطبيق احلكم للمبادئ العامة بصفة  عسوف نقسم هذا الفرع  

ــلية، ويف الثانية نتكلم عن اعتبار املبادئ العامة كنظام مكّمل للقانون الوطين، واما يف الفقرة الثالثة يف  اصــــــ
 -احملكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطين:مدى تطبيق 
   -تطبيق احلكم للمبادئ العامة بصفة اصلية: -الفقرة االوىل:

قـد ال يتفق اطراف العقـد على حتـديـد قـانون معني اتركني االمر للهيئـة التحكيميـة الصـــــــــــــــدار حكمهـا 
النـية واملنطق القـانوين، ومن اهم املمـارســـــــــــــــات  وفقـا للمـبادئ العـامـة للقـانون، وذـلك اعمـاال ملـبدأ حســــــــــــــن  

( حول 1949التحكيمية يف هذا الشــأن قضــية ابو رحم وشــركة ســويســرية، حيث اثر نزاع بينهما يف ســنة )
ـصــــــــادر يف )  (1939عقد امتياز برتول ابرم ســـــــــنة ) اىل    (23/8/1951فقد توصـــــــــل احملكم يف حكمه ال

 
  ، 1998  ،جامعة املوصل   ،نكلية القانو   ،اطروحة دكتورات   ، القانون الواجب التطبيق على العقد الدول  ،ابسم سعيد يونس  -52

 .87ص
 .299ص ،مصدر سابق ،د.حسن علي كارم -53
 .296ص ،مصدر سابق،د.طالب حسن موسى -54
الدولية  ،د.هشام علي صادق  -55 التجارة  التطبيق على عقود  الواجب  املعارف  ،القانون   ، 1995  ،االسكندرية  ،دار منشاة 

 .118ص
الصانوري  -56 امحد  ا اص  ،د.مهند  الدول  التحكيم  خصومة  يف  احملكم  والتوزيع  ،1ط  ،دور  للنشر  الثقافة    ، بريوت   ،دار 

 .134ص  ،2005،لبنان
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الشــــــــــريعة  مته ملتطلبات التجارة الدولية واســــــــــتخفافا بدورءاســــــــــتبعاد القانون الوطين حبجة ختلفه وعدم مال
 ث(57)االسالمية كنظام قانوين قابل لتطبيق يف جمال معامالت التجارة احلديثة

ـصــــــــــفة اصـــــــــــلية وقد اســـــــــــتند اىل احد البنود الواردة يف عقد   حيث طبق احملكم املبادئ العامة للقانون ب
( من العقد 17ة والتفســــــــــري املتفق مع العقد، حيث تنص املادة )االمتياز تتعلق حبســــــــــن النية والثقة املتبادل

ـصــــــدق وامانة و حبســـــــن النية، وابلتال ت اخضـــــــاع النزاع أجرائيا و موضـــــــوعيا  املربم على وجوب تفســـــــريت ب
 .(58)للقانون الدول ومبادئه

   -تطبيق احلكم املبادئ العامة كنظام مكمل للقانون الوطين:  -الفقرة الثانية:
ــتبعاد تطبيق القانون الوطين واجب لثل   ــيقا، حيث يتم اســـــ املبادئ العامة للقانون هنا دورا تنظيميا ضـــــ

ـصـــــايب تطبيق املبادئ العامة لقانون، ومن املمارســــــات التحكيمية يف هذا الشــــــأن، النزاع الذي اثر  تطبيق ل
ار بسـبب قضـية االهرام، ( ضـد مجهورية مصـر امام املركز الدول لتسـويه منازعات االسـتثمs.p.pبني شـركة )

ــركة ) ــه ابملوقع االثري الفريد، وقد لســـكت شـ ــاسـ ــروع ملسـ ـصــر موافقتها على املشـ ( s.p.pحيث ســـحبت م
ــرية بقانولا، ألحتواء العقد على   ـصـــ ــأن التعويض، يف حني لســــــكت احلكومة امل بتطبيق القانون الدول بشــــ

وقد انتهت هيئه التحكم يف حكمها   اشــــــارات عديدة تكشــــــف عن االختيار الضــــــمين له من قبل الطرفني
ــادر عام   ـصـــــ ــري وتطبيق املبادئ العامة لقانون عمال ابملادة )  1992ال ـصـــــ ــتبعاد القانون امل (من  42اىل اســــــ

، ويتضـح انه ت اسـتبعاد قواعد  (59)اتفاقية واشـنطن و ذلك على اسـاا ان كل قانون داخلي انقص بتطبيقه
 اطرافــه على تطبيقــه،وتطبيق املبــادئ العــامــة ابلقــانون حبجــة القــانون الــداخلي ابلرغم من وجود اتفــاق بني

 .(60)استكمال النقص الذي يوجد يف القانون املستبعد من خالل اللجوء اىل قواعد قانون الدول
  - تطبيق احلكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطين: -الفقرة الثالثة:

ازعات االستثمار الدولية على ااات بعض هيئات التحكيم اىل  كشفت السوابق التحكيمية يف جمال من
ــتثمار اذا كانت تتعاريف مع مبادئ القانون الدول  ــيفة لالســـــــ ــتبعاد قواعد القانون الوطين للدولة املضـــــــ اســـــــ

ــيــة )ارامكو( واليت تتعلق بعقــد امتيــاز منح من (61)وذلــك تطبيقــا لفكرة النظــام العــام الــدول ، ففي قضــــــــــــ
ــعودية هلذت  الشـــــــركة االمريكية )ارامكو(، فرغم االتفاق على اخضـــــــاع املســـــــائل املتعلقة ابلقانون العام الســـــ

كقاعدة عامة للقانون السـعودي وعند الضـرورة يّكمل هذا القانون مببادئ القوانني الدولية والعادات املتبعة 
ــعيا غري كامل،  ــناعة البرتول العتبار تلك املبادئ والعادات تكمل قانوان وضـــ اال ان اهليئة التحكيمية يف صـــ

قامت ابستبعاد القانون السعودي ألنه ال يستجيب اىل اجلوانب ذات الطابع الدول واخضاع النزاع ملبادئ  
 .(62)القانون الدول
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 الخاتمة 

 النتائج -1
ــتوح   نّ إ  -1 من قيم اجملتمع وطبيعـة   ياملـبادئ العـامـة للقـانون هي عـبارة عن معـايري لـتاز ابلعموم وتســــــــــــ

 االمور واملنطق السليم ويكشفها العقل وتصلح ألن تكون حال جملموعة من التطبيقات.
صـــــــــــــادر االخرى،  ن  إ -2 صـــــــــــــادر القانونية، وترجع اليها كل امل املبادئ العامة للقانون هي من اقدم امل

 تتعلق ابملثل العليا وضرورة حفظ النظام وحتقيق العدالة. اً ها أفكار عدب
ها مصدرا  عدلقد اختلف الفقه يف حتديد مضمون وطبيعة املبادئ العامة للقانون، فمن ذهب اىل    -3

القانون الدول، ومن قال اللا مسـتمدة من االنظمة القانونية الداخلية والدولية، ورأي   مسـتقال من مـصادر
 للقانون الدول. اً أصلي  اً ها مصدر عدآخر 
ـصــــورة مباشـــــرة من خالل  -4 ان كل التشـــــريعات الداخلية والدولية خلثرت ابملبادئ العامة يف القانون ب

 عدها مصدرا لبعض قوانينها.
امة جمموعة من التطبيقات اســتعانت  ا التشــريعات كل دول العامل بغض النظرعن ان للمبادئ الع -5

 فلسفتها، كمبدأ حسن النية واحلرية التعاقدية وحق الدفاع واملساواة والعدالة وغريها.
ان كثري من االتفاقيات الدولية والقواعد املوضــــــــوعية هليئات التحكيم اشــــــــارة لفكرة املبادئ العامة  -6

 من القرارات التحكيمية مستندة عليها. اً ضرورة تطبيقها يف كثري من االحيان وصدرت كثري للقانون و 
صــــــــــــــعوابت يواجههــا احملكم عنــد تطبيقــه للمبــادئ العــامــة   -7 رأينــا ان هنــاك جمموعــة من العقبــات وال

ـصــــــــــي اال وهو ثقافة وقدرة احملكم  للقانون على اعتبارها غري حمددة املضـــــــــــمون و تعتمد على معيار شـــــــــــخ
 الذهنية.
 وايضا تعّرفنا على مكانة املبادئ العامة للقانون عند تطبيقها من قبل احملكم على موضوع النزاع. -8

 -املقرتحات: - 2
نقرتح تعــديــل نص املــادة االوىل من القــانون املــدين العراقي ليكون كــاآلا )..... فــاذا مل يوجــد نص  .1

فاذا مل يوجد فمقتضى املبادئ العامة للقانون  تشريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضى العرف،
اليت اقرها القضــاء يف العراق او يف النظام القانوين املقارن القريب من النظام القانوين العراقي، اومبادئ 

 مة لنصوص هذا القانون.....(.ءالشريعة االسالمية االكثر مال
مشـــــــروع قانون التحكيم، اليت عّلقت تطبيق  ( من  3نقرتح أعادة صـــــــياغة الفقرة ا امســـــــة من املادة ) .2

ــتـبداهلـا حبكم مغـاير لـامـا، والنص املقرتح هو )عـند  املـبادئ العـامـة للقـانون على اتفـاق االطراف واســــــــــــ
غياب االرادة الصرحية والضمنية لالطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق، وعند عدم وجود عرف 

مة للقانون الشائعة يف القوانني املتمّدنة مع األخذ بنظر األعتبار حيكم النزاع، يطبق احملكم املبادئ العا
 املصايب العليا للدولة(.
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 مستقبل الغاز الطبيعي في العراق

Future of Natural Gas in Iraq 

 (1)م.م. عبير مرتضى حميد السعدي 

Assist. Lect. Abeer Murtadha H. Al-Saadi 

 المستخلص

اهتمام اســــــــواق الطاقة العاملية ابلغاز الطبيعي كان نتيجة لالســــــــتخدامات املتعددة للغاز والدعوات  ن  إ
لشـــروط البيئية العاملية ويف رل هذت التطورات العاملية يف اســـواق الطاقة ابت من الضـــروري ابالدولية االخذ  

ــتقبلي للغاز الطبيعي يف اســـــواق الطاقة وحماولة اســـــتشـــــر  اف مســـــتقبل الغاز الطبيعي يف مناقشـــــة الدور املســـ
ـصــــــــورات العاملية لتطور اســـــــــواق الغاز الطبيعي. ومناقشـــــــــة واقع صـــــــــناعة الغاز  العراق من خالل طرحنا للت

حبالة عدم اليقني   الطبيعي يف العراق والتحدايت اليت تواجهها، واليت جعلت مســتقبل الغاز الطبيعي مرهوانً 
ــأن  ـصــــــــ   و  العراق  قدرة وقلق بشـــــــ ــدير تطوير هذت ال ـصــــــ ــد الطلب احمللي وت ناعة وتوفري اإلنتاج الكايف لســـــــ
 الفائض منه.

 يقدر املؤكد الطبيعي الغاز من االحتياطات امجال ومن خالل النتائج اليت توصـــلنا هلا أن العراق ميتلك
ــا جنــــد أن حجم اإلنتــــاج من غــــاز الطبيعي هو 2014عــــام  مكعــــب  قــــدم  تريليون   (7126)ب أننــ ، إال 

  % 70ويعود يف ســـــبب يف ذلك إىل نســـــبة اهلدر واحلرق اليت وصـــــلت إىل  هنفســـــ   عاملل 3مليون م  21853
ـصـــــــاحب الســــــــتخراج النفط. لذا ت توصــــــــية اىل ضــــــــرورة العمل يف خلهيل وتطوير البىن التحتية  من غاز امل

قامة مشـــــــاريع اســـــــتثمارية اخرى الللمشـــــــاريع الغازية القائمة و ا اصـــــــة مبعاجلة الغاز الطبيعي و التخطيط  
اســرتاتيجيات مناســبة لتطوير تقليل كميات الغاز احملروق واســتغالله بشــكل افضــل من خالل وضــع  دف  

 واستثمارها بشكل مستدام والنظر إليه الشريك احلقيقي للنفط.الثروة الغازية 

 
 . الءمركز الدراسات اإلسرتاتيجية/ جامعة كرب -1
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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

ـصـــادر الطاقة الرئيســــة، نظرا ملا   الطبيعي املاضــــية ابلغاز الســــنوات خالل االهتمام العاملي تزايد كأحد م
 توليد عديدة مثل يسـتخدم يف جماالتإذ  ،النفط والفحميتسـم به من خـصائص اقتـصادية وبيئية ليزت عن 

ــناعة الكهرابئية ومادة أولية يف الطاقة ـصــــــــ واألمسدة. فضـــــــــــال عن كونه يتميز ابنه اقل أنواع  البرتوكيمياوية ال
املســــتقبل  كبري يف  بشــــكل الطبيعي الغاز على الوقود االحفورية تلواث للبيئة. لذا من املتوقع أن يزداد الطلب

ــته ـصــــــ ــرتتفع ح مثل  كدت وكالة الطاقة الدولية ومراكز الطاقة العامليةؤ ت ما العاملية، وهذا الطاقة ميزان  يف وســـــــ
 شركة اوكسن موبيل.

 قــدم  تريليون   (7456)ب  ويقــدر(  واحملتمــل  املؤكــد)ميتلــك العراق احتيــاطيــات كبرية من الغــاز الطبيعي
  االحتيــاطيــات   بلغــت  بينمــا  مكعــب  قــدم  ترليون   7126تاملؤكــد  االحتيــاطــات  تبلغ  ، إذ2014عــام  مكعــب
 من %6 قدرها  مئوية  بنسـبة العربية  الدول بني  ا امسـة  املرتبة بذلك حيتل،  مكعب قدم ترليون  330احملتملة

 للعــام  الطبيعي  للغــاز  العــاملي  االحتيــاطي  من  %87,1  و  أوبــك  احتيــاطي  من  %88,3و  العريب  االحتيــاطي
2014. 

ــنـاعـة   عقود فـاحلروب   ةالغـاز الطبيعي يف العراق من التخلف واالمهـال على مـدار ثالثـ وقـد عـانـت صــــــــــــ
ت الغاز يف حتويل عوالعقوابت الدولية واالضــــطراابت الداخلية ادت اىل تدمري البنية التحتية وضــــعف منشــــ 
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أو   الغاز الطبيعي اىل منتجات غازية اليت ميكن أن تسد الطلب احمللي ولد الصناعات والقطاعات االخرى
 أن تصدر الفائض إىل ا ارج.

ويف رل وجود االحتياطيات الغازية الكبرية املؤكدة وغري املكتشـــفة وشـــروع العراق ابلعقود االســـتثمارية  
رتاخيص والتوقعـات العـامليـة مع تزايـد الطلـب العـاملي على الغـاز الطبيعي ابت من الضــــــــــــــروري  الو جوالت  

لتغطية احلاجة احمللية وتصـدير الفائض منه إىل   اً أو حر   اً مـصاحب السـعي لالسـتفادة منه واسـتثمارت سـواء كان 
 ا ارج.

 مشكلة البحث:

ـصــــــــــادر الطاقة   ـصــــــــــناعة الغازية يف العامل ابلنظر اليه كأحد م يف رل التطورات االخرية اليت شـــــــــــهد ا ال
تقليل اســـــــتخدامه والتحول البديلة للنفط والرفيقة ابلبيئة واليت على بلدان العامل املنتجة واملســـــــتهلكة للنفط 

ـصــــــــــادر الطاقة البديلة واملتجددة. من جهة اخرى ان ابرام العقود االســـــــــــتثمارية يف جمال تطوير الغاز  اىل م
ـصــاحب للنفط من جوالت الرتاخيص يســـتوجب  الطبيعي احلر والذي يرافقه تزايد كميات الغاز الطبيعي امل

 وضع حلول لتصريفه او تسويقه.
 فرضية البحث:

ـصــــناعة الغازية يف العراق تطورا كبريا خالل الســـــنوات القادمة مما ســـــوف يؤدي من امل ؤمل أن تشـــــهد ال
ـصــــدير الفائض إىل الدول اجملاورة واالســـــواق العاملية، وكذلك حل مشـــــكلة  ذلك إىل ســـــد الطلب احمللي وت

 التلوب الناجم عن احرتاق الغاز الطبيعي كنتيجة الستخراج النفط ا ام.
 اهمية البحث:

ــتعريف اهم الرعى  ــنسـ ــتهالك الغاز الطبيعي يف العراق كما سـ ــنتناول يف حبثنا احتياطات، وانتاج، واسـ سـ
املســــــــتقبلية للغاز الطبيعي من انحية الطلب والعريف واهم االســــــــواق ابالعتماد على توقعات وكالة الدولية 

ـصــــناعة الغازية يف والشـــــركات العاملية االخرى املعنية ابالمر. وكما ســـــيتم تنا  2030للطاقة افاق   ول افاق ال
 العراق.

 هدف البحث:

هدف البحث اىل التســـليط الضـــوء على امهية الغاز الطبيعي يف العراق ويف ميزان الطاقة العاملية وذلك  ي
ــناعة الغازية يف العراق من  ـصــــــ ــيتم حتليل واقع ال ــتعرايف اهم التوقعات الدولية يف جمال الطاقة وكما ســـــــ ابســـــــ

 الستهالك وكذلك االفاق املستقبلية لصناعة الغاز الطبيعي.احتياطيات واإلنتاج وا
 منهجية البحث:

العتماد على لقد اعتمد الباحث الثبات فرضـيته وبغية الوصـول إىل اهدافه املنهج الوصـفي التحليلي اب
 جمموعة من البياانت واجلداول االحصائية.
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 هيكلية البحث: 

األول مســــــتقبل الغاز الطبيعي يف االســــــواق العاملية.  لى ثالثة مباحث، تناول  علقد ت تقســــــيم البحث 
ـصـــــــناعة النفطية يف العراق والتحدايت اليت تقف امامها، إما الثالث فقد تضــــــــمن   بينما تناول الثاين واقع ال

 التصورات ملستقبل الغاز الطبيعي والعراق يف التطورات العاملية واحمللية يف هذا اجملال.
 الطبيعي في االسواق العالميةالمبحث األول: مستقبل الغاز 

ـصـــــائص عديدة ليزت عن بقية أنواع الوقود االحفوري االخرى  نظرا إىل مايتمتع به الغاز الطبيعي من خ
خاصـــــــــــــة ليزت ابنه وقود نظيف ورفيق ابلبيئة مقارنة مع النفط والفحم بشـــــــــــــكل خاص، لذا من املتوقع أن 

ــرافية اليت تكون له مكانه مهمة يف امليزانية العاملية للطا ــتشـــــــــ ــات االســـــــــ قة، فقد رهرت العديد من الدراســـــــــ
اجريت على مســتقبل الغاز الطبيعي يف العامل وكيف أن الطلب على الغاز الطبيعي ومشــتقاته ســتزداد واهم 

 .2040له واالسواق اجلديدة اليت ستظهر حبلول عام  ةالدول املنتج
 اوال: توقعات الطلب العاملي للغاز الطبيعي

ـصــــــــر" العامل ســـــــــيدخل أن   2011 عام يف  الدولية  الطاقة  وكالة  أشـــــــــارت   قبل  وحىت". للغاز الذهحم الع
  على   احلـصول يف  سـامهت اليت  واحلفراألفقي اهليدروليكي  التكسـري كتقنية  واسـع  نطاق التقنيات على  تسـويق
صــــــــــــــخر غاز  من جديدة هائـلة كمـيات ــبة يف ارتفاعاً  يتوقع  العاملي،  الطاقة  قطاع كان   الزييت، ال  الغاز  نســــــــــــ
 .(2)الطبيعي

ومن املعلوم أن اســـــــــــتهالك الغاز الطبيعي يرتكز يف اربع مناطق رئيســـــــــــية هي امريكا الشـــــــــــمالية، اوراب، 
روســيا، والشــرق األوســط، إال أن التوقعات العاملية تشــري الن مســتقبل اســواق الطاقة العاملية واالســتثمار يف 

من التجارة االقليمية البينية   %70رة البينية االســيويةاليت شــكلت مانســبته  جمال الطاقة ســيتأثر بشــدة ابلتجا
صــــــــــــــف التجــارة العــامليــة من الفحم احلجري،   ــال، ون من اــارة النفط   %40يف جمــال الغــاز الطبيعي املســـــــــــــ

 .(3)العاملية
 مكان  كل  ســــيتوســــع يف الغاز  الطلب علىإن   2015ســــيناريو اجلديد يف تقرير عام ال يف الوكالة تتوقع

ــتثناء،  2040  -2013 خالل املدة  تقريباً  ــيا األورويب االحتاد  ابســـ ــيزداد  .والياابن   وروســـ إما االقاليم اليت ســـ
واليت من ، الطبيعي للغاز مسـتهلكة  دولة أكرب املتحدة كون فيها الوالايتتالطلب فيها هي امريكا واليت سـ 

ـصـــــل  2040 -2013 خالل املدة  ســــــنوايً % 0.5بنســــــبة    فيها الطلب املتوقع أن يســــــتمر ارتفاع منو إىل   لي
ويعود السبب يف  .السنة يف%  1.1بنسـبة تصل   2020والطلب سـيكون اكثر خالل فرتة   3مليار م  850

ــتـبدال  ذـلك إىل توقعـات اليت تتوقع أن يتم صــــــــــــــف عـام  الطبيعي يف ابلـغاز  الفحم اســــــــــــ   ابعتـبارت  2020 منت
 النفط  على الغاز  سـيتفوق،  2030 عام  أوائل وحبلول؛  املتحدة الوالايت يف الكهرابء لتوليد  األكرب املـصدر
 .(4)املتحدة الوالايت يف األولية الطاقة مزيج  يف استخداًما األكثر الوقود ابعتبارت

 
 .2، ص2013، قطر، 2013مركز بروجنز الدوحة للطاقة، تقرير منتدى مركز بروجنز للطاقة عام  -2
 .229ص ،2011، 5جامعة ورقلة، اجلزائر، ع ، فاطمة مساعيد، مسقبل الغاز الطبيعي يف رل التوازانت العاملية الراهنة -3

4- International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, france,2015,p 196. 
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 على الطلب إمجال  من%  55  مثل  اذ،  روســــــــيا يف  الطاقة مزيج  يف وقود  أهم  ابلفعل الطبيعي الغاز يعد
ــتخـدم بشــــــــــــــكـل كبري يف جمـال تولـيد الطـاـقة الكهرابئـية 2013  عـام  يف  البالد  يف  األولـية  الطـاـقة ، كوـنه يســــــــــــ

صــف حىت طفيف بشــكل الغاز اســتهالك بشــكل خاص. إال أن من املتوقع أن ينخفض  ،2020 عام منت
ــيا من دول    ابلرغم ــتهالكمن كون روســــ ــيرتاجع الطاقة  قطاع يف الغاز  املوردة للغاز إال أن اســــ  50 بنحو ســــ
  املناطق أكثر من كانت واحدة  األوســــــــــــط الشــــــــــــرق  إما منطقة.  2040-  2013  بني ما  الفرتة يف3ممليار 

ــي حيث بلغ متوســـــــط النمو   العقد مدى على الطبيعي الغاز على الطلب منو حيث من  الديناميكية املاضـــــ
 . 2013 عام يف3ممليار   420 االســتهالك بلغ  حيث %7مايقارب   2013 -  2003 عامي  الســنوي بني

 بشــــــكل متزايد مبعدل منو ســــــنوي  األوســــــط الشــــــرق يف الطبيعي الغاز على الطلب  يســــــتمر  ومن املتوقع ان 
  الطاقة  املاضـــــــــــــي وســـــــــــــيحتل كل من قطاعي العقد متباطئ كثريا عن معدل معدل هو  2040عام  %  2.1

ـصــناعة   والتوســـع ، قطاع الكهرابء احتياجات ارتفاع  الغاز بســـبب على  االعظم من ارتفاع الطلبالقســـم   وال
ــطـة ــتهالك النفط يف كال القطـاعني.  البرتوكيمـاويـة  يف األنشــــــــــــ  عـام  لـذا من املتوقع حبلول  والتحول من اســــــــــــ

ــيا  على األوســـط الشـــرق تفوق  2020 ـصــبح   وأورواب  روسـ ــتهلك ســـوق أكرب اثين لي خلا   العامل يف للغاز مسـ
 .(5)املتحدة الوالايت من بعدت

 (6)(3( الطلب على الغاز الطبيعي حسب االقاليم وفق السيناريو اجلديد )مليار م1جدول)
 السنة
 

 اقاليم 

2020 2025 2030 2035 2040 

 1125 1081 1038 1011 1001 امريكا 

 528 530 526 523 496 اوراب  

 217 220 216 209 206 اسيا واحمليط اهلادئ

 756 734 710 688 676 غرب اوراب

 1202 1075 934 795 654 اسيا

 738 693 634 649 585 الشرق االوسط

 285 232 196 166 144 افريقيا

 279 247 213 188 172 امريكا الالتينية

 
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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منوا للطلب على إما جنوب شـرق اسـيا، فتشـري توقعات الوكالة أن الصـني سـتكون اكثر الدول يف العامل  
األحفوري إىل غاز الطبيعي، وهذا   الوقود  اســـــــــتهالك لتتحول من  ،2040  -2013 الغاز الطبيعي ما بني

ــيا عموما مما ســــتتحول أيضــــا من اإلنتاج احمللي إىل  ـصـــني فقط وامنا يف جنوب شــــرق اســ التحول ليس يف ال
ــع ــتورد. إذ يتوســـ ــتهالك طلب اكثر للغاز املســـ  عام يف 3ممليار  161 من، الثلثني  حوبن  املنطقة يف الغاز اســـ

ـصــف  حوال  إندونيســـيا  لثل حيث،  2040 عام يف3ممليار   265  إىل  2013   االســـتخدام . الكلية  الزايدة  ن
بنســب كبرية يعود  الصــني  يف الغاز  اســتخدام ن  إ. املتزايد الطلب ثلثي ميثل  آســيا شــرق جنوب يف الصــناعي
ــع ــكل  للتوســ ــادي يف البالد بشــ ـصـ ــني  من  كبرية  أجزاء يف  الســــكنية التدفئة  إىل واحلاجة،  مســــتمر  االقت ـصـ ، ال

ـصــــــناعة  قطاعات يف  النفطية  املنتجات اســـــــتخدام عن االبتعاد  وتزايد نطاق  من التخفيف  وابلتال والنقل  ال
 زايدة  إىل  يؤدي  مما.  احلضري  اهلواء  نوعية  حتسني  إىل  احلاجة،  ذلك  من  واألهم،  النفط  أمن  بشأن   املخاوف

  وحوال   2020  عـــام  يف3ممليـــار   315  إىل  2013  عـــام  يف3ممليـــار   170  من  متوقعـــة للطلـــب على الغـــاز
ـصـل  ســنوي منو مبعدل  2040 عام  يف3ممليار   590 ـصـناعة  تبلغ فيه حـصـة قطاع الطاقة  %4.7  ي  حوال وال
 .(7)الزايدة هذت من%  70

 عــام  يف  3م  مليــار  175  من  يقرب  مــا  يرتفع إىل  فــاملرجح أن   اهلنــد  يف  الطبيعي  الغــاز  على  إمــا الطلــب
ـصــــــاد املتوقع أن يؤثر منو  من  أورواب، يف رل منافســـــــة قوية للفحم. بينما يف  2040 يف زايدة  األورويب  االقت

ـصــناعة يف  الغاز ابســـتخدامه الطلب على  عن  ابإلضـــافة إىل احلاجة للتعويض  ويف توليد الطاقة الكهرابئية  ال
إىل   2025 فمن املتوقع أن يصـل الطلب االوريب على الغاز عام، موالفح  النووية  اسـتخدام الطاقة اافايف
 .(8)3م مليار 475  حوال

ـصـــــفة رئيســــــة يف قطاعي الكهرابء -وحســــــب توقعات شــــــركة اوكســــــن موبيل ســــــيبقى الغاز يســــــتخدم ب
ــنـاعـة، حيـث يتوقع أن ينمو الطلـب على الغـاز اىل   صــــــــــــ إي   2040مليـار طن مكـافئ نفطي عـام  9,2وال

مليار طن مكافئ نفطي  8,1، وسـتأا هذت الزايدة اليت يبلغ حجمها  %7,1سـنوي يصـل إىل  مبتوسـط منو 
ــتخـدام الـغاز الطبيعي لتولـيد الكهرابء مبـقدار ملـيار طن مكـافئ  نتيجـة لزايدة كبرية ينتظر أن حتـدب يف اســــــــــــ

 .(9)مليار طن مكافئ نفطي 6,0نفطي وكذلك يف االنشطة الصناعية اليت من املقدر أن تستهلك 
 (10)فط(لن مكافئ طن مليارحسب القطاعات )الغاز  على يالعامل الطلب (1) شكل

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

 . 199ص املصدر السابق، -8
 .7،ص2013جدوى الستثمار، مستقبل إنتاج النفط والغاز من املصادر غري التقليدية،السعودية،  مركز -9

 .8،ص2013عودية، املصدر: مركز جدوى لالستثمار، مستقبل إنتاج النفط والغاز من املصادر غري التقليدية،الس  -10
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 ثانيا: توقعات إنتاج الغاز الطبيعي يف العالم
 مبا  للغاز  العاملي  اإلنتاج  يتوسع  أن   املتوقع  لوكـــالـــة الطـــاقـــة الـــدوليـــة من  اجلديدة  السياسات  سيناريو  يف

 اســـــتمرار إىل ســـــبب ذلك  ويرجع ،2040 -2015 الفرتةخالل  سنوايً % 1.4  بنسبة الطلب مع  يتناسب
الصني )االسواق االسيوية(.   تقودها  اليت  يرافقه النمو يف أسرتاليا واألسواق  وكندا  املتحدة  الوالايت  يف  النمو
يضــــــــاف إليها املنطقة احليوية ابلغاز  وقطر العراق  ،التقليديني املتوقعني هم إيران، تركمانســــــــتان   املنتجني  إما

 الشمالية. المريكا متمثلة
 (11)(3( إنتاج الغاز الطبيعي حسب االقاليم يف سيناريو السياسات اجلديد )مليار م2جدول)
 السنة
 

 اقاليم

2020 2025 2030 2035 2040 

 1221 1179 1120 1094 1042 امريكا

 180 191 201 212 236 اوراب

 179 182 173 155 141 اسيا واحمليط اهلادئ

 1150 1103 1058 991 924 اورابغرب 

 790 711 636 568 512 اسيا

 900 817 732 649 585 الشرق االوسط

 
11- Source; International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, france,2015 p206.  
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 428 373 318 270 217 افريقيا 

 311 282 247 214 193 امريكا الالتينية

 :(12)إما اهم مراكز االنتاج املتوقع فيها زايدة معدالت إنتاج الغاز الطبيعي هي
ـصـــل انتاجها  امريكا كأكرب منتج للغاز الطبيعي،امريكا: تســــتمر  .1  3مليار م 1221إذ من املتوقع أن ي

 .2040عام 
 عام بعد ابلتســـــارع يف االنتاج  تبدأ روســـــيا غرب اوراب )روســـــيا، اذربيجان،تركمســـــتان(: من املرجح أن  .2

 قزوين  رحب  يف  الغاز  إنتاج  يزداد  أن   املتوقع  ومن.  2040  عام  حبلول  3م  مليار  720  إىل  ليصل  2025
ــل صــــــــــــ ــد.  2013  عـام  يف  3م  ملـيار  190بعـد أن كـان    2040  عـام  يف3مملـيار    360  إىل  لي  وترصــــــــــــ

إذ (.  أرابع ثالثة  من  يقرب  ما أو 3ممليار    120 من أكثر)  الزايدة هذت  من  األكرب تركمانســتان اجلزء
إما فرص .  2020 أواخر حبلول واهلند وشــرق اســيا ابكســتان  إىل الغاز إىل إمداد  تســعى تركمانســتان 

ــول إىل ــوق  الوصـ ـصــة  القوقاز  عرب  اجلنويب  للممر األوروبية السـ  من املتوقع أن   اليت،  أذربيجان   فيكون ح
ـصــــل  2040  عام حبلول  يتضـــــاعف  مث   2020  عام حبلول 3ممليار  10 يزداد انتاجها بنحو  ما إىل  لي

 .3م مليار  60 يقرب
ـصــــــــل عام  ن  إاســـــــــيا:   .3  وخلا 3مليار م790إىل  2040التوقعات تشـــــــــري إىل تزايد معدالت إالنتاج لت

 .2040 عام يف3م(مليار 135،356الصني وإندونيسيا مبقدار) من الغاز إنتاج زايدة
 يف 3م مليار 350 من الكثر  األوســـط الشـــرق يف الغاز  إنتاج  يتوســـع أن  املتوقع  الشـــرق األوســـط: من .4

صـــــــــــــــل  يرتفع  حيـث  القـادمـة  العقود إال أن توقعـات الشــــــــــــــرق .  2040  عـام  يف  3ممليـار    900  إىل  لي
  التجارة من حتد اليت  اجليوســــــياســــــية  والعوامل البلدان  بعض يف  املؤســــــســــــي  ابلضــــــعف األوســــــط مقيدة

. احمللية  الغاز  أسعار  اافايف  بسبب  املرتبطة  غري  الغاز  موارد  بعض  لتطوير  حافز وجود  وعدم  اإلقليمية
ملكــة العربيــة املو   ،قطر،  العراق،  املســــــــــــــــامهني يف زايدة اإلنتــاج هم إيران   التقرير إال أن أكرب  فيشــــــــــــــري
ـصـــخري. الغاز  من  مواردها  اســــتغالل تبدأ أن  يتوقع اليت  الســــعودية  إبنتاج  ا اصــــة التوقعات تزال ال  ال

ــياســــي والضــــعف األمنية  املخاوف من  جمموعة من  تعاين، النفط مثل العراق يف الغاز واملؤســــســــي  الســ
 .واملال

ـصـــــل الالتينية  أمريكا يف الغاز  إنتاج  امريكا االتينية: تضــــــاعف .5 ،  2040 عام يف 3ممليار  310 إىل  لت
 .وتوابغو ترينيداد و بوليفيا يف املتوقع االافايف لتعويف والربازيل وخلا الزايدة من األرجنتني

بعــد عمليــات    وتنزانيــا  الطبيعي ومهــا موزمبيقمن املتوقع دخول العبني جــدد يف إنتــاج الغــاز    إفريقيــا: .6
لذا . ومـصر( واجلزائر املنتجني الرئيسـني )نيجرياي إىل  واالنضـمام تنمية املوارد اليت اري يف شـرق افريقيا
 عام  حبلول  الغاز  من  إفريقيا  إنتاج  إىل  3ممليار    75   و  وتنزانيا  من املتوقع أن تضيف كل من موزمبيق

 مـصادر  تطوير يف  التقدم  وبطء  فأن عدم اسـتقرار الوضـع األمين يف ليبيا،  ريقياأف  مشال إما يف  .2040

 
12- International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, op,cit, p207-208. 
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صــــــــــــر ســــــــــــيكون االمر  .اجلزائري الغاز إلنتاج جديدة ادى إىل تراجع قطاع الغاز الطبيعي. بينما يف م
بعد اكتشـــــــــاف حقل زهر  ،2040 عام يف3ممليار  65اىل فمن املتوقع أن يزداد انتاجها للغاز  اً خمالف

 اجلديد يف شرق البحر االبيض املتوسط.
 والتعهدات البيئي الوعي تزايد مع زاهرا خاصــة مســتقبال الطبيعي الغاز يعيش أن  الدراســات معظم تتوقع
تــدرجييــا.   والفحم مكــان النفط الغــاز إحالل من عنــه ينتج  ومــا الغــازات، انبعــاب اباللتزام بقيود الــدوليــة

 أربعة بوصـــوله إىل عقود،ربعة ا  و قبل عليه كان  عما مرات أربع زاد حىت الذي الغاز من العامل فاســـتهالك
 .(13)مستقبال الصعود ابستمرار يف آخذ رقم سنواي وهو 3متريليوانت 

 المبحث الثاني: واقع الصناعة الغازية في العراق

ـصــاحب   يعد العراق من الدول الغنية مبوارد الطاقة إذ ميتلك احتياطات كبرية يف حجم الغاز الطبيعي امل
واحلر إال أن إالنتـــاج االمجـــال من الغـــاز الطبيعي املســــــــــــــوق ال يتنـــاســــــــــــــــب مبـــاميتلكـــه العراق من اإلنتـــاج  

 العراق.كبرية، فضال عن التخلف الذي تعاين منه الصناعة الغازية يف الواالحتياطات  
 أوال: احتياطات الغاز الطبيعي

ـــية: النوع األول هو الغـاز الطبيعي  ــم احتـياطـات الغـاز الطبيعي يف العراق إىل ثالـثة أنواع رئيســــــــــــ يقســــــــــــ
ــبته  ــتخراج النفط الذي تبلغ نســــ ــاحب الســــ ـصـــ ــل   تاغلب أماكن تواجد  %70امل ـصـــ يف املنطقة اجلنوبية إذ ت

من الغاز املصــاحب للنفط ا ام، أما النوع  %17بينما املنطقة الشــمالية تســتحوذ على نســبة   %83نســبته 
والذي يتواجد يف حقول )مججمال، كورمور،   %20الثاين هو الغاز الطبيعي احلر الذي يشــــــــــــــكل نســــــــــــــبة 

ـصــــــورية، جرايبيكا، خشـــــــم األمحر، عكاا، والســـــــيبة(، أم ا النوع األخري الذي يعرف بغاز القبب الذي من
ــبة   من احتياطي غاز القبب تكمن يف مخس حقول مشالية هي )مجبور، ابي    %94.أن  %10يشــــــــكل نســــــ

ــغل املناطق الوســـــــطى من  ــن، خباز،كركوك وعجيل( وينتج فقط يف حقلي مجبور وعجيل، بينما تشـــــ حســـــ
 الطبيعي  الغــاز  من  االحتيــاطــات  امجــال  اقالعر   ميتلــك  .(14)ونســــــــــــــــب قليلــة يف جنوب العراق    %10الغــاز

املؤكــدت   االحتيــاطــات  تبلغ  ، إذ2014عــام  مكعــب  قــدم  تريليون   (7456)ب  يقــدر  مــا(  واحملتمــل  املؤكــد)
 ـبذـلك  حمـتل،  مكعـب  ـقدم  ترليون   330احملتمـلة  الغـاز  االحتـياطـيات  بلغـت  بينمـا  مكعـب  ـقدم  ترليون   7126
ــبة العربية الدول  بني  ا امســــــــــة  املرتبة   احتياطي  من %88,3و العريب االحتياطي من %6 قدرها مئوية  بنســــــــ
ــرة  ابملرتبة  ا  فهو  ، لذا2014  للعام الطبيعي للغاز  العاملي  االحتياطي من %87,1 و أوبك  دوليا  العاشـــــــــ
ــعودـية، اإلـمارات، أمريكـا، )من   كـل  بـعد أي  الطبيعي ابلـغاز الغنـية  اـلدول بني ـــيا، إيران، قطر، الســــــــــــ روســــــــــــ

. ويعــد العراق من البلــدان (15)الـدول  اإلنتــاج  انحيــة  من  57  ابملرتبــة   ا  بينمــا  ،(نيجرياي، فنزويال، واجلزائر

 
للغاز الطبيعي يف رل التحوالت اليت تشهدها السوق عبد احلميد روالمي، كتوش عاشور، مستقبل منتدى الدول املصدرة    -13

 .142، ص2017، 18الغازية العاملية، االكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية،قسم العلوم االقتصادية والقانونية، ع
 .73،ص2013،العراق، 2017-2013وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية  -14
 .15-14، ص2015للبرتول)اوابك(، التقرير االحصائي السنويةمنظمة األقطار العربية املصدرة  -15
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قدر العمر  2006االقل اكتشـــــــــافا للغاز الطبيعي بني الدول العربية، وحســـــــــب بياانت منظمة اوابك عام  
 .(16)عمر على النطاق العاملي ( سنوات وهو اطول307االفرتاضي لنضوب الغاز الطبيعي يف العراق بـ)

 (17)2014( احتياطات الغاز الطبيعي يف الدول العربية عام 3جدول )
االحااااااتااااااياااااااطااااااي   الدولة ت

 (3املؤكد )مليار م
حصااااااااااة من إمجايل الدول  

 العربية )%(
 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)2014العربية عام ( نسبة احتياطات الغاز الطبيعي من إمجال الدول 2شكل)

 
محيد عطية عبد احلسني اجلوراين، الصناعات النفطية وااثرها التنموية يف جنوب العراق، أطروحة دكتورات، جامعة البصرة،   -16

 87،ص2012قسم جغرافية،-كلية االداب
 .18، ص2015،  2015، التقرير اإلحصائي السنوي: منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول)اوابك(املصدر -17
 (.1عمل الباحث ابالعتماد على بياانت جدول) املصدر: من -18
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 الطبيعي الغاز إنتاجثانيا: 
ـصــناعة الغازية بشـــكل خاص من امهال مرتاكم على مدى ســـنني. القطاع النفطي بشـــكل عام و العا   

على تعاقد مع الشـــــــركات االجنبية من اجل رفع املســـــــتوى القطاع   2003لذا جلأت احلكومة العراقية بعد 
ــمـاة  النفطيـة  الرتاخيص  جوالت  وتطوير مؤهالتـه من خاللالنفطي وزايدة انتـاجـه     مع   ا ـدمـة  بعقود  املســــــــــــ

 والتوجه والغازية النفطية  احلقول تطوير  من للتمكن االســتثمارات األجنبية  جذب  دف األجنبية الشــركات
ــتـنادا  فيهـا،  االنـتاج زايدة   و ــاريع من  جمموعـة  إبـقاـمة ت التـعاـقد  ذـلك،  اىل واســــــــــــ  من والـغازـية  النفطـية املشــــــــــــ

 .2009 عام االوىل يف البدء شرع  جوالت اربع خالل
 2004 عام 3م مليون 1750من  الطبيعي الغاز من الكلي اإلنتاج زايدة( 3)من الشــــــــــــكل  يالحظ

ــناعة تطور إىل الكلي اإلنتاج يف الزايدة تلك وال ترجع 2015عام 3م مليون  23458إىل  الطبيعي الغاز صــ
ـصــــــناعية لالســـــــتخدامات اســـــــتهالكه وزايدة العراق يف  الطبيعي الغاز كميات زايدة بســـــــبب بل املختلفة ال

ـصـــــــاحب الذي احملروق  اافايف هو ذلك يؤكد وما والثانية األوىل الرتاخيص جوليت يف النفط إنتاج زايدة ي
ــو ق الطبيعي الغاز  كميات ليذهب بدل   2010عام 3مليار م  3,1إىل    2000 عام 3ممليار 1,3 من املســـ

 .(19)3مليار م 5,7إن يصدر إىل حرقه ليصل كميات الغاز احملروق للعام نفسه 
خالل  الطبيعي الغاز حلرق العاملي الرتتيب املتـصدرة ابلبلدان  العراق حيرقها اليت  الكميات مقارنة لت ولو

ــنجد انه 2009تلك الفرتة) ــيا من كلّ   بعد الطبيعي الغاز حبرق  ياعامل الرابعة  املرتبة بذلك حيتل( سـ   اليت  روسـ
 الغاز حبرق ايعامل األوىل املرتبة حتتل ومن املالحظ إن روســـــــــــــيااي.نيجري ، مث إيران و عامليا األوىل املرتبة حتتل

 قـدرهـا بكميـة الطبيعي  الغـاز إبنتـاج عـامليـا الثـانيـة املرتبـة حتتـل ولكنهـا 3ممليـار    3,44 بكميـات الطبيعي
ـصــدير عامليا األوىل ، واملرتبة3ممليار  7,527  ليتاإيران  أما 3ممليار 6,207قدرها  بكمية الطبيعي الغاز بت

 
،  2020-2000نبيل جعفر،، اجمد صباح عبد العال، صناعة النفط والغاز يف العراق االااهات احلالية واملستقبلية للفرتة    -19

 .12.،ص1،2015أبو رحم، ط مركز اإلمارات للدراسات والبحوب اإلسرتاتيجية، 

قطر
47%

السعودية
16%

االمارات العربية 
12%

الجزائر
8%

العراق
7%

يةباقي بلدان العرب
10%



  

366 

 27:  العدد

 إبنتاج عامليا الرابعة املرتبة حتتل فالا 3م مليار3,10 قدرها بكمية الطبيعي الغاز حبرق ايعامل الثالثة املرتبة حتتل 
 اإلنتاج إىل احملروق الغاز نسـبة تلك البلدان عند حسـاب.ان  3ممليار  2,131قدرها   بكمية الطبيعي الغاز

ــاحبة جند إن نســــب مرتفعة كولا خلا ـصـ ـصـــدير اإلنتاج يف للزايدة م  الذي العراق حىت نيجرياي، بعكس والت
 .(20)التصدير أو اإلنتاج يف زايدة ترافقه أن  دون  ويهدرت الطبيعي الغاز حيرق

 3ممليون   800 بلغ فقد،  املكمين الضـــــغط لرفع النفطية اآلابر داخل حقنه املعاد الغاز إىل ابلنســـــبة أما
  الطبقية الطاقة تصـبح  الطبقي؛ إذ الضـغط واافايف النفطية احلقول إنتاج اافايف بسـبب وذلك 2012 عام
 .احلقل إنتاجية زايدة أجل من املكمن إىل إضافية طاقة إضافة من البد وعندها النفط، رفع على قادرة غري

 (21)3مبليون م  2015-2004( تطورانتاج الغاز الطبيعي خالل الفرتة 3الشكل)

 ثالثا: استهالك الغاز الطبيعي
ـصــــناعية اليت تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة اولية من اعمال ختريب عنظرا ملا تعرضـــــت له املنشـــــ  ت ال

استهالك الغاز الطبيعي مقارنة مع طاقتها ت يف  عوامهال مستمرة مما اثر ذلك وبشكل كبري على قدرة املنش
ـصــــــــميمية، ومن جهة اخرى تســـــــــببت تلك الظروف عدم القدرة على تطوير اســـــــــتخدام الغاز  االنتاجية الت

ـصـــــديرت ــتغلة اىل حد كبري بوجود اكثر من  (22)الطبيعي وت غيغا  2,4، لذا فأن موارد الغاز الطبيعي غري مســــ
يف اســـــتهالك الغاز  اً كبري اً  هناك اافاضـــــ .فنجد (23)لغاز اليهاواط من الطاقة معطلة بســـــبب عدم توصـــــيل ا

 
ميسان  -20 احباب  جملة  اجليوسياسية،  وخلثريا ا  العامل  يف  الطبيعي  الغاز  صناعة  السدخان،  لعيحم كارم  ، 11م  ، ضحى 

 . 169،ص22،2015ع
- 2000نبيل جعفر،، اجمد صباح عبد العال، صناعة النفط والغاز يف العراق االااهات احلالية واملستقبلية للفرتة    املصدر:  -21
 .12.،ص1،2015يجية، أبو رحم، ط ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوب اإلسرتات2020
 .15نبيل جعفر،، اجمد صباح عبد العال،مصدر سابق،ص -22
، 2025العراق.. تقرير النفط والغاز بضمنها التوقعات لعشر سنوات القادمة حىت العام    ،مركز البيان للدراسات والتخطيط  -23

 35،ص2016مركز البيان لتخطيط والدراسات، نوفمرب،  :ترمجة وحترير
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 الوضـــــع إىل الرئيســـــي الســـــبب ويعود ،2003عام ت اســـــتهالكه مبا مقارنة %40 بلغ 2013الطبيعي عام 
 .(24)البلد يف الغازية لالستثمارات تراجع من عنه نتج  وما املرتدي، السياسي

ــابقا ابن العراق ميتلك اكثر من  ــران ســــ ــاكل كبرية، وكما اشــــ يواجه الغاز الطبيعي يف العراق ابجململ مشــــ
ـصــــاحب النتاج النفط إال أن عدم اســـــتثمارت ابلشـــــكل    70% ســـــليم أدى إىل االاات المن الغاز الطبيعي امل

ــترياد الـغاز من اـلدول اجملـاورة. فمن املعلوم أن إي زايدة يف إنـتاج النفط ســــــــــــــوف تنعكس    إىل احراـقه واســــــــــــ
ــبب يف هدر الغاز الطبيعي  ــبب تقادم البىن التحتية النفطية تســـــ بزايدات يف إنتاج الغاز الطبيعي إال أن بســـــ

ــل عـام  ــاف إىل ذـلك أن العراق ميتـلك أربـعة (25)ملـيار ـقدم مكـعب    553إىل    2015اـلذي وصــــــــــــ . يضــــــــــــ
صـــــــــــــــاحبـة للنفط يف حمـافظيت كركوك و   10دايىل واليت يقـدر احتيـاطـا ـا بنحو  حقول للغـاز الطبيعي غري م

إىل بغـداد من حقـل غرب    3مليون قـدم  240وينقـل الغـاز حـاليـا من أنبوب رئيســــــــــــــي بطـاقـة  .  3ترليون قـدم
ســــــتقرة، مما املالقرنة. إما منظومة غاز الشــــــمال فقد تعرضــــــت إىل إضــــــرار كبرية نتيجة للظروف األمنية غري 

لب احمللي ويعود الســــــبب يف ذلك اىل جمموعة من األســــــباب تقف لتغطية الط جيعل الغاز املنتج غري كاف  
 -عائقا وراء تدهور الصناعة الغازية يف العراق وميكن تلخيصها مبا  ا:

صـــــــــــــاحب قد واجه مشـــــــــــــكلتني وهي ختلف تكنولوجيا املعاجلة احلقلية يف حقول  .1 إن الغاز الطبيعي امل
صــــ  ـصـــل إليها النفط من النفطية اليت تبدأ بعملية عزل النفط عن الغاز امل احب يف حمطات العزل اليت ي

رأا البئر لتقوم بفصــل الغاز الطبيعي عن الســوائل النفطية ومن مث ضــخه إىل كابســات الغاز الطبيعي 
وحرق الغازات غري املرغوب فيها، ومشــــــــكلة تظهر يف العازالت املندثرة والقدمية من الناحية الفنية يف 

نفط اجلنوب ونفط الشــمال. إذ خيرج النفط بكميات كبرية وعبورت إىل   احلقول النفطية التابعة لشــركيت
حمطـات معـاجلـة الغـاز الطبيعي واليت من املفرتيف أن حتتوي على عـازالت أوليـة لعزل النفط عن الغـاز 
ـصــل أحياان إىل خروج كميات  ولنع وصـــوله ومن مث عبورت إىل املشـــعل مما يشـــكل الدخان األســـود وت

  املشعل مما تسبب حرائق كبرية.كبرية من النفط إىل
إما حمطات كبس الغاز فهي تعاين أيضـــــــــا من قدمها فضـــــــــال عن قلة عددها يف احلقول النفطية فعلى  .2

كابســـــــات ويف حقل 6ســـــــبيل املثال ال تعمل يف حقل الزبري إال كابســـــــتان للغاز الطبيعي من أصـــــــل  
لغاز اجلاف اليت يعتمد عليها يف كابسـات. وتوقفت كابسـة ا  8الرميلة أيضـا تعمل كابسـتان من أصـل  

تســـــــويق الغاز الطبيعي بســـــــبب مشـــــــكالت فنية يف احملرك التوربيين وعدم توفر املواد االحتياطية وقطع 
الغيار لـصيانته، ابإلضـافة إىل مشـكالت يف ضـاغط تربيد الربوابن ومشـكالت يف مضـخات املكثفات 

توقف التام يف شـــــركة غاز اجلنوب الشـــــاكل إىل اليت يتم حرقها مع الغاز الطبيعي مما أدت كل تلك امل
ـصــــــــــل الســـــــــــوائل الذي رهر لديه نقص بكميات الغاز 2009عام  . وامتدت املشـــــــــــكلة إىل معمل ف

 
 .138مصدر سابق، ص،مركز بروجنز الدوحة للطاقة -24
واحلواجز  -25 املقومات  للغاز  ومصدر  منتج  العراق  موسى،  االلكرتوين، حب 13، ص2016  ،عصري  املوقع  على  منشور   ث 

iraqieconomists.net  
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غرايف املنزلية ولالطبيعي املطلوب والذي حيول إىل شـــــــــــركة لتوفر الغاز الطبيعي املســـــــــــال املســـــــــــتخدم  
 .(26)الطلب احمللي ةوالصناعية مما نتج عنه استرياد الغاز لتغطي

 المبحث الثالث: افاق الغاز الطبيعي في العراق

ملورد املســتقبلي الذي ميكن ان حيظى ان حجم االحتياطات الغازية اليت ميتلكها العراق تبني امهية هذا ا
ـصــــــورة كف ـصــــــاداي بدل من حرقه وهدرت لذا البد من زايدة االهتمام  وءةبه اذا مات اســـــــتغالله ومعاجلته ب اقت

 ابستثمارت من مرحلة االنتاج اىل مرحلة التسويق.
 مـصلحته من لعراقا سـابقا، وللميزات اليت يتمتع  ا الغاز الطبيعي مقابل النفط، فإن  تونتيجة مات ذكر 

هتمام إبنتاج الغاز الطبيعي ليس  عله احالل للنفط وامنا هو مكمل له لريفع من عملية  الا إىل ســــــــعىي  ن ا
ويف رل التوقعات املســــــتقبلية للغاز الطبيعي يف العراق واليت تدعي ان يســــــابق العراق يف  التنمية يف العراق.

 تطوير قطاع صناعة الغاز وخاصة بعد ان:
 أوال:القوانني املحلية واالتفاقيات الدولية

 دف محاية الثروة الغازية والتعامل   2007شـــــــــــــرع قانون النفط والغاز )املقرتح( لعام   2007يف عام  -أ
ـصـــــــادية والبد من اســــــــتغالله يف توليد الطاقة الكهرابئية  ـصـــــــدر مهم وله امهية يف التنمية االقت معها كم

ـصـــــناعات البرتوكيمياوية والكيمي ـصـــــناعية والغرايف وال اوية ويف االســــــتخدامات املنزلية ويف العمليات ال
 .(27)التصدير

ــبـة    ابحلـد من الغـازات  تعهـد العراق ابتفـاقيـة ابريس - ب بني   %15اليت تؤثر على االحتبـاا احلراري بنســــــــــــ
ـــيد الكـاربون   90مـا يعـادل  أي    2035و    2020 ـلذا يتوجـب على   .(28)مليون طن من اثين اوكســــــــــــ

من هدر الغاز الطبيعي ويسـتغله ابسـتغالل امثل كونه من موارد الطاقة قليلة التلوب العراق ان خيفض 
غرام من غاز ثنائي اوكســــيد الكاربون لكل  14.5عايري الدولية يطرح الغاز الطبيعي املللبيئة فحســــب  

غرامــا لكــل طن من الكــاربون لــذا يعــد امللوب الثــاين من بعــد الفحم   21.4طن،بينمــا يطرح النفط  
 .(29)غرام لكل طن 26ي يطرح الذ

ــرة، يف عام مباالتفاقية   - ت ـصــــــ ــروع غاز الب ــرة)  2013شـــــــ ـصــــــ ــركة غاز الب ( BGCاعلن البدء بعمليات شـــــــ
( %5( وشــركة ميتســوبيشــي)%44( وشــركة شــل)%51املشــروع املشــرتك بني شــركة غاز اجلنوب حبصــة)

ـصـــاحب وتقليل ول من نوعه على مســــتوى العامل يف جمال اســــتغالل الغاز الطالوهو املشــــروع ا بيعي امل
عملية احلرق للغاز. حيث تقوم شـركة غاز البـصرة ببيع الغاز الطبيعي املعاجل يف حقول )الرميلة، غرب 

 
جامعة   جملة العلوم االقتصادية واالدارية،  ربيع خلف صايب، ايهاب عباا حممد، القطاع النفطي يف العراق)الواقع واالفاق(،  -26

 .240ص ، 2013، 74، ع19بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، م
ا  -27 االبعاد  حتليل  حممد،  عباا  العراق، ايهاب  يف  الطبيعي  الغاز  لصناعة  االقتصادية   القتصادية  للعلوم  الكوت  جملة 

 .20،2015،187ع واإلدارية،جامعة الواسط، كلية اإلدارة واالقتصاد،
رشيد،   -28 على    ، 2015  العاملي،  البيئي  اإلمجاع:ابريس  وقمة  املناخي  التغري  ادهم  منشورة  مقالة 

https://www.ecomena.org/climate-summit-ar / 
حيي محود حسن البو علي، سوق النفط العاملية وانعكاسا ا على السياسة النفطية العراقية، اطروحة دكتورات، جامعة البصرة،   -29

 .147، ص2010 كلية االدارة واالقتصاد،
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القرنة، الزبري( إىل شــركة غاز اجلنوب الوطنية.فضــال عن قيام شــركة غاز البصــرة ابعمال خلهيل وتطوير 
ت جديدة لرفع الطاقة اإلنتاجية احلالية  عت احلالية العادة تشـــــــــغيلها ابالضـــــــــة إىل بناء منشـــــــــ عاملنشـــــــــ 
 .(30)مليار قدم مكعب يوميا 2مليون قدم مكعب يوميا إىل  400والبالغة 

اليت طرحهــا البنــك الــدول   2030مبــادرة الوقف التــام حلرق الغــاز املعتــاد حبلول عــام    دخول العراق - ب
ــســــــــات   اإلمنائية يف وقف حرق التلقائي للغاز. وتنص على مجيع احلكومات وشــــــــركات النفط واملؤســــــ

ـصـــــاحب هلذت العملية،املبادرة على ان  ــتفادة من هذا الغاز  أثناء انتاج النفط ينبعث غاز م وتتم االســــ
تتم احملافظة عليه نظرا الن احلكومات وشـــــــــــركات النفط اجرت اســـــــــــتثمارات جوهرية لتجميع هذا او 

ــادية، ويؤدي  الغاز، ومع ذلك يتم حرق جزءً  صـــــــــــ من هذا الغاز بســـــــــــــبب قيود فنية او تنظيمية او اقت
كـل من الغـاز الطبيعي    3م  مليـار  140حرق الغـاز يف مواقع انتـاج النفط حول العـامل اىل اهـدار حوال  

 طن من غاز اثين أكســـــــيد الكربون يف الغالف اجلوي. 300عام ويتســـــــبب يف انبعاب ما يزيد على  
ويســــــــهم حرق الغاز يف تغيري املناخ ويؤثر على البيئة بســــــــبب انبعاب اثين اكســــــــيد الكربون والكربون 

البيئة االســــــــود وغريمها من امللواثت.وســــــــتعمل احلكومات اليت صــــــــادقت على هذت املبادرة على  يئة  
ــواق  ــتثمارات التنقيب عن النفط وتطوير اســـ ــغيلية املواتية الســـ ــتثمارية والتشـــ القانونية والتنظيمية واالســـ
صــــــــــاحلة لالســــــــــتفادة من الغاز وكذلك تطوير البنية التحية الضــــــــــرورية لنقل الغاز اىل هذت االســــــــــواق 

ا كأســـــــــاا وســـــــــتعمل هذت االجراءات على مد جســـــــــور الثقة مع الشـــــــــركات كما ســـــــــتكون حافزا هل
لالســـــــــتثمار يف حلول التخلص من حرق الغاز وتشـــــــــرتط احلكومات يف عروضـــــــــها اجلديدة ا اصـــــــــة  
ابلتنقيب ان تتضــــــمن خطط تطوير احلقول ا اصــــــة حبقول النفط اجلديدة االســــــتفادة املســــــتدامة من 

ـصــــــــــاحب يف عملية االنتاج يف املوقع او احملافظة عليه دون احلرق املعتاد له وعال وة على ذلك الغاز امل
لضـــــــــــــمان لاية احلرق املعتاد للغاز يف حقول النفط القائمة  كافة  ســـــــــــــتبذل احلكومات اجلهود الالزمة  
وسـتقوم شـركات النفط اليت صـادقت على هذت املبادرة  .  2030القـصى سـرعة ممكنة يف موعد اقصـات  

فادة املســــتدامة ديدة حبيث يتم تشــــغيلها وفق هذت ا طط اليت تضــــمن االســــتاجلنفط البتطوير حقول 
ــتعمـل   صـــــــــــــــاحـب يف عمليـة االنتـاج يف املوقع او احملـافظـة عليـه دون احلرق املعتـاد ـله وســــــــــــ من الغـاز امل
شـــــركات النفط اليت لارا احلرق املعتاد للغاز يف احلقول احلالية على تنفيذ حلول ســـــليمة من الناحية 

 .(31)2030صات االقتصادية للتخلص من هذت العادة القصى سرعة ممكنة يف موعد اق
 جوالت الرتاخيص الغاز الطبيعي العراقي -ج

ــناعة دأتب ــيب خلخذ الطبيعي الغاز صــــ ـصـــ ــة يف اهن ــياســــ  الثالثة الرتاخيص جوليت خالل من النفطية الســــ
ـصــرة غاز شـــركة خلســـيس وعقد والرابعة  األوىل الرتاخيص جوليت عن فضـــال وميتســـوبيشـــي شـــل شـــركيت مع  الب
ـصـــــاحب الطبيعي الغاز كميات إنتاج معهما ســــــريتفع اللتني  والثانية ـصـــــبح  أن  املتوقع من فإن  وبذلك. امل  ي
ـصــدرة املنتجة الرئيســـية البلدان  من العراق  على ذلك جناح ويعتمدى العاملي.  املســـتو  على الطبيعي للغاز وامل

 
 .186ص مصدر سابق، ايهاب عباا حممد، -30
، مقالة منشورة على . مبادرة احلد من حرق الغازات يف العامل.العراق الستثمار الغاز  لدول يشيد  هودالبنك اوزارة النفط،    -31

 https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=1397موقع وزارة النفط، 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=1397
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 من املطلوبة املعدالت إىل للوصـــول واألمين الســـياســـي  واالســـتقرار  املوضـــوعة خططه تنفيذ على قدرتهى مد 
إذ من املتوقع ان يرتفع انتاج الغاز الطبيعي املـصاحب مع ارتفاع كميات النفط املسـتخرج اذ  .للغاز اإلنتاج

ــاحـب عـام صــــــــــــ ــل انـتاج الـغاز الطبيعي امل صــــــــــــ ــي اىل    2019ولريتفع يف عـام 3ملـيار م  29.2اىل    2018ســــــــــــ
ر املســـــــــــــتخرج من حقول )الســـــــــــــيبة وعكاا ، يضـــــــــــــاف اليه ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي احل3مليار م31.3

اذ من املتوقع ان تصــل كميته   2020تعاقد على تطويرها مع الشــركات االجنبية عام الواملنصــورية( واليت ت 
لتكون الكميات االمجالية للغاز  3مليار م  32.8يضـاف اليه انتاج الغاز املـصاحب البالغ  3مليار م7.9اىل 

 .(32) 3مليار م 40.7 الطبيعي بنوعيه احلر واملصاحب
 ثانيا:التوقعات الدولية للطاقة يف العراق

ــيتزاـيد  .1 وفق توقعـات وكـاـلة للطـاـقة اـلدولـية للطـاـقة يف العراق،ـفأن امجـال الطـلب على الغـاز الطبيعي ســــــــــــ
بشـكل كبري إذ وفق السـيناريو املركزي الذي اعدته الوكالة يف تقريرها من املتوقع أن يـصل الطلب على 

 3مليار م 70بينما من املتوقع أن يتزايد الطلب ليصل إىل  2020عام   3مليار م20الطبيعي إىل  الغاز 
نتيجة لزايدة االســتثمارات يف   2020، إي ســيزداد مبقدارثالثة اضــعاف ماكان عليه عام  2035عام 

 .2040 عام حبلول 3ممليار  80 إىل .وليستمر يف تزايد ليصل(33)جمال صناعة الغاز 
مليارات   7(، أن يتزايد إنتاج الغاز غري املصاحب للنفط إىل  BMIمرصد االعمال الدولية )وفق رعية   .2

ـصــــــــاعد إنتاج النفط مبطلع عام   2020حبلول  3م ــتان ويت مع بدء بتطوير غاز مريان/ ابوي يف كردســـــــ
ــتهالك الغــاز الطبيعي اجلــاف يف 3مليــار م  10إىل مــايقــارب    2025 ، بينمــا من املتوقع أن يتم اســــــــــــ
ت توليد الطاقة الكهرابئية كون اغلب احملطات سيتم حتويلها من حمطات توليد الطاقة الكهرابئية حمطا

ــتفتح اجملــال من دخول الغــاز  تعمــل ابلنفط إىل حمطــات توليــد توليــد الكهرابء تعمــل ابلغــاز ممــا ســــــــــــ
 ىل تصدير.الطبيعي إىل االستهالك احمللي وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة وحتويل جزء كبري من النفط إ

ــرة غاز  شــــركة أن   2015بينما اشــــارت يف تقريرها لعام   ـصـ ــلة، يف حمورية  وصــــل حلقة  الب ــلســ  حيث الســ
ــويق  ومعاجلة مجع إىل  دف  الرميلة) العراق جنوب يف العمالقة احلقول  من النفط  إبنتاج املرتبط الغاز  وتســـ
 يف املنتج  الغاز  معظم فإن ،  الطاقة  إمدادات لتحســــــــــــني  امللحة  احلاجة من الرغم على(.  والزبري القرنة وغرب
ـصـــــــل  معاجلة قدرة مع، مشــــــــتعال يزال ال  العراق جنوب  ثلث فقط أو،  ســــــــنواي 3ممليار    6-5  حوال  إىل ت
صــاحب الغاز   قطاع داخل الغاز  الســتهالك  حملية  قاعدة  لبناء الوقت  بعض  األمر ســيســتغرق  كما.  املنتج  امل

 تكلفتـه  تبلغ  الـذي  النرباا  يف  البرتوكيمـاوايت  جممع  بنـاء  على  االتفـاق  أن   من  الرغم  على،  وخـارجـه  الطـاقـة
لذا تتوقع شـركة .  اإلقليمية  التحتية البنية  تطوير ترسـي    على  سـيسـاعد، البـصرة  من ابلقرب  دوالر مليار 11

ــتهالك حمطات توليد جزء كبري من الغاز اجلاف ترتاوح مابني   3مليار م 8,5-5اوكســـــن موابيل أن يتم اســـ
 .(34)إلف ميغاواط من الطاقة الكهرابئية 4والذي من شأنه أن يلحم   2025-2020خالل املدة 

 
 .76نبيل جعفررضا، اجمد صباح عبد العال، مصدر سابق، ص -32
العراق، تقرير خاص ضمن كتاب توقعات الطاقة يف العامل، فرنسا،  ieaوكالة الدولية للطاقة)  -33 ،  2013(، افاق الطاقة يف 

 .12ص
 .46-38-18مصدر سابق، ص ،مركز البيان للدراسات والتخطيط -34
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ــادرات العراق من  ــتهالك حمطـات تولـيدالكهرابء ـفان من الإـما صــــــــــــ ـغاز الطبيعي ـفأن بـعد تغطـية االســــــــــــ
ــادرات الغاز ـصـ ــايف ال ــل صــ ـصـ ــدير الفائض من الغاز الطبيعي املنتج اىل تركيا. لت ـصـ الطبيعي  املرجح أن يتم ت

 .3مليار م 1,4إىل  2025ويظل يف حالة تزايد ليصل عام  3مليار م 2إىل  2020اجلاف عام 
ـصــدير العراق للغاز الطبيعي BMI( توقعات مرصـــد االعمال الدولية )4جدول) ( إلنتاج واســـتهالك وت

 (35)2025-2020اجلاف خالل املدة 
الـــــــــغـــــــــاز   السنة اإلنـــــــــتـــــــــاج 

ــاف  اجلـــــ الـــطـــبـــيـــعـــي 
 3مليار م

ـــتهـ  ــاز  االســــــــــــ اـلغـــــ الك 
 الطبيعي اجلاف 

 3مليار م

ــاز  الغـــ صـــــــــــــــــــادرات  ال
الطبيعي اجلـاف ملـيار 

 3م
2020 4,7 3,5 0,2 
2021 7,9 5,5 2,4 
2022 3,10 7,5 6,4 
2023 2,10 8,5 4,4 
2024 1,10 8,5 2,4 
2025 9,9 8,5 1,4 

املوقع اجلغرايف املتميز للعراق القريب نســبيا من مناطق االســتهالك وخاصــة االســواق االوربية وامكانية  .1
ربط مع خط ابنكو لنقل الغاز.فضــــال عن خط الغاز العريب وخط الغاز ا ليجي وخط الغاز العراقي 

ــدير العراقالعراق والكوـيت    بني  قااتفـ الكوييت. واـلذي عربت ت   صــــــــــــ  الطبيعيكمـيات من الغـاز    على ت
 .(36)ايوميً 3م ماليني 5صل إىل ي

ــيارات بوقوداربة اهيز  .2 ــيارات بوقود   .راقعيف ال ائلســــــــ الغاز ال  الســــــ وتعد اربة العراق يف اهيز الســــــ
، رتومة يف اســـــتثمار الغاز الطبيعي، و التقليل من هدكالغاز الســـــائل، جزء من اســـــرتاتيجية وتوجه احل

  ،ابلغاز الســائل  منظومة وقود تعمل  ةلنفط العراقية اىل أنشــاء مشــروع حتوير واضــاففقد توجهت وزارة ا
من ،  )ح الدينالاملوصل، الرمادي، صماعدا حمافظة )وفتح ورشة حتوير للسيارات يف مجيع احملافظات  

مما يعين البنزين   مزااي هذت التجربة الا ســـوف تســـتخدم الغاز املضـــغوط يف تشـــغيل الســـيارات بدل من
لغاز مقارنة اقليل نسب التلوب املنبعث من احرتاق البانزين يف السيارات، فضال عن اافايف تكلفة  ت

 .(37)ابلبانزين
االســتثمار االمثل للثروة الوطنية  ســيســاهم يفقانوين شــركة النفط الوطنية وشــركة الغاز الوطنية  ان اقرار .3

ـصــناعة   ـصــادي للبالد ماللنفط والغاز وتطوير هذت ال واشـــار اىل ان قانون . حيقق النهويف ابلواقع االقت
 

العراق.. تقرير النفط والغاز بضمنها التوقعات لعشر سنوات القادمة حىت العام   ،املصدر: مركز البيان للدراسات والتخطيط  -35
 .46-38-18، ص2016مركز البيان لتخطيط والدراسات، نوفمرب،  :، ترمجة وحترير2025
العرب،  -36 الكويت   صحيفة  الطبيعي إىل  الغاز  السنة22/9،2017لندن،    ،العراق يقرتب من تصدير  ،  10759، ع 40، 
 .1ص ،2017
كلية اإلدارة   جامعة القادسية،  رسالة ماجستري،،  خالد قاسم بويش، استثمار الغاز الطبيعي يف العراق الواقع واالفاق املستقبلية  -37

 .101ص ،2017 واالقتصاد،
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شـــــــركة الغاز الوطنية تضـــــــمن تطوير منشـــــــأت اســـــــتثمار وانتاج الغاز ومنشـــــــأت صـــــــناعة البرتوكيماوية  
كفاءة التنســيق بني حلقات انتاج واســتهالك   والصــناعات ذات العالقة مبجاالت الغاز فضــال عن رفع

اقرار قانون شــركة الغاز الوطنية من شــأنه رســم وتنظيم    الغاز الطبيعي وتطوير العاملني يف هذا القطاع.
ســـياســـة اســـتثمار الغاز يف البالد وقيادة برامج تنفيذ املشـــاريع وتشـــغيل املنشـــأت وفق املعايري العاملية،  

ـصــل اىل معدالت  حيث ان الدراســـات وا طط تشـــ  ري اىل امتالك العراق المكانيات هائلة ميكن ان ت
ــي يف اليوم وما يرافق ذلك من انتاج كميات هائلة من املكثفات 5000) ( مليون قدم مكعب قياســـــــ

ـصــــاف الدول الرائدة يف االســـــتثمار االمثل  والغاز اجلاف والســـــائل واملكوانت االخرى ومبا جيعل يف م
 .(38)زللغا

 االستنتاجات

 :التيةنتائج االلقد توصلت الدراسة إىل 
  مكعب  قدم  تريليون (7126)بــــــــــــــــ  يقدر ما املؤكد الطبيعي الغاز من االحتياطات امجال  العراق ميتلك .1

ــه  لعــامل  3مليون م  21853، إال أننــا جنـد أن حجم اإلنتــاج من غـاز الطبيعي هو  4201عـام  نفســـــــــــــ
من غاز املـصاحب السـتخراج   %70ويعود يف سـبب يف ذلك إىل نسـبة اهلدر واحلرق اليت وصـلت إىل 

 النفط.
صــناعة الغازية يف العراق من مشــاكل عديدة ابرزها  .2 تقادم التكنلوجي املســتخدم يف منشــأ ا، التعاين ال

الغاز، فضـــــــال عن كذلك قدم ا طوط الناقلة للغاز الطبيعي اليت تتســـــــبب يف هدر كميات كبرية من  
مشـكالت الفسـاد املال واالداري وانعدام االسـتقرار االمين الذي تسـبب يف ختريب ودمار العديد من 

 صايف واالانبيب.املاملنشأت من 
ـصــرة الدور البارز يف  .3 ــتثمرة من خالل عقود الرتاخيص وشـــركة غاز الب ســـيكون للشـــركات االجنبية املسـ

ـصـــاحب واحل القوانني العراقية يف احلفاظ على  هر واســــتخدامه وفق ماحددتاســــتغالل الغاز الطبيعي امل
ـصــدير االحادي واعادة هيكل ميزان الطاقة   الثروة اهليدروكربونية مما ســـيســـاعد حتما على تغيري منط الت

 .يف العراق
  ســــــــــــــواق احلـــديثـــةالزايدة الطلـــب على الغـــاز الطبيعي ورهور االطـــاقـــة العـــامليـــة إىل  تشــــــــــــــري توقعـــات   .4

لعراق مســـــتقبال أن يلعب دورا ابرزا يف االســـــواق العاملية مث اللجوء إىل لمر الذي ميكن الســـــتهالك،اال
 .تطوير صناعة تسييل الغاز أو معاجلته

تشـــري التوقعات الدولية إىل تزايد الطلب احمللي يف العراق على الغاز يف املســـتقبل إىل اكثر من ضـــعف   .5
ــتهالك الكثي ــادراته و وهذا جيعل العراق من بلدان ذات االســـــ ــتقل صـــــ رتاجع  يف للغاز الطبيعي لذا ســـــ

 تنافسه مامل تتطور الصناعة الغازية.
 التوصيات

 يف ضوء االستنتاجات اليت طرحت ت التوصل إىل التوصيات االتية:
 

 .https://oil.gov.iq/index.php?name=Searchlمقالة منشورة على موقع االلكرتوين لوزارة النفط  -38

https://oil.gov.iq/index.php?name=Search
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ـصـــــدر اىل االســــــواق ســــــواء  .1 من خالل العريف الســــــابق الحظنا هناك مشــــــكلة كبرية هي نقل الغاز امل
ــتثمارها  الهناك خطوط اانبيب لر ابلعراق ميكن عرب ا االقليمية او العاملية، اال ان  تفاقيات أن يتم اســـــ

ـصـــــــدير الغاز الطبيعي مثل خطوط اانبيب الغاز العريب الذي من  قرتح ان يكتمل يف تركيا واليت امليف ت
ميكن للعراق ان يتـصل اب ط والذي سيتم ربطه يط انبوكو االمر الذي سيجعل من الشرق االوسط 

 رئيسيامن الغاز الطبيعي اىل السوق االوربية.موردا  
العمل على ضـــــــــــرورة خلهيل وتطوير البىن التحتية للمشـــــــــــاريع الغازية القائمة و ا اصـــــــــــة مبعاجلة الغاز  .2

ــتثمارية اخرى  دف إلالطبيعي و التخطيط   ــاريع اســـ ــتغالله قامة مشـــ تقليل كميات الغاز احملروق واســـ
 بشكل افضل.

واســـتثمارها بشـــكل مســـتدام والنظر إليه مناســـبة لتطوير الثروة الغازية   وســـياســـات اســـرتاتيجياتوضـــع  .3
 الشريك احلقيقي للنفط.

 البلدان االخرى مثل السـعودية وقطر وايران يف جمال الغاز الطبيعي اارب الدراسـات و  سـتفادة منالا .4
 طبيعي.يف كيفية استثمارت وتطويرت والطرق اليت استخدمتها يف إنتاج ونقل وتصدير الغاز ال

 المصادر

 أوال: الكتب
، اجمد صــــــباح عبد العال، صــــــناعة النفط والغاز يف العراق االااهات احلالية واملســــــتقبلية نبيل جعفر، .1

 .1،2015، مركز اإلمارات للدراسات والبحوب اإلسرتاتيجية، أبو رحم، ط2020-2000للفرتة 
  ثانيا: االطاريح والرسائل الجامعية

ـــناعـات النفطـية وااثرهـا التنموـية يف جنوب العراق، أطروحـة محـيدعطـية عـبد   .1 صــــــــــــ احلســــــــــــــني اجلوراين، ال
 .2012دكتورات، جامعة البصرة، كلية االداب، 

خالد قاسـم بويش، اسـتثمار الغاز الطبيعي يف العراق الواقع واالفاق املسـتقبلية،رسـالة ماجسـتري،جامعة  .2
 .2017القادسية،كلية اإلدارة واالقتصاد،

حســن البو علي، ســوق النفط العاملية وانعكاســا ا على الســياســة النفطية العراقية، اطروحة   حيي محود .3
 .2010دكتورات، جامعة البصرة، كلية االدارة واالقتصاد،

 ثالثا: البحوث واملقاالت:
ـصــــــناعة الغاز الطبيعي يف العراق،جملة الكوت للعلوم  .1 ـصــــــادية ل ايهاب عباا حممد، حتليل االبعاد االقت

 .2015، 20صادية واإلدارية،جامعة الواسط، كلية اإلدارة واالقتصاد،عاالقت
ربيع خلف صــــــــــــــــايب، ايهـــاب عبـــاا حممـــد، القطـــاع النفطي يف العراق)الواقع واالفـــاق(،جملـــة العلوم  .2

 .74،2013، ع19االقتصادية واالدارية،جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، م
صـــــــــــــــدير    صــــــــــــــحيفـة العرب، .3 ، 22/9،2017،لنـدن،  الغـاز الطبيعي إىل الكويـتالعراق يقرتب من ت

 . 2017  ،10759، ع40السنة
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ــية، جملة احباب  .4  ــياســـ ــناعة الغاز الطبيعي يف العامل وخلثريا ا اجليوســـ ضـــــحى لعيحم كارم الســـــدخان، صـــ
 .22،2015، ع11ميسان، م

تحوالت عبد احلميد روالمي، كتوش عاشـور، مسـتقبل منتدى الدول املـصدرة للغاز الطبيعي يف رل ال .5
قســــــــم العلوم    اليت تشــــــــهدها الســــــــوق الغازية العاملية، االكادميية للدراســــــــات االجتماعية واالنســــــــانية،

 .2017، 18االقتصادية والقانونية، ع
 رابعا: الدراسات والبيانات الرسمية والنشرات

 .2013(، افاق الطاقة يف العراق، فرنسا، ieaوكالة الدولية للطاقة) .1
 .2، ص2013، قطر،2013الدوحة للطاقة، تقرير منتدى مركز بروجنز للطاقة عام مركز بروجنز  .2
 .2013مركز جدوى االستثمار، مستقبل انتاج النفط والغاز من املصادر غري التقليدية، السعودية،  .3
 .2013 العراق، ،2017-2013وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية  .4
 .2015)اوابك(، التقرير االحصائي السنويةمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول .5
ــنوات   .6 ــر ســـــ ــمنها التوقعات لعشـــــ مركز البيان للدراســـــــات والتخطيط، العراق.. تقرير النفط والغاز بضـــــ

ــات، نوفمرب،  2025القـــادمـــة حىت العـــام   ، 2016، ترمجـــة وحترير: مركز البيـــان لتخطيط والـــدراســــــــــــــ
 .46-38-18ص

 خامسا: مواقع االنرتنيت
نك الدول يشــــــــــــــيد  هودالعراق الســــــــــــــتثمار الغاز.. مبادرة احلد من حرق الغازات يف البوزارة النفط، .1

ــامل ــعــــــــــــ ــفــــــــــــــط،الــــــــــــ ــنــــــــــــ الــــــــــــ وزارة  ــع  ــوقــــــــــــ مــــــــــــ ــى  ــلــــــــــــ عــــــــــــ ــنشــــــــــــــــــــــــــــورة  مــــــــــــ ــة  ــالــــــــــــ ــقــــــــــــ مــــــــــــ  ،  

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=1397. 
2. International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, france,2015. 
ــيــد، التغري .3 ، مقــالــة منشــــــــــــــورة على    2015العــاملي،  البيئي  اإلمجــاع:ابريس  وقمــة  املنــاخي  ادهم رشــــــــــــ

https://www.ecomena.org/climate-summit-ar. 
، حبث منشـور على  13، ص2016عـصري موسـى، العراق منتج ومـصدر للغاز املقومات واحلواجز،   .4

 .iraqieconomists.net املوقع االلكرتوين
 
 
 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=1397
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 سلطات االدارة االستثنائية في تعديل العقد االداري 

The powers of the special administration in amending 

the administrative contract 
  Shareefy-AlLect. Ali Sahib    (1)م.د. علي صاحب الشريفي

 الخالصة

االدارة تتمتع بســــــلطات اســــــتثنائية يف مواجهة املتعاقد معها، حال تنفيذت اللتزاماته التعاقدية، فهي  ن  إ
سلطة عامة، االمر الذي يعطيها احلق يف التمتع ابمتيازات السلطة العامة من عدها  تستمدها من تعاقدها ب

دارة  ا اىل طبيعة العقود االدارية وارتباطها الوثيق بتسـيري يسـتند لتع االو خالل ممارسـتها لتلك السـلطات، 
املرافق العامة، االمر الذي يتعني معه تغليب الـصايب العام على الـصايب ا اص للمتعاقد مع االدارة دون ان 
 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  /-- جامعة أهل البيت  -1
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 المقدمة 

 أوال: موضوع البحث
تشــكل نظرية قانونية مســتقلة فهي تعد واحدة من اهم ســلطة االدارة يف تعديل بنود العقد االداري  ن  إ

ــلحة املتعاقدة يف مواجهة املتعاقد معها، ابعتبار الا تشـــــــــكل احدى  ـصــــــ ــلطات اليت للكها امل واخطر الســـــــ
ــيات فكرة املرفق العام مبعناها الواســــــع  القواعد العامة يف نظرية العقد االداري وســــــندها يف ذلك هو مقتضــــ

االدارـية عن عقود الـقانون ا ـاص، ـفالعقود االدارـية وان كـاـنت تتفق مع عقود الـقانون   اليت تتميز  ـا العقود
ا اص ابلا تنشـــــــــأ بني االطراف حقوقا والتزامات متبادلة، اال الا ختتلف عنها من حيث عدم تســـــــــليمها  

عاقد ترجيحا للمصلحة  بقاعدة املساواة بني املتعاقدين، فاإلدارة تتمتع ابمتيازات وحقوق ال يتمتع مبثلها املت
 العامة على املصلحة ا اصة.

 ثانيا: اهمية موضوع البحث
ـصــال عقودها  تكمن امهية موضـــوع البحث من خالل أن االدارة تتمتع بســـلطات اســـتثنائية يســـوغها ات
ــيريهـا، ـلذا فـألـا مقررة هلـا مبوجـب القواعـد العـامـة اليت حتكم العقو  د  االداريـة ابملرافق العـامـة ومتطلبـات تســــــــــــ

اإلدارية، وهذت االمتيازات والســــــــــــلطات تتمتع  ا ســــــــــــواء وردت يف العقد ام مل ينص عليها فيه، وال ميكن 
ــريعــة املتعــاقــدين وليس من حق االدارة التنــازل عن هــذت  للمتعــاقــد مع االدارة ان حيتج بقــاعــدة العقــد شــــــــــــ

 السطات أللا تتعلق ابلنظام العام وكل اتفاق يقع خالفها يعد ابطال.
 ثا: مشكلة البحثثال

 -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 منـصوص عليه يف  •

 العقد ام ال؟
شـــــــألا دعم وتقوي القرار االداري هل ان اســـــــتعمال االدارة لســـــــلطا ا االســـــــتثنائية يف الرقابة اداة من  •

صـــــــــــــلحة   صـــــــــــــايب العام وغاية االفراد يف حتقيق امل ابلشـــــــــــــكل الذي يوازي بني غاية االدارة يف حتقيق ال
 ا اصة؟ ام ان دور الرقابة يقتصر على حتقيق الصايب العام بعيدا عن املصلحة ا اصة لإلفراد؟

 رابعا: منهجية البحث
املنهج التحليلي لدراسة موضوع سلطات االدارة االستثنائية يف تنفيذ العقود اعتمدان يف حبثنا هذا على  

صــادرة من  صــوص الواردة يف هذا الشــأن فضــال عن التطرق اىل ابرز القرارات ال االدارية من خالل حتليل الن
 احملاكم االدارية والقضائية  ذا ا صوص.

 خامسا: خطة البحث
ــم خطة البحث على مبحثني نتناول ــنقســــ ــتثنائية يف   ســــ ــلطات االدارة االســــ يف املبحث االول ماهية ســــ

تعديل العقد، وهو مقسـم على مطلبني اصـص املطلب االول لبيان مفهوم سـلطات االدارة االسـتثنائية يف 
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ــتثنائية يف تعديل العقد  ــنتناول فيه مظاهر ســــــــــلطات االدارة االســــــــ تعديل العقد، إما يف املطلب الثاين فســــــــ
 االداري.

ــم على مطلبني  إما يف امل ــلطة تعديل العقد وهو مقســــ ــنتناول فيه اســــــتعمال االدارة لســــ بحث الثاين فســــ
املتعاقدين وســــــــــــلطات االدارة االنفرادية، إما يف املطلب نتناول يف املطلب االول اثر قاعدة العقد شــــــــــــريعة  

 ديل.الثاين فسنخصصه لبيان ضماانت املتعاقد اات استعمال االدارة غري املشروع لسلطة التع
 ويف ا الة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت ت التوصل اليها.

المبحثث األول: مثاهيثة سثثثثلطثات االدارة االسثثثثتثنثائيثة في تعثديثل العقثد 

 االداري 

االدارة تتمتع بســــــلطات اســــــتثنائية يف مواجهة املتعاقد معها، حال تنفيذت اللتزاماته التعاقدية، فهي  إن  
سلطة عامة، االمر الذي يعطيها احلق يف التمتع ابمتيازات السلطة العامة من   عّدهان تعاقدها بتستمدها م

خالل ممارســــتها لتلك الســــلطات، والذي يســــتند لتع االدارة  ا اىل طبيعة العقود االدارية وارتباطها الوثيق 
ـصـايب العام على ا ـصـايب ا اص للمتعاقد مع االدارة بتســيري املرافق العامة، االمر الذي يتعني معه تغليب ال ل

ــة االدارة لتلك الســـــــلطات مادامت تلك املمارســـــــة يف اطار   دون ان يكون للمتعاقد االعرتايف على ممارســـــ
 املشروعية.

ويف ضـوء ما تقدم سـنتناول سـلطات االدارة االسـتثنائية من خالل مطلبني اصـص االول لبيان مفهوم 
العقد اإلداري، اما يف املطلب الثاين فســـنتناول فيه مظاهر ســـلطات  ســـلطات االدارة االســـتثنائية يف تعديل 

 االدارة االستثنائية يف تعديل العقد اإلداري، وفق التفصيل االا:
 مفهوم سلطات االدارة االستثنائية يف تعديل العقد االداري: املطلب األول

ــيســـــه   إن   على  الّ إحق االدارة يف اســـــتخدام ســـــلطة التعديل يف العقود االدارية يف احلقيقة ال ميكن خلســـ
مســتلزمات املرافق العامة، وتغرياته املفاجئة، إذ جند أن الفكرة العامة يف ذلك تتمثل يف ان االدارة جيب اال 

ــارت غري متكيفة مع حاجات املرفق وذلك الن العقد يرتبط ابملرفق    تتقيد بشــــــــــــكل غري حمدود لعقود صــــــــــ
العام الذي يتميز بدورت وقابليته للتغيري والتعديل مما يعين ضــــــــــرورة لتع العقد بذات درجة املرونة اليت يتمتع 

 .(2) ا املرفق واال أدى اىل مجود العقد، ومن مث، مجود املرفق 
ــتثنائية يف تعديل  ــوء ما تقدم ســــنتناول مفهوم ســــلطات االدارة االســ ــيل  ويف ضــ ـصـ العقد من خالل التف

 -االا:
 الفرع األول: تعريف سلطات االدارة االستثنائية ف تعديل العقد االداري

ــأنه شـــــأن كل عقد ينشـــــئ حقوقا والتزامات متبادلة بني طرفيه، إذ غالبا ما تكون  نّ إ العقد االداري شـــ
ـصــــــــــوص عليها يف العقد، اال ان عالقة االدارة ابملتعاقد معها يف العقد  االداري ختتلف اختالفا كبريا عن من

ـــبب يف ذـلك أن عالـقة االدارة ابألفراد يف العقود   العالـقة اليت تربط املتعـاـقدين ابلعقود امـلدنـية، ويرجع الســــــــــــ
 

 ،2005  ،بريوت   ،منشورات احللحم احلقوقية  ،1ط  ،مقارنة(  االجياب والقبول يف العقد االداري )دراسة  ،خمتار نوحد. مهند    -2
 .132ص
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 27:  العدد

االدارية تتميز بطابع خاص خيتلف عن عالقة األفراد بعضــــــــــــهم ببعض مما ادى اىل وجود قواعد تنســــــــــــاب  
ان االدارة ابســتخدامها وســيلة العقد االداري  دف اىل تســيري  طبيعة نشــاط االدارة وهدفها. ومرجع ذلك

املرفق العام الذي تقوم على رعايته، مما ادى اىل عدم وجود تساوي يف املراكز القانونية بني االفراد واالدارة، 
ـصـــــــايب العام، ومن مث فهي تت متميز   فاإلدارة تتمتع مبركز   متع عن االفراد وذلك حبكم ســــــــهرها على حتقيق ال

 .(3)بسلطات استثنائية لضمان حسن سري املرفق ابنتظام واضطراد كلما اقتضت احلاجة لذلك 
وهنــا تظهر قــاعــدة عــدم املســـــــــــــــاواة بني االفراد وبني االدارة يف العقــد االداري وذلــك الن الفرد دائمــا  

عامة وضــمان  يســتهدف حتقيق مصــلحته ا اصــة يالف العقد االداري الذي يهدف اىل حتقيق املصــلحة ال
ـصــايب  ــبة لوفراد من اجل حتقيق ال ســـري املرفق العام لذلك جند ان االدارة تتمتع ابمتيازات ال مثيل هلا ابلنسـ
العام. اضـــــــــــافة اىل ذلك جند ان حق االدارة يف تعديل العقد االداري هو حق اثبت هلا فتســـــــــــتطيع االدارة  

لعقد على نص حيظرت، إذ يبطل النص يف اســـــــــتخدامه ولو خال العقد من نص بشـــــــــأنه، وحىت لو احتوى ا
هـذت احلـالـة ويبقى احلق قـائمـا، وحىت لو وجـد نص يف العقـد جييز لإلدارة تعـديـل العقـد فـإن هـذا النص ال  

 .(4)يعدو دورت ان يكون كاشفا للحق ال منشئ له
 االداريالفرع الثاين: شروط ممارسة االدارة لسلطاهتا االستثنائية ف تعديل العقد 

سلطة االدارة يف تعديل العقد االداري ليست سلطة مطلقة دون قيود وهلذا جند ان القانون االداري   إن  
ــلطة التعديل  ــتخدام ســـــ ــاء قد فرضـــــــت على االدارة قيودا البد من مراعا ا عندما تنوي اســـــ وأحكام القضـــــ

 -االنفرادي وهذت الشروط أو القيود ميكن امجاهلا ابالا:
 ار التعديل على شروط العقد املتصلة ابملرفق العامأوال: اقتص

ـصــوص العقد، إذ جند ان  إن   طبيعة احتياجات املرفق املتغرية ابســـتمرار هي اليت تقضـــي بتعديل بعض ن
شــروط العقد املتصــلة ابملرفق العام هي وحدها ختضــع لســلطة االدارة يف التعديل االنفرادي، وهذت الشــروط 

وهذا القيد ليس اال نتيجة هي اليت تنظم املرفق العام، وتتعلق ابحتياجاته، وكيفية اشـــــــباع حاجات االفراد، 
للفكرة االســـــــاســـــــية ذا ا اليت تشـــــــكل االســـــــاا القانوين لســـــــلطة التعديل، وهي ضـــــــرورة تكيف العقد مع 
حاجات املرفق العام، إذ يســــــتطاع يف الواقع التمييز بني شــــــروط العقد هذت اليت تتعلق بتســــــيري املرفق العام 

يازات املالية املعطاة للمتعاقد، وســــــلطة التعديل ال تطبق  واليت لس حاجات املرفق، وتلك اليت تتعلق ابالمت
 .(5)اال على النوع االول من الشروط دون النوع الثاين

ـصـــــر هذا القيد إذ قضــــــت حمكمة القضــــــاء االداري الن جهة االدارة ال  وقد اقر القضــــــاء االداري يف م
يت يتمتع  ا املتعاقد معها، فهذت الســلطة هي للك أو لس ابلتعديل املزااي املالية املتفق عليها يف العقد، وال

منها الا تقتـصر على نـصوص العقد املتعلقة بتسـيري املرفق العام وحاجاته  اً ليسـت مطلقة بل ترد عليها قيود

 
 ، 1996  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،سلطة االدارة يف تعديل العقد االداري وضماانت املتعاقد يف مواجهتها  ،عمر حلمي  -3

 .105ص
 ، جامعة عني الشمس   ،كلية احلقوق  ،اطروحة دكتورات،ارة يف تعديل العقد االداري )دراسة مقارنة(سلطة االد  ،علي عبد العزيز  -4
 .55ص ،1975
 .309ص ،2007  ،العراق ،مطبعة جامعة دهوك ،3ط  ،القانون االداري ،د. مازن ليلو راضي -5
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ومقتضـــياته. اال يف احوال معينة اســـتثنتها الشـــروط العامة امللحقة ابلعقود االدارية يف بعض الدول وأجازت 
 .(6)واسعارها يف عقود التزام املرافق العامة مع االخذ بنظر االعتبار التوازن املال للعقد  تعديل اجور السلع

ـصــــــر فقط على شـــــــروط العقد   ومما تقدم يتضـــــــح لنا ان ســـــــلطة االدارة يف التعديل االنفرادي للعقد تقت
 للك االدارة تعديلها. تصلة ابملرفق العام فالاملاملتصلة بتسيري املرفق العام أما شروط العقد االخرى غري 

 اثنيا: احرتام قواعد املشروعية 
ـصــدر   جيب ان تتقيد االدارة يف معريف تعديلها لعقدها ابملبدأ العام للمشـــروعية االدارية، إذ ال بد ان ي
قرار التعديل من سلطة خمتصة به وفق الصيغة اليت حددها القانون، وينبغي ان يكون قرارها موافقا لونظمة  

إذ جند ان بعض القواعد ا اصــــــــة ابلنظام القانوين للعقد االداري، قد بنيت على اســــــــاا القوانني النافذة،  
واللوائح، فإذا قامت االدارة بتعديل هذت القواعد فإلا ســــــــــوف ترتكب خرقا ملبدأ املشــــــــــروعية، وخري مثال  

نظيمي، ومن مث، ال  على ذـلك القواعـد اليت ترد على عقود التوريف، وهي يف جزء كبري منهـا ذات طـابع ت
ــريع إذا كانت ذات طابع  ــة ابلتشـــــــــــ صـــــــــــ ــلطة املخت ميكن تعديلها اال ابلطريق التنظيمي. او عن طريق الســـــــــــ

 .(7)تشريعي
وقد اســتقرت احكام القضــاء االداري يف مصــر على "ان االدارة ال حيق هلا اجراء اي تعديل يف شــروط 

ـصـــلحة العامة فلإلدارة ح  ق تعديل شــــروط العقد وإضــــافة شــــروط جديدة مبا العقد اال اذا اقتضــــت ذلك امل
ويقر الفقه لإلدارة "  الفقهاء ابلقول،  احدوهذا ما أشار اليه  ،  (8)يرتاءى هلا اكثر اتفاقا مع الصايب العام.."  

صـــــــــــــفة التعاقدية، وتبقى قاعدة العقد شـــــــــــــريعة املتعاقدين هي   حبق التعديل، علما الن هذا احلق ال ينفي ال
ــاـئدة، إذ أن   فحق التعـدـيل ال   ،حق اإلدارة يف التعـدـيل ال يعين أن هـذت األخرية ال تلتزم بتنفـيذ العقـدالســــــــــــ

وســــيلة لكنها من التكيف مع  وصــــفهإال يف رروف وبشــــروط وألهداف حمددة ب  ،ميكن لإلدارة أن لارســــه
لذا فإن حق اإلدارة يف التعديل   ؛الســــتمرارية املرفق العام ومواكبته للمســــتجدات احلاصــــلة  ؛الظروف املتغرية

ليس مرادفا حلق اإلدارة يف التخلص من التزاما ا أو عدم الوفاء  ا، فإذا مل تلتزم اإلدارة ابلشروط واحلاالت  
ــتعمـال احلق ابلتعـديـل عنـدهـا يتم توقيع   على اإلدارة عنـد خرقهـا أو جزاءات  واألهـداف املشــــــــــــــروعـة الســــــــــــ

ومل يكن جملس ،  (9)"  ولية التعاقدية وهذا ما استقر عليه االجتهادؤ دة املسخمالفتها للعقد، وهنا تتحمل منفر 
 .(10)الدولة املصري على هذا ببعيد عن مفهوم املشروعية اإلدارية، فاملبدأ عام ورددت قضاء اجمللس كثريا

ـصــادر يف  ــاحا وتبياان عندما أقرّ 1963/مايو/ 25وقد كان حكم احملكمة ال ا .. تغليب".ت:م أكثر إيضـ
 ،للمصــلحة العامة على املصــلحة الفردية، مما جيعل لإلدارة يف هذا األخري ســلطة مراقبة تنفيذ شــروط العقد

وتنظيمه وا دمة اليت   ،وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شــــــــــــــروطه املتعلقة بســــــــــــــري املرفق
ـصــــلحة العامة.. و  هتؤديها، وذلك إبراد ا املنفردة حســـــبما تقتضـــــي قواعد اىل خيضـــــع يف تلك اإلجراءات امل
ـصــــــاص.. وأخريا فإن ": بقوهلم أشـــــــار بعض الفقهاء إىل هذا املعىن"، و مرســـــــومة من حيث الشـــــــكل واالخت

 
 .607ص  ،377رقم  ،11السنة  ،30/6/1957حكم حمكمة القضاء االداري املصري الصادر يف  :ينظر -6
 .343ص ، 2010 ،لبنان ،مكتبة زين احلقوقية،1ط (،دراسة مقارنه)العقود االدارية  ،د. نصري منصور انبلسي -7
 .938ص،  17رقم  ، اجملموعة السنه ،20/4/1957حكم احملكمة االدارية العليا املصرية الصادر يف  :ينظر -8
 .356ص  ،2011 ،لبنان ،مكتبة زين احلقوقية،1ط،1ج،اإلداري العقد على ا اص نالقانو  اثر ،قبالن  االمري عبد علي -9

 . 218ص،1976  ،القاهرة،دار الفكر العريب ،سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري ،علي الفحام -10
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لية أن تقوم الي  و ؤ دون أن تعريف نفســـــــــها للمســـــــــ   ، مبعىن إلا ال تســـــــــتطيعهاإلدارة ملزمة ابحرتام العقد كل 
 .(11)"عمل يتعاريف مع صفتها كمتعاقدة..

 اقتصار التعديل على موضوع العقد اثلثا:
ان االدارة إذا فرضـــــــــــت على املتعاقد التزاما خارجا عن العقد وال صـــــــــــلة له مبوضـــــــــــوعه فإن قرارها يعد 
ابطال، وجيوز للمتعــاقــد أن يلجــأ إىل قــايف العقــد إللغــاء هــذا القرار، كمــا حيق لــه االمتنــاع عن تنفيــذت، 

ـصــر على موضـــوع العقد وال   تتعدات، إذ ان املتعاقد قد اتفق مع االدارة على معاونتها يف فســـلطة االدارة تقت
موضــــــوع معني، وهو يلتزم ببذل هذت املعاونة على اوســــــع مدى يف حدود هذا املوضــــــوع لســــــد احتياجات 
املرفق العام، ويتوقف التزامه عند هذا احلد، ومن مث، فانه ال جيوز لإلدارة حتت ســتار اســتعمال ســلطتها يف 

لب من املتعاقد أداء اعمال مل يكن ليقبل  ا لو عرضــــت عليه عند ابرام العقد االصــــلي، إذ التعديل ان تط
ــناد أعمال جديدة  جيب عليها إال تفريف عليه تعديالت اعله أمام عقد جديد فال يســــــــــــــوغ لإلدارة إســــــــــــ

تلك  للمتعاقد معها تنبت صـلتها ابلعقد األصـلي أو حيتاج تنفيذها ألوضـاع جديدة ختتلف بشـكل اتم عن
املتفق عليهـا، إذ يتعني ان تكون االعـباء اليت يرتبهـا تعـدـيل العقـد االداري على عـاتق املتعـاـقد مع االدارة يف 

. وقـد جرى القضـــــــــــــــاء االداري يف (12)احلـدود الطبيعيـة واملعقولـة حبيـث ال تتجـاوز إمكـاانت املتعـاقـد الفنيـة
ا ان الشــروط غري قابلة للتعديل، إذ ان فرنســا على عدم جواز تعديل نصــوص العقد االســاســية على أســا

ذلك يســــتلزم أخذ موافقة الطرف الثاين وإقامة العقد القدي وإنشــــاء عقد جديد مىت توافرت عناصــــرت.كما  
ـصــــــــر اىل القول "إذا كان من شـــــــــأن التعديل زايدة اعباء املتعاقد مع  ذهبت حمكمة القضـــــــــاء االداري يف م

صــــــــــــــح أن تتجـاوز اال عبـاء اجلـديـدة احلـدود الطبيعيـة املعقولـة يف نوعهـا وأمهيتهـا، وحبيـث االدارة،إال أنـه ال ي
 .(13)يصبح املتعاقد وكأنه أمام عريف جديد أو تغيري يف موضوع العقد أو حمله

ـصـــر قد ذهبت اىل ان االعمال االضــــافية يف عقود   اضــــافة اىل ذلك جند ان احملكمة االدارية العليا يف م
ــليـة حبيـث تكون الزايدة يف كميـة او حجم االعمـال جيـب ان تكون من ذات نو  ع وجنس االعمـال االصــــــــــــ

العقد قابلة للتنفيذ واحملاســبة ماليا مع املتعاقد االصــلي عليها عن ذات الفئات واالســعار ا اصــة بكل نوع 
 .(14)او جنس من االعمال االضافية املماثلة لوعمال االصلية

 االستثنائية يف تعديل العقد االدارياملطلب الثاني: مظاهر سلطات االدارة 
ـصـــــــدد تنفيذ العقود االدارية جمموعة من  ــتعماهلا ب ــتثنائية اليت حيق هلا اســــــ ــلطات االدارة االســــــ امع ســــــ
ــألا  ــدار قرار بشـــ ــع االدارة اصـــ ــلطات، إذ يكون بوســـ ــتثنائية هذت الســـ ــائص تربز يف جمملها مدى اســـ ـصــ ا 

 د ملا يفرضه عليه ممارسة االدارة لتلك السلطات.إبراد ا املنفردة، مع ضرورة اخضاع املتعاق
ويف ضــــوء ما تقدم ســــنوضــــح مظاهر ســــلطات االدارة االســــتثنائية يف تعديل العقد االداري من خالل 

 -التفصيل االا:

 
 .547ص ،2008،القاهرة،دار الفكر العريب ،5ط ،ةاالسس العامة للعقود اإلداري ،سليمان الطماوي -11
 . 346ص ،مصدر سابق ،د. نصري منصور انبلسي -12
 .215ص ، 30/6/1957جلسة  ، 7ا ، 983رقم  ،حكم حمكمة القضاء االداري يف مصر -13
 .397ص ، 29/4/1989ق جلسة 33لسنة   1944حكم احملكمة االدارية العليا يف مصر الطعن رقم  :ينظر -14
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 الفرع األول: سلطات االدارة االستثنائية عند غياب النص القانوين
ـصـــــــــوص تشــــــــــري اىل حق قد ال يوجد يف العقود االدارية أو يف دفاتر   الشــــــــــروط أو القوانني أو اللوائح ن

ــة ســـــلطة االدارة يف الرقابة على تنفيذ العقد االداري ابعتبار ان االدارة تســـــتند يف ممارســـــة   االدارة يف ممارســـ
موضــوع العقد، ولكن هذت الســلطة اليت تتمتع  ا االدارة ليســت  دهذا احلق اىل فكرة املرفق العام الذي يع

ـصــــــايب العام بعيد عن حتقيق اغرايف اخرى ال تتعلق ابملرفق العام الذي  ةبل مقيدســـــــلطة مطلقة   بتحقيق ال
اىل ذلك ان ال يرتتب على ممارســة االدارة هلذت الرقابة التعديل يف موضــوع العقد   ةيعد اســاا العقد، اضــاف

جيب ان يكون هدف ، اال اذا كان موضوع التعديل يهدف اىل حتقيق املصلحة العامة ففي هذت احلالة  (15)
ــلحـة العـامـة اجملردة فال جيوز أن تبتغي من وراء  صــــــــــــ ــلطـة التعـدـيل ان يكون دافعـا لتحقيق امل االدارة من ســــــــــــ
ـصـــايب املتعاقد معها أو اعاقته عن التنفيذ توصــــال لتوقيع جزاءات   اااهها لتعديل العقد االداري االضــــرار مب

 .(16)تعاقديعليه وارهارت مبظهر املقصر يف الوفاء ابلتزامه ال
ففيما يتعلق مبوقف الفقه من عدم وجود نص تســـــــتند اليه االدارة يف ممارســـــــة الرقابة على تنفيذ العقد، 
فالبعض يذهب اىل القول ان االدارة تتمتع بســـــلطة الرقابة على تنفيذ العقد حىت يف حالة عدم وجود نص 

ان هذت الســـلطة تتعلق ابلنظام العام وابلتال  بذلك ســـواء يف القوانني او اللوائح او دفاتر الشـــروط، ابعتبار 
، وبنـاًءا على ذـلك فـان االدارة (17)ابطال بطالان مطلقـا  دال جيوز خمـالفتهـا وكـل اتفـاق يقع خالف ذـلك يعـ 

ــاا قانوين   ــلطة الرقابة حىت وان مل ينص عليها يف العقد او القوانني او اللوائح، فهي تتمتع الســـــــ تتمتع بســـــــ
صــــــــــــايب العام وما تنطوي عليه من حتقيق مقتضــــــــــــيات املرافق العامة، ومن مزدوج يتكون من فكرة   حتقيق ال

ـصــــايب   عدفكرة امتيازات الســـــلطة العامة واليت ت ســـــلطة الرقابة احدى تطبيقا ا، ابعتبار ان اســـــاا حتقيق ال
 .(18)لطا ا العام هو اهلدف االمسى الذي من خالله لارا االدارة اعماهلا القانونية وتتمتع ابمتيازا ا وس

ــلطـة الرـقاـبة حىت وان مل يرد هلـا اي ذكر يف دـفاتر  ــتـناد اىل مـا تقـدم جنـد ان االدارة تتمتع بســــــــــــ وابالســــــــــــ
، ابإلضـافة اىل ذلك ان االدارة  ةالشـروط بل حىت لو وجد نص يف العقد على اسـتبعادها فهي تبقى موجود

صــفتها شــخصــا خاصــا، كما هو احلال عندما تتوىل   عندما تربم عقد االلتزام فألا ال تكون طرفا يف العقد ب
ادارة امواهلا ا اصـة، بل تربمه بـصفتها سـلطة عامة تعمل على ضـمان سـري واسـتغالل وادارة املرافق العامة، 

 .(19)على اساا ان هذت احلقوق ال جيوز التنازل عنها
عود االدارية تتميز عن فضـال عن ذلك ان احملكمة االدارية العليا يف مـصر قد ذهبت اىل القول "ابن الق

العقود املدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات املرفق الذي يستهدف العقد تسيريت، وتغليب وجه املصلحة  
ـصــــايب الطرفني يف العقود املدنية متوازية ومتســـــاوية اال  ـصــــلحة االفراد ا اصـــــة، فبينما تكون م العامة على م

ـصـــــلحة الفردية ا اصــــــة، وهذت  الا يف العقود االدارية غري متكافئة، إذ جيب ـصـــــايب العام على امل ان يعلو ال
 

 ،االسكندرية   ،دار الفكر اجلامعي  ،وتسوية منازعاته قضاًء وحتكيما  تنفيذ العقود االدارية  ،د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة  -15
 .31ص ،2010
 .96ص  ،2010 ،االردن ،دار وائل للنشر ،1ط ،2ج  ،القانون االداري ،د. محدي القبيالت -16
درة عن وزارة م( املعدلة الصا 1988الشروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية بقسميها األول والثاين لسنة )  :ينظر  -17
 التخطيط.
 .254ص ،2008 ، القاهرة ،فنون للطباعة والنشر ،2ط ،القانون االداري ،حممد رضا جنيح  -18
 .303ص ،1990 ،مصر ،دار الشمال للطباعة والنشر ،القانون االداري العام ،د. مهاب جنار -19
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الفكرة هي اليت حتكم الروابط الناشـــــئة عن العقد االداري، ويرتتب على ذلك ان لإلدارة ســـــلطة االشـــــراف   
 .(20)والتوجيه على تنفيذ العقود االدارية"

ن كل العقود االدارية تكون  وخالصـة ما تقدم ميكن القول ان فقه القانون والقضـاء املقارن جيمع على ا
قابلة للتعديل من جانب االدارة إبراد ا املنفردة، ويعود الســـبب يف ذلك حلســـن ضـــمان ســـري املرافق العامة 
فتســتطيع االدارة إذا اقتضــت املصــلحة العامة وحســن ســري املرفق العام أن تعدل يف مقدار التزامات املتعاقد 

 اثبت ابلنسبة لإلدارة ولو مل يتم النص عليه يف العقد. معها ابلزايدة او النقصان، وهذا احلق
 الفرع الثاين: سلطات االدارة االستثنائية عند وجود النص القانوين

ـصـــــوصــــــا تبني كيفية ممارســــــة االدارة لســــــلطة الرقابة   إن   العقود االدارية أو دفاتر الشــــــروط قد تتضــــــمن ن
ة يف حتقيق ذلك اهلدف، ففي عقود االشـــــغال العامة واالشـــــراف على تنفيذ العقد االداري والوســـــائل املتبع

ــة كثريا ما تنص دفاتر الشـــــــــروط العامة على الســـــــــلطات املخولة للمورفني املندوبني للرقابة   ـصــــــــفة خاصـــــــ ب
واالشـــــراف على تنفيذ االشـــــغال، اال ان االدارة ليس هلا ان تبالغ حتت ســـــتار حق الرقابة والتوجيه اىل حد 

ــافة اىل ذلك جند ان بعض القوانني واللوائح  تغيري موضــــوع العقد او اال عتداء على حق املتعاقد االخر، اضــ
ــلطــة االدارة يف مراقبــة تنفيــذ هــذت العقود  املتعلقــة النواع معينــة من العقود قــد تبني التزامــات املتعــاقــد وســــــــــــ

 .(21)ووسائل ممارسة هذت السلطة 
ـصــــــــــات   التوريد والشـــــــــــراء ابلنســـــــــــبة لوكاالت الدولة او ومن االمثلة على ذلك يف العراق تعليمات مناق

ـصـــــــــادرة من الدائرة القانونية منظمة التخطيط مبجلس الوزراء جلمهورية العراق لســــــــــن  ةالقطاع االجتماعي ال
ــلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم )  2001 ــنه 87واملعلقة مبوجب امر ســــــــ ، كذلك تعليمات 2004( لســــــــ

ـصــــــــــادرة من الدائرة القانونية لوزارة التخطيط لســـــــــــنه تنفيذ ومتابعة مشـــــــــــاريع وعمل خطة ال تطور الوطين ال
ــم )  1988 ــا مبوجب االمر املذكور انفا والذي ينص يف القســ او   ة/ج( على حق اي وحد10واملعلقة ايضــ

صـــــــــــــــة   وكـالـة حكوميـة لنح العقود ابلتـدخـل وهلـا احلق مبراقبـة ســــــــــــــجالت املقـاول املـاليـة املتعلقـة بطرح املنـاق
ــؤولة عن   ،(22)العامة ــها املديرية غري املسـ ــراف لارسـ ــؤوليات لوشـ وهذا احلق ابملراقبة تقوم به  انب اي مسـ

صـــــــــــــة، وجيوز ملديرية ادارة العقود العامة ان تؤســـــــــــــس وكالة مركزية  دمات ومراقبة املشـــــــــــــرتايت  طرح املناق
 .(23)العامة

ـصــــر فنجد ان القانون رقم) ــنه  129إما يف م افق العامة واملعدل ابلقانون ا اص بنظام املر   1947( لســـ
على انه )ملانح االلتزام أن يراقب انشــــاء املرفق   1985لســــنه  185والقانون رقم   1954لســــنه   497رقم  

العام موضـــوع االلتزام وســـريت من النواحي الفنية واالدارية واملالية، وله يف ســـبيل ذلك تعيني مندوبني عنه يف 
امللتزم الستغالل املرفق، وخيتص هؤالء املندوبني بدراسة تلك النواحي ها  أخمتلف الفروع واالدارات اليت ينش
 .(24)وتقدي تقرير بذلك ملانح االلتزام( 

 
 .131ص ،بال سنه طبع ،الراييف ،مكتبة القانون واالقتصاد ،العقد االداري )دراسة مقارنة( ،د. حممد مجال -20
 .35ص ،بال سنه طبع  ،الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،1ط ،العقود االدارية ،د. ابراهيم الفيايف -21
 .132ص ،مصدر سابق ،د. حممد مجال -22
 .33ص ، 2006 ،بريوت ،منشورات احللحم احلقوقية ،1ط ،1ج ،اصول القانون االداري ،د. حسني عثمان -23
 .35ص ،مصدر سابق ،د. ابراهيم الفيايف -24
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ــافة اىل ذلك جند أن املادة ) ـصـــــري رقم 79اضــــ ـصـــــات واملزيدات امل ( من الالئحة التنفيذية لقانون املناق
ـصــــــــــت على )يلتزم املقاول إبتباع مجيع القوانني واللوائح احلكومية واحمللية ذات    1998( لســـــــــــنه  89) قد ن

نفيذ أوامر اجلهة االدارية  الصـلة بتنفيذ موضـوع العقد، كما يكون مسـؤوال عن حفظ النظام مبواقع العمل وت
 .(25)إببعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو حياول الغش او خيالف احكام هذت الشروط...( 

ــة الرقابة من جانب  إما فيما يتعلق مبوقف الفقه فنجد ان البعض يذهب اىل القول ابنه الجيوز ممارســـــــــــ
القوانني ودفاتر الشـروط وان هذت السـلطة ليسـت حقا  االدارة اال يف احلاالت والشـروط املنـصوص عليها يف

لإلدارة ومن مث ال ميكن ان لارســها اال اذا وجد شــرط او بند يف العقد ما بني الطرفني حيدد هذت الســلطة،  
فيكون اســــاا ســــلطة الرقابة وفق هذا الراي هو اتفاق الطرفني ليس اال، بينما يرى اجلانب االخر ان خلو 

نص يعطي لإلدارة حقـا يف الرقـابـة على تنفيـذت وال حيرم االدارة من هـذا احلق، ابعتبـارت    العقـد االداري من
ـصـــــوص    اً حقا اصــــــيال مقرر  لإلدارة كســــــلطة عامة تســــــتمدت من املبادئ العامة للقانون االداري وليس من ن

ـصـــر دور النص ان وجد على الكشــــف عن حق االدارة يف اســــتعمال هذا احلق وتنظيم و  بيان العقد، إذ يقت
وســــــائل وشــــــروط مباشــــــرة 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 

 .(26)حمل تعاقد او اتفاق بني االدارة واالفراد
أن الرقابة اليت لارســـها االدارة من اجل تنفيذ العقد االداري تســـتند ابلدرجة االســـاا  ومن جانبنا جند 

اىل النـصوص اليت اورد ا دفاتر الشـروط العام يف خمتلف القوانني سـواء يف العراق ام مـصر، فالرقابة اذن اد  
ــوص موجود ـصـ ــوص ان كانت هذت الن ـصـ ــها القانوين وترتكز اىل الن ــواء يف القوانني ةاســــاســ  أو اللوائح أو ســ

يف هذا اجملال ان االدارة وان كانت تسـتند يف ممارسـة    ةدفاتر الشـروط أو نـصوص العقد، وما ميكن مالحظت
ـصـــــوص ايز لإلدارة  ســــــلطة الرقابة يف حالة وجود النص على ذلك اال انه يف بعض االحيان قد ال توجد ن

ــلطة الرقابة غري موجود ــة هذت الرقابة ابعتبارها طابع عام بل حيق لإل  ةذلك، فهذا ال يعين ان ســــ دارة ممارســــ
 اي الا موجودت حىت يف حاله عدم النص عليها يف العقد.

 المبحث الثاني: استعمال االدارة لسلطة تعديل العقد

ــمون  ــريعة املتعاقدين ومضـــــ ــية اليت تقوم عليها عقود القانون ا اص قاعدة العقد شـــــ من املبادئ الرئيســـــ
ملزم هلمـا ويرتـتب على ذـلك الـنه ليس ألي من طريف   إبرادا مـاهـذت القـاعـدة أن مـا اتفق علـيه طرفـا العقـد  

لطرفني أو بنص القانون، مبعىن أن العقد الرجوع عن العقد أو تعديله أو إلغائه أو وقف ســراينه إالّ ابتفاق ا
للعقد يف حدود موضــــــــــــوعه قوة نفاذ مســــــــــــاوية لقوة القانون، وهذا ما يعرف يف فقه القانون بقاعدة العقد 
شـــــــــريعة املتعاقدين، والعقد ال يكون ملزماً لطريف العقد وحدهم وإمنا يكون ملزماً ابلنســـــــــبة للقاضـــــــــي، فال 

عتبارات تتعلق ابلعدالة إالّ إذا ورد نص يف القانون جييز له ذلك يســــــتطيع القاضــــــي تعديل العقد وإلاءت ال
يف النص، اال ان الطبيعة ا اصة للعقود االدارية وعدم مساواة   املشرعويكون التعديل يف احلدود اليت رمسها  

 
 .295ص ،مصدر سابق ،د. مازن ليلو -25
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 27:  العدد

ـصــلحة  ـصــلحته ا اصـــة، يالف االدارة اليت تســـعى اىل حتقيق امل   املتعاقدين لكون الفرد يســـعى اىل حتقيق م
العامة، مما يقتضـــي ترجيح كفة االدارة يف مواجهة املتعاقد معها، ومن مســـتلزمات ذلك أن ال تتقيد االدارة  

التغيري املسـتمر يف املرافق   ةبقاعدة العقد شـريعة املتعاقدين، وان تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبي
 .(27)اليت تديرها 

ـصــــــــلحة ال عامة، ولكنها ليســـــــــت مطلقة، إذ لتلك اإلدارة حق فاإلدارة تســـــــــتمد هذت الســـــــــلطة من امل
ـصــــالا واضـــــافة   ـصــــان، كزايدة مقدار اللوازم حمل العقد أو نق التعديل يف العقد تعديال كميا )ابلزايدة أو النق
بعض احلجرات للمبىن املقرر انشــــــــــاعت أو الغاء حجرات يف عقد اشــــــــــغال خاصــــــــــة ببناء عقود االشــــــــــغال 

ــري احلكومية(، أو نوعيا )بدون  ــان يف الكميات(، أو زمنيا )إذ يتم ذلك بتعديل برانمج ســــــــ ـصـــــــ زايدة أو نق
االعمال أو التوريدات كاســــــــــــتعجال أو وقف االعمال أو االبطاء يف اجناز االعمال أو توريد اللوازم( كلما 

ــروع أو تنفيذت ــلطة االدارة يف تعديل العقد االداري هو حق اثبت هلا (28)اقتضـــــــت ذلك رروف املشـــــ .وســـــ
لإلدارة اســـــــتعماله حىت لو خال العقد من نص بشـــــــأنه، ولو احتوى العقد على نص حيظرت يبطل هذا  جييز

 التعديل لإلدارة قائما.النص ويبقى حق 
ويف ضــوء ما تقدم ســنقســم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب االول أثر قاعدة العقد شــريعة  

املطلب الثاين فســنتناول فيه ضــماانت املتعاقد اات اســتعمال   املتعاقدين وســلطات االدارة االنفرادية، اما يف
 االدارة غري املشروع لسلطة التعديل.

 أثر قاعدة العقد شريعة املتعاقدين وسلطات االدارة االنفرادية: املطلب األول
ــاا توافق إرادتني إلحداب أثر قانوين معني، إن   ــأن العقد املدين يقوم على أســ ــأنه شــ  العقد اإلداري شــ

ـصــــــــدر القوة امللزمة للعقد املدين ابعتبار أن اإلرادة هي اليت تنشـــــــــئ العقد  و  أن مبدأ ســـــــــلطان اإلرادة هو م
حلرية التعاقدية، فالفرد حر ويكون العقد قانون املتعاقدين، كما أن مبدأ ســـلطان اإلرادة يقوم على أســـاا ا

يف أن يتعاقد أو ال يتعاقد وإذا ما تعاقد إبرادته احلرة ألزم نفســـــــه إبرادته مبا تعاقد عليه فال ميلك أي طرف 
، ومع ذلك فإن مبدأ ســــــــــــلطان  (29)  من أطراف العقد تعديل العقد أو لديدت أو إلغاءت إال مبوافقة الطرفني

ــأ اإلرادة مل ينج  من النقد كما ب ــأ من اتفاق اإلرادات فحســـــب وإمنا العقد ينشـــ ينا ابعتبار أن العقد ال ينشـــ
نتيجـة لفـاعلـية اإلرادة يف حترـيك القواعـد القـانونـية املوضــــــــــــــوعـية وـلذـلك رهرت ااـاهـات فقهـية حـاوـلت أن 

ــريعة املتعاقدين، ذلك أن هذت القاعدة ال تكفي حبد ذا ا إللزام املتعاقد ين  ختفف من قوة قاعدة العقد شـــــــ
ـصــوصـــاً تضـــع احلدود القانونية للحرية التعاقدية يكون املتعاقدان  مبضـــمون العقد إذ كثرياً ما يفريف املشـــرع ن

أي قاعدة العقد -ملزمني مبمارسـة هذت احلرية ضـمن هذا النطاق ولذلك فإن التطور التارخيي هلذت القاعدة 
 .(30)الطرف الضعيف شهد تدخاًل كبرياً من جانب القانون حلماية -شريعة املتعاقدين
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ويف ضــــوء ما تقدم ســــنقســــم هذا املطلب على فرعني نتناول يف االول موقف التشــــريعات املعاصــــرة من 
قاعدة العقد شـــــريعة املتعاقدين، أما يف الفرع الثاين فســـــنتناول موقف الفقه والقضـــــاء من ســـــلطة االدارة يف 

 تعديل العقد.
 اعدة العقد شريعة املتعاقدينموقف التشريعات املعاصرة من ق: الفرع األول

املنفردة خدمة للصايب العام ولكنها   إبراد ااالدارة وان كانت تتمتع ابمتيازات ايز هلا تعديل العقد    إن  
تكون يف احياان اخرى حمكومة بقاعدة العقد شــريعة املتعاقدين فنجد ان معظم التشــريعات املدنية املعاصــرة  

صــــــــــــــت على هـذت القـاعـدة، كـأســــــــــــــاا ( من 146/1للقوة امللزمـة للعقود ففي العراق جنـد ان املـادة )  ـقد ن
صــــــــــــــت على القوة امللزمة للعقد بقوهلا )إذا نفذ العقد كان الزماً وال جيوز ألحد   القانون املدين العراقي قد ن

 ( منه  150العاقدين الرجوع عنه وال تعديله إالّ مبقتضــى نص يف القانون أو ابلرتاضــي(، كما الزمت املادة )
( من هذت املادة على أنه )جيب 1املتعاقدين بتنفيذ العقد وفقاً ملا وَرَد فيه وحبســن نية حيث نصــت الفقرة )
 تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية(.

ـصــت املادة ) ـصــري حيث ن ـصــري على أن 147/1وكذلك احلال فعل املشـــرع امل  ( من القانون املدين امل
ــبـاب اليت يقررهـا  ــريعـة املتعـاقـدين، فال جيوز نقضـــــــــــــــه وال تعـديلـه إالّ ابتفـاق الطرفني أو لوســــــــــــ )العقـد شــــــــــــ

ـصــت املادة )(31)القانون( ( مدين ســـوري على هذت القاعدة بقوهلا )العقد شـــريعة املتعاقدين  148، وأيضـــاً ن
لقانون(، وكذلك فعل املشـرع اللبناين ال جيوز نقضـه وال تعديله إالّ ابتفاق الطرفني أو لوسـباب اليت يقرها ا

ــأة على الوجـه 221يف املـادة ) ( من قـانون املوجبــات والعقود اللبنــاين حيــث جـاء فيهــا )إن العقود املنشـــــــــــــ
ــاف والعرف( هذا وقد  ـصــــــــ ــن النية واإلن ــر وتنفذ وفقاً حلســـــــــ القانوين تلزم املتعاقدين وجيب أن تفهم وتفســـــــــ

 .(32) غربية  ذت القاعدةأخذت الكثري من التشريعات العربية وال
ومع ذلـك فـإن هـذت القـاعـدة بـدأت تتعريف للخروقـات يف جمـال القـانون ا ـاص ذاتـه من خالل ورود 
بعض االســـــتثناءات عليها اليت ايز للمتعاقد حق الرجوع أو العدول عن تنفيذ العقد بعد إبرامه من خالل 

املنفردة ضمن مهلة معينة ابعتبارت الطرف الضعيف يف العالقة إعطاء احلق للمستهلك لفس  العقد إبرادته  
"(  Délai de Réflexionالتعاقدية وهو ما يطلق عليه املشرع الفرنسي مبصطلح )مهلة الرتوي أو التفكري "

( أايم تســري اعتباراً من اتري  العقد أو تســليم البضــائع، وقد شــاع ما يعرف حبق 7وهي عادًة تكون ملدة )
ــاً فيما يتعلق ابلبيوع االســـــــتهالكية لتوفري نوع من احلماية   ـصــــــوصـــــ ـصــــــة الرجوع يف فرنســـــــا خ العدول أو رخ
ــافات( اليت تتم بني غائبني عن طريق اإلذاعة أو  ــتهلكني ومن هذت البيوع )البيع املنزل( و)بيوع املســــ للمســــ

 .(33)(télé chatالتلفون، أو عن طريق التلفزيون أو ما يعرف حتت اسم )

 
، 1999سكندرية،  ، شرح مقدمة القانون املدين، النظرية العامة للحق، دار املطبوعات اجلامعية، االد. رمضان أبو السعود  -31

 .491ص
وينظر ايضا    .15، ص1998  .،بدون دار نشر2، ط2ألياا انصيف، موسوعة العقود املدنية والتجارية، مفاعيل العقد، ج  -32

 .290ص ، 2007يف شرح القانون املدين، مصادر االلتزام، املكتبة القانونية،  عبد اجمليد احلكيم، املوجز د.
 .132ص ،مصدر سابق ،حممد مجال د. -33
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 موقف الفقه والقضاء من سلطة االدارة ف تعديل العقد: لفرع الثاينا 
اختلف الفقه والقضــــــــــاء االداري حول مســــــــــألة اعطاء االدارة احلق يف تعديل العقد إبراد ا املنفردة يف 
ـصـــر من  احلاالت اليت ال ينص فيها العقد على هذا احلق أو اليت ال تشــــري فيها القوانني واللوائح وذلك كعن

ـصـــري يذهب اىل القول اىل اعطاء االدارة حق عنا صــــر النظرية العامة للعقود االدارية، فالبعض من الفقه امل
ـصــــــــت عليه املادة ) ( من الالئحة التنفيذية للقانون 78التعديل االنفرادي للعقد وخري دليل على ذلك ما ن

ــنـة    89رقم   عقودهـا ابلزايدة أو   على انـه "... حيق للجهـة االداريـة تعـديـل كميـات أو حجم  1998لســــــــــــ
ابلنســـــــــبة لكل بند بذات الشـــــــــروط واالســـــــــعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذت   %25ابلنقص يف حدود 

ـصــــــــوى الطارئة ومبوافقة املتعاقد ااوز  اجلهات املطالبة الي تعويض عن ذلك، وجيوز يف حالة الضـــــــــرورة الق
 .(34)النسبة الواردة يف الفقرة السابقة.."

ـصــــــد املادة )يف ضـــــــوء ذلك جند ا ــلطة االدارة يف تعديل عقودها االدارية وفق ن ( من الالئحة 78ن ســـــ
 التنفيذية قد اصبحت متساوية ابلنسبة جلميع العقود االدارية.

صــــــــــــــري ـقد اكـد على حق االدارة يف تـعدـيل عقودهـا االدارـية   ــاـفة اىل ذـلك جنـد ان غـالبـية الفـقه امل اضــــــــــــ
ك يف العقـد. بينمـا اختلف اجلـانـب االخر من الفقـه الفرنســــــــــــــي  إبراد ـا املنفردة حىت ولو مل ينص على ذلـ 

ــتخـدام هـذا  حول اعطـاء االدارة احلق يف تعـدـيل عقودهـا االدارـية إبراد ـا املنفردة ـفالبعض جييز لإلدارة اســــــــــــ
ـصـــــــلحة العامة  ، وانه اذا كان التعديل االنفرادي (35)احلق حبجة ان حق التعديل االنفرادي يعد من قبيل امل

اوزا خطريا على مبدأ الرضائية الذي هو حجة املتعاقدين االساسية يف حمتوى حقوقهما والتزاما ما حيمل ا
ـفأن هـذا التجـاوز يوازي فورا عن طريق االعرتاف للمتـعاـقد مع االدارة ابحلق يف التعويض املـناســــــــــــــب، بينمـا 

العقد االداري ابإلرادة املنفردة يرى اجلانب االخر من الفقه الفرنســــــــــــي ان االدارة ال لتلك احلق يف تعديل  
وال ميكن ان اد اســاســا قانونيا هلا إال يف نص صــريح واضــح يف دفاتر شــروط العقد فعندها يكون التعديل 

وعلى الرغم من وجود االاات املعاريف   .(36)وفق قاعدة العقد شــريعة املتعاقدين أو ضــمن نصــوص تشــريعية
دها االدارية أو جزء منها اال ان غالبية الفقه الفرنســـي قد اقرت حبق حلق االدارة يف التعديل االنفرادي لعقو 

فبالرغم من االختالف الفقهي احلاصـــــــــــل حول احقية االدارة يف التعديل   االدارة يف تعديل العقود االدارية.
ــليم لإلدارة حبق التعديل االنفرادي للعقد ا ــا اال ان االاات املعتمد حاليا هو التســ الداري من عدمه يف فرنســ

احملافظة على حقوق املتعاقد مع االدارة من خالل منحه حق التعويض فيما اذا   ضـــــــمن ضـــــــوابط معينه مع
 .(37)احلق التعديل ضررا ماليا ابملتعاقد 

كذلك احلال جند ان الفقه يف العراق ومـصر وسـوراي ولبنان ال يعطي لسـلطة اإلدارة يف إجراء املتغريات  
ـصـــــوص التشــــــريعيةعلى العقد اإلداري  أو نلتمســــــه يف  ســــــواء ابلتعديل أو الفســــــ  أو اإللغاء اال مبوجب الن

/أواًل( من تعليمات تنفيذ العقود 14جازت املادة )اأحكام القضـــاء وبتأييد غالبية الفقه فعلى ســـبيل املثال  
لعقد، كما ( املعدلة لديد مدد العقود خالفاً للمدة احملددة يف صــــــــلب ا2008( لســــــــنة )1احلكومية رقم )

 
 .294ص ،مصدر سابق ،د. مازن ليلو -34
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إجراء التغيري على األعمال املتعاقد عليها أو إضــــافة أعمال أو  هانفســــ ( من التعليمات  15أجازت املادة )
كميات جديدة يف حالة الضـرورة القـصوى والضـيق نطاق ممكن ويف حاالت حمددة على سـبيل احلـصر يف 

والضــــوابط امللحقة  2014( لســــنه 2قم )، إما فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية ر املادة املذكورة
 ا فنجد أن االصــل يف هذت التعليمات أن يلتزم املتعاقد بتنفيذ بنود العقد خالل املدة املنصــوص عليها يف 
شــــــــروطه وحتســــــــب تلك املدة من اتري  املباشــــــــرة او اي اتري  اخر ينص عليه يف هذا العقد، ولكن هناك 

ــوع حاالت ايز فيها التعليمات للمقاول   لديد العقد، إذا تقرر اجراء اي زايدة أو تغيري يف االعمال موضــــ
العقد أو الكميات املطلوب اهيزها كما ونوعا مبا يؤثر يف تنفيذ املنهاج املتفق عليه حبيث ال ميكن اكماهلا  

ات ضـــــــمن املدة املتفق عليها مبوجب العقد االصـــــــلي على ان يتم مراعاة النســـــــبة احملددة للتمديد يف تعليم
. (38)تنفيذ العقود احلكومية النافذة وكذلك الشـــروط العامة ألعمال اهلندســـة املدنية بقســـميها األول والثاين

صــــــــــــــورة منفردة  وابلرجوع اىل قرارات حمكمــة لييز العراق جنــد الــا قــد اعطــت لإلدارة حق تعــديــل العقــد ب
تعدياًل  َعدُّ يـ  عتبارت اترخياً الســــــــــــتالم العمل "إن امليعاد الذي أيدته جهة اإلدارة الاســــــــــــتنادا اىل قرارها االا 

ــؤولـية املـقاوـلة ممـا يكون رـاهراً من عـيب حبكم امـلادة ) ( من الـقانون 875لشــــــــــــــروط املـقاوـلة وارتفـعت مســــــــــــ
 .(39)"املدين

فنجد ان القضــاء اإلداري يف فرنســا  اما فيما يتعلق مبوقف القضــاء االداري من حق االدارة يف التعديل 
ــر والعراق ـصـ ــريعة املتعاقدين يف أحكام عديدة حيث ذهب جملس    وم قد اكد على قاعدة العقد اإلداري شــ

( إىل القول ).. أن العقد اإلداري كما العقود املدنية تقوم  1923الدولة الفرنسـي يف حكم صـادر له عام )
ردا م ال إبأســـــاســـــاً على قاعدة العقد شـــــريعة املتعاقدين وال ميكن ألطراف العقد أن يعدلوت أو يفســـــخوت إ

، وأيضاً أشار جملس الدولة الفرنسي يف أكثر من مناسبة إىل أن العقد اإلداري ينظم كافة  (40)املشرتكة...(  
االلتزامات املتبادلة بني طرفيه واليت أقروها بتوافق اإلرادات حيث ذهب جملس الدولة الفرنســـــــــي يف قضـــــــــية  

ــائه وبطريقة  ( إىل أن )من حيث Bordeauxإانرة مدينة بوردو ) ــل أن عقد االلتزام ينظم حىت انقضـــــ األصـــــ
 .(41) لائية االلتزامات املتبادلة لكل من امللتزم ومانح االمتياز(

أما القضاء اإلداري املصري فنجدت حافاًل ابألحكام اليت تؤيد حق االدارة يف التعديل االنفرادي للعقد 
تلف العقود االداريــة عن العقود املــدنيــة الــا  فقــد اكــدت حمكمــة القضــــــــــــــــاء االداري على ذلــك بقوهلــا "خت

ـصــــاص يف تنظيم املرفق وحتديد قواعد تســـــيريت،   ـصــــلحة عامة.. ان االدارة وهي صـــــاحبة االخت تســـــتهدف م
ــلحة"، وقد اكدت احملكمة االدارية العليا  ـصـــ ــرورة وحيقق تلك امل للك حق تعديل العقد مبا يالئم هذت الضــــ

الدارـية تتميز عن العقود املـدنـية بطـابع خـاص هو احتـياجـات املرفق اـلذي ذات املـبدأ "إذ قررت ان العقود ا
ـصـــلحة االفراد ا اصــــة يرتتب على ذلك أن  ـصـــلحة العامة على م يســــتهدف العقد تســــيريت وتغليب وجه امل
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.أما يف العراق فإن حمكمة التمييز قد أكدت (42) لإلدارة حق تغيري شــــروط العقد واضــــافة شــــروط جديدة" 
طبقاً لقاعدة )العقد   ةعلى أن أســـــــــــاا القوة امللزمة للعقد املدين أو اإلداري هو إرادة متعاقدي  يف أحكامها

ـصــــــــادر بتاري  ) ـصــــــــه )... وجد أن 23/10/1986شـــــــــريعة املتعاقدين( حيث جاء يف حكمها ال م( ما ن
غرامات احلكم املميز غري صـــــحيح ألن تعليمات تنفيذ مشـــــاريع وأعمال خطط التنمية فيما يتعلق بنســـــبة ال

هي توجيه للدوائر ذات العالقة، أما فيما بني املتعاقدين فالعربة مبا تضمنه العقد شريعة املتعاقدين فإذا كان 
، (43)عقد املقاولة بني الطرفني قد نص على مقدار الغرامة التأخريية فإن هذا النص هو الذي يعمل فيه...(

أكـد على عـدم إدمـاج تعليمـات تنفيـذ العقود احلكوميـة   وممـا يؤكـد هـذا االاـات أن جملس الوزراء احلـال قـد
ــنــة )1رقم ) ( املعــدلــة يف العقود احلكوميــة واعتبــارهــا جزءاً من العقــد بــل هي جمرد تعليمــات 2008( لســــــــــــ

تراعيهـا اجلهـات املنـفذة عـند إبرامهـا للعقود واملفهوم املخـالف هلـذا القول أن عـدم تضــــــــــــــمني العقود اإلدارـية  
التعليمـات ال جيعـل من هـذت التعليمـات ملزمـة للمتعـاقـد مع اإلدارة طبقـاً لقـاعـدة العقـد  حكمـاً ورد يف هـذت  

 .شريعة املتعاقدين
 ضمانات املتعاقد تجا  استعمال االدارة غري املشروع لسلطة التعديل: املطلب الثاني

ــتثنائية يف تعديل ما تربمه من عقود ادارية ال نظري   ــلطتها االســـــ هلا فيما تربمه من يقابل لتع االدارة بســـــ
عقود مدنية، التزام يقع عليها ابســتعمال تلك الســلطة وفقا لضــوابط 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.
ـصـــــــيل   يف ضــــــــوء ما تقدم ســــــــنتناول هذت الضــــــــماانت من خالل تقســــــــيم املطلب على فرعني وفق التف

 -االا:
 الفرع األول: االمتناع عن تنفيذ قرار تعديل العقد

ــادر من جـاـنب االدارة فيمـا يتعلق بتـعدـيل   صــــــــــــ للمتـعاـقد مع االدارة احلق يف االمتـناع عن تنفـيذ القرار ال
العقد اذا كان هذا التعديل خمالفا للقانون كما لو ااوز النسـبة اليت حددها املشـرع ا اصـة مبوضـوع العقد، 

ــر على    دون ان لـلك االدارة احلق يف توقيع جزاءات مـالـيه علـيه،إذ ان نطـاق صــــــــــــ تطبيق تـلك اجلزاءات يقت
ــلوك املتعـاـقد مـا ينطبق   حـاـلة االمتـناع عن تنفـيذ االلتزامـات التعـاـقدـية أو التقـاعس يف ادائهـا، وليس يف ســــــــــــ
عليه اي من الوصفني السابقني، ابعتبار ان التعديل املخالف للقانون ال يشكل تنفيذت التزاما قانونيا يتعني 

حـالـة قيـام االدارة بفريف اجلزاءات املـاليـة على املتعـاقـد املمتنع عن تنفيـذ قرار  على املتعـاقـد الوفـاء بـه، ففي  
التعديل فيكون من حقة اللجوء اىل القضــــــــــــاء الذي بدورت يبحث عن مدى مشــــــــــــروعية التعديل من اجل 

 .(44)؟معرفه اجلزاء الذي قامت االدارة بفرضه هل هو مشروع ام غري مشروع 

 
، 1999د. رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون املدين، النظرية العامة للحق، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،    -42

 .491ص
( من تقنني 230( مدين أردين، و)209و)  مدين جزائري،(  106( مدين كوييت، ) 196( مدين ليحم و)47/1املادة ):  ينظر  -43

 .( مدين أسباين1091( مدين فرنسي و)1134االلتزامات والعقود املغريب واملادة )
 . 2275ص ، 2007د. عبد اجمليد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين، مصادر االلتزام، املكتبة القانونية،  -44



  

 سلطات االدارة االستثنائية ف تعديل العقد االداري 

389 

 املطالبة إبلغاء قرار التعديل وبفسخ العقدالفرع الثاين: 
ــادر من جانب االدارة اذا كان هذا القرار غري   ـصــ للمتعاقد مع االدارة له احلق ان يطلب إبلغاء القرار ال
ـصـــلحة العامة فإذا  مشــــروع وان ادعت االدارة الا قد اســــتخدمت ســــلطا ا االســــتثنائية يف ســــبيل حتقيق امل

ـصــــادر من جانبه ـصــــلحة وفيه خمالفعن  ا بعيدا كان القرار ال للقانون جيوز للمتعاقد يف هذت   ةحتقيق تلك امل
احلالة ان يطعن يف هذا القرار ألن االدارة قد ا رفت يف اســتعمال ســلطا ا، اضــافه اىل ذلك ان االدارة قد 

إبرامه األمر  ال تســــتند يف اصــــدارت اىل مربر من تغري الظروف بعد إبرام العقد مبا جيعله غري حمقق للغاية من
الذي يكون بوسـع املتعاقد مع اإلدارة معه الطعن على قرار التعديل وذلك النعدام السـبب إذ ان القرار قد 

 .(45)افتقد اىل احلالة الواقعية والقانونية اليت تربر اصدارت 
ـصـــاد ر من اضــــافه اىل ذلك يســــتطيع املتعاقد مع االدارة ان يطلب فســــ  العقد إذا كان قرار التعديل ال

جــانــب االدارة يؤدي اىل االخالل ابلتوازن املــال للعقــد، أو القــاء التزامــات جــديــدة عليــه تتعــدى امكــاانتــه 
ــورة كبرية، ففي هذت احلالة   ـصـــــ ــأن وفائه بتلك االلتزامات ارهاقا ماليا ب الفنية أو املالية، حبيث يكون من شــــــ

لك ان املتعاقد عندما اقدم على ابرام العقد  يلجأ املتعاقد اىل املطالبة بفســـــــــ  العقد، ويرجع الســـــــــبب يف ذ
كان يف اعتبارت أوضــــــــــــــاعا معينة تتعلق إبمكاانته وقدراته الفنية، األمر الذي ال جيوز معه لإلدارة حتميله مبا 

. هـذا  (46)جيـاوز تلـك القـدرات، إذ يكون لـه يف هـذت احلـالـة املطـالبـة ابلتعويض إذا كـان هنـاك مربر لـذلـك  
اخر جند ان املتعاقد عندما يطلب بفســـــــــــ  العقد االداري ال يعين انه قد حتلل من من جانب ومن جانب 

التزاماته ااات االدارة بل يبقى مســــــــؤوال امامها حلني البت بطلب الفســــــــ  من قبل القاضــــــــي االداري فهذا 
 .(47)االلتزام يبقى قائما حىت يصدر قرار الفس  

 الخاتمة

 -النتائج والتوصيات ميكن االشارة اليها وفق االا: لقد توصلنا يف حبثنا هذا اىل مجلة من
 أوال: النتائج

اتضـــــــح لنا من خالل البحث ان االدارة تتمتع ابمتيازات وســـــــلطات اســـــــتثنائية يف مواجهة املتعاقد -1
 معها من اجل ممارسة الرقابة على تنفيذ العقد وتعديله.

ــتند اىل نص قانوين جييز   ن  إ -2 ــرورة ان تســ احلقوق واالمتيازات اليت تتمتع  ا االدارة ال يشــــرتط ابلضــ
ــتخدام هذا احلق ويف احياان اخرى ال  ــة هذا احلق ففي احيان جند وجود نص جييز لإلدارة اســ لإلدارة ممارســ

قا من مبدأ ضـــــــــــمان انتظام ملنع االدارة من ممارســـــــــــة حقها يف الرقابة انطال  اً قئيوجد ولكن ذلك ال يعد عا
ســري املرفق العام وحتقيق املصــلحة العامة فهو يعد من القواعد العامة إذ يعد هذا االســتثناء من النظام العام 

 وال جييز لإلدارة خمالفته.

 
 .60ص ،مصدر سابق ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة -45
 .460ص ،مصدر سابق ،سليمان الطماوي -46
 .60ص ،املصدر السابق  ،عبد العزيز عبد املنعم -47
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 27:  العدد

ــة االدارة هلذا احلق يوجد فيه اختالف فالبعض إن  -3  يذهب اىل القول ابنه   موقف الفقه ااات ممارســــــــــ
ــوص عليها يف القوانني ودفاتر ال جيوز ممارســـــــــ  ـصــــــ ــروط املن ة الرقابة من جانب االدارة اال يف احلاالت والشـــــــ

الشــــــــــــــروط، بينمـا يرى اجلـانـب االخر ان خلو العقـد االداري من نص يعطي لإلدارة حقـا يف الرقـابـة على  
تمدت من املبادئ لإلدارة كســلطة عامة تســ   اً تنفيذت وال حيرم االدارة من هذا احلق، ابعتبارت حقا اصــيال مقرر 

 العامة للقانون االداري وليس من نصوص العقد.
اتضـــــــح لنا ان ســـــــلطة االدارة يف تعديل العقد ليســـــــت مطلقة من كل قيد وان االدارة ال لتلك أن -4

لس املزااي املــاليــة املتفق عليهــا يف العقــد والــذي يتمتع  ــا املتعــاقــد معهــا، فيجــب على االدارة املتعــاقــدة أن 
 دود املشروعية القانونية وهو ما يستلزم صدور التعديل من السلطة املختصة قانوان إبجرائه.تلتزم ح 

 ثانيا: التوصيات
املنازعات الناشــــــــــئة عن العقود االدارية ما زالت خاضــــــــــعة للمحاكم العادية ابلرغم من انشــــــــــاء  إن  -1

يعات خاصــة لتنظيم العقود االدارية احملكمة االدارية يف العراق، ابإلضــافة اىل ذلك عدم وجود قوانني وتشــر 
بشــــــــكل مســــــــتقل ومنظم، مما قد يؤدي اىل حدوب الكثري من املشــــــــاكل من الناحية النظرية وحىت العملية 

ـصــل النزاعات ا اصـــة    مةلذلك نقرتح على املشـــرع العراقي ان يعطي حملك القضـــاء االداري اســـتقاللية يف ف
 ابألمور االدارية بعيدا عن القضاء العادي.

نقرتح على املشــــــرع العراقي معاجلة الكثري من الثغرات املوجودة يف التشــــــريعات العراقية القائمة فيما  -2
 يتعلق بتحديد قواعد وطرق ابرام العقود االدارية وسلطات االدارة وحقوق املتعاقد.

ة واألعمال ندعو املشـرع ووزارة التخطيط إىل إعادة النظر يف دفاتر الشـروط ا اصـة ابألعمال املدني-3
ــة املدنية  صـــــــــــــد بذلك )الشـــــــــــــروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندســـــــــــ الكهرابئية وامليكانيكية والكيمياوية ونق

(، والشــروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندســة الكهرابئية وامليكانيكية 1988بقســميها األول والثاين لســنة )
جعلها متوافقة مع املعايري الدولية للعقود م( من خالل  1988األول والثاين لســــــنة )  والكيمياوية بقســــــميها

 اإلدارية.
نوصـي ابسـتبعاد جزاء الفسـ  الذي يقع بطلب من املتعاقد بسـبب ااوز اإلدارة القيود الشـكلية أو -4

املوضــــــوعية لســــــلطة التعديل، ألن  الفســــــ  يعين انقضــــــاء الرابطة التعاقدية بني اإلدارة واملتعاقد معها، وهذا 
 مما يؤدي إىل اإلضرار ابملصلحة العامة. -شل جزء من تنفيذ خطة التنميةيؤدي بداهة إىل 

 المصادر

 أوال: الكتب
 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، بال سنه طبع.1ابراهيم الفيايف، العقود االدارية، ط .1
الكوييت واملـقارن مع شــــــــــــــرح  إبراهيم ـطه الفـيايف، العقود اإلدارـية، النظرـية الـعاـمة وتطبيـقاـ ا يف الـقانون   .2

 .1981، 1م(، مكتبة الفالح، ط1946( لسنة )37قانون املناقصات الكوييت رقم )
 .1998، دار وائل للنشر، عمان، 1اعاد القيسي، الوجيز يف القانون االداري، ط .3
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،بدون دار نشـــــــــــــر. 2، ط2ألياا انصـــــــــــــيف، موســـــــــــــوعة العقود املدنية والتجارية، مفاعيل العقد، ج .4
1998. 

 .2006، منشورات احللحم احلقوقية، بريوت، 1، ط1ني عثمان، اصول القانون االداري، جحس .5
 .2010، دار وائل للنشر، االردن،  1، ط2محدي القبيالت، القانون االداري، ج .6
رمضـــــــــان أبو الســـــــــعود، شـــــــــرح مقدمة القانون املدين، النظرية العامة للحق، دار املطبوعات اجلامعية،  .7

 .1999االسكندرية، 
مضـــــــــان أبو الســـــــــعود، شـــــــــرح مقدمة القانون املدين، النظرية العامة للحق، دار املطبوعات اجلامعية، ر  .8

 .1999االسكندرية، 
 .2008، دار الفكر العريب،القاهرة،5سليمان الطماوي، االسس العامة للعقود اإلدارية، ط .9

 .1991، القاهرة، مسري صادق، العقد االداري يف مبادئ االدارية العليا، دار النهضة العربية .10
م( املعدلة 1988الشــــــــروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندســــــــة املدنية بقســــــــميها األول والثاين لســــــــنة ) .11

 الصادرة عن وزارة التخطيط.
ــاًء وحتكيمـا، دار الفكر   .12 ــوـية مـنازعـاـته قضــــــــــــ عـبد العزيز عـبد املنعم خليفـة، تنفـيذ العقود االدارـية وتســــــــــــ

 .2010اجلامعي، االسكندرية، 
 .2007يد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين، مصادر االلتزام، املكتبة القانونية، عبد اجمل .13
 .1976القاهرة،  علي الفحام، سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري، دار الفكر العريب، .14
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 المسؤولية الجنائية عن جريمة االهمال 

Criminal Liability of Negligence crime 

 Assist. Lect. Murtaja A. Mustafa (1)م.م. مرتجى عبد الجبار مصطفى 

 الملخص

موضــــــعه الطبيعي هو الركن املادي  يكون  ،ســــــلحمالســــــلوك ال تلك اجلرمية الناشــــــئة مناإلمهال  جرمية  إن  
ــعناللجرمية وابلتال   ــلة بني ا طأ غري العمدي واإلمهال واجلرمية غري العمدية  وضـ اليت وقع كثري ، حدود فاصـ

يســاوي اجلرمية غري العمدية بل هو ميثل الركن املعنوي فيها   يف شــبهة ا لط بينهما. فا طأ غري العمدي ال
ـصــــــــــد اجلرمي يف اجلرمية العمدية اىل جانب ركنها   فان اجلرمية غري العمدية تتضـــــــــــمن ذاول ،والذي يقابل الق

ــع الطبيعي للخطــأ غري العمــدي هو الركن املعنوي يف حني أن   ،ركنــا مــاداي  املعنوي وهــذا يعين أن املوضــــــــــــ
ــلوك مـادي معني ابلرتك او االمتـناع هلـ موضــــــــــــــع اإلمهـال هو الركن املـادي. فـاإلمهـال وفقـا   ذت الرعاي هو ســــــــــــ

 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 

 
   جامعة كربالء / كلية الطب البيطري -1
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 abandonment or abstention is a breach of the duty of care and caution 

resulting from the crime of intentional. 

 المقدمة

طـار الورـائف التقليـديـة للـدولـة، واملتمثلـة يف توفري األمن اـلداخلي وا ـارجي والـدفـاع واقـامـة العـدل ايف  
اء أعمــال وريفتــه ممــا يرتتــب عليــه يف أد  ةعــامــ   ةوادارة املرافق العــامــة، قــد يهمــل املورف أو املكلف يــدمــ 

 ةومصايب اجلهة اليت يعمل  ا، فضال عن إن اخالل املورف أو املكلف يدم  الموالاضرار جسيمة تلحق  
كما كانت يف املاضـــــــــــــي، بل أصـــــــــــــبحت   خلديبيةبواجبات وريفته وامهاله يف ادائها مل يعد جمرد جرمية   ةعام

 ايقاع العقاب حبقه.جرمية جنائية ترتب مسؤولية مرتكبها وتوجب 
ويف إطار الورائف احلديثة للدولة املعاصـــــــــــرة قد تتضـــــــــــاعف فرص ا طر ووقوع احلوادب غري العمدية 

ففي املشروعات الصناعية الكبرية واليت تستخدم فيها اآلالت واملعدات    ،ثر للتقدم العلمي والتكنولوجيأك
ئية، بل واحياان الطاقة الذرية أو النووية يف الدول امليكانيكية وتســـــــــــتعمل يف تدويرها القوى الغازية والكهراب

ــرار اآلالتاملتطورة، قد يهمل املهندا أو العامل يف إدارة هذت   الموال، مما يرتتب عليه احلاق افدح اإلضــــــــ
ـصــــــايب الدولة انهيك عما يلحقه من أضـــــــرار فادح  وقد يرتتب ذلك األثر  ،الرواح املواطنني وصـــــــحتهم ةوم

ــتخدام عن عدم مراعاة القو  ــروعات او نتيجة اســــ اعد واألنظمة والتعليمات املنظمة للعمل داخل تلك املشــــ
ــبب نقص ا ربة الفنية واملهارة املتطلبة   ــة أنواع معينة من األعمال وذلك بســـــ عمال غري قادرين على ممارســـــ

 ألدائها، أو بسبب إرهاق رب العمل هلم، وعدم توفري الظروف املناسبة للقيام  ا.
فمع تنوع وســــائل املواصــــالت االلية  ر،ل االوســــع للجرائم الناشــــئة عن اإلمهال هو جمال املرو ولعل اجملا

املختلفة من طائرات وســفن وقطارات وســيارات ودراجات، ومع زايدة أعدادها واتســاع نطاق اســتخدامها 
 .اآلالتإمهال سائقي هذت  تتزايد على  و طردي اجلرائم غري العمدية اليت ترتتب على

ــري اىل راهرة غريبة  ـصــاءات تشـ ــائقي املركبات جند أن االح وفيما يتعلق  رائم املرور املرتكبة من قبل سـ
 .وهي تزايد عدد جرائم القتل واالصابة غري العمدية تزايدا فاقت به عدد جرائم القتل واإلصابة العمدية

ــان اىل التطور فالتقدم العلمي والتقين الذي طرق ابواب خمتلف جماالت احلياة والذي ه دف به االنســــــــ
وهو اتســــــــــاع دائرة األنشــــــــــطة اليت يرتتب على مزاولتها تعريض حياة اإلنســــــــــان   والرقي، كان له مثن ابهظ،

 وسالمة جسمه وصحته للمخاطر.
 االهمال واركانها  يمةمفهوم جرالمبحث األول: 

واســباب حدوثها ضــمن   ألجل التعرف على جرمية االمهال البد من بيان ماهية جرمية االمهال وصــورها
 ساا القانوين لإلمهال واركانه.االاملطلب االول ويف املطلب الثاين نتعرف على 
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 املطلب األول: تعريف االهمال وصور :

 تعريف اإلمهال :ولالفرع اال
يقال أمهل الشـيء  هو ترك الشـيء و عدم اسـتعماله اما عن عمد أو نسـيان، و اللغةاإلمهال يف يعرف 

   -  أي ترکه و مل يعن به
 
التشريعات اجلنائية املقارنة مل   ، اما يف(2)  هو املرتوك بال عناية او رعاية  -  لمَ ه  و امل

طأ اتركة مهمة بوصـــــــــفه صـــــــــورة من صـــــــــور ا  إبيرادتنص عليه لتورد تعريفا حمددا لإلمهال و امنا اكتفت اب
و حتديد مدلوله مســــــــــألة تســــــــــتحق الوقوف عندها و   ،وجد الفقه تعريف اإلمهالاو من هنا    ،تعريفه للفقه

والفقه قد عرف االمهال ب" اختاذ الفاعل البحث فيها، و على حد ســــــــــــــواء مع ابقي املســــــــــــــائل الفقهية، 
ــلوكا منطواي على خطر وقوع امر حيظرت القانون ومخول ارادته يف م ــاء اىل ذلك ســــ نع هذا ا طر من االفضــــ

االمر"، وجرميـة االمهـال "جرميـة غري عمـديـة تقع نتيجـة ألغفـال اجلـاين او امتنـاعـه عن االلتزام ابختـاذ احليطـة  
، وتعرف ايضــــــا "ابلا اجلرمية اليت (3)واحلذر اليت اوجبها القانون على االفراد من اجل منع حدوب ضــــــرر"  

ـصـــد الفاعل وقوعها فالضــــرر يف اجلرمية نتيجة لســــوء تقع من خطأ الفاعل، واليت ت عين الا اجلرمية اليت ال يق
 ، اال ان (4)تصرفه يف الوقت الذي كان من امليسور عليه ان يتوقع ابن تصرفه قد يؤدي اىل اوخم العواقب"  

 و يف داخل كل مدرســــــة رهرت اااهات عديدة، فظهرتقامت بتعريف هذت اجلرمية،  عدة مدارا فقهية 
و االاـاهـات، فـاالاـات االول ذهـب اىل أن اإلمهـال هو   اآلراءاملـدرســـــــــــــــة االجنليزـية، و رهر فيهـا عـدد من  

حالة ذهنية تتمثل أساسا يف االاات املعنوي اىل الالمباالة املخلة فيما يتعلق بسلوك املرء و نتائجه، و طبقا 
( اىل تعريف Atkin، و ذهب اللورد)(5)هلذت الرعية فان الشــــــــــــــخص املهمل هو الشــــــــــــــخص الذي ال يبال

ويؤخـذ  ،  (6)"  عـدم اختـاذ العـناـية او نقص املهـارة اليت هي واجـب على اجلـاين اـات اجملىن علـيه    "اإلمهـال ابـنه  
أذ يــدخلــه ،  على هــذا االاــات انــه قــد خلط بني اإلمهــال و عــدم املبــاالة و الــذي هو حمــل خالف الفقهــاء

جيعل اجلرمية الناشـــــــــــــئة عنه غري عمدية، يف حني يدخله البعض االخر يف نطاق  البعض يف نطاق ا طأ مما  
ـصــد اجلرمي، عندما يقوم الشـــخص بســـلوك خطر و يتوقع أن ينتج عنه ضـــرر  اال انه ال يكرتب للنتيجة   اً الق

ة و فيه ال يقبل اجلاين ابلنتيجة االجرامي ،و يسـتمر بذلك السـلوك و هو ما يعرف لدينا ابلقـصد االحتمال
ــلوك و ليحدب ما حيدب بعد ذلك،  ــتوي لديه امر وقوعها او عدمه، فاجلاين ايا ابلسـ املتوقعة و لكن يسـ

 .(7)و يف هذت احلالة تكون اجلرمية عمدية

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

6- Edward Jenks: The book of English law, fifth edition, 1952.  
/ ب( من قانون العقوابت العراقي على انه "تكون اجلرمية عمدية اذا توافر القصد اجلرمي الدي فاعلها و تعد 34تنص املادة )  -7

و تقابل هذت املادة يف قانون   ،املخاطرة حبدوثها"  اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فأقدم عليه قابال  -اجلرمية عمدية كذلك. ب
(،و ۱۸۸املادة )1949الصادر عام    148(، و يف قانون العقوابت السوري املرقم  ۱۸۹املادة )   1943لسنة    340العقوابت اللبناين املرقم

 (.64املعدل املادة ) 1960لسنة  11يف قانون العقوابت األردين املرقم  
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الســـــــلوك، و  اما االاات الثاين يف املدرســـــــة االجنليزية، فيذهب اىل عد اإلمهال ضـــــــراب مميزا من ضـــــــروب 
ــارة و ،  اجبــات احليطــةابنــه االخالل بو "ابلتــال يعرفــه   واختــاذ احليطــة يعين االحتيــاط اــات افعــال املرء الضـــــــــــــ

 .(8)"االمتناع عن انواع السلوك ا طر غري املعقول
ومل تكن املدرسـة الفرنسـية بعيدة عن تناول هذت املسـالة البالغة األمهية، فقد رهرت داخل هذت املدرسـة  

ــر، امـا يف عـدم تقـدير النـتائج ان ا طـ "ذهـب الراي الغـاـلب فيهـا اىل    عـدة آراء، صــــــــــــ أ يف حـاـلة اإلمهـال ينح
او ابالعتقـاد ابن هـذت النتـائج ال ميكن أن حتـدب، او بعـدم اختـاذ   الضـــــــــــــــارة للعمـل اـلذي يقوم ـبه الفـاعـل،

ــتــاذ )، و (9)"االحتيــاطــات الالزمــة ملنع حــدوثهــا ان خطــأ اإلمهــال أو عــدم "(اىل  Laguierيــذهــب األســــــــــــ
و ينحـصــر يف عدم اختاذ  ابلنتيجة، وهو يفرتيف توقع النتيجة على الا ممكنة، االحتياط، ال يتضـــمن الرغبة

 .(10)ر"االحتياطات اليت كانت لنع من حدوب الضر 
تعريفـه ابنـه   ويف اطـار الفقـه العريب رهرت عـدة ااـاهـات يف تعريف اإلمهـال، أذ يـذهـب بعضــــــــــــــهم اىل

ـصـــر   يقتضــــينكول اجلاين عن اختاذ ما  " ـصـــول النتائج الضــــارة، و تتمثل يف واجب احليطة و التب لتفادي ح
و يف االاات  ،(11)"صـــــورة ما اذا اختذ اجلاين موقفا ســـــلبيا فلم يقم مبا من شـــــأنه احليلولة دون وقوع الضـــــرر

صـورة ا طأ احلاصـل بسـلوك سـلحم ابلرتك او االمتناع او الغفلة عن اختاذ االحتياطات "ذاته يعرفه آخر ابنه  
 . "ذر و اليت من شالا احليلولة دون وقوع النتيجة الضارةاليت يدعو اليها احل

واملالحظ على هذت التعريفات اغفاهلا حتديد طبيعة العالقة النفســــــــــــية بني اإلرادة و النتيجة االجرامية، 
يف حني كان ابستطاعته ومن   النتيجةيتوقع فيه اجلاين حدوب  تتخذ أحد مظهرين، االول ال العالقةوهذت  

 يقبلها. ارادته اليها وال هال تتجولكن  اإلجرامية النتيجةواجبه ذلك، والثاين يتوقع فيه اجلاين 
واجب احليطة واحلذر و ما  يقتضــــــــــــياغفال اجلاين اختاذ ما  "وذهب ااات اثلث يف تعريف اإلمهال النه

لليه قواعد ا ربة االنســــــانية العامة توقيا للنتائج الضــــــارة حيث يتخذ ا طأ مظهرا ســــــلبيا يتمثل يف ترك او 
االاات نفســـــــه ذهب بعضـــــــهم    بذات، "حدوب النتيجة اإلجراميةاالمتناع عن اختاذ العناية الالزمة لتجنب 

سـلوك سـلحم مفادت عدم االلتزام ابحليطة و احلذر الواجبني، فالشـخص احلذر هو  "  ابنه إىل تعريف اإلمهال،
الذي يتصرف ابالنتبات و احليطة الالزمة لعدم اإلضرار مبصايب و حقوق الغري و على قدر االنتبات و احليطة  

ة اإلمهـال، و ـلذـلك ـيدخـل يف تقـدير اإلمهـال امكـانـية الشــــــــــــــخص على تنفـيذ الواجـب املفرويف تكون درجـ 
 .(12)" بقواعد السلوك العامة وفقا للظروف اليت يباشر فيها سلوكه

هي االقرب حلقيقة اإلمهال و ماهيته   لإلمهالويف راينا املتواضع ان التعاريف اليت جاء به االاات الثالث  
ـــية بني االرادة و النتيجـة اجلرمـية    ـفألـاو مع ذـلك   صــــــــــــــورتيهـاتغفـل حتـدـيد طبيعـة العالـقة النفســــــــــــ و هو ـما   ب

 جيعلها انقصة. 

 
 . 165ص ،املصدر السابق ،د. صفية حممد صفوت -8

9 . 164ص ،املصدر السابق ،د. صفية حممد صفوت -  
10- Jean Laguier: droit penal generalet procedure penal toisieme, Dallos paris edition, 1970, p23. 

العام دراسة مقارنة  ،د. مسري عالية  -11 القسم  العقوابت يف  للدراسات وا  ،شرح قانون  لبنان   ،لنشر والتوزيعاملؤسسة اجلامعية 
 . 255- 254ص  ،۱۹۹۸
 . 344ص  ، ۲۰۰۱ دار النهضة العربية القاهرة ،۳قانون العقوابت القسم العام ط ،د. مأمون حممد سالمة -12
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ان يغفل اجلاين القيام مبا ابنه "  (13)عرفه بعضـــــــــــــهم ، منها ما  لإلمهالوطرح الفقه العراقي عدة تعاريف 
عن  أمهال عن ا طأ اذا نشــــــ واجب احليطة و احلذر ليتفادى حدوب النتائج االجرامية و يعرب اإل يقتضــــــي

ــيها احلذر و من شـــ  ــلحم يتخذت اجلاين حيال ما ينبغي أن يتخذ من احتياطات يقتضـ لا أن حتول أموقف سـ
 ".دون وقوع الضرر

ــلحم الذي يتمثل ابلرتك او االمتناع عن  إن   ــورة املوقف االرادي الســــ اإلمهال يتخذ يف مجيع األحوال صــــ
دوب النتيجة الضـارة، و مثال ذلك صـاحب السـيارة الذي يسـري بسـيارته يف اختاذ العناية الالزمة لتجنب ح 

ـصــــدم أحد األشـــــخاص على الرغم من رعيته له على مســـــافة ميكنه   شـــــارع مزدحم ابملارة و بســـــرعة كبرية في
 .الوقوف  ا لو كان يسري ابلسرعة املقررة و العادية

عدل اورد االمهال ضــــــمن صــــــور اجلرائم غري  امل  1969لســــــنة    111اما القانون العقوابت العراقي املرقم  
منه "تكون اجلرمية غري عمدية اذا وقعت النتيجة االجرامية بســبب خطأ الفاعل ســواء 35العمدية يف املادة  

كـان هـذا ا طـأ إمهـاال او رعوـنة او عـدم انتـبات او عـدم احتـياط او عـدم مراعـاة القوانني واالنظمـة واالوامر"،  
ـصــــــر وهي االمهال والرعونة وعدم االنتبات وعدم ففي هذت املادة حدد ال قانون صـــــــور ا طأ على ســـــــبيل احل

 احتياط وعدم مراعاة القوانني واالنظمة واالوامر.
 الفرع الثاين: اسباب االمهال

االمهال هو ختاذل ارادة ويرجع ســـــــبب هذا التخاذل فيها من عدة عوامل اثرت على صـــــــفة االنتبات يف 
ـصـــــف يف الغالب انه احد صــــــور  االنســــــان وعدم حتريكها ألجل تفادي االمر ا طري، فالســــــلوك املهمل يت

لبية عند الفرد  الســــلوك الســــلحم، ومن الناحية الســــيكولوجية او التكوينية يف االنســــان يعد االمهال صــــفة ســــ 
وهو عكس االهتمام الذي يعد صـــــــــفة اجيابية.وقد تعود العوامل اليت اثرت يف هذا الســـــــــلوك اىل النســـــــــيان 

 :(14)الشخص القيام بواجباته او تقاعسه عن القيام  ا، هذا ما سنوضحه كما يلي 
عند اللزوم، النســـيان: اذا كان الفكر يفرتيف قابلية الشـــخص على حفظ معلومات معينة واســـرتجاعها 

من معلومات ســــــــابقة، وهذت احلالة ترجع اىل   اتهفان النســــــــيان هو عدم قدرة العقل على االســــــــتذكار ما ف
عوامل نفســية تؤثر يف الشــخص من توقع الضــرر الذي قد حيدب نتيجة ســلوكه، حث االرادة على تفادي 

ــلوك، يف حني كان إبمكان ــرة الســـــ ه او من واجبه توقع ذلك. تلك النتيجة او عدم توقع الضـــــــرر قبل مباشـــــ
فالنســــيان على نوعني نســــيان عادي وهو الذي ينتاب الشــــخص يف احلياة اليومية من دون ان يكون ذلك 
حلالة مرضــــية والســــبب يف ذلك هو اكتســــاب خربات جديدة تؤثر على ا ربات القدمية وتطغى عليها، او  

ك املعلومة، او يكون مصدر النسيان عدم استخدم اشخص لتلك املعلومات لفرتت طويلة حبيث تنسى تل
ــبب  ــية منها االرهاق النعاا القلق الغضـــــب ا وف اليت تســـ اىل ا طأ يف التعلم او اىل عوامل داخلية نفســـ
شــــــرود ذهين مما تؤدي اىل اغفال ذلك الشــــــخص االحتياطات الالزمة،او قد يكون النســــــيان مرضــــــي اليت 

لنســيان العادي حبيث يفقد الفرد امكانياته الفكرية ا اصــة  تتســع دائرة النســيان اىل اوســع نطاق اكثر من ا
 

 .۱۸۱ص ،۱۹۹4مطبعه الزمان بغداد   ،شرح قانون العقوابت القسم ا اص ،د. فخري عبد الرزاق احلديثي -13
دائرة التحقيقات حزيران    ،حبث مقدم اىل هيئة النزاهة  ،اجلسيم يف اداء الوريفة العامة  جرمية االمهال  ،ابراهيم محيد كامل  -14
 .6ص ،2008
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 27:  العدد

ـصــــيب الشـــــخص   ــيان نتيجة حادب ي وقدرته على اكتســـــاب املعلومات واملهارات والذي يكون ذلك النســـ
 فجأة يفقدت الذاكرة.

التقاعس عن اداء الواجب واحليطة: قد يفســر علماء النفس حالة النســيان اىل كولا صــفة من صــفات 
لنامية اليت تؤثر على االنتاجية ويرجع الســــــبب يف ذلك ان الدول املتقدمة تقيم دورات وندوات  اجملتمعات ا

تثقيفية توضـح للعامل واجباته اليت يتحملها وتوضـح له وسـائل احليطة واحلذر املناـسبة لكل مفاصـل االنتاج  
اختـاذهـا واحليطـة من كـل إلجراءات الواجـبة  اوتوفر ـله االمكـاانت امـلادـية من ادوات العمـل، كـل ذـلك ألجـل  

 مظاهر السلوك البشري الضار.
 املطلب الثاني: عناصر جريمة االهمال واساسها القانوني

ســـــــــــــــاا القـانوين جلرميـة االمهـال يف الفرع االبعـد ان بيـنا انفـا مـاهـية جرميـة االمهـال، حري بـنا هـنا معرفـة  
 يعاقب عليها القانون.، االول وعناصرها املكونة هلا يف الفرع الثاين عندما تتحقق

 :االساس القانوين لإلمهال: الولالفرع ا
فـالقـانون    ،ـيذهـب الفقـه اجلـنائي إىل أن اإلمهـال ال يقوم مبجرد اخالل اجلـاين بواجـبات احليطـة و احلـذر

اىل نتيجة اجرامية معينة، وابلتال فالبد  املفضــيال يعاقب على الســلوك يف ذاته وامنا يعاقب على الســلوك  
ـــبة لتـلك  من   توافر رابطـة امع االرادة ابلنتيجـة اليت وقـعت ابلشــــــــــــــكـل اـلذي جيـعل من هـذت االرادة ابلنســــــــــــ

ــفهـا ابو النتيجـة حمـل لوم القـانون   ، هـذا وفق املفهوم (15)إجراميـة  لـا ارادة  مؤاخـذتـه، و ابلتـال ميكن وصــــــــــــ
ـصـــــر الرئيس من عناصــــــر التقليدي للجرمية، و  العالقة النفســــــية اليت تربط االرادة ابلنتيجة اإلجرامية هي العن

ا طأ فمىت ما انتفت هذت العالقة انتفى حمل املسؤولية وانتفى االساا القانوين ملساءلة الفاعل عن النتيجة 
. اـما املفهوم احلـدـيث للجرمـية ان القوانني اجلـنائـية قســــــــــــــمـت اجلرمـية وفق النتيجـة الواقـعة (16)ه  اليت وقـعت منـ 

منها اىل جرمية الضــرر وهي اليت لثل النتيجة االجرامية املرتتبة على النشــاط االجرامي يف احلاق ضــرر فعلي 
ـصــــلحة احملمية واملقررة يف القانون مثل جرمية القتل إبزهاق الروح احملرت  مة، وجرمية ا طر اليت لثل النتيجة ابمل

ـصـــــــــلحة احملمية وفق  الواقعة بناء على النشــــــــــاط االجرامي دون حدوب ضــــــــــرر فعلي بل هو خطر يهدد امل
طر ا القوانني، فهذت ا طورة هي اليت حياســــــب عليها القانون، فالقوانني اجلنائية وضــــــعت العقوبة لتفادي  

ـصــــلحة وهذت اجلرائم قد قرر  ـصــــلحة من احتمال التعريف اىل الذي يهدد امل ها الفقه احلديث ألجل محاية امل
 ا طر دون وقوع الضرر الفعلي عليها مثل احراز السالح بدون ترخيص.

 :صورتنياحدى  خذتالعالقة النفسية اليت تربط االرادة ابلنتيجة اإلجرامية ت وهذت
يلولـة دون حـدوثهـا يف حني كـان ال يتوقع فيهـا اجلـاين حـدوب النتيجـة فال يبـذل أي جهـد للح  :األوىل

ــر( او  ـصـــ ــورة )ا طأ غري الواعي( او )ا طأ بغري تب ـصـــ ــتطاعته بل ومن واجبه ذلك ويطلق على هذت ال ابســــ
 .)ا طأ بدون توقع(

 
شركة البهاء للربجميات و الكمبيوتر و النشر االلكرتوين االسكندرية   ،شرح جرائم القتل و االصابة ا طأ  ،د. عبد الفتاح مراد  -15
 .353ص  ،2004
 .420ص ،۱۹۹۲مصر  دار املعارف ،4االحكام العامة يف قانون العقوابت ط ،ى السعيد د. السعيد مصطف -16
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ـصــورة الثانية فيتوقع فيها اجلاين امكانية ترتب النتيجة على ســـلوكه اال انه ال يقبل  ذت النتيجة و ال :  ال
ـــباب كـافـية معتمـدا او غري    ـملـبل اـنه يرغـب عنهـا وتتجـه ارادـته اليهـا   يف عـدم حـدوثهـا و يتوقع دون اســــــــــــ

ــورة تعبري )ا طأ الواعي( او )ا طأ  ـصـــــــ معتمدا على احتياط الا لن حتدب، و يطلق على ا طأ يف هذت ال
 مع التوقع( او )ا طأ املدرك( او )ا طأ مع التبصر(.

ــية بني اإلرادةا ــورا العالقة النفسـ والنتيجة توجب أن يكون حتقق النتيجة راجعا اىل خطأ اجلاين،  ن صـ
اخری بدون   صـــــورة اإلمهال لذا فان اإلمهال يكون اترة مع التوقع و  خذو حيث أن هذا ا طأ ميكن ان  

 .(17)توقع
ــام  يرجع الســـــبب يف ذلكالفقه اىل اااهات عديدة، و  ويف حبث االســـــاا القانون لإلمهال جند انقســـ

و يف هذا املوضـــع ســـنحاول  ، اجلرمية ألركان ابلنســـبة    حتديد موضـــع االمهالن أاالختالف بشـــ اىل  االنقســـام
يف فرعني، ندرا يف األول منهما اســـــــــــــاا اإلمهال، و يف الثاين موضـــــــــــــعه   لإلمهالحتديد الطبيعة القانونية  
 .ابلنسبة ألركان اجلرمية

، و ميكن رد هذا  موقع االمهال من اركان اجلرميةالقانوين او  هباينت آراء الفقه بشــــــــان حتديد اســــــــاســــــــ ت
من ينظر اليه من منظور نفسي داخلي اذ يعد   ، فمنهملإلمهالالتباين اىل اختالف الفقهاء يف زاوية نظرهم  

أن اإلمهال هو ارادة لســــــلوك خطر مع مخول االرادة يف منع "فريى بعضــــــهم  (18)"اإلمهال عيبا يف االرادة "
 .(19)"ل اىل ضررهذا ا طر من التحو 

ويف االاات ذاته يرى بعضـــــهم ان اســـــاا اإلمهال يف حالة التوقع يتمثل يف أن اجلاين مل يبذل كل ما يف 
، اما اســاا اإلمهال يف حالة عدم (20)  وســعه من حيطة و حذر لتجنب ما توقعه من نتائج ضــارة لســلوكه

ــلوكه دون ان  التوقع فيتجســـد ابالمتناع االختياري للجاين عن بذل احليطة و احلذر و العناية عند اتيانه لسـ
يقدر النتائج اليت كان من املمكن توقعها، و هذا يعين ان اســــــــــاا اإلمهال هو اختالل االرادة يف توجيهها 

واجبات احليطة و احلذر، مما خيلق حالة خطرة تنذر  تقتضـــيللســـلوك الذي لارســـه بشـــكل ال يتفق مع ما 
ــارة اليت ق يف حني يعد  ،د يتوقعها اجلاين او ال يتوقعها مع انه كان مبقدورت أن يتوقعهابتحقق النتيجة الضــــــــ

ـصــــري اجلاين يف ادراك مدى ما يرتتب على ســـــلوكه من "بعضـــــهم االخر اإلمهال عيبا يف االدراك مقتضـــــات تق
ل نتائج ضـارة ابلوقت الذي يتوجب عليه احليطة و احلذر عند مباشـرته لسـلوكه و تـصرفاته، و اسـاا اإلمها

 .(21)"االنتبات هو ختلف الفهم و عدم
ــه اىل اإلمهـــال من منظور مـــادي اجتمـــاعي، فريى   ــانـــب من الفقـ ــات األول ينظر جـ ان "ويالف االاـ

اإلمهال ســـلوك ســـلحم مقتضـــات اخالل اجلاين بواجبات احليطة و احلذر مما يرتتب عليه االضـــرار ابحلقوق و 
ـصـايب احملمية قانوانً  اا اإلمهال هو الســلوك الســلحم املتمثل يف عدم االلتزام بواجبات ، و هذا يعين ان اســ امل

 
 .254ص ،مصدر سابق ،د. مسري عالية -17
 ، 2004مكتبة النهضة العربية القاهرة    ،ا طأ غري العمدي يف القانون الوضعي والشريعة االسالمية  ،د. امحد عبد اللطيف  -18

 .156ص
 .۹۲۷ص   ،۱۹۹۷االسكندرية  ،منشاة املعارف ،3ط النظرية العامة للقانون اجلنائي ،د. رمسيس  نام -19
 .45ص ،مصدر سابق ،2جرمية االمهال دراسة مقارنة ط ،د. وداد عبد الرمحن القيسي -20
  ، ۱۹۷۲  ،فة و العلوماملنظمة العربية للرتبية و الثقا  ،قواعد املسؤولية اجلنائية يف التشريعات العربية  ،د. حسن صادق املرصفاوي  -21

 .423ص
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ــلوك املهمل    ــلحم مهما   خذاحليطة و احلذر. و من املتفق عليه أن الســــــ ــلوك الســــــ ــورة الســــــ على الدوام صــــــ
 .(22)" تنوعت الكيفية اليت يظهر  ا

وهلما ذو مسة اجيابية ومن الناحية السيكولوجية هناك مفهومان متناقضان تسبغ على السلوك البشري، ا
ان اإلمهال بوصـفه مسة سـلبية غري  ،  (23)يطلق عليه تسـمية االهتمام، و الثاين ذو مسة سـلبية يسـمى اإلمهال

ـصـــــرفات بعض األفراد، يعد وليدا النقص او عدم توافق او صــــــراعات يف العوامل    مرغوب  ا تســــــبغ على ت
ـصــــرفات  االجتماعية و هو على نقيض االهتمام الذي يوصـــــف بكونه مسة اجيابية مرغواب  ا تســـــبغ على ت

بعض األفراد يف اجملتمع و الذي يكون وليد عوامل اجتماعية منشطة ابلدرجة األساا، مع سبق االفرتايف 
 .من الناحيتني الصحية و الفسيولوجية معاىفابن الفرد سليم 

مقتضــــــات أنه ال يوجد من   ان كال من مفهومي اإلمهال و االهتمام خيضــــــعان ملعيار موضــــــوعي نســــــحم،
ـصـــورة   ـصـــورة مطلقة و جمردة، واخر مهمل ابلفطرة و ب الناحية العملية املوضــــوعية انســــان مهتم ابلفطرة أو ب

بل ان كل بين البشــر و يف كل اجملتمعات وعلى تباينها ميكن أن خيلع على ســلوكهم صــفة  مطلقة و جمردة،
ندما نقول ان زيدا مهمل يف أداء واجباته اكثر من عمر اإلمهال او االهتمام و بدرجات متفاوتة نســبيا، فع

يعين ان امحـد مهمـل ابلفطرة او انـه بلغ درجـة عـاليـة من اإلمهـال داخـل    ن امحـد اكثرهم امهـاال فهـذا الأو  
ــواء، وهذا يعين انه ال يوجد   مقياا معني ميكن الركون اليه لقياا درجة اإلمهال او االهتمام على حد ســـــــــــ

ــلوك البشــــــري، اال انه يوجد افراد مهتمون و اخرون مهملون و اإلمهال او االه ـصـــــفة مطلقة يف الســــ تمام ك
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.
األشــخاص يف جمال اجتماعي معني، و يف ضــوء رروف وثقافة  واإلمهال بوصــفه مسة ختلع على ســلوك 

ـصــــية، تؤدي اىل  معينة، قد يعود يف حدوثه إىل عوامل نفســـــية داخلية تشـــــوب الدائرة الشـــــعورية من الشـــــخ
نســـــــيان ذلك الشـــــــخص القيام بواجبات احليطة و احلذر الواجبني، و قد تعود اســـــــباب حدوثه إىل عوامل 

 .(24) ل الفرد او تقاعسه عن القيام بواجبات احليطة و العناية الالزمةمادية اجتماعية تؤدي اىل اخال
 اإلمهالعناصر جرمية : الفرع الثاين

الفقهية، لذا أثري  اآلراءاجلرمية حمل خالف وتباين يف  ألركان لقد كان حتديد موضــــــــع اإلمهال ابلنســــــــبة  
الركن املعنوي، أم أن   ضـــــــمننه يدخل الركن املعنوي للجرمية، او اهو تســـــــاعل مفادت أيعد موضـــــــع اإلمهال  

 وهذا ما سنتناوله فيما  ا: الركن املادي هلا؟ضمن موضعه 
سـيزار بكاراي  )اهم مفكريها  التقليدية  املدرسـةويذهب اصـحاب هذا االاات وهم انـصار   االاات األول:
ــع الطبيعي  وجريمي بينتــام( هو الركن املعنوي   لإلمهــال، وجــانــب كبري من الفقــه الفرنســــــــــــــي اىل ان املوضــــــــــــ

ــبـة   ويرون أن العلـة يف ذـلك هي ان الركن املعنوي   لإلمهـال،للجرميـة، وليس للركن املـادي أي عالقـة ابلنســــــــــــ
مدي الذي وهي اما ان تتخذ صـورة القصـد اجلنائي او صـورة ا طأ غري الع  يضـم األصـول النفسـية للجرمية،

 
 . ۹۲9ص  ،مصدر سابق ،النظرية العامة للقانون اجلنائي ،رمسيس  نام د. -22
 .48ص ،مصدر سابق ،2ط جرمية االمهال دراسة مقارنة ،وداد عبد الرمحن محادي القيسيد.  -23
 .559ص  ،۲۰۰0 دار اجلامعة اجلديد للنشر االسكندرية ،النظرية العامة لقانون العقوابت  ،د. سليمان عبد املنعم  -24
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، امــا الركن املــادي فهو واحــد يف اجلرميــة العمــديــة وغري العمــديــة، فليس هنــاك أي فرق يف ابإلمهــاليتمثــل  
وتقوم هذت   ،اجلاين ونتيجة اجرامية وعالقة سببية تربط بينهما   تيهعناصرت، فهو يتكون من سلوك اجرامي  

ولكن   ،ووفقا هلا فان السـلوك هو سـبب النتيجة  ،النظرية على اسـاا الرتكيز على عنـصري السـلوك واالرادة
حســـــــــب هذت النظرية ال تدخل يف تكوين الفعل ولكن  فاإلرادةهذا الســـــــــلوك له ســـــــــبب هو ارادة اجلاين،  

تشــكل اصــله، أي أن الســلوك خيضــع لســيطرة االرادة وعلى هذا األســاا ينبغي اال يفهم الســلوك على أن 
وما ااهت اليه، اذ ان  اإلرادةيفرتيف البحث يف كيفية ااات  ه المن بني عناصـــــــــــرت االاات االرادي، أي ان

ــان اىل القيام ابحلركة العضــــــــــــوية او اختاذ  فاإلرادةهذا البحث يتعلق ابلركن املعنوي،   هي اليت توجه االنســــــــــ
 .(25) املوقف السلحم وال تدخل ابدا يف تركيب الفعل اذا الا تشكل أصله

ــلوك قـد حـدب عمـدا أو نتيجـة امهـال اال اذا حبثنـا يف ميكن التح  ففي جرميـة القتـل ال قق من أن الســــــــــــ
نطاق الركن املعنوي الذي يتفق فيه نوعا اجلرائم اباات االرادة اىل الســــــلوك، ولكن االختالف بينهما يظهر 

ففي اجلرائم العمدية تتجه االرادة اىل الســــــــــــلوك اإلجرامي اضــــــــــــافة اىل   ،النتيجة االجرامية إلرادةابلنســــــــــــبة  
اااهها إىل النتيجة االجرامية، اما يف اجلرائم غري العمدية فان االرادة تتجه اىل حتقيق نتيجة مشروعة ولكن 

فالسـلوك واحد والنتيجة واحدة وذلك ألن السـلوك هو الذي حرك    ،مع ذلك حتدب النتيجة غري املشـروعة
ــببية اليت أدت إىل النتيجة ــلة الســــ ــلســــ رمية العمدية وغري العمدية من حيث وابلتال ميكن اجلمع بني اجل ،ســــ

 .(26)الركن املادي
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
ـصــــار النظرية الغاية، اىل ة التقليدية احلديثة املدرســـــ يذهب اصـــــحاب هذا االاات   االاات الثاين:  وهم ان

له موضعا يف الركن املادي اضافة اىل موضعه يف الركن املعنوي، فالسلوك يف جانبه املادي    خذأن اإلمهال  
يقف عند احلركة العضــوية واجلســمية وامنا هو ســلوك يهدف لتحقيق غاية، أي متجه  وفقا للنظرية الغاية ال

ـصــدها الفاعل، وعلى هذا اىل غاية معي ــلوك لتحقيق غاية معينة  فإرادةنة ق ــد ماداي يف السـ الشـــخص تتجسـ
 .(27)واليت على اساسها جيب فهم احلقيقة االجتماعية والقانونية للسلوك 

ــلوك يتضـــمن   ــافةفالسـ ـصــيا، ذلك ألنه ااات ارادي اىل غاية معينة   ابإلضـ اىل اجلانب املادي جانبا شـــخ
ـصــــــي ميثله االاات االرادي، وهذا االاات االرادي هو    عرب عنه صـــــــاحبه بســـــــلوك خارجي، فاجلانب الشـــــــخ

 .(28) الذي مييز سلوك اإلنسان عن الظواهر الطبيعية اليت ال ميكن أن تتضمن شيئا من ذلك االاات
ي والذاملدرسـة الوضـعية )اهم مفكريها ملربوزو وجارفيلو وفريي(  ری انـصار هذا االاات ي  االاات الثالث:

ميثله جانب كبري من الفقه االجنليزي، ان اإلمهال ســــــــلوك اجرامي، وان موضــــــــعه الطبيعي هو الركن املادي 

 
 . ۱۱۹ص  ، ۱۹۸6مكتبة املعارف الرابط  ،1النظرية العامة للقانون اجلنائي املغريب ج  ،د. سامي النصراوي -25
ص   ،۱۹۷۱لية القانون جامعة بغداد  ك  ،رسالة ماجستري  ،املسؤولية اجلنائية عن ا طأ غري العمدي  ، يوسف الياا حسو  -26

4۹. 
عازار  -27 عادل  العمدية  ،د.  غري  للجرمية  احلديث  االجتماعية   ،املفهوم  للبحوب  القومي  مركز  اىل  مقدم  مقال 
 .12.ص1967،واجلنائية
 66ص ،۱۹۷۹دار النهضة العربية  ،املسامهة االصلية يف اجلرمية دراسة مقارنة ،د. فوزيه عبد الستار -28
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ـصــية بل موضـــوعية  ،للجرمية  ومقتضـــى هذا الرأي ال  ،ويعللون ذلك ابلقول أن اإلمهال هو ليس واقعة شـــخ
 .(29) يعد اإلمهال حالة ذهنية او شكال من اشكال الركن املعنوي بل يعد ضراب مميزا من ضروب السلوك

اإلمهـال هو نقيض الفطـنة وليس هـناك من "ويف معريف الـتدلـيل على هـذا الرأي يقول الفقـه)بولوك( ان  
من قانون املسؤولية التقصريية، اذ يعين اإلمهال ويستمد هذا الرأي اصوله "، يصـف الفطنة ابلا حالة ذهنية

 .(30)اإلخفاق يف الوصول اىل املستوى املوضوعي للرجل العادي
اجلرمية،   ألركان الفقهية اليت قيلت يف حتديد موضـــع اإلمهال ابلنســـبة    واآلراءوبعد اســـتعرايف االااهات 

، للجرميةن موضــعه الطبيعي هو الركن املادي  فأننا نذهب اىل عد اإلمهال ســلوكا ســلبيا ابلرتك واالمتناع، وا
 .ابنتفائهفيقوم االمهال بقيام الركن املادي وينتفي 

 اركان المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلهمال: المبحث الثاني

ابلا التزام بتحمل النتائج القانونية املرتتبة على ارتكاب االنســان الفعل يعتربت  "تعرف املســؤولية اجلنائية  
انون جرمية وموضـــــــــــــوع هذا االلتزام هو العقوبة او التدبري االحرتازي الذي ينزله القانون ابملســـــــــــــؤول عن الق

 .(31)" اجلرمية
ومل تعد املســــــؤولية اجلنائية مســــــؤولية مادية حبته كما كانت يف التشــــــريعات اجلنائية القدمية، بل تقوم يف 

ة، وابلتال مل يعد كافيا لقيام املســــؤولية اجلنائية أن الوقت احلاضــــر على اســــاا املســــؤولية األخالقية اواالدبي
ــارة وامنـا البـد من حتقق جرميـة و ـذا عـد الفقــه اجلنــائي  يرتكــب اجلـاين فعال مـاداي ترتتـب عليــه نتيجــة ضـــــــــــــ

اجلماعة، وتكسب صفتها غري املشروعة من اصطدامها   ألهدافاملعاصر ابنه نشاط مادي ونفسي خمالف  
ة ارم هذا النشــــــاط و خلســــــيســــــا على ذلك يســــــتلزم لقيام اجلرمية توافر ركنني احدمها مع قاعدة قانونية جمرم
 .(32)مادي والثاين معنوي

  اجلنائية  املسؤوليةاملسؤولية اجلنائية تنهض بقيام اجلرمية وبتوافر ركنيها املادي واملعنوي، وهذا يعين أن    إن  
املســـــؤولية اجلنائية الناشـــــئة عن اإلمهال ال   اجلرمية وحيث أن ركنني مها ذا ما اللذان تقوم عليهما  تقوم على 

تنهض اال بقيام اجلرمية الناشـــــئة عن اإلمهال واليت هي عبارة عن جرمية غري عمدية ترتكب بســـــلوك ســـــلحم، 
اجلاين او امتناعه عن االلتزام ابختاذ احليطة واحلذر اليت أوجبها القانون على األفراد من   إلغفالوتقع نتيجة  

 .(33)جل منع حدوب الضررأ
وســـــتكون دراســـــتنا ألركان املســـــؤولية يف  ،لذا فان اركان هذت اجلرمية هي اركان املســـــؤولية الناشـــــئة عنها

 مطلبني نتناول يف األول الركن املادي ونبني يف الثاين الركن املعنوي.

 
 .164ص ،مصدر سابق ،فيه حممد صفوتد. ص -29
 . ۳۷۷ص  ،مصدر سابق ،د. صفيه حممد صفوت -30
 .۲ص  ،مرجع سابق  ،يوسف الياا حسو -31
بوجود ركن اثلث للجرمية يطلق عليه تسمية الركن الشرعي وهو الصفة غري املشروعة   يقولالفقه    اال ان الرأي الراجح يف  -32

الكويت   ،مطابع الرسالة  ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت   ،للسلوك انظر د. علي حسني ا لف و د. سلطان عبد القادر الشاوي
 .46ص ،رجع السابقامل ،القسم العام  قانون العقوابت ،. ود. حممود جنيب حسين152ص  ،۱۹۸۲
 .۲۰ص ،سابق صدرم ،وداد عبد الرمحن محادي القيسي -33
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 املطلب األول: الركن املادي
ترتكز عليهما اجلرمية ومن مث املسـؤولية اجلنائية الناشـئة عنها، ميثل الركن املادي احدى الدعامتني اللتني 

 .(34)ويعد ختلفه مانعا من وجود اجلرمية وقيام املسؤولية ابتداء
والركن املادي للجرمية هو مظهرها ا ارجي او كيالا املادي او هو املادايت احملسوسة يف العامل ا ارجي 

 ،(35)تتجسـد فيها االرادة االجرامية ملرتكبها  مادايتبد هلا من كما حدد ا نـصوص التجري فكل جرمية ال
ــريع  ،وهلذا الركن امهية واضــــــحة فال يعرف القانون جرائم بغري رکن مادي ــية يف التشــــ ــاســــ ومن املبادئ األســــ

يف نفوسـهم من نوااي  اجلنائي، أن املشـرع ليس له سـلطان على ما يف ضـمائر الناا من افكار شـريرة، او ما
ة، فال يعـاقـب على تـلك األفكـار او هـذت النوااي حىت ولو عقـد من توافر ـلدـيه العزم عليهـا وصــــــــــــــمم  اجراميـ 

ــية ابطنية اال ان دائرة التجري تبدأ منذ اللحظة اليت خترج فيها  أللاعلى تنفيذها،  مازالت جمرد امور نفســـــــــــ
ة يتصدى هلا القانون ويعاقب هذت األفكار احلبيسة اىل العامل ا ارجي وتتجسد يف مادايت ومظاهر خارجي

ـصـــــــــوص التجري   ـصـــــــــلحة اجتماعية جديرة ابحلماية    أللاعليها اذا تطابقت مع احد ن تكون قد أهدرت م
 .(36) اجلنائية او على االقل عرضت تلك املصلحة  طر االعتداء عليها

 -:(37)ويتكون الركن املادي يف اجلرمية الناشئة عن اإلمهال من ثالثة عناصر هي
 سلوك اجرامي سلحم صادر من اجلاين. -1
ــلوك ذلك أن الغالب أن يرتك الفعل او االمتناع تغيريا يف  نتيجة -۲ ــارة أو خطرة هلذا الســــ اجرامية ضــــ

 العامل ا ارجي.
عالقة سـببية بني سـلوك اجلاين والنتيجة االجرامية اليت حتققت فال يرتكب صـاحب السـلوك جرمية  -۳

 او ا طرة مرتتبة على سلوكه. مامل تكن النتيجة الضارة
 الفرع األول: السلوك املهمل 

ميثل القاســـم املشـــرتك بني مجيع انواع اجلرائم  ألنهيعد الســـلوك االجرامي من أهم عناصـــر الركن املادي،  
ــواء أكـانـت عمـديـة او غري عمـديـة اتمـ  اذا ختلف هـذا    اجلرميـةام غري اتمـة، فال قيـام للركن املـادي وال    ةســــــــــــ

 .(38)"ال جرمية بغري سلوك مادي"ن ا يالقاعدة اجلنائية تقضالسلوك، ف
ــدد  ـصــ ــلوك املهمل، وهناك اربعة اراء ب ولكن تعددت اآلراء الفقهية حول حتديد الوصـــــف القانوين للســـ

 املسألة سنعريف هلا تباعا: هذت

 
 .۱۷۷ص  ،القسم العام ، شرح قانون العقوابت ،د. فخري عبد الرزاق احلديثي -34
الركن املادي ابنه "سلوك اجرامي ابرتكاب    املعدل  1969لسنة    111املرقم    ( من قانون العقوابت العراقي ۲۸تعرف املادة )  -35
رمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون" ومل تتضمن التشريعات اجلنائية العربية تعريفا للركن املادي حيث تركت امر تعريفه فعل ج

 للفقه الذي عرفه ابنه "واقعة مادية حيقق ارتكا ا العدوان على املصلحة حمل احلماية القانونية".
 . ۱۷۳ص  ، بدون سنة طبع ،الدار اجلامعية ،قانون العقوابت القسم العام ،د. علي عبد القادر القهوجي -36
النظرية   ،ماهر عبد شويش  ود.  . ۱۸۸ص    ،املرجع السابق  ،مبادى القسم العام من التشريع العقايب املصري  ،د. رعوف عبيد  -37

 .۲۰۲ص  ،1981جامعة بغداد كلية القانون   ،اطروحة دكتورات ،العامة للخطأ يف القانون اجلنائي 
دار احلرية   ،2ط  ۱  شرح قانون العقوابت اجلديد يف االحكام العامة اجلرمية والعقاب واملسؤولية اجلنائية ج  ،د. محيد السعدي  -38
 .150ص  ،۱۹۷۹بغداد ،للطباعة
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ملهمل  اىل وصــف الســلوك اوهو املذهب القانوين )امحد خليفة( يذهب انصــار هذا الرأي  الراي االول: 
م افعال اإلمهال امنا يعاقب على ارتكاب ســلوك خمالف ملا  ر ابنه ســلوك غري مشــروع، ذلك أن القانون اذ جي

ـصـــــوص القانون او التعليمات او اللوائح او التنظيمات    يطلبه ــلوك حتددها ن ــه القانون، فقواعد الســــ ويفرضــــ
 .(39) ةاملهنية، ويعاقب كل من خيالفها الن سلوكه سوف يتصف بعدم املشروعي

 وقد وجهت هلذا الرأي انتقادات عديدة منها، أن عدم املشـــــروعية ال يعد وصـــــفا للســـــلوك ذلك انه ال
يعد   كما أن اري السلوك املكون للجرمية غري العمدية ال  ،يعد عنصرا داخال يف تكوين اجلرمية غري العمدية

ــواها من اجلرائم، ومن البديهي أن جمرد خما ــية تتميز  ا عن ســـــــــ ــوص القانون او االوامر او خاصـــــــــ ـصــــــــ لفة ن
لتجري السلوك املكون للجرمية الناشئة عن اإلمهال، وذلك أللا جرمية   -يف حد ذاته-التعليمات ال يكفي  

ذات طبيعة مادية تتطلب توافر ســلوك اجرامي ونتيجة وعالقة ســببية من أجل قيام الركن املادي فيها، واما 
ــروعية فيطلق على جممو  ــر املكونة وصـــــف عدم املشـــ ــناد للواقعةع هذت العناصـــ ، هذا فضـــــال عن وجوب اســـ
 .(40) ا طأ غري العمدي اىل مرتكب السلوك

ـصــار الراي الثاين: ــلوك  املذهب االجتماعي)جارفيلو وكليف براون ومريتون(  ويذهب ان اىل وصـــف السـ
ــلوك خمالف  ــئة عن اإلمهال، ابنه سـ لقواعد ولتعليمات النظام العام فيرتتب عليه نتيجة غري ليف اجلرمية الناشـ
صــــــــــــودة حتدب كاثر  طأ غري عمدي يف التقدير على اال يكون هذا ا طأ مســــــــــــوغا ملنع املســــــــــــؤولية   ،مق

يمات الشـرطة او النظام العام اذا ما اختذ شـكل اجلنائية، وان السـلوك يكون خمالفا بـصفة عامة لقواعد وتعل
او النظام  الشــرطةاإلمهال او الرعونة او عدم االحتياط، وهو خيالف على وجه ا صــوص تعليمات وقواعد  

 .(41)العام اذا ما اختذ صورة عدم مراعاة القوانني او األنظمة او اللوائح 
ـصـــدق بشــــكل اوضــــ  ولعل ما ح على هذا الراي، هذا فضــــال عن كون وجه من انتقادات للراي األول ت

غري   للجرميةالفكرة اليت يقوم عليها هذا الرأي يشو ا الغمويف، كما أن التحكم يف وصف السلوك املكون  
 العمدية بصفات و اوصاف معينة قد ال تصدق على كل صورة.

ابنه خمالفة ال   اىل وصـف السـلوك املهمل املذهب النفسـي)ملربوزو وفرويد( يذهب انـصار الراي الثالث:
مربر هلا لواجب االحرتاا وحتدب هذت املخالفة كأثر للغلط يف الشــــــــــــروط احمليطة ابلســــــــــــلوك االجرامي او  

 .(42)يعد جمرد نقص يف التمثيل او التصوير بل هو تقصري يف السلوك االرادي االاثر املرتتبة عليه فهو ال
 يقوم عليها، فالقول ابن السلوك املهمل يعد ومل يسلم هذا الرأي من النقد، وذلك لغمويف الفكرة اليت

هذا فضــــــــال عن أن فكرة   ،خمالفة لواجب االحرتاا ال يســــــــاعد على التعرف على طبيعة الســــــــلوك نفســــــــه
 .(43)تتسم ابلوضوح الكايف ملعرفة كنه هذا الواجب وحدودت  واجب االحرتاا ال

 
39- Remo pannain: manual droit penal, art general, 1960, p.390. 

 . 263ص  ،املرجع السابق ،اشار اليه د. مسري الشناوي
 ، ۱۹۹۷تقرير مقدم اىل املركز القومي للبحوب االجتماعية واجلنائية    ،املفهوم احلديث للجرمية غري العمدية   ،د. عادل عازر  -40

 .۷ص
41- Vincenzo manzini: Tractate di droit penal Italian V, 1933, p.636. 

 ۷ص ،مصدر سابق ،املفهوم احلديث للجرمية غري العمدية  ،اشارة اليه د. عادل عازر
 . 264ص  ، ۱۹۸۰الكويت  ،1طشرح قانون اجلزاء الكوييت  ،د. مسري الشناوي -42
 ۳۷1ص  ،املرجع السابق ،د. امحد عبد اللطيف -43
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يف الفقه اىل    اضــلي )ســذرالند وكريســي(وهو املذهب االختالط التف يذهب الرأي الغالب  الراي الرابع:
غري انه يشــــــكل خطر حدوب  ان الســــــلوك يف اجلرمية غري العمدية يتميز يف االصــــــل ابنه ســــــلوك مشــــــروع،
ـصــــول النتيجة اإلجرامية لذا يعرفه بعضـــــهم ابنه   -ذلك الســـــلوك الذي يفضـــــي"األمر املعاقب عليه وهو ح

 .(44)" او تعريضها للخطراىل االضرار ابملصايب القانونية   -حبسب طبيعته
أي اننا نكون ازاء ســـلوك خطر اذا ترتب على هذا الســـلوك احتمال حدوب نتيجة ضـــارة مما يقتضـــي  

ــلوك حبيطـة وحـذر ليحول دون وقوع النتيجـة اليت ميكن أن تتحقق   انعـدمـت هـذت مىت  أن ميـارا هـذا الســــــــــــ
ــلوك مع اخالل الفـاعـل بواجبـات احليطـة واحلـذر يكون قـد خلق حـالـ   ،احليطـة ة فمىت مـا حـدب هـذا الســــــــــــ

 توقعها. ابإلمكان خطرة ميكن أن تؤدي إىل نتيجة اجرامية، وهذا يعين ان النتيجة تصبح متوقعة او 
ســــــلوك خطر مرجعه عالقة بني ســــــلوك انســــــاين ونتيجة ضــــــارة وهو "وصــــــف الســــــلوك املهمل ابنه   إن  

تتعلق بشـــخص تربط بينه وبني احتمال ارتكابه ال لنشـــاطات  ةخيتلف عن ا طورة االجرامية اليت تعد صـــف
 .(45)" اجرامية مستقبلية

قد امتد نطاق ارميها للســـــــــــلوك ا اطئ الذي   احلديثةوينبغي مالحظة أن بعض التشـــــــــــريعات اجلنائية  
ـصـــــــبها فعال ابلضــــــــرر، وهوما اخذ به قانون العقواب ـصـــــــايب اليت حيميها القانون للخطر ولو مل ي ت يعريف امل

ـصــــــت املادة ) يعاقب ابحلبس ملدة ســـــــنة وبغرامة مائة الف "( منه على انه ۱- ۲۲۳الفرنســـــــي اجلديد اذ ن
ــألا أن تســــــبب اعاقة أو  ــر للغري  طر حال ابملوت أو اجلراح اليت من شــــ فرنك على واقعة التعريض املباشــــ

ــلل وذلك  ــحة ابلتزام خاص   ابألخاللشـ ـصــورة واضـ ـصــود ب ــه القانون  ابألمان املق ــته الالئحة فرضـ . "او فرضـ
اجلاين ينطوي على خمالفة لقواعد القانون    تيهويســـتدل من نص هذت املادة على أن الســـلوك ا طر الذي 

ـصــــــــد  او القواعد التنظيمية اليت وضـــــــــعت حلماية امن االخرين، مثل قواعد املرور والعمل او القواعد اليت يق
وي سلوك اجلاين على تعريض مباشر للغري  طر حال منها انب احلوادب اليت تنشأ عن التلوب، كما ينط

 .(46)ابملوت أو اجلراح اليت من شالا ان تؤدي اىل عاهة أو شلل
 -الفرع الثاين: النتيجة جلرمية املهمل:

ـصـــــــلحة حيميها القانون ســــــــواء لثل هذا "تعرف ب  فألااما النتيجة   ـصـــــــيب حقا او م العدوان الذي ي
كما   ،(47)" حلق او املصــلحة حمل احلماية او جمرد تعريض هذا احملل للخطرالعدوان يف ضــرر فعلي يصــيب ا

ــا يتمثل اما يف "تعرف ابلا   ــاسـ ـصــلحة اليت حتميها قاعدة التجري مسـ ــارة للفعل أي املســـاا ابمل النهاية الضـ
ـصــــــــــلحة حمل احلماية للخطر ـصــــــــــوير تع ،(48)"  الضـــــــــــرر الفعلي أو جمرد تعريض املال او امل د و وفقا هلذا الت

ـصــــــــوص قانون العقوابت يقوم دائما على محاية  ــرا عاما يف مجيع اجلرائم اذ ان كل نص من ن ـصــــــ النتيجة عن
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 27:  العدد

مـصلحة معينة وان وسـيلته يف ذلك اري السـلوك الذي ميس تلك املصـلحة سـواء كان فعال او امتناعا الن   
ــلحة هو علة التجري ومن مث فان مجيع اجلرائم حتتوي على ن صــــــــــ ــاا بتلك امل تائج مبا يف ذلك اجلرائم املســــــــــ

بشــهادته يرتب نتيجة تتمثل يف االعتداء على حق اجملتمع يف  لودالءالســلبية فامتناع الشــاهد عن احلضــور 
 .(49) االستعانة ابي فرد من أفراد يف استظهار احلقيقة

ــم اجلرائم من حـيث نتيجتهـا إىل جرائم ضــــــــــــــرر وجرائم خطرفانواع النتيجـة اإلجرامـية  امـا   وهـذا   ،تقســــــــــــ
ــاســــه وصــــف النتيجة اليت تتخلف عن الســــلوك ــيم أســ ــارة أو أن تكون    ،التقســ فهي أما أن تكون نتيجة ضــ

ــاا فكرة النتيجـة الـقانوين يف كولـا اعـتداءعلى  نتيجـة خطرة و يعتمـد  ــلحـة حممـية    أســــــــــــ صــــــــــــ على حق أو م
ــررالقانونية، وهذا االعتداء يتمثل أما ابحلاق   ــلحة أو جم  الفعلي ضـــ ـصــ ــها ابحلق أو ابمل او  ديدها رد تعريضـــ

للخطر، ذلك أنه جيب فهم النتيجة مبدلوهلا القانوين ال على ألا الضــــــرر أو ا طر الناجم عن اجلرمية، وإمنا  
ترتتب عليه  اً جراميافجرمية الضـرر تفرتيف سـلوكا   ،ابعتبار الضـرر أو ا طر صـورة أو مظهرا خارجيا للنتيجة

ــلوك   ،على احلق الــذي حيميــه القــانون آاثر يتمثــل يف العــدوان الفعلي احلــال   أمــا جرميــة ا طر فــأاثر الســــــــــــ
 .(50)اإلجرامي فيها لثل عدواان حمتمال على احلق أو  ديدا له اب طر

ــارة اىل أن املشـــــــــرع العراقي قد عرف العديد من اجلرائم غري العمدية ذات النتيجة ا طرة   وينبغي االشـــــــ
ــرر فعلي، وامـنا جمرد قـيام خطر بوقوع مـثل هـذا وهي جرائم ال يشــــــــــــــرتط لقـيامهـ  وعـاـقب عليهـا، ا حتقق ضــــــــــــ

صــــــــــــــوص عليهــا يف املــادة   إبمهــالالضــــــــــــــرر، ومن هــذت اجلرائم يف قــانون العقوابت العراقي جرميــة احلريق   املن
ـــبب  "( اذ تنص على أـنه  ۱/ف343) يعـاـقب ابحلبس و ابلغرامـة أو إبحـدى هـاتني العقوبتني كـل من تســــــــــــ

ول اذا كان من شـــــأن ذلك تعريض حياة الناا وأمواهلم قمنقول أو غري منيف أحداب حريق يف مال   هيطئ
يعــاقــب ابحلبس "( على أنــه  ۱ف/350، اذ تنص املــادة )إبمهــال. وكــذلــك جرميــة احــداب غرق  "للخطر

ـــبب يطـئه يف أحـداب غرق اذا كـان من شــــــــــــــأن ذـلك    إبحـدىوابلغرامـة أو   هـاتني العقوبتني كـل من تســــــــــــ
 ( وغريها.۲/ف351وكذلك ما نصت عليه املادة ) "م للخطرتعريض حياة الناا او أمواهل

ــارة، وإمنا على نتائج خطرة، فاملشـــرع ال يعاقب على  ففي هذت اجلرائم ال يعاقب املشـــرع على نتائج ضـ
تلك النتائج ضـــــــارة،    يف مال منقول أو غري منقول، أو على أحداب غرق، بوصـــــــف  إبمهالاشـــــــتعال النار 

كانت اآلاثر املادية املتخلفة عن الســـــــــلوك واملتمثلة يف اشـــــــــعال النار او احداب  يعاقب عليها مىت ما    وإمنا
يعين أن املشــــــــــــــرع ال يعـاقـب على ممـا    ر،الغرق ميكن ان يرتتـب عليهـا تعريض حيـاة النـاا او امواهلم للخط

ــتعـال النـار أو أحـداب الغرق   ، مىت مـا أضــــــــــــــحى ذلـك  ـديـدا بتعريض حيـاة النـاا أو أمواهلم إبمهـالاشــــــــــــ
ــارة او نتيجة ،  خطرلل ــئة عن اإلمهال اما ان تكون نتيجة ضـ وغاية ما ميكن قوله ان النتيجة يف اجلرمية الناشـ

 .خطرة، وما الضرر وا طر اال اوصاف قانونية لتلك النتيجة
ــارة اليه يف املادة ) االمهال والرعونة وعدم االنتبات  َعد  ( من قانون العقوابت العراقي،  35ومما ادر االشـ

وعدم االحتياط وعدم مراعاة القوانني واالنظمة والتعليمات كلها من اجلرائم غري العمدية، تتســـــــــــاوى عندت 
 النتيجة اجلرمية الواقعة ويرتتب عليه العقوبة عن تلك اجلرائم.
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ـصـــرا يف الرأي يف الفقه بشــــأن  أختلف  اما النتيجة يف اجلرمية الناشــــئة عن اإلمهال مســــألة عد النتيجة عن
ـصـــــور قيام تلك اجلرمية مبجرد االطالقالركن املادي للجرمية الناشــــــئة عن اإلمهال على   ، أم أن من املمكن ت
 هي: اااهاتيف موقفه من ذلك إىل ثالثة  وأنقسمسلوك حمض ال تتخلف عنه أي نتيجة اجرامية، 

، رتط حتقق النتيجة يف اجلرمية الناشــــئة عن اإلمهالال يشــــ االاات الشــــكلي للجرمية الذي االاات األول: 
اجلاين للســـلوك اإلرادي، غري أن العقاب على  ابرتكاباجلرمية الناشـــئة عن اإلمهال تكتمل عناصـــرها  ويعد

ـصـــــــول النتيجة أو األثر الذي يتضــــــــمنه نص التجري، وهذا يعين أن  هذت اجلرمية يعلق على شــــــــرط، وهو ح
 عناصر الركن املادي للجرمية الناشئة عن اإلمهال، وإمنا هي جمرد شرط للعقاب.النتيجة ال تعد عنصرا من 

ــئة عن الذي   : االاات املوضــــــــــوعي املادي للجرميةاالاات الثاين يشــــــــــرتط حتقق النتيجة يف اجلرمية الناشــــــــ
ـصـــــــار هذا االاات إىل ، و اإلمهال  عن مســــــــاءلة اجلاين  إلمكان معينة   إجراميةتوافر نتيجة   اشــــــــرتاطيذهب أن

ــئة عن إمهال، وهلذا فال قيام هلذت اجلرمية ما مل تتحقق نتيجتها ــلوك اجملرد  يال يكفأذ  ،جرمية انشــ حتقق الســ
اىل ان املســـــــــــؤولية يف جرائم ا طأ هي ، (51) حىت تقوم املســـــــــــؤولية اجلنائية عنها، لذا يذهب رأي يف الفقه

اســفر عنها تصــرف الفاعل، كما أنه البد من توافر  مرتبطة ابلنتيجة غري املشــروعة اليت أللامســؤولية عينية  
مع العقاب، واملالحظ أن هذا االاات قد خلط بني مفهومي النتيجة والضـرر،   املتكافئالشـرط  ألنهالضـرر 

وجدير ابلذكر أن هذا الراي اذا كان صائبا يف اشرتاطه حتقق نتيجة معينة ابلنسبة ملعظم اجلرائم الناشئة عن 
ينسـجم مع موقف املشـرع اجلنائي يف اري بعض انواع السـلوك املهمل اليت ال تؤدي اىل  نه الاإلمهال، اال ا

احداب نتيجة اجرامية معينة، وهذا ما يفعله يف اغلب انواع املخالفات الســــــــــــــلبية احملضــــــــــــــة، واليت ترتكب  
 بسلوك جمرد يعريف املصايب احملمية قانوان للخطر دون أن يصبها بضرر ما.

ــلوك ذاته مـعاقـبا  االاات احلديث للجرمية الذي  الث:االاات الثـ  ال يشــــــــــــــرتط حتقق النتيجـة اذا كان الســــــــــــ
ــتلزم ، عليه ــئة عن اإلمهال يســـــــ ــار هذا االاات اىل ان اغلب اجلرائم غري العمدية ومنها الناشـــــــ ـصــــــ ويذهب ان

هـذا يتمـثل يف و   ،لقـيامهـا حـدوب نتيجـة اجرامـية معيـنة اال ان منهـا ال يشــــــــــــــرتط فـيه حتقق مـثل هـذت النتيجـة
يشـــــرتط  اجلاين ال  إبمهالمعظم املخالفات اليت ترتكب بســـــلوك ســـــلحم جمرد فمثل هذت املخالفات اليت تقع 

 املشرع للمعاقبة عليها حتقق أي نتيجة اجرامية.
ـصــــت املادة )  ،وقد اخذ قانون العقوابت العراقي  ذا النوع من املخالفات الســـــلبية احملضـــــة ( 494اذ ن

ـصــــــــــة برتميم او هدم بناء آيل للســـــــــــقوط فامتنع عن ذلك او امهل فيه من ان"على انه   ذرته الســـــــــــلطة املخت
. فهذت املخالفات وغريها يعاقب عليها القانون مبجرد الســــــلوك الســــــلحم املتمثل ابالمتناع دون "يعاقب....

قــانون   أي ااــه مع املنظور احلــديــث للجرميــة وهو ااــات حســــــــــــــن، فيعــاقــب  أن تتوافر ايــه نتيجــة اجراميــة،
 العقوابت العراقي عن تلك اجلرائم ا طرة ابإلضافة اىل اجلرائم الضارة.

تقوم املســـــــــؤولية فيها على جمرد ارتكاب الفعل بغض النظر  وينبغي االشـــــــــارة اىل ان هذت املخالفات ال
ــلوك  ــؤولية اجلنائية، فاذا مل يكن فاعل أي ســ ــي لقيام املســ ــاســ ــر اســ ـصـ خمطئا يف عن خطأ اجلاين، فا طأ عن

صـــــــــــــرفه فال حمل لقيام هذت املســـــــــــــؤولية عندما يكون غلط الفاعل يف  وخطأ اجلاين هنا يتوافر  ،ســـــــــــــلوكه وت

 
 .34ص ،سابق صدرم ،وداد عبد الرمحن محادي القيسي -51
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فـا طـأ يف هـذا النوع من   ،(52)الظروف اليت يعمـل فيهـا من املمكن انبـه ببـذل القـدر الواجـب من االنتبـات 
ويف فرتتفع عنه املســـــــــــؤولية اجلنائية اذا املخالفات يفرتضـــــــــــه القانون، وللمتهم أن يدفع عنه هذا ا طأ املفر 

الذي   احلفرةفصاحب    ثبت مثال أن الفعل املخالف للقانون كان نتيجة قوة قاهرة أو حادب فجائي امل به،
ــباحا اطفأت انقطاع التيار الكهرابئي او  ـصـــ ــع عليها م ــؤوال مبوجب  أطفأتهوضــــ ــفة، ال يكون مســــ ريح عاصــــ

 عراقي.( من قانون العقوابت ال1/ف490املادة )
ــروري    -ونذهب مع الرأي الراجح فقها فنقول: ــؤولية    إلقامةان حتقق النتيجة اإلجرامية هو أمر ضــ املســ

اجلنائية، فهي عنصــر من عناصــر الركن املادي يف اجلرمية الناشــئة عن اإلمهال، وهي اليت تكشــف عن ا طأ 
ــلحة احملمية قانوان اب ـصـــ ــادر عن اجلاين والذي يشــــــكل اعتداء على امل ـصـــ لشــــــكل الذي يوجب املســــــؤولية  ال

ضـــارة عندما يرتتب على الســـلوك االجرامي حتقق ضـــرر، كما   نتيجةوالعقاب عليه وهذت النتيجة قد تكون  
وهذا يتجســـــد  ،الا قد تكون نتيجة خطرة، عندما يهدد الســـــلوك عند اتيانه يطر حدوب النتيجة احملتملة

 يف اغلب املخالفات اليت ترتكب بسلوك جمرد.
 الثالث: العالقة السببية ف االمهال الفرع 
يكفي لتحقق الركن املادي للجرمية غري العمدية أن ترتتب على الســــلوك ا اطئ نتيجة اجرامية، بل ال 

ــببية ــلوك برابطة الســــ ــة دفعا   ،البد أن ترتبط هذت النتيجة ابلســــ ـصـــ فكثريا ما يبدي الدفاع امام احملكمة املخت
يقضـي ابنعدام العالقة السـببية بني فعل الفاعل والنتيجة االجرامية هادفا من وراء ذلك اخالء سـاحة املتهم 
ــروري والزم يف الركن املادي للجرمية بقيامها يقوم  ــر ضــ ـصـ ــؤولية على اعتبار أن هذت العالقة هي عن من املســ

نهض املسؤولية وبعجز اثباته تطلق يد املتهم وينهار هذا الركن، فتنهار املسؤولية اجلنائية املرتتبة  هذا الركن فت
 عليه.

ــببية املادية ابلا ــلة اليت تربط ما بني الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل "  فتعرف العالقة الســـ ـصــ ال
ــلوك والنتيجــة اليت يكتمــل الرابطــ "كمــا تعرف ابلــا    ،(53)"  هو الــذي ادى اىل حــدوب النتيجــة ة بني الســــــــــــ

العالقة املباشـــــــرة أو غري املباشـــــــرة  "، او هي "بقيامها الركن املادي للجرمية ويتخلف ابنعدامها او ابنقطاعها
 .(54)" اليت تشد النتيجة اىل الفعل وتصل ما بينهما

ا عن عمله، ئوهكذا فان مســـاءلة شـــخص عن جرمية معينة تقتضـــي أن يكون األمر املعاقب عليه انشـــ 
ــأل  ــبب والعلة ابملعلول واال فال يســــ ــبب ابملســــ ــلوك اجلاين ابلنتيجة املعاقب عليها ارتباط الســــ ابن يرتبط ســــ
ــببـية من األمور اجلوهرـية اليت جيـب مواجهتهـا عـند البحـث  عنهـا ومن أجـل ذـلك كـان البحـث يف هـذت الســــــــــــ

 .(55)عن مساءلة شخص ماعن جرمية ما

 
 ،مؤدي للنتيجة املبتغاةصحيح  الغلط هو التصرف الفاعل اباات النتيجة معتقدا يف نفسه سلوكه    ،الفرق بني الغلط وا طأ  -52

فيكون ا طأ اشد من الغلط يف السلوك والنتيجة والعالقة بينهما   ،نتيجة املطلوبةيؤدي ابي حال لل  اما ا طأ يكون سلوكه خاطئ ال
 والعقوبة. وقت التجري

 . 187ص،1998االسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية،قانون العقوابت القسم العام ،عويف حممد د. -53
 ، بريوت بدون سنة طبع   ،دار صادر  ،املدخل اىل احلقوق والعلوم اجلزائية  ،اجمللد األول  ،املوسوعة اجلزائية  ،القاضي فريد الزغحم  -54

 ۲۳۷ص
 .۱۸ ص ،املرجع السابق ، حول بعض قضااي املسؤولية اجلنائية يف قانون اجلزاء  ،د. علي امحد راشد -55
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الفاعل بســـــــلوك اجيايب او امتناع وال أن تقع نتيجة     ااذ ال يكفي لقيام الركن املادي يف جرمية ما أن 
ــلوك اإلجيايب او  ــول هذت النتيجة اىل ذلك الســ ـصـ ــتلزم أن ينســــب ح ــارة عنه فحســــب، وامنا يســ اجرامية ضــ

 .(56)االمتناع يف اجلرائم العمدية وغري العمدية على حد سواء
يكفي لقيـام   ال  "نـه حمكمـة النقض االيطـاليـة يف أحـد أحكـامهـا حني قضـــــــــــــــت ابنـه  وهو مـا عربت ع

ـصــادفة بل يشـــرتط ان تنســـب النتيجة اىل الســـلوك  الرابطة الســـببية أن يتوقف حدوب النتيجة على حمض امل
 .(57)"مثلما ينسب األثر اىل السبب

لذي يؤدي اىل نقضــــــها هدم الركن وال خيفى صــــــعوبة االهتداء اىل اثبات عالقة الســــــببية املادية االمر ا
ــة يف اجلرمية ــيما يف اجلرائم العمدية ذات ا طورة الواضــــــحة وخاصــــ ان  غري العمدية أذ املادي للجرمية ال ســــ

ــببية فيها دور  ــة اذا ما علمنا ألا قد حتل حمل الركن املعنوي فيها  اً للســ ويظهر ذلك يف   ،أكثر من مهم خاصــ
وابت العراقي وما يقابلها من نـصوص يف سـائر التشـريعات العقابية ( من قانون العق2/ف411نص املادة )

 .(58)"من قتل شخصا خطأ او تسبب يف قتله من غري عمد"األخرى واليت تنص على انه 
ولذلك فعالقة الســـببية املادية هي جمموعة االاثر املادية احملســـوســـة اليت ترتتب على الســـلوك االجيايب او 

صــبح يف النهاية يف صــورة نتيجة اجرامية فتلعب دورا مهما يف ربط االمتناع احملظور فتتطور   وتتالحق حىت ت
 .(59)السلوك ابلنتيجة فيقوم الركن املادي بقيامها ويتخلف ابنعدامها او انقطاعها

اذ ان املســـــــــــــؤولية او االدانة ال تؤثر يف  ،و ن النبحث هنا عما اذا كان اجلاين مســـــــــــــؤوال جنائيا ام ال
ة املادية ألن االدانة متعلقة ابلركن املعنوي للجرمية، فعلى ســـبيل املثال اذا ترتبت بعض النتائج عالقة الســـببي

 اعن ســـــــــلوك الفاعل فان عالقة الســـــــــببية املادية تتوافر، ولكننا مل نتعريف بعد املعرفة ما اذا كان الفاعل حر 
م االدراك اثر تناول مسكر او مادة ، او معدو ة، ام انه فاقد االدراك جلنون او عاهة عقلياالتصرف ام مكره

خمدرة بدون اختيارت وعلمه، وبناءا على ما تقدم ميكننا القول ابنه ال توجد ادانة مطلقا بدون عالقة ســببية  
مادية، ولكن قد تكون هناك عالقة ســـــــببية مادية دون أن تتوافر اركان االدانة ااات الفاعل فاذا ما توافرت 

وهذت املسـؤولية تنهض اذا   ،ينا أن نبحث عما اذا كان الفاعل مسـؤوال جنائيا ام العالقة السـببية املادية عل
ختتلف عن الســـــــــببية املادية، فبينما تدخل االدانة يف   فاإلدانةما توافر االدراك وحرية االختيار لدى الفاعل 

 .(60)الركن املعنوي للجرمية فان السببية املادية تدخل يف الركن املادي هلا
 الثاني: الركن املعنوي )الخطأ غري العمدي(: املطلب

ليسـت اجلرمية كياان ماداي خالـصا قوامه السـلوك االجرامي وااثرت، فال يكفي جمرد االسـناد املادي للفعل 
او االمتناع املخالف للقانون اىل شـــــخص معني ليكون ذلك الشـــــخص مســـــؤوال جنائيا او ان تكون هناك 

 
 ،۱۹۷۸  القاهرة  ،انونيةتصدر عن الدار العربية للموسوعات الق  ،2ج  ،موسوعة القضاء والفقه للدول العربية  ،حسن الفكهاين  -56

 .۹۲ص ،مصدر سابق ،القسم العام ، شرح قانون العقوابت ،. ود. فخري احلديثي۱۰۹ص 
العدد السابع سبتمرب   ،84السنة    ،جملة احملاماة  ،قانون العقوابت  رابطة السببية وتنظيم احكامها يف مشروع  ،د. عادل عازر  -57
 . 35ص ،۱۹۹۸
58-  ( املادة  املصري ۲۳۸انظر  العقوابت  قانون  من  )  ، املعدل   1937لسنة    (  اجلزائري ۲۸۸واملادة  العقوابت  قانون  من   )  

 . 1966لسنة
 .5ص ، 1983مطبعة جامعة القاهرة  ، عالقة السببية يف قانون العقوابت ،د. حممود جنيب حسين -59
 .۳ص ،سابق صدرم ، عالقة السببية يف قانون العقوابت ،د. حممود جنيب حسين -60
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ىل جانب هذت العالقة املادية عالقة اخرى ذات خصـائص نفسـية، واتمع مثة جرمية، وامنا جيب ان تكون ا 
ـصــلة بني  العناصـــر النفســـية للجرمية يف ركن خيتص  ا وهو الركن املعنوي لذا فان الركن املعنوي يقوم على ال

ــاط املادي فأول ما  ــاط الذهين والنشـ ــاط املادي نتيجة ارادة فان مل يكن كذلك   يتطلبالنشـ أن يكون النشـ
ــلوك ال يكفي  ف الركن   إلـقامـةال يكون جمرمـا ولو أدى اىل توجيههـا ضــــــــــــــرر كمـا أن توجـيه االرادة اىل الســــــــــــ

ــة   ــل ابلواقعـ ــاعـ ــا تربط الفـ ــة ذلـــك الـ ــة، أي أن تكون آمثـ ــذت االرادة اجراميـ املعنوي بـــل جيـــب أن تكون هـ
 ة.واالمث هو اساا الركن املعنوي وابلتال فهو أساا املسؤولية اجلنائي  ،االجرامية

ـصـــــد اجلنائي وا طأ غري العمدي فحني يتخذ  -الركن املعنوي للجرمية احدى صــــــورتني مها: و خذ الق
ـصـــد اجلنائي تكون اجلرمية عمدية اذ تتجه ارادة اجلاين اىل الســــلوك االجرامي الذي  الركن املعنوي صــــورة الق

رتطها القانون لقيام اجلرمية أي مبعىن النتيجة املرتتبة عليه مع علمه  ا وبكافة العناصـــــر اليت يشـــــ  ابشـــــرت واىل
دة اجلاين ا)تعمد اجلاين احداب النتيجة املعاقب عليها(، أما حني يتخذ صـــــــــــورة ا طأ غري العمدي فان ار 

تتجه اىل الســــــــــــــلوك االجرامي دون ارادة حتقق النتيجة ســــــــــــــواء مل يتوقع حدوثها، او توقع امكانية حدوثها 
 .(61)تاليف حدوثهاولكنه مل يتخذ االحتياط الكايف ل

صـــــــــــــــد اجلنـائي وا طـأ غري العمـدي يقوم على   إرادي منحرف  و خمـالفـة   ااـاتوعليـه فـأن كال من الق
القانون، غري أن هناك فرقا أســــــــاســــــــيا بينهما يكمن يف املدى الذي تنســــــــحب عليه هذت اإلرادة، فاإلرادة 

ـصـــــــد، بينما ال تشــــــــمل ســــــــوى الفعل  دون النتيجة يف حالة ا طأ غري تشــــــــمل الفعل والنتيجة يف حالة الق
 .(62)العمدي

 :وكما  امفهومه وبيان عناصرت ولغريف حتديد ركن ا طأ بشكل دقيق، البد من التعرف على 
 :خلطأمفهوم االفرع األول: 

الفقهاء وخاصــة يف الدول اليت مل   الجتهاداتمســألة وضــع تعريف للخطأ غري العمدي كانت حمال  إن  
ذاهب شـــــــــىت  مبتضـــــــــع تعريفا للخطأ يف صـــــــــلب قوانينها، لذا ذهب الفقهاء يف تعريف ا طأ غري العمدي 

ــعوا تعريفـات خمتلفـة، وابلـتال فال جنـد تعريفـا حمـددا للخطـأ غري العمـدي نتيجـة   الفقهـية   لالجتهـاداتووضــــــــــــ
 املتشعبة يف هذا اجملال.

ا طأ الذي "آلراء الفقهية حول تعريف ا طأ غري العمدي فهناك من يعرفه النه  ا  اختلفتففي فرنســـا  
يف حني يذهب رأي اخر إىل أن ا طأ   "احلياة االجتماعية ويفرضها القانون   تطلبهاال يتفق مع احليطة اليت  

ــرة وال  أنتج أو كـان ميكن أن ينتج نـتائج مل يردهـا الفـاعـل ال مبـ   اختـياريعـبارة عن عمـل  "غري العمـدي   اشــــــــــــ
 .(63)"غري مباشرة وإمنا كان قادرا على منعها وكان جيب عليه ذلك

 
دار النهضة   ،1طالكتاب األول املبادئ العامة للجرمية    ، القسم العام  شرح قانون العقوابت املصري  ، د. حسن حممد ربيع  -61
 . ۲۹۲ص  ، ۱۹۹۹ القاهرة ،العربية

ا طأ غري )من تعبري  للداللة على الركن املعنوي يف اجلرمية غري العمدية بدال    ( يذهب راي يف الفقه اىل استخدام تعبري )ا طأ  -62
وأن تعبري ا طأ غري العمدي يعين وجود ما يقابله من خطأ عمدي يف حني أن لفظ ا طأ   ،حبجة أن التعبري األخري غري دقيق  (العمدي

وأما أن يكون هناك خطأ اذا   ،يتعاريف مع العمد فأما أن يكون هناك عمد يقتضي انصراف نية الفاعل اىل أحداب النتيجة اجلرمية
 اب سلوك الفاعل إمهال يف اختاذ احليطة واحلذر الواجبني.ش

 82ص ،۱۹69دمشق  ،مطبعة الرتقي ،احلقوق اجلزائية ،فائز ا وري -63
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عـدم توقع نتيجـة كـان جيـب على الفـاعـل أو كـان "ويف هـذا النطـاق يعرف العالمـة جـارو ا طـأ بقولـه  
ميكنـه أن يتوقعهـا حني إتيـان الفعـل أو االمتنـاع اإلرادي الـذي ترتبـت عليـه هـذت النتيجـة فـإذا مل يكن اجلرم  

ــرف  ". ويف تعريف آخر له يعرف ا طأ غري العمدي النه  "ا طأ عن فعل أرادي فال يعاقب الفاعل ـصـــــ الت
 .(64) االجتماعية"احلياة  تطلبهاالذي ال يتفق مع احليطة اليت 

احليطــة وبــذل   اختــاذإمهــال الفــاعــل لواجــب  "ويعرف الفقــه األملــاين ا طــأ غري العمــدي من جــانــب النــه  
 ."ا شخصيا ولذلك مل يتفاد الفعل وال النتائج املرتتبة عليه مما حق عليه اللومالعناية امللزم  

ويف نطـاق الفقـه العراقي ـيذهـب رأي اىل ان القـانون ال يعـاـقب يف جرائم ا طـأ على النتيجـة الن اجلـاين 
او كان واجبا    مل يردها ومل يقصد احداثها، وامنا مل يتوقع ترتبها على فعله، يف حني أن ذلك كان ابستطاعته

، او توقع حدوثها ومل يعمل على تداركها يف حني توقعـها واختاذ احليـطة الالزمة لتـفادي النتيجة اجلرمية  علـيه
يوجه أرادته    أن ابستطاعته أو من واجبه أن يتداركها قبل وقوعها يف احلالتني فا طأ ينشأ من كون اجلاين مل

صــــــــــــــحيح اـلذي ال ــر ابلغري  التوجـيه ال عـدم "وهـناك من ـيذهـب إىل تعريف ا طـأ غري العمـدي ابـنه    ،يضــــــــــــ
 .(65)"االحرتاز من شيء ميكن االحرتاز منه فاذا مل ميكن االحرتاز منه يكون قضاء وقدرا

ــع تعريف له  ــتعرايف اهم االااهات الفقهية يف تعريف ا طأ غري العمدي نذهب اىل وضـــــــــــ وبعد اســـــــــــ
ـصــــرفه اجيابيا ام ســـــلبيا بواجبات احليطة واحلذر اليت ا طأ غري العمدي هو إخالل ا إن    :فنقول جلاين عند ت

تفرضــها قواعد القانون او ا ربة االنســانية العامة وعدم حيلولته دون أن يفضــي تصــرفه اىل احداب النتيجة 
دون احليلولة   إبمكانهاجلرمية الضـارة او ا طرة، سـواء توقعها أو كان عليه أن يتوقعها، لكنه مل يقبلها وكان  

 حدوثها.
ســاهم القضــاء يف معريف تناوله للقضــااي  ، فقد اما االااهات القضــائية يف تعريف ا طأ غري العمدي 

ــع تعريفـات متعـددة ومتبـاينـة للخطـأ غري   واحلـاالت اليت تتخللهـا احليـاة العمليـة املعروضـــــــــــــــة امـامـه يف وضــــــــــــ
ــبتها اليهالعمدي ختتلف ابختالف احلاالت املعروضــــــــــــة مما أدى إىل رهور عدة تع فقد   ،ريفات ميكن نســــــــــ

يفرتيف ا طأ غري العمدي أن الفاعل "وضـــــــــــعت احملكمة األملانية العليا تعريفا للخطأ غري العمدي فقالت 
ابلنظر إىل رروفه ومعلوماته وامكانياته الشـخصـية فلم   هقد أغفل العناية اليت كانت يف اسـتطاعته ومن واجب

وســـــــــعه توقعها لو بذل العناية املفروضـــــــــة عليه او توقع حدوثها ولكن يتوقع النتيجة اإلجرامية اليت كان يف 
 .(66)"قدر الا لن حتدب

ــر ا طـأ من حـيث عـدم مطـابـقة   ويالحظ أن هـذا التعريف ـقد ليز ابلشــــــــــــــمولـية واـلدـقة وتـناوـله عـناصــــــــــــ
اين والنتيجة ســلوك اجلاين املســتوى احليطة واحلذر واشــتماله على حتديد طبيعة العالقة النفســية بني ارادة اجل

اليها يف حالة ا طأ بدون توقع، أو يف   أرادتهاجلرمية املتمثلة يف صورة عدم توقع اجلاين للنتيجة وعدم ااات  
 اليها ورغبته يف عدم حدوثها يف حالة ا طأ مع التوقع. أرادتهصورة توقع اجلاين للنتيجة وعدم ااات 

 
 .271ص ،املرجع السابق ، د. رعوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقايب املصري -64
 ،1977مطبعة النهضة العربية القاهرة    ،1ط  ،1شرح قانون العقوابت العراقي دراسة مقارنة االحكام العامة ج  ،د. ذنون امحد  -65

 .  290ص
 .۳۹ص  ،مصدر سابق ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،د. حممود جنيب حسين -66
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 27:  العدد

الشـائعة للخطأ غري العمدي وهي ليسـت حمل خالف واحلقيقة أن صـورة ا طأ بدون توقع هي الـصورة   
ــألة التمييز  اذ الا ال ـصـــورة صــــعوبة يف مســ ختتلط مع غريها من حاالت املســــؤولية، وابلتال فال تثري هذت ال

مشــرتك بني  بينها وبني القصــد االحتمال، الن اجلاين مل يتوقع النتيجة الضــارة ولذلك فال يوجد أي عنصــر  
 لقصد االحتمال والذي من اهم عناصرت.ا طأ بدون توقع وا

 الفرع الثاين: اما عناصر اخلطأ فهي:
ـصــــــــــر أن ارادة الفاعل جيب ان تتجه اىل  ،  ااات اإلرادة إىل الســـــــــــلوك دون النتيجة  اوال: ومفاد هذا العن

ـصــودة واجلر   الســـلوك االجرامي وتقف عندت، فال تتجاوزت إىل النتيجة اإلجرامية واال مية اصـــبحت النتيجة مق
وتتمثل االرادة يف نشــــاط نفســــي يتجه اىل حتقيق غريف معني عن طريق وســــيلة معينة، فهي القوة   ،عمدية
لسلوك االنسان لكي يتصرف على  و معني وذلك من اجل اشباع رغباته املتعددة، ومن مث يتعني   الدافعة

ـصــدر هذا النشـــاط النفســـي عن وعي وادراك وحرية اختيار، مما يفرتيف معه ا لعلم ابلغريف املســـتهدف أن ي
 .(67)والوسيلة املستعملة لتحقيق هذا الغريف

ن ارادة السـلوك هو عنـصر اسـاسـي والزم يف الركن املعنوي أاي كانت صـورته، فال يسـأل الشـخص عن ا
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 تنســــــــــــــحـب عليـه هـذت االرادة، فهي تتجـه يف 
العمد اىل السـلوك والنتيجة معا يف حني الا ال تنـصرف سـوى اىل السـلوك دون النتيجة يف حالة ا طأ غري 

 .(68)العمدي
ن انتفائها يعين ختلف الركن املعنوي من وملا كانت االرادة عنصرا الزما يف ا طأ لزومه يف العمد، لذا فا

أســاســه فالفاعل اذا مل يكن مريدا خمتارا لســلوكه كاملكرت فان املســؤولية اجلنائية تنتفي عنه يف مجيع اشــكاهلا 
جزائيا من أكرهته على   ل"ال يســـــــــــأمن قانون العقوابت العراقي بقوهلا ( 6۲وهذا ما أشـــــــــــارت اليه املادة )

واذا كان ااات االرادة إىل الســــــــلوك هو شــــــــرط عام  "ية أو معنوية مل يســــــــتطع دفعهاارتكاب اجلرمية قوة ماد
ومشــــرتك يف ســــائر صــــور الركن املعنوي فان ختلف ارادة النتيجة هو من األمور اجلوهرية اليت ليز ا طأ عن 

مباشـر، أما ا طأ العمد، فالعمد ال يقوم اال اذا ااهت ارادة اجلاين اىل النتيجة سـواء بطريق مباشـر أو غري 
 .(69)فمن شروطه ان تتخلف االرادة عن النتيجة لاما

ـصــــر موضـــــوعي يتمثل ابإلخالل بواجبات احليطة واحلذر  اثنيا: مما الشـــــك أن هناك مثة واجبا يقع ،  عن
على عاتق كل شــخص يف اجملتمع، وهو أن يتخذ يف تصــرفه احليطة واحلذر كي ال يعريف احلقوق واملصــايب 

ـصــر يف العواقب املمكن ترتبها من اجل ان   القانون للخطر، فكلاليت حيميها   شـــخص مفرويف عليه أن يتب
 .(70)يتخذ ما يلزم من احليطة واحلذر والتدبر لتاليف تعريض حقوق اآلخرين للخطر والعدوان 

 
وهناك من يذهب اىل تعريف   .239ص    ،مصدر سابق  ،القسم العام  شرح قانون العقوابت املصري   ،د. حسن حممد ربيع  -67

 ". االرادة اللا " النشاط الذهين والنفسي الذي يتجه اىل سلوك معني بغية حتقيق نتيجة ما استنادا اىل دافع وغاية معينة
 . 558 ص ،مصدر سابق ،القسم العام ، شرح قانون العقوابت ،حممود جنيب حسيند.  -68
 . 258 ص ،مصدر سابق ،القسم العام ، قانون العقوابت ،د. عويف حممد -69
 .307 ص ،مصدر سابق ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،د. فخري عبد الرزاق احلديثي -70
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ـصـــــــدرين رئيســــــــني مها: وتســــــــتمد القواعد القانونية و ا ربة   -واجبات احليطة واحلذر اســــــــاســــــــها من م
وال يثري حتديد ومعرفة اســـــــاا واجبات احليطة واحلذر أي صـــــــعوبة اذا كانت القواعد   ،أو الفنية  االنســـــــانية

القــانونيــة هي اليت تفريف هــذت الواجبــات، اذ ال يقوم شــــــــــــــــك يف االلتزام  ــا، ذلــك أن القواعــد القــانونيــة  
عنات الواســـــــــــع حبيث هنا مب واضـــــــــــحة املعامل والعلم  ا مفرتيف يف حق الكافة، ويتعني أن يفهم لفظ القانون 

يشـمل مجيع فروع القانون وانواعه، فالقانون ال يقتصـر على ما تـصدرت السـلطة التشريعية من تشريعات وامنا 
ـصـة يف الدولة لذلك تعد اللوائح واألنظمة   ـصـدرها خمتلف الســلطات املخت يشــمل كل قواعد الســلوك اليت ت

ــبة ملا تفرضـــــــــــــه على املخاطبني  ا من واجبات مبثابة قوان  اإلداريةواألوامر والتعليمات والقرارات   ني ابلنســـــــــــ
ـصـــــدرها من القانون كثرية ومن قبيلها ما  يتعني عليهم االلتزام  ا وعدم خمالفتها، والواجبات اليت تســــــتمد م
تنص عليه القوانني والتعليمات والقرارات ا اصــــــــــــــة ابملرور والعمل وبيع األغذية واألدوية ومحل الســــــــــــــالح 

  أايشـــــــرطا أن تكون القاعدة مقررت بنص قانوين بل يســـــــتوي يف ذلك أن وردت القاعدة يف وليس   وغريها.
 .(71) من املصادر القانونية املعروفة

صــــــــــــــدرت القوانني واللوائح  ويطلق على ا طأ الناشــــــــــــــئ من خمالفة التزامات احليطة واحلذر اليت يكون م
 .(72)فرتضا واألنظمة ب )ا طأ ا اص( نظرا ألنه خطأ اثبت حكما او م

والقانون هو ليس املصدر الوحيد لواجبات احليطة واحلذر، امنا االساا العام هلذت الواجبات هي ا ربة  
ـصــحيح الذي يتعني  االنســـانية العامة، اذ تقرر هذت ا ربة جمموعة من القواعد اليت حتدد االاات او النحو ال

العلوم والفنون واعتبارات املالئمة يف تكوين هذت أن يباشــــــــــــــر وفقا له نوع معني من الســــــــــــــلوك وتســــــــــــــاهم  
ــدرهـا وـمامل يعرتف ـبه منهـا تظـل ـله على الرغم  صــــــــــــ القواعـد، ـفان اعرتف الـقانون  ـاـنب منهـا قـيل عـنه أـنه م

 .(73)من ذلك قيمته وتنسب الواجبات اليت يتضمنها اىل ا ربة االنسانية العامة مباشرة
ـصـــــــدر  واجبات احليطة واحلذر اتضــــــــحت لنا جمموعة من القواعد العامة واذا حددان على هذا النحو م

فاذا طبقت على ســـلوك معني تبني لنا مدى التعاريف او التوافق بينهما، واتضـــح لنا من خالل ذلك مدى 
 اخالل او التزام هذا السلوك  ذت الواجبات.

تكون؟ جند أن اول ما يدخل يف واذا اردان معرفة كيفية تكوين ا ربة االنســـانية أي أن هذت ا ربة ممن ت
ــلوك معني يف  ــأ من اطراد الناا على اتباع ســ ــلوكهم، والعرف ينشــ تكوينها هو ما تعارف عليه الناا يف ســ

ويرجع هذا   ،رروف معينة مع اعتقادهم بضـــــــــــرورة االلتزام  ذا الســـــــــــلوك وادانة من يشـــــــــــذ منهم عن ذلك
ــبوت ابلتجربـة وا  ربة من احليـاة يف اجملتمع، من أن طـائفـة معينـة من العرف اىل مـا تعلمـه النـاا ومـا اكتســــــــــــ
ــلوك اذا ما بوشـــــرت يف رروف معينه فألا تنذر ــبيل إىل تو  الســـ ي هذا ا طر اال ابختاذ قاب طر، وانه ال ســـ

مشـتعل يف   سـيكارتتدابري خاصـة او ابلكف عن مباشـرة السـلوك نفسـه، فعامة الناا تدرك أن القاء عقب 
به مواد قابلة لالشـتعال كا شـب او القش ينذر إبشـعال حريق، ولذلك ففي هذت  حمطة بنزين او يف مكان 

على النحو املالئم  روعياألحوال وغريها يقع على عاتق الفرد واجب اتباع امناط معينة من الســـلوك اذا ما 
 

 . 256ص ،مصدر سابق ،قانون العقوابت القسم العام،د. عويف حممد -71
 . 169ص،1981اجلامعية للطباعة والنشر بريوت   الدار ،قانون العقوابت اللبناين القسم العام ،د. حممد زكي ابو عامر -72
 ،قانون العقوابت  ،. ود. حممود جنيب حسين۱۹ص  ،مصدر سابق  ،النظرية العامة للخطأ غري العمدي  ،د. فوزيه عبد الستار  -73

 .640ص ،مصدر سابق ،القسم العام



  

414 

 27:  العدد

ص عند سـلم وسـلمت اجلماعة معه من خماطر أفعاله وهذا ما جيعل األفراد يتعارفون على وجوب التزام احلر  
 .(74)اتيالم السلوك يف هذت األحوال وغريها

ــا والعرف الـعام هو ما درج علـيه الـناا كافة على اختالف طوائفهم   والعرف قد يكون عاما او خاصــــــــــــ
ـصــــــيادلة و املهندســـــــني   كاألطباءومهنهم، اما العرف ا اص فهو ما درج عليه اهل مهنة أو حرفة معينة   وال

ـصــــــناعات امل صـــــــور الســـــــلوك الواجب االتباع  ألهلهاختلفة، فكل مهنة من هذت ترســـــــم واحملامني وارابب ال
ــول املرعية اليت يالم من يفرط أو  ـصــبح من األصـ ــة حىت ت ــتقر لديهم اب ربة وطول املمارسـ ـصــور تسـ وهذت ال

ونستطيع ان نستنتج من ذلك أن األفراد يدركون ابلتجربة اليت اكتسبوها من احلياة داخل    ،(75)يتهاون فيها
تمع أن هنــاك قــدرا أد  من احليطــة واحلــذر او من األصــــــــــــــول الفنيــة ينبغي عليهم مراعــا ــا عنــد اتيــالم اجمل

ـصـــــايب احملمية  ــأنه األضــــــرار ابحلقوق وامل لســــــلوكهم، ألن ااهل هذا القدر أو النزول عنه يولد خطرا من شــــ
يطـة والتـدبر ويف حـالـة  قـانوان ولـذلـك فـان على الشــــــــــــــخص توقي ا طر وذلـك ابختـاذ القـدر الكـايف من احل

 عجزت فان عليه أن يعدل عن السلوك الذي ينطوي على خطر اإلضرار ابلغري.
ال تنهض املسـؤولية اجلنائية عن ا طأ ،  عنصـر نفسـي يتمثل ابلعالقة النفسـية بني اإلرادة والنتيجة  اثلثا:

ب على هــذا النوع من عقــا  غري العمــدي مبجرد اخالل اجلــاين بواجبــات احليطــة واحلــذر، فــالغــالــب أن ال
اجلرائم على الســـلوك وحدت، وامنا عن الســـلوك الذي يقرتن بنتيجة جرمية تتخلف عنه، ويســـتوي بعد ذلك 
أن تكون هذت النتيجة ضــــارة أو خطرة. وهذا املنطق القانوين حيتم ابلضــــرورة قيام عالقة معنوية نفســــية بني 

 .(76)حمل مؤاخذة القانون  اإلرادةلتال تصبح هذت اإلرادة والنتيجة تكون بسببها هذت االرادة آمثة واب
تثري جدال واســـــــــعا   أللاوال تتماثل هذت الرابطة يف اجلرمية غري العمدية عنها يف اجلرمية العمدية، وذلك 

لدى الفقه اجلنائي ميتد اىل حد انكار وجودها يف رأي بعضهم واىل االختالف يف طبيعتها يف رأي بعضهم 
 -:ينه فيما  ااالخر وهذا ما سنب
ــار هذا االاات  االاات األول: صـــــــــــ ــي، الفقيه جارو( ينكر أن صـــــــــــ ــخ ــور أية عالقة )املذهب الشـــــــــــ صـــــــــــ ت

ــية( بني اإلرادة والنتيجة اإلجرامية مادام اجلاين يف اجلرمية غري العمدية ال يريد النتيجة اجلرمية  معنوية)نفســــــــــــ
هـذا االاـات ـيذهـب اىل القول ابن العالقـة املعنوـية  اليت حتققـت كمـا هو احلـال يف اجلرميـة العمـدـية وهلـذا فـان  

الوحيدة املتـصورة يف هذا النوع من اجلرائم هي العالقة القائمة بني اإلرادة والسـلوك املنتج للنتيجة يف اجلرمية 
 غري العمدية واليت ترتبط به سببا.

العمدية اىل التمســك اباات    يف تربيرهم لقيام املســؤولية عن النتيجة يف اجلرمية غري (77)ويذهب بعضــهم 
ويقول بتوافر ا طـأ مىت تطـابقـت الواقعـة املرتكبـة مع النموذج القـانوين الـذي ينص عليـه نص   ،قـانوين حبـت

 التجري دون تطلب ارتباط النتيجة ابي عنصر معنوي.

 
 .351ص ، ۲۰۰۱النظرية العامة دار اهلدى للمطبوعات  ،قانون العقوابت ،د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي -74
 ،مصدر سابق  ،.و يوسف الياا حسو145ص  ،سابقمصدر    ،القسم ا اص   ،د. حممود جنيب حسين قانون العقوابت   -75

 .۲19ص
 .644ص ،مصدر سابق ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،د. حممود جنيب حسين -76
 . 168ص  ،مصدر سابق ،القسم العام ،ئيشرح القانون اجلنا ،امحد صفوتد.  -77
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اإلرادة والنتيجة بوجود عالقة معنوية بني  )املذهب املوضوعي(  يعرتف انصار هذا االاات    االاات الثاين:
يف اجلرائم غري العمـدـية اال ألم خيتلفون يف تفســــــــــــــري طبيعـة هـذت العالـقة، فـيذهـب رأي إىل القول ابن هـذت 
ــيــة تتمثــل يف غلط يقع بــه اجلــاين، فمــا دام اجلــاين يف اجلرائم غري العمــديــة مل يتوقع النتيجــة  العالقــة النفســــــــــــ

ال يريدها  حجم عن نشـاطه احملقق هلا ما داما ن يتوقعها اللو كا ألنه  ،اإلجرامية على الا ضـرورية احلدوب
 -وخلسيسا على ذلك فال ميكن تصور العالقة النفسية اال يف احدى صورتني مها:

اـما ان اجلـاين مل يتمـثل النتيجـة االجرامـية، او اـنه لثلهـا على  و خمـالف للحقيـقة، وهـنا يكون اجلـاين ـقد 
وهذا الغلط اما ان  ،لحقيقة املوضــــــــــــوعية اصــــــــــــدرت على هذت الواقعةوقع يف غلط متمثل يف حكم خمالف ل

ـصـــور له  ـصـــب على عالقة الســــببية فيعدم يف ذهن اجلاين أي مســــامهة لفعله يف احداب النتيجة، او انه ي ين
أو ينصب هذا الغلط على الظروف اليت يباشر فيها اجلاين نشاطه   ،هذت املسامهة على  و خمالف للحقيقة

 و خمالف للحقيقة كالصـياد الذي يطلق النار على شـيء متحرك خلف شـجرة رنا منه أنه فيفسـرها على 
 طريدة فاذا به انسان فريديه قتيال.

ولقد تعريف هذا االاات إىل انتقادات عديدة ولعل من أبرزها، انه يعجز عن تفســـري مجيع صـــور ا طأ 
كما أن بعض   الســـــــــــــهوةض الوقائع او غري العمدي وخاصـــــــــــــة يف اجلرائم الواقعة بســـــــــــــبب جهل اجلاين ببع

ــهم الحظ أن  ــها بني الغلط وا طأ غري العمدي انهيك عن أن بعضــــ ــوصــــ ـصـــ ــريعات اجلنائية ليز يف ن التشــــ
 .(78)قانوين عادل للعقاب على اجلرمية غري العمدية كأساافكرة الغلط ال تصلح  
ــويرت  خليـيد)امـلذهـب املوضــــــــــــــوعي احلـدـيث(  ويلقي هـذا االاـات    االاـات الـثاـلث: صــــــــــــ ا كبريا ـلدى الفقـه بت

الرابطـة بني اإلرادة والنتيجـة على ألـا توقع اجلـاين للنتيجـة االجرامـية او امكـان توقعـه هلـا وتقوم هـذت النظرـية  
ـصـــــر املعنوي فيها ال ميكن أن يكون  يف تفســــــريها لتلك الرابطة يف اجلرائم غري العمدية على أســــــاا أن العن

 .(79)رادة اىل احداب النتيجة فيهايفرتيف عدم ااات االألنه  اراداي 
ـصـــــر الرئيســــــي من عناصــــــر ا طأ غري  وعلى ذلك فالعالقة النفســــــية اليت تربط االرادة ابلنتيجة هي العن

 :(80) العمدي وحيصر فقهاء القانون هذت العالقة يف صورتني مها
ـصـورة االوىل: ـصـورة إذا مل يكن ا  عدم توقع النتيجة االجرامية  -ال جلاين يتوقع أن ســلوكه وتتحقق هذت ال

ــتطـاعـته وواجـب علـيه أن يتوقعهـا وان يعمـل على   ـقد يؤدي إىل حـدوب النتيجـة االجرامـية بينمـا كـان ابســــــــــــ
غري أن واقع احلـال يبني أن هـذت النتيجـة متوقعـة   ،تالفيهـا، ـفاجلـاين هـنا مل يتوقع النتيجـة ومل تتجـه ارادـته اليهـا

 طاعته ان يتوقعها.اجلاين وابست إبمكان يف ذا ا ومن مث كان 
وتتحقق هذت الـصورة يف حالة توقع اجلاين للنتيجة املرتتبة على   توقع النتيجة اإلجرامية -الـصورة الثانية:

ســـــــــــــلوكه ولكنه ال يقبلها و مل يف عدم حتققها ويعتقد ألا لن تتحقق معتمدا على مهارته وحذقه، وهذت 
 الصورة تشمل حالتني مها:

 
 .92ص ،مصدر سابق ،رابطة السببية وتنظيم احكامها يف مشروع قانون العقوابت ،د. عادل عازر -78
 . 646 ص ،مصدر سابق، عالقة السببية يف قانون العقوابت ،حممود حسين جنيبد. -79
.ود. علي حسني خلف ود. سلطان عبد 289ص  ،مصدر سابق  ،شرح جرائم القتل واالصابة ا طأ  ،د. عبد الفتاح مراد  -80

 . 324ص،1982مطابع الرسالة الكويت  ، املبادئ العامة يف قانون العقوابت ،القادر الشاوي
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ــتخفاف ألا لن حتدب أي أن الفاعل مل يتخذ حالة توقع الن  -األوىل:  تيجـة ولكن الـفاعل يعتـقد ابســــــــــــ
 أي احتياطات للحيلولة دون حدوثها. 

حـاـلة توقع النتيجـة غري ان الفـاعـل يف هـذت احلـاـلة يتخـذ احتـياطـات ولكنهـا ال تكفي للحيلوـلة    -الـثانـية:
طات الكافية ملنع وقوع النتيجة دون حدوب النتيجة، هذا بشـــــــرط أن يكون يف وســـــــع اجلاين اختاذ االحتيا

ـصـــــــورة تعبري )ا طأ الواعي( او )ا طأ مع التوقع( او ـصـــــــر( او ) ويطلق على ا طأ يف هذت ال ا طأ مع التب
ـصــالحية ســـلوكه  ،)ا طأ املدرك( ـصــورة يقدم على مباشـــرة الســـلوك االجرامي وهو عامل ب والفاعل يف هذت ال

اتمة من ماهية الســــــــــلوك الذي صــــــــــمم على ارتكابه ويتوقع  ةيناالحداب النتيجة الضــــــــــارة، كما انه على ب
ـصــرف اليها ارادته،   هنا ايضـــا قد أصـــا ا ا مول يف عدم تفادي نتيجة  فاإلرادةنتيجته االجرامية دون أن ي

 غري مشروعة تولدت اثرا لسلوكها.
اتضــاح خطرت ابلشــكل  ووجه ا طأ يف هذت الصــورة هو اصــرار املتهم على اتيان ســلوكه على الرغم من  

 .(81)يرتضيه الشخص احلريص املتزن اذا وجد يف الظروف ذا ا اليت أحاطت ابلفاعل الذي ال
صــورتيها ا طأ الواعي وغري الواعي جند الما  ومن خالل عرضــنا للعالقة النفســية بني اإلرادة والنتيجة ب

صـــــــــــــورتني غري مرغوبة وال متفقتان على أن اإلرادة يف كليهما ال تتجه اىل النتيجة االجرا مية، فالنتيجة يف ال
صــــــــــــورت  تتجه ارادته اليها اطالقا ولكن مقبولة من قبل اجلاين ولذلك ال  ختتلفان عن بعضــــــــــــهما يف أن نيال

وهناك من يرى أن التشــــــــابه بني صــــــــورا ا طأ أعمق من ذلك فثمة    ،التوقع يتوافر يف احدمها دون األخر
ا وان اختلف نطاقه، ففي حالة ا طأ غري الواعي فان اجلاين ال يتوقع قدر من عدم التوقيع مشــــــــــرتك بينهم

النتيجة على االطالق، اال انه يف حالة ا طأ الواعي ال يتوقع حدوثها يف صــــــــــورة واضــــــــــحة فيتوقع الا لن 
 .(82)حتدب بفضل القدر الذي اختذت من االحتياطات او بفضل ما  مله من حسن سري األحداب

واحلقيقة أن صـورة ا طأ بدون توقع هي الـصورة الشـائعة للخطأ غري العمدي وهي ليسـت حمل خالف 
ــألة التمييز  اذ الا ال ـصـــورة صــــعوبة يف مســ ختتلط مع غريها من حاالت املســــؤولية، وابلتال فال تثري هذت ال

مشــرتك بني  ريوجد أي عنصــ  بينها وبني القصــد االحتمال، الن اجلاين مل يتوقع النتيجة الضــارة ولذلك فال
ـصــــد االحتمال والذي من أهم عناصـــــرت التوقع، اما ما هو حمل    الف فهي صـــــورة  اا طأ بدون توقع والق

 .ا طأ مع التوقع ويرجع هذا ا الف اىل أن بينها وبني القصد االحتمال عنصر مشرتك وهو التوقع
لقوانني اليت خلخذ ابلقصد االحتمال يف جمال  وهلذا جند أن ا طأ مع التوقع يدخل يف معظم صورت يف ا

العمد اذا اخذ صــــــــــــــورة عدم املباالة، فاذا اتى الشــــــــــــــخص فعال ينطوي على خطورة دون مباالة ودون أن 
ــد اجرامي مباش، اال انه يعلم وقت اتيانه العمل انه من املرجح أو احملتمل أن ترتتب  ـصــ ـصــــحواب بق يكون م

،  قد ارتكب عمدا دقد حدب خطأ وامنا يع دلنتائج فان الفعل ال يععليه نتائج ضـــــــــــــارة فاذا وقعت هذت ا
(، ۱۸۹ب(، وـقانون العقوابت اللبـناين يف امـلادة )/34)وهـذا مـا أخـذ ـبه ـقانون العقوابت العراقي يف امـلادة  

 .(83)(۱/ف64( واالردين يف املادة )۱۸۸والسوري يف املادة )
 

 .26ص  ،1989دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية  ،املسؤولية اجلنائية لوطباء والصيادلة ،منري راييف حنه -81
 .647ص ،مصدر سابق ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،د. حممود جنيب حسين -82
فتنص على أنه "تعد اجلرمية مقصودة وان ااوزت النتيجة   1943لسنة  340املرقم    ( من قانون العقوابت اللبناين۱۸۹املادة )  -83

 اجلرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصوهلا فقبل املخاطرة". 
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ــيةو  ــح أمهية الدور القانوين للعالقة النفســـ ــم للخطأ غري العمدي  يتضـــ بني اإلرادة والنتيجة يف كولا ترســـ
ــع لـه النطـاق الـذي يتواجـد فيـه فتكفـل التمييز بينـه وبني احلـاالت اليت تنعـدم فيهـا االرادة  حـدودت، وتضــــــــــــ
االجرامية يف مجيع صـورها، كما الا تكفل التمييز بينه وبني القصـد اجلنائي يف كل صـورة فاذا توافرت تلك 

النحو اـلذي اشــــــــــــــران الـيه اعالت كـنا أمـام حـاـلة خطـأ غري عمـدي، امـا اذا انتفـت تـلك العالـقة   العالـقة على
ــتطاعته  ــية بني الفاعل والنتيجة كما لو مل يتوقع الفاعل النتيجة ومل يكن ذلك يف اســ وانتفت كل رابطة نفســ

فال يتوافر ا طـأ يف مبقـدورت أن حيول دون حـدوثهـا    ، او اذ توقع النتيجـة ولكن مل يكنهومل يكن من واجبـ 
ــبح من قبـيل القوة القـاهرة أو صــــــــــــ احلـادب الفجـائي، وهـنا لتنع املســــــــــــــؤولـية    احلـالتني، وذـلك الن احلـادب ي

صـــــــــــــبح أمام حالة انعدام العالقة   ألننااجلنائية للفاعل حىت ولو حتققت النتيجة اليت يعاقب عليها القانون  ن
عامل االشـارات يف   فإصـابةانعدام اسـاا املسـؤولية القانونية،    النفسـية بني الفاعل والنتيجة الضـارة، وابلتال

ــول  ـصـــــ ــبب ذلك يف ح ــلل وقيت منعه من حتريك مفاتيح ا طوط احلديدية فتســــــ ــكة احلديد بشــــــ حمطة الســــــ
ـصـــباح  حادب نتج منه اصــــابة عدد من األشــــخاص، او الشــــخص الذي لنعه الريح الشــــديدة من وضــــع م

ــتحالة الوفاء على حفرة للتحذير منها، ففي هاتني   ــبة ا طأ إىل الفاعل وذلك الســـــــــ احلالتني ال ميكن نســـــــــ
ــد اجلـنائي حبـقه  هاـما اذا توقع اجلـاين النتيجـة وااهـت ارادتـ   ،(84)ابلتزاـماـته صــــــــــــ كمـا أن   ،اليهـا وقبلهـا توافر الق

ن نتيجة اخر يتمثل يف ألا حتدد النتيجة اليت يســــأل عنها الفاعل، اذ ال يســــأل الفاعل ع  اً هلذت العالقة دور 
مامل تقم هذت العالقة بينه وبني تلك النتيجة، وهذا يؤدي إىل انتفاء مســـؤوليته عن نتيجة ترتبت على فعله، 
ــية املطلوبة لقيام  ــببية ولكن مل تتوافر بينها وبني ارادته العالقة النفســ أي توافرت بينها وبني الفعل عالقة الســ

 .(85)ا طأ
 الخاتمة

 االستنتاجات:أوال: 
توصــــــــــــلنا من خالل حبث جوهر اإلمهال إىل أن هناك عاملني حلدوب اإلمهال، مها عامل نفســــــــــــي  -

 .اجتماعيوعامل مادي أو 
من خالل البحث إىل نتيجة غاية يف األمهية وهي أن اإلمهال هو سـلوك سـلحم وان موضـعه الطبيعي  -

فاصـلة بني ا طأ غري العمدي واإلمهال واجلرمية غري وضـع حدود   اسـتطعناهو الركن املادي للجرمية وابلتال  
يســـــــاوي اجلرمية غري العمدية   العمدية واليت طاملا وقع كثري يف شـــــــبهة ا لط بينهما. فا طأ غري العمدي ال

صـــــــــــــــد اجلرمي يف اجلرميـة العمـديـة، وهلـذا فـان اجلرميـة غري  بـل هو ميثـل الركن املعنوي فيهـا والـذي يقـابـل الق
ن اىل جانب ركنها املعنوي)ا طأ غري العمدي( ركنا ماداي هو)الســـــــــلوك الذي ترتتب عليه العمدية تتضـــــــــم

 كما أن ا طأ غري العمدي ال  ،النتيجة احملظورة الضــــــارة او ا طرة وعالقة الســــــببية بني الســــــلوك والنتيجة(
عي للخطأ غري يســـاوي اإلمهال ايضـــا الن االخري هو صـــورة للســـلوك ا اطئ، وهذا يعين أن املوضـــع الطبي

العمــدي هو الركن املعنوي يف حني أن موضــــــــــــــع اإلمهــال هو الركن املــادي. فــاإلمهــال وفقــا هلــذت الرعاي هو 
 

 .۱90ص   ،بدون سنة طبع ، القاهرة ،مطبعة حجازي ،القسم العام ،شرح القانون اجلنائي ،امحد صفوتد.  -84
 . 648ص  ،مصدر سابق ،القسم العام ، شرح قانون العقوابت ،د. حممود جنيب حسين -85
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 27:  العدد

ســــــــلوك مادي معني ابلرتك او االمتناع االرادي يتمثل ابإلخالل بواجب احليطة واحلذر والذي ترتتب عليه  
 اجلرمية غري العمدية.

ــلنا من خالل حبث نطاق اإلمهال  و  - ــاء املقارن حول توصـــ ــريع والقضـــ اجلنائي، واختالف موقف التشـــ
تبين مـبدأ ازدواج ا طـأ أو وحـدة ا طـأ، اىل خليـيد الرأي اـلذي ـيذهـب اىل القول بوحـدة ا طـأ، وذـلك الن  
ا طأ هو إخالل من اجلاين بواجبات احليطة واحلذر ولذلك فاذا ما توافرت عناصــر ا طأ قامت املســؤولية  

ــر ا طـأ فال قـيام    حبق اجلـاين، أمـا نوع من انواع املســــــــــــــؤولـية، فـا طـأ امـا ان يتوافر  ألي  إذا انتفـت عـناصــــــــــــ
 فتنهض حبق فاعله املسؤولية اجلنائية واملدنية معا، وأما ان ينتفي فتنتفي معه مسؤولية اجلاين بنوعيها.

مدية ال العتبارها  ان املشـــــــرع العراقي قد عاقب على جرمية االمهال كما هو احلال يف اجلرائم غري الع -
ذات قصـد جرمي خطري يسـتوجب به العقاب من ألجل حق العام للمجتمع بل اورد العقوبة ابعتبار هذت 
صــــــــــــــايب اجملتمع واالفراد املقررة مـا يرتـتب على حتقق النتيجـة هو خطر  اجلرميـة من اجلرائم ا طرة اليت  ـدد م

 عود اجلاين لتكرار ذلك السلوك املخل.يهدد تلك املصايب يستوجب العقاب من اجملتمع حىت ال ي
 ثانيا: املقرتحات:

،  فقهية يف تعريفه  واجتهادات آراءجلرمية االمهال، منعا لظهور   اً حمدد  اً وضـــــع يف التشـــــريع العراقي تعريف -
 بعد ان علمنا اختالف الفقه يف حتديد معنات الفعلي بتحديد اركان اجلرمية.

املشـــــــرع العقوابت كل حســـــــب جســـــــامة الفعل املرتكب بعد ان قرر بعد حتديد معىن اجلرمية حيدد هلا   -
 من اجلرائم غري العمدية، تتناسب مع خطورة النتيجة املرتكبة. عدمهااملشرع ب

 المصادر
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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) 
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 المستخلص

 ايالفتضــمن هذت الدراســة إجراء قياا كفاءة األداء لكل من املصــرف الوطين اإلســالمي و مصــرف 
 البياانتمغلف حتليل   ( وقد ت اســــــــــــتخدام أســــــــــــلوب وطريقة2015-2011اإلســــــــــــالمي و للمدة من )

(DEA)  (Data Envelopment Analysis)  كفاءة أداء املصرفني املذكورين، وقد توصلت النتائج قياا  ل
فيما خيص كفاءة األداء الفنية وكفاءة األداء احلجمية ومؤشــــــــرات الســــــــعة إذ حقق كفاءة مرتفعة إىل وجود  

ـصـــرف الوطين اإلســــالمي كفاءة أداء بنســــبة ) ـصـــرف  مقاربة كانت  يت( وال%97امل من نســــبة كفاءة األداء مل
ــبةاإلســـالمي واليت ت ايالف ــتنتاجات واليت  وقد  (.%98)  تمثل بنسـ ــة إىل جمموعة من االسـ ــلت الدراسـ توصـ

ـصــرف الوطين اإلســـالمي مبقدار ) ق أعلى مســـتوى من يتحقل(  %3تتمثل إبمكانية زايدة ورفع كفاءة أداء امل
( %2اإلسـالمي والذي إبمكانه زايدة كفاءة األداء بنسـبة ) ايالفالكفاءة الفنية، وكذلك ابلنسـبة ملـصرف  

 للوصــــــول إىل أعلى مســــــتوى من الكفاءة يف األداء. ومن خالل االســــــتنتاجات اليت توصــــــل إليها البحث،
خرج البحث مبجموعة من التوصيات وكان من أمهها العمل على حتقيق التوازن بني مدخالت كل مصرف 

 ممكنة. اداءمن املصارف عينة الدراسة و بني خمرجا ا بغية التوصل إىل أعلى كفاءة 

 
 .املعهد التقين املسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية -1
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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 املـصارف عصـب االقتـصاد، أللا حتفظ األموال وتنميها وتسـهل تداوهلا وختطط السـتثمارها. و ال 
ــتثمار، و يف خمتلف ميكن ااهل الدور االجيايب ـصــــــريف يف ا دمات و التمويل واالســـــ  الذي يلعبه اجلهاز امل

ــهل عمليات التعامل بني األفراد و  ــارف تنظم و تســ ـصـ ـصـــادية و االجتماعية، فامل النشــــاطات املالية و االقت
ـصــارف اإلســـالمية تلتزم  ميع أعماهلا الحكام الشـــريعة اإلســـالمية، و تتميز  اللا  مؤســـســـات اجملتمع، و امل

ــة، إال إل ـصــ ــ ـصــ ـصــــارف التجارية و املتخ ـصــــارف متعددة الورائف، فهي تؤدي دور امل ختتلف يف كفاءة  ام
األداء التشـغيلية من مـصرف ألخر و حـسب مدخالت و خمرجات كل مصرف، ولثل كفاءة األداء الدافع 

ـصـــرفية أو غري ذلك أي ميثل الركيزة األســــاســــية الســــتمرا   أيةعمل   رالرئيســــي ألية مؤســــســــة ســــواء أكانت م
 مؤسسة.

 أهمية البحث

ة لدفع عجلة التنمية االقتصــادية ويف ضــوء ذلك خلا يســعى القطاع املصــريف مبا فيه املصــارف اإلســالمي
ـصـــــــارف اإلســــــــالمية العراقية املذكورة يف البحث  أمهية البحث يف حماولة لقياا كفاءة األداء التشــــــــغيلية للم

 .(DEA)ابستخدام أسلوب حتليل مغلف البياانت 
 مشكلة البحث

ـصــــارف   مجيعها املؤســـــســـــات تســـــعى  قدر من العوائد أو اإليرادات حتقيق أكرب اإلســـــالمية إىلومنها امل
لكن هناك حتدايت كبرية تواجهها على املسـتوى احمللي وذلك من خالل االسـتغالل األمثل للموارد املتاحة  

ــال عن االوضـــــاع الســـــياســـــية   والدول و هذا يعود اىل حالة عدم االســـــتقرار يف االســـــواق املالية العاملية فضـــ
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ــارف ان تقيس كفاءة االداء واالجتمـاعية املضــــــــــــــطربة يف خمتلف دول ال  صــــــــــــ عامل. و هذا االمر حيتم على امل
 اآلا. وبذلك تتمثل مشكلة البحث ابلتساعلالتشغيلية بصورة مستمرة 

ـصــريف يفالتشـــغيلية    األداءكفاءة    هل ان   ـصــارف القطاع امل اإلســـالمية عينة البحث هي ذات كفاءة    للم
 ؟تنافسية

 أهداف البحث

ـصــرف الوطين اإلســـالمي و الفنيةالتشـــغيلية )  قياا كفاءة األداء -1 ـصــارف اإلســـالمية يف العراق )امل ( للم
ـصـــارف على حتقيق أعظم االرابح يف رل اســــتخدام  ـصـــرف إيالف اإلســــالمي( ملعرفة مدى قدرة امل م

 املوارد املتاحة.
ــعة    قياا كفاءة -2 ـصــرفني املذكورين أعالتلالسـ ــتغالل االمثل للموارد املتاحة    لم للوقوف على معرفة االسـ

ـصـــــرف على حتقيق االرابح اذ ان هذا املؤشــــــر يعرب عن العالقة بني املدخالت و  لقياا مدى قدرة امل
 .املخرجات

 فرضية البحث

ـصـــــــــارف اإلســــــــــالمية يف الع  أن  يفرتيف البحث  ــغيلية للم راق هي كفاءة فنية متميزة  كفاءة األداء التشــــــــ
 وعالية و هذا ما حتاول الدراسة تفنيدت أو إثباته.

 منهجية البحث

ــول إىل النتائج ويركز على إرهار نســــــب كفاءة   ــي للوصــــ ــفي والرايضــــ ــتخدم البحث التحليل الوصــــ يســــ
 احلجمية واملقارنة بينهما. األداء الفنية و

 حدود البحث

 (.2015-2011)احلدود الزمنية  -
 اإلسالمي". ايالف"املصرف الوطين اإلسالمي" و "مصرف  احلدود املكانية -

 الدراسات السابقة

( بدراسـة تقوي األداء املال للمـصارف اإلسـالمية وكانت هذت الدراسـة  2000يف العام ) قام الشـهري .1
-1988 دف إىل تقوي األداء املال للمصـارف اإلسـالمية العاملة يف السـوق السـعودية خالل املدة 

 أما املنهج املسـتخدم فهو اسـتخدام املنهجني  واسـتخدم الباحث التحليل املال واإلحـصائي،  ،1992
ــتنباطي، ــيات وكانت أمهها االهتمام ابســــــــتخدام   املقارن واالســــــ وقدمت الدراســــــــة جمموعة من التوصــــــ

ــروفـات الثـابتـة و املتغرية مع زايدة   املوازنـة النقـديـة كـأداة للتخطيط يف جمـال النقـديـة، صــــــــــــ و ختفيض امل
 التخطيط املال.اإليرادات،وضرورة االستفادة من مجيع األساليب احلديثة يف جمال 

عالقة البنوك اإلســــــــالمية ابلبنوك املركزية املشــــــــكالت و دراســــــــة عن (  2002) حطاب يف العام دمق .2
ــارف  ـصـــــــ ــيح طبيعة العالقة بني امل ــة بتوضــــــــ العقبات وكيفية التغلب عليها حيث اهتمت هذت الدراســــــــ
ــع قوانني و أطر و أحكـا م اإلســــــــــــــالمـية و البنوك املركزـية حبـيث ال تفـقد البنوك املركزـية دورهـا يف وضــــــــــــ
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خاصـــة تنظم عالقة البنوك اإلســـالمية ابلبنوك املركزية و توصـــلت الدراســـة إىل جمموعة من التوصـــيات 
كانت من أمهها أن تعمل البنوك اإلســــــالمية على تفعيل دور االحتاد الدول للبنوك اإلســــــالمية حبيث 

لبنك املركزي يقف فعليا إىل جانبها عند وجود أزمات و كذلك وجود هيئة رقابة شــــــــــــرعية فنية لدى ا
 تتخصص يف رقابة البنوك اإلسالمية و دعم مصاحلها.

ــة تقييم األداء املــال للبنــك اإلســــــــــــــالمي2005قــام الطــالــب يف العــام ) .3 األردين للتمويــل و   (بــدراســـــــــــــ
 األردين للتمويل و االســـــتثمار، وهدفت الدراســـــة إىل تقييم األداء املال للبنك اإلســـــالمي  االســـــتثمار

ــار إليه أعالت لالطالع على أنشـــــــــــطته املالية   حيث ت حتليل الوضـــــــــــع املال للبنك اإلســـــــــــالمي املشـــــــــ
ــتثمـارـية، و اجملـاالت اليت يتم توريف األموال فيهـا خالل امـلدة   ـــلت   2000-1998االســــــــــــ و توصــــــــــــ

ــيات أمهها ــة إىل جمموعة توصــــــ ــتثمارية و املوازانت  الدراســــــ )أعادة النظر يف مجيع خطوط البنك االســــــ
بحث عن صــــــيغ للتوســــــع يف العمل البنكي اإلســــــالمي على مســــــتوى املنطقة العربية مث ال  املرتبطة  ا،

 ككل.
ـصـــــرفية و كانت هذت   (2006قريشــــــي يف العام ) درا .4 ـصـــــادية يف املؤســــــســــــات امل قياا الكفاءة االقت

ــادي من خالل حتليل  ـصـــ ــة  دف إىل اجلمع بني أدوات التحليل املال و أدوات التحليل االقت الدراســــ
ربح كنسـبة مالية  دف قياا كفاءة إدارة التكاليف، وتقدير وفورات احلجم ووفورات مؤشـر هامش ال

النطاق للمؤسسات املصرفية اجلزائرية ومن أهم توصيات الدراسة عدم توسع نشاط املصارف اجلزائرية 
إىل   اـفةضــــــــــــــ ابال  مليون ديـنار جزائري،  260عن احلجم األمـثل حـيث بلغ احلـد األد  الكفء حوال  

 حمافظة املصارف على التنويع يف منتجا ا للحفاظ على وفورات النطاق.
( بدراســــــــــــة كفاءة البنوك التقليدية مقابل البنوك اإلســــــــــــالمية: األدلة 2007قام ابدير أيت يف العام ) .5

ــوائي   ــتخـدام النهج العشــــــــــــ قـارـنة كفـاءة التكـاليف و كفـاءة اإليرادات و كفـاءة مل  (SFA)اـلدولـية ابســــــــــــ
ـصـــــــرف يف   80األرابح ل     43وتشــــــــمل الدراســــــــة  (OIC)املؤلر اإلســــــــالمي دولة من منظمة    21م

ـصـــرفا إســــالميا و ـصـــرفا تقليداي،  37م ( خالل الفرتة DEAابســــتعمال طريقة حتليل مغلف البياانت)  م
ـصــارف وأرهرت النتائج 1990-2005)  أن  ( ولت الدراســـة حســـب حجم وعمر ومكان تواجد امل

وارد يف مجيع البنوك حمل الدراسة بشكل عام وعدم وجود اختالفات هناك عدم كفاءة يف اسـتخدام امل
ـصــــارف اإلســـــالمية، ـصــــارف التقليدية و امل ابإلضـــــافة إىل عدم وجود   جوهرية بني نتائج الكفاءة يف امل

ــغرية واجلديدة مقابل  ـصــ ـصــــارف ال ـصــــارف كبرية احلجم مقابل امل ــط الكفاءة بني امل فرق مهم يف متوســـ
ـصــــــــريف    ـصــــــــارف اإلســـــــــالمية والتقليدية.القدمية يف كل من امل ـصــــــــايب النظام امل وعموما كانت النتائج ل

 األكثر حداثة. اإلسالمي
ـصــــرفية يف منطقة الشـــــرق األوســـــط 2010قدم أولني وآخرون يف العام ) .6 ( بدراســـــة الكفاءة والرحبية امل

ـصــــــــــارف يف بعض الدول العربية و   أفريقياومشال   مقارنة هذت هذت الدراســـــــــــة  دف إىل تقدير كفاءة امل
ـصـــــــارف متمثلة يف العائد على األصــــــــول والعائد على  النتائج مع املؤشــــــــرات احملاســــــــبية لرحبية هذت امل

عن طريق تقدير داليت التكلفة و  DFAحقوق امللكية،وقد اعتمدت هذت الدراسـة طريقة التوزيع احلر 
ـصـارف  ومن مث قياا متوســط ك  2008-2000الربح بغريف تقدير مؤشــرات الكفاءة للمدة   فاءة امل
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 27:  العدد

ـصــــرف  38حيث تكونت عينة الدراســـــة من  حســـــب البلد ومقارنتها ابملؤشـــــرات احملاســـــبية للرحبية،  م
 موزعة على عشر دول عربية خمتلفة.

ـصــــــــارف   و أخريا فأن الدراســـــــــة احلالية تتميز عن ســـــــــابقتها اللا تناولت قياا الكفاءة التشـــــــــغيلية للم
 (.DEAمغلف البياانت )اإلسالمية يف العراق حسب أسلوب أو طريقة 
 المبحث األول:الجانب النظري 

ـصـارف اإلســالمية فضــال عن مفهوم  األداء والكفاءة ملفهوميتضــمن هذا املبحث عرضــا   مع  وأســس امل
 اشارة اىل طريقة أو أسلوب مغلف البياانت املعتمد يف هذا البحث

 مفهوم الكفاءة: أوال:
ـــبة   ومن أـجل تقييم  املخرـجات املفـيدة من إمجـال امـلدخالت،الكـفاءة هي مـعدل فـعالـية النظـام أو نســــــــــــ

كفــاءة عمــل آلــة أو عمــل اــاري،البــد من حتــديــد وقيــاا املــدخالت و املخرجــات و حتــديــد احلــد األد   
(.ويعتمد قياا كفاءة األداء أســس متنوعة Tannen wald,1995:p42) لنســبة املدخالت إىل املخرجات

ــادية أ ـصـ ــبية أو اقت ــواء كانت حماســ ــروع ألهدافه حســــب الظروف ســ و اارية للحكم على كفاءة تنفيذ املشــ
 (.201: 2005احمليطة)آل ادم وأللوزي،

صــادية األخرى، من حيث  وال خيتلف مفهوم الكفاءة يف املؤســســات املصــرفية عنه يف املؤســســات االقت
ــة امل ــســــــ ــى خمرجات من املوارد املتاحة للمؤســــــ ـصـــــ ــتغالل األمثل للموارد أو حتقيق أق ــرفية أو حتقيق االســــــ ـصـــــ

صــــــــــــــارف أفضــــــــــــــل من غريها، ويرجع ذلك إىل  خمرجات معينة الد  كلفة ممكنة.حيث يفرتيف إن هناك م
ـصـــارف تكون أكثر  اختالف نوعية تنظيمها، مما ميكنها حتســــني إدارة التدفقات والتعامالت املالية وهذت امل

ــاطة املالية،مم ــيطر ا على اجلوانب التقنية للوســ ــبب ســ ــى من هذت كفاءة تقنيا بســ ـصـ ا خيوهلا تقدي احلد األق
ا دمات اعتمادا على مســـــــــــتوى معني من املوارد،إىل جانب هذت الكفاءة التقنية املتمثلة يف الكيفية املثلى 
يف الربط بني املوارد واملخرجـات من ا ـدـمات امـلالـية تتمـثل يف اختـيار تركيـبة املوارد األـقل تكلـفة إلنـتاج احلـد  

ـصــى من ا دمات  ـصــية تتمكن من األق ـصــ ـصــرفية أو التخ ـصــارف ذات الكفاءة امل املالية.وعليه فأن تلك امل
 (.3: 2011)عبد موالت، جما ة القيود واملتغريات املرافقة لتغري األسعار واشتداد املنافسة

اسـتطاعت توجيه املوارد االقتـصادية املتاحة   إذااملؤسـسـات املـصرفية تكون ذات كفاءة   إن وميكن القول  
و حتقيق أكرب ـقدر ممكن من العواـئد الـقل ـقدر ممكن من اهلـدر،أي التحكم الـناجح يف طـاقتهـا املـادـية  هلـا  

و عرضـــها لتشـــكيلة واســـعة من املنتجات املالية من جهة  األمثلو البشـــرية،هذا من جهة وحتقيقها للحجم 
ــادية يف فالكفاءة تعرب عن مدى جناح الوحد  إذا(.61:  2009 أخرى )رايس وفاطمة الزهراء، ـصـــــــ ات االقت

ــام ــة    أحكــ ــدمــ ــتخــ ــة بني املوارد املســــــــــــ ــاجالعالقــ ــدف    واإلنتــ ــة كفوءة  ــ ــاتج وختفيض   إىلبطريقــ النــ تعظيم 
ـصــــــادية ابالهتمام على خمتلف التســـــــوايت،ســـــــواء كان ذلك على  إذاملدخالت، يتمتع مفهوم الكفاءة االقت

ــيق  وهي لثل ضـــــرورة حيوية يف  ،  املســـــتوى القطاعي أو على املســـــتوى القومي  األنشـــــطةكيفية توجيه وتنســـ
ـصـــــطلح يشــــــري   املختلفة، ـصـــــادية لثل م للموارد،وذلك  دف تعظيم   األمثلاالســــــتخدام  إىلفالكفاءة االقت
ــلع وا ـدمـات وميكن القول    اإلنتـاج صـــــــــــــــادي ي  أن  من الســــــــــــ أكثر كفـاءة مقـارنـة مع نظـام   عـدأي نظـام اقت
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لكن من تقدي املزيد من الســــــلع وا دمات للمجتمع دون اســــــتخدام مزيد  إذا )من الناحية النســــــبية(آخر
ــتوى من   ــتوى معني من  اإلنتاجمن املوارد.وتتضــــــــــــمن الكفاءة مبفهومها العام حتقيق أعظم مســــــــــ عند مســــــــــ

صــــــــــــادر Kalu&Mbanasor,2008:313)  التكنولوجيا املتاحة ( وميكن تعريف الكفاءة اللا اســــــــــــتعمال م
الذي يعد املعيار الرئيســي لقياا   ابحلصــول على أكرب قدر ممكن من الدخل الصــايف،الثروة بطريقة تســمح  

ـصــــادية )الســـــامرائي، ـصــــادية   أخرى(.أو من وجهة نظر  81:  1981الكفاءة االقت   اللاتعرف الكفاءة االقت
ــتعمال موارد   ــها أو اإلنتاجأكرب بتكاليف   إنتاجابلشـــــكل الذي ميكن معه حتقيق   اإلنتاجاســـ ــابقة نفســـ  الســـ

ــه بتكاليف  اإلنتاجحتقيق  ــابق نفسـ ــيين، أقل  إنتاجالسـ ــتعرايف مفاهيم 71: 1999)احلسـ (. ومن خالل اسـ
ـصــرفية، وتعدد طرق قياا   ــة امل ــسـ ــاط املؤسـ الكفاءة يف أعالت يتبني لنا إن االختالف و التنوع يف طبيعة نشـ

:  2009يس وفاطمة الزهراء،مدخال ا وخمرجا ا، صاحبه تنوع يف طرق قياا الكفاءة املصرفية وأدوا ا )را
وهو الذي حدد مقياسا بسيطا    1957عام    Farrell(. وتعود فكرة قياا الكفاءة املصرفية إىل أعمال  62

صــرين الكفاءة  لكفاءة الشــركة اليت تشــكل من مدخالت متعددة، حيث افرتيف إن الكفاءة تتكون من عن
ــعريـة(، واجلمع بني ا صــــــــــــــيص )الســــــــــــ ملقيـاســــــــــــــني يوفر قـدرا من الكفـاءة الكليـة التقنيـة)الفنيـة( وكفـاءة التخ

(Worthington,1998:3  الكفــــــاءة و  التقنيــــــة)الفنيــــــة(  الكفــــــاءة  من  لكــــــل  ــيح  توضــــــــــــ يلي  وفيمــــــا   ،)
 التخصصية)السعرية( و الكفاءة احلجمية.

 (.Technical Efficiencyالكفاءة الفنية)التقنية( ) -1
ــتثمار املواردTEتعرف الكفاءة الفنية ) من الناحية الفنية، ودرجة اســـــتخدام هذت  ( على ألا كفاءة اســـ

ــتثمـار   ــتوايت املثلى يف جمـال اســــــــــــ ــتوايت املثلى من النـاحيـة العلميـة للوصــــــــــــــول إىل املســــــــــــ املوارد إىل املســــــــــــ
املوارد،وحتقيق أهداف وغاايت مرغوب فيها. ويقصد ابلكفاءة الفنية مقدرة املنشأة على حتقيق أعظم انتج 

( ويشــــــــــار إليها أيضــــــــــا اللا تعكس قدرة 2003واخرون،Coelliملتوفرة )أو خدمة يف رل جمموعة املوارد ا
ـصــــــــول على الطاقة اإلنتاجية العظمى ابســـــــــتخدام املدخالت املتاحة أي عدم وجود  الوحدة اإلنتاجية للح
صــــــــــــــفر و الواحد. فعندما تكون الكفاءة الفنية مســــــــــــــاوية للواحد تكون   هدر يف املوارد وتقع قيمتها بني ال

ية كاملة، أما إذا كانت أقل من الواحد هذا يعين انه ابإلمكان للوحدة اإلنتاجية خفض نســــبة  الكفاءة الفن
ــهـــا أو أعلى من كميـــة املـــدخالت.) صــــــــــــــول على كميـــة اإلنتـــاج نفســــــــــــ  Osborne andاملـــدخالت للح

Trueblood,2006: 25 ــران اليها يف مفهوم الكفاءة الفنية ميكننا أن ننظر ( ومن خالل التعاريف اليت اشـــــ
ــر الكفـاءة الفنيـة من جـانبني االول هو مـا يتعلق  ـانـب املـدخالت الـذي ميثـل تعريف الكفـاءة  اىل مؤشــــــــــــ
الفنية اللا حتقق خمرجات معينة الد  مدخالت ممكنة، ويعرب عنه مبقياا او معيار االدخار أو التخـصـص  

ت و املخرجــات، )ننظر من يف املــدخالت، ويتحقق هــذا املقيــاا مبقــارنــة التوليفــة الفعليــة املثلى للمــدخال
 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 تســــــــــــــــاوي املــدخالت املطلوبــة   
للمخرجات الفعلية الكفء.وبذلك تتحقق نســــــــــبة تســــــــــاوي الواحد وتكون أكفء تقنيا، أما الوحدة غري 

كفء، فتكون لـــديهـــا مـــدخالت فعليـــة أكرب من املـــدخالت املطلوبـــة للمخرجـــات وذلـــك يعين ابمكـــان ال
ؤســســة خفض نســبة املدخالت اليت حتقق االنتاج الســابق أو توفر نســبة من تكاليف االنتاج املســتخدمة  امل

 للحصول على املستوى السابق لالنتاج.
أمـا اجلـاـنب الـثاين من الكفـاءة الفنـية فيتمـثل  ـاـنب املخرجـات اـلذي يعرف الكفـاءة الفنـية ابلـا حتقيق 

ـصــــــــى املخرجات من املوارد املتاحة، و ي معيار زايدة املخرجات و يتحقق هذا املقياا    وعرب عنه مبقياا أأق
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 

 كفء الستخدام املدخالت الفعلية و تقاا ابلعالقة التالية:مستوى احلد ال
 =TE    املخرجات الفعلية  (.........2)

 نفسها املخرجات الكامنة للمدخالت
ـصـــــحيح و تكون خمرجا ا الفعلية  ــبة الواحد ال وعليه فأن الوحدة الكفء تقنيا هي تلك اليت حتقق نســــ

الفعلية، أما الوحدة غري الكفء تقنيا فهي اليت حتقق نســـــبة أقل من تســـــاوي املخرجات الكامنة ملدخال ا 
صــــــــــــــحيح، و تكون خمرجـا ـا الفعليـة أقـل من املخرجـات الكـامنـة ملـدخال ـا )ختو، القريشــــــــــــــي،   الواحـد ال

2013:140.) 
و أن هناك أمنوذجان رئيســـــــــيان يتم أســـــــــتخدامها لقياا الكفاءة الفنية هلا عالقة ابلعائد على الســـــــــعة 

(RTS)  ( االمنوذج االصــــــــــــــلي الذي أفرتضــــــــــــــهCharnes, 1978( يعرف المنوذج )CCR( )Charnes 
Cooper Rhodes( و االمنوذج الـثاين ـقدـمه )Banker,1984( و يســــــــــــــمى )BBC( أمنوذج )Banker 
Charnes Cooper( يفرتيف أمنوذج.)CCR( ثبات العائد للسعة )CRS و الذي يفرتيف وجود عالقة )

( يف حـــاالت أخرى تغري BBCاملخرجـــات، ومن جهـــة أخرى يفرتيف أمنوذج )  طرديـــة بني املـــدخالت و
ــعـة ) ( و اـلذي يتجـاهـل العالـقة الطردـية بني املـدخالت و املخرجـات و ميكن أن نطبق  VRSالعـاـئد للســــــــــــ

 (.Podinorski, 2004:30( يف الدراسة نفسها )CRS,VRSاملنهجني )
 (.Allocative Efficiencyالكفاءة السعرية )التخصصية() -2

ــعريـة ) قق املقـدار املعني من اإلنتـاج حي( على ألـا مزيج من املـدخالت الـذي  AEتعرف الكفـاءة الســــــــــــ
(، وتعكس التوليفة املوردية املعظمة للربح عند مســاواة قيمة الناتج 19:  2012القل كلفة ممكنة )رمضــان،

ــا  (MC( لكــل مورد من موارد اإلنتــاج من الكلفــة احلـديـة)VMPاحلـدي ) (،  P=MCواة )أي عنــد مســـــــــــــ
ــكيلة املدخالت اليت تقلل الكلفة أو تعظم املخرجات لغريف زايدة الدخل  ــن اختيار تشــــ فالوحدة أما حتســــ
ــ)الكفاءة الســــــــــعرية(.   أي جيب أخذ األســــــــــعار بنظر االعتبار لذلك يســــــــــمى هذا النوع من الكفاءة بــــــــــــــــــــــ

ـصـــــفر و الواح 10:  2013)حممود، ـصـــــية قيمة بني ال ــ ـصـــ د كما هو احلال يف (.و خذ معامل الكفاءة التخ
ــاويــة  Chakrabrty,1998معــامــل الكفــاءة التقنيــة ) ( وتقــاا هــذت الكفــاءة بــداللــة خط التكــاليف املتســـــــــــــ
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والذي يســــــتند يف حتديدت لوحدات اإلنتاج اســــــتخدام أســــــعار عناصــــــر اإلنتاج، وجند إن نقطة التماا بني 
ق عندها الكفاءة التقنية و الكفاءة منحىن الناتج املتســـــــاوي وخط الكلفة املتســـــــاوي هي النقطة اليت تتحق

ـصـــادية) ـصـــية وبعبارة أخرى تتحقق الكفاءة االقت ـصـــ (.ومن اجلدير ابلذكر ان الكفاءة Hussain,1995التخ
( و اىل Allocative Efficiency Restrictedالســعرية يف بعض االحيان تقســم اىل كفاءة ســعرية مقيدة )

ــعرية غري  ــعرية املقيدة Allocative Efficiency Un Restrictedقيدة )املالكفاءة الســـــــــ ( فالكفاءة الســـــــــ
حتصــل عليها من خالل اعادة توزيع املدخالت و عند مســتوى اثبت من الكلفة،يف حني الكفاءة الســعرية 

عدم الكفاءة   قيدة  صل عليها من خالل تغيري العائد احلدي حىت يتساوى مع كلفة رأا املال،وان املغري  
السعرية )التخصصية( يف احلالة املقيدة تعكس أوجه القصور يف املعلومات و املهارات،أما يف حالة الكفاءة 
ـصــــية( غري املقيدة فأن عدم الكفاءة يعكس عدم كفاءة املهارات و املعلومات أيضـــــا، و  ـصــــ الســـــعرية )التخ

وف من املخاطرة.أي ان عدم الكفاءة لكن قد يكون الســــــــبب هو تناقض الســــــــوق و القيود النقدية و ا 
صـــــــــــــيص املوارد، أي اال راف عن النقطة اليت تدين  الســـــــــــــعرية بشـــــــــــــكل عام انتج عن عدم الكفاءة يف خت

 (.Leibenstein, 1966:p.29التكاليف عند استخدام نسبة معينة من املدخالت)
ـصــــــادية مبكوان ا )الفنية و الســـــــعرية(   ابالســـــــتعانة مبخطط فاريل يف وبذلك ميكن تعريف الكفاءة االقت

وعندما  (،Yانتج واحد) إنتاج( يســـــتعمالن يف X1,X2)إنتاجيان ( فعندما يكون لدينا موردان  1الشـــــكل)
( مبنحىن الناتج 1كما يف الشــــــــكل رقم)  اإلنتاجيكون هنالك عائد اثبت للســــــــعة عندئذ ميكن وضــــــــع دالة 

( X1,X2من املوردين) األمثلثل املزيج ل (Qميثل خط الســــــــعر وعليه فأن)  (DD( وليكن )IIاملتســــــــاوي)
 إنتاج  إمكانيةتقيس مدى  (OP)  إىل(  OQفاملســـــافة) (،Qعند)  وإمنا(  Qولكن املنشـــــأة رمبا التنتج عند)
تعد مقياسـا للكفاءة الفنية،أما املسـافة    ألا  إذبكمية أقل من املوارد   إنتاجهمسـتوى من الناتج والذي ميكن 

(OR)  إىل  (OQ)  إذااحلجم املعني من النــاتج    إنتــاجمن التكــاليف اليت عنــدهــا ميكن    فهي تقيس جزءا 
وبذلك  ( مسى هذت النســـبة ابلكفاءة الســـعرية،Farrellكان االســـتعمال النســـحم للمورد متبادال، فأن فاريل)

صــــــــــــــادية)الكلية() ( يف الكفاءة TE( عبارة عن حاصــــــــــــــل ضــــــــــــــرب الكفاءة الفنية)EEتكون الكفاءة االقت
 ( وكما يف املعادلة الرايضية التالية:AE()Farrell.j,1957: 10-20السعرية)

EE=TE * AE 
 حيث إن:

EE)الكفاءة االقتصادية )الكلية = 
TE)الكفاءة التقنية)الفنية = 
AE)الكفاءة السعرية)التخصصية = 
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 االقتصادية ومكوان اتعريف فاريل للكفاءة  (1شكل) 

 

 (.26:  2003املصدر: )السامرائي،
ــاليب عديدة اســــــتخدمت يف دراســــــات و احباب قياا الكفاءة ومن خالل ذلك نشــــــأت طرق   و أســــ

ــلوب حتليل مغلف البياانت ) ــرفية و أمهها أســــــــــ صــــــــــ وتعرف هذت الطريقة أو  (5:  2011()معراج،DEAامل
نظرية الربجمة ا طية الختبار   مبادئ( تســـــــــــتخدم  Non-Parametricاللا تقنية غري معلميه ) األســـــــــــلوب

هذت التقنية  إن مبعىن   بنشـاط مـصارف أخرى ضـمن عينة من املـصارف،  نشـاط أو اسـتغالل مـصرف مقارنة
وليس ابلضــرورة  ،  تقدم لنا مؤشــرا ألفضــل تطبيق ملســتوى تكنولوجي،يعتمد على خربات عينة من املصــارف

هذا   إن أي    (.105:  2006)قريشــي، كفاءة املتاح  األكثريقابل املســتوى التكنولوجي   اً ر تقدم لنا مؤشــ  أن 
صــاد املختلفة  اإلنتاجيةاملؤشــر ميثل مقياســا للمؤســســات   أو ا دمية وت اســتخدامه يف مجيع قطاعات االقت

 .(5:  2011)معراج،
 الكفاءة احلجمية )كفاءة السعة( -3

ـصــــــادية   فهي تعرب عن االســـــــتغالل األمثل للموارد إذ يقيس مدى قدرة املنشـــــــأة على حتقيق وفورات اقت
ــعة مببدأ غلة احلجم الذي يعرب عن  ــر كفاءة الســـــ ــعية يرتبط مؤشـــــ ــتغالل قدراته وإمكانياته التوســـــ نتيجة اســـــ

مقياا للتغري النسحم يف العالقة بني املدخالت واملخرجات يف العملية اإلنتاجية للمنشأة، وغلة احلجم هي 
ـصــــحيح فتكون   خمرجات الناتج عن التغري النســـــحم يف املدخالت فإذا كانت هذت النســـــبة أقل من الواحد ال
ـصــحيح فهذا يدل على ثبات كفاءة الســـعة ويرتبط  ـصــة أما إذا كانت تســـاوي الواحد ال كفاءة الســـعة متناق

ـصـل عندت التكاليف املتوســطة  هذا املؤشــر مببدأ احلد األد  الكفء و هو املســتوى األم ثل لإلنتاج الذي ي
حدت األد  يف املدى البعيد وعند هذا املســــــتوى يكون التغري النســــــحم يف الناتج يســــــاوي التغري النســــــحم يف 
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عناصـر اإلنتاج، أي إن غلة احلجم اثبتة وابلتال وفورات احلجم تسـاوي صـفرا أو تكون معدومة وعند هذا 
ــتوى من اإلنتاج يتســــا ــر الكفاءة الفنية و حيقق درجة الواحد وعندها املســ ــعة و مؤشــ ــر كفاءة الســ وى مؤشــ

(.ومما الشــك فيه إن حالة العملية اإلنتاجية Roger,1993: 261يتحقق مبدأ االســتغالل األمثل للموارد )
ت، أي قبل املســتوى األمثل من اإلنتاج يكون فيها التغري النســحم يف الناتج أكرب من التغري النســحم يف عناصــر 

إن غلة احلجم متزايدة ووفورات احلجم موجبة، أما بعد املستوى األمثل من اإلنتاج فيكون التغري النسحم يف 
الناتج أقل من التغري النســـــحم يف عناصـــــر اإلنتاج وابلتال تكون وفورات احلجم ســـــالبة. وبناءا على ماســـــبق  

كفاءة التقنية يف رل ثبات العائد للسـعة  ميكن صـياغة معادلة قياا مؤشـر كفاءة السـعة من خالل قسـمة ال
ــعـــة )قرملي، ــد للســــــــــــ ــل تغري العـــائـ ــام مغلف 30:  2008على الكفـــاءة التقنيـــة يف رـ ــدام نظـ ــتخـ ( ابســــــــــــ

صــــــــــــول عليها من خالل اعتماد أســــــــــــلوب DEAالبياانت) ( ومن مث فأن درجة الكفاءة التقنية اليت يتم احل
ة تقســـــم إىل قســـــمني أحدمها ميكن إرجاعه لعدم ( بثبات وتغري العوائد للســـــعDEAحتليل مغلف البياانت)

ــعــة واآلخر لعــدم الكفــاءة التقنيــة فــإذا كــان هنــاك فرق بني درجــة الكفــاءة التقنيــة يف الوحــدة   كفــاءة الســــــــــــ
 (.Ahuja,2009: 444االقتصادية فان هذت الوحدة تعاين من عدم كفاءة السعة )

 ثانيا: مفهوم األداء:
أكثر املفاهيم اإلدارية ســـعة ومشوال إذ انه ينضـــوي    خـصــوصـــا مناملال يعد مفهوم األداء عموما واألداء  

على العديد من املواضــــيع اجلوهرية املتعلقة بنجاح أو فشــــل أي منظمة، لذا فأنه ليس  ديد على الســــاحة  
 النه األداءوعرف  (.161: 2006)املاضـــــي، اإلدارية والدراســـــات احملاســـــبية الرتباطه الوثيق  يكل الرقابة

فبعض   ،األنشــــــــــــــطةرق بني القيمة املقدمة للســــــــــــــوق و جمموع القيم املســــــــــــــتهلكة وهي تكاليف خمتلف الف
ــلبيــــا يف   ــاهم ســــــــــــ ــتهلكــــة للموارد، وتســـــــــــــــ الكلي عن طريق   األداءالوحــــدات )مراكز تكلفــــة( تعــــد مســــــــــــ

وهي يف الوقت نفسـه مسـتهلكة للموارد ومـصدر عوائد،وتسـهم  امش  تعد مراكز ربح، واألخرىتكاليفها،
فاألداء هو عبارة عن دالة لتمثيل النجاح إذ تتغري  (.218:  2010)الداوي،  الكلي للمؤســــــســــــة  األداءيف 

وعرف أيضــــــــا"النه مجلة  (.77:  2004 هذت الدالة بتغيري املنظمات أو العاملني فيها)بلمقدمو بوشــــــــعور،
تنفيذ توجيهات اإلدارة ومدى تطابق  من األبعاد املتداخلة و اليت تتضــمن كيفية االجناز و الطرق املتبعة يف 

 (.387: 2004 ما ت اجنازت من املعايري و املقاييس احملددة" )خالص،
أما مفهوم األداء املال هو"املعرب عن اســتخدام مؤشــرات مالية لقياا مدى اجناز األهداف، واملســامهة  

ــتثمـار، ويـتأثر األدا ــادـية  يف إاتحـة املوارد امـلالـية وتزوـيد البـنك بفرص االســــــــــــ صــــــــــــ ء امـلال للبـنك ابلعواـمل االقت
 (.161: 2008 )عبادة، وهيكل الصناعة والقدرات التنظيمية واإلدارية

 مفهوم املصارف اإلسالمية: ثالثا:
ـصــارف اإلســـالمية ـصــرفية ال   عرف النه، إذ لقد وردت العديد من املفاهيم لبلورة مفهوم امل "مؤســـســـة م

ــتخدامها أو منحها للمســــتثمرين   إلفراد وال يعطي فوائد،أي يتلقى النقود من ا  تتعامل ابلفائدة، ويقوم ابســ
(. وهناك 28:  1995)أمحد،  ورجال األعمال على مبدأ املشاركة يف الربح وا سارة ال على أساا الفائدة

ـصـــرف اإلســــالمي وهو" ـصـــرفية مع التزامها انب التعامل  تعريف أخر للم املؤســــســــة اليت لارا األعمال امل
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 27:  العدد

: 2005)ا ول، ذا أو عطاءا وابالبتعاد عن أي عمل أخر خمالف إلحكام الشــريعة اإلســالميةابلفوائد أخ  
وميكن تعريف املـصارف اإلسـالمية ابلتال )أي مؤسـسـة تقوم بتقدي ا دمات املـصرفية على أسـاا  (.175

أنظمة الســيولة غري ربوي وتزاول فتح احلســاابت اجلارية، وقبول الودائع االســتثمارية الســتخدامها يف نطاق  
ـصــــرف املالية يف لويل املشـــــروعات التجارية وفقا للمبادئ اإلســـــالمية( أو هو  الســـــائدة إىل جانب موارد امل
ــنـة   "ذلـك البنـك الـذي ال يتعـامـل ابلفـائـدة فيقوم على قـاعـدة املشـــــــــــــــاركـة ويهـدف إىل منح قرويف حســــــــــــ

ــنة للم ــيا من للمحتاجني" وهذا التعريف ليس جامعا إذ ليس منح القرويف احلســـــــــ ــاســـــــــ حتاجني هدفا أســـــــــ
ــمن حتقيق التكافل  ــالمية ضـــــــــــ ــالمية،بل هو هدف اثنوي من أهداف البنوك اإلســـــــــــ أهداف البنوك اإلســـــــــــ
االجتماعي.وأخريا ميكن تعريف البنوك اإلسـالمية اللا تلك البنوك أو املؤسـسـات اليت ينص قانون إنشـائها  

المية وعلى عدم التعامل ابلفائدة أخذا"  ونظامها األســــــاســــــي صــــــرامة على االلتزام مببادئ الشــــــريعة اإلســــــ 
ــالمية ابلا  28:  2008وعطاء)عبادة، ــارف اإلســـــــــ ـصــــــــ ــح للم ــل اىل مفهوم واضـــــــــ (. وبذلك ميكن التوصـــــــــ

ـصـــــرفية واملالية كما تباشــــــر أعمال التمويل و االســــــتثمار يف  مؤســــــســــــات اســــــالمية تقوم ابداء ا دمات امل
اإلســـــالمية  دف املســـــامهة يف غرا القيم و املثل و اجملاالت املختلفة على ضـــــوء قواعد وأحكام الشـــــريعة 

و  ــة  ــاعــيـــــ االجــتــمـــــ ــة  الــتــنــمــيـــــ حتــقــيــق  يف  ــة  واملســـــــــــــــــــــامهـــــ ــامــالت  املــعـــــ ــال  جمـــــ يف  ــة  اإلســـــــــــــــالمــيـــــ االخــالق 
 (.2003:8االقتصادية)الطاهر،البشري

 :أسس املصارف اإلسالمية يف التعامل:رابعا
ـصــــارف اإلســـــالمية لتكون الر  كيزة األســـــاســـــية هلا يف التعامل هناك جمموعة من األســـــس تســـــتند إليها امل

 (.34-30: 2008 املصريف وهي تتمثل ابلتال )عبادة،
 األساس العقدي: . أ

أي تسـتمد مدخلها العقائدي من الشـريعة اإلسـالمية، مما يعين املراعاة الدائمة للحالل واحلرام وااللتزام 
 ابلضوابط الشرعية املتعلقة ابملال.

 أساس املشاركة واستبعاد التعامل ابلفائدة:  . ب
تقوم املـصارف اإلسـالمية ابسـتقبال األموال على أسـاا املضـاربة من خالل حسـاابت االسـتثمار، ومن 
ـصـيغ واألدوات التمويلية القائمة على املشــاركة ابألرابح لتأمني عائد  مث اســتثمار تلك األموال ابســتخدام ال

 اجيايب على استثمارا ا.
 س احملافظة على املال وتنميته:أسا . ج

أداء ما عليه من واجبات فال جييز التزامه  للفرد املســلم من حق التملك، أعطات اإلســالمما   إضــافة إىل
 له حبس املال وتعطيله عن احلركة داخل اجملتمع.

 األساس االجتماعي: . د
ـصــــــارف اإلســـــــالمية من خالل اإلشـــــــراف على أداء الزكاة املفروضـــــــة  يعد هذا األســـــــاا أهم ما مييز امل
 شرعا،والقرويف احلسنة،ومنع لويل األنشطة الضارة،وغريها لتحقيق التكافل االجتماعي.
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 (111: 2008)العجلوني، :: مميزات املصارف اإلسالميةخامسا
 هناك جمموعة من املميزات جيب أن تتصف  ا املصارف اإلسالمية وهي كالتال:

اإلســــــــــالمية من حيث عدم التعامل ابلراب وااللتزام ابحلالل واالبتعاد عن . االلتزام الحكام الشــــــــــريعة 1
 احلرام.
ــن اختيار القائمني على . 2 ــرعية يف املعامالت  إدارة األموالحســـــ ــمان تنفيذ األحكام الشـــــ  دف ضـــــ

 املصرفية.
ـصــدق والشـــفافية يف املعامالت حىت يتبني لعمالء البنك اإلســـالمي كيفية حتقيق الربح  .3 ـصــراحة وال ال

 ومعدل العائد على أمواهلم املستثمرة يف البنك.
تنمية الوعي االدخاري وعدم حبس املال واكتنازت والبحث عن مشــروعات ذات جدوى اقتصــادية  . 4

 لالستثمار فيها.
ــتثمـار املختلفـة على وفق األولوايت اإلســــــــــــــالميـة، الضــــــــــــــرورايت حتقيق التوازن يف جمـ   .5 االت االســــــــــــ

 فاحلاجات فالكماليات.
 اإلسالمية كافة.. أداء الزكاة املفروضة شرعا على أموال ومعامالت ونتائج أعمال املصارف 6

تمثلة ب  لبنوك اإلســــالمية العراقية املل  التشــــغيلية  داءاال  ويف هذا البحث ســــيتم الرتكيز على قياا كفاءة
ـصـــرف الوطين اإلســــالمي( ـصـــرف  و)امل ــلوب حتليل مغلف البياانت و   ايالف)م ــتخدام أســ اإلســــالمي( ابســ

أو  املنشـــــــعتالذي يعتمد على طريقة رايضـــــــية تســـــــتخدم الربجمة ا طية لقياا الكفاءة النســـــــبية لعدد من  
 البحث: عينةوفيما يلي توضيح لنشأة املصارف اإلسالمية  مقارنة نشاط مصريف مبصرف آخر

 املصرف الوطين اإلسالمي: -أ
واملؤرخة يف  26073خلســس املصــرف )كشــركة مســامهة خاصــة( مبوجب إجازة التأســيس املرقمة م.ش 

ـصــــــــلت موافقة البنك املركزي العراقي على    25برأمسال قدرت    5/5/2005 مليار دينار مدفوع ابلكامل وح
ابلتوسـط ببيع وشـراء العمالت األجنبية وحسـب   ممارسـة أعمال الـصريفة الشـاملة كما ت السـماح للمـصرف

صــــــــــــــــادرة برقم   لكن الظروف األمنيــة يف حينهــا حــالــت دون   26/9/2005يف    9/3/2641اإلجــازة ال
وبعد تغيري مسامهي املصرف. ولت   2010استطاعته من ممارسة النشاط املصريف الفعلي إال يف بداية عام 

ـصــــــرف من ) ( 1.واجلدول رقم )14/3/2010( مليار دينار يف 50إىل )( مليار دينار 25زايدة رأمسال امل
 (.2015-2011يوضح تطور املؤشرات املالية يف املصرف الوطين اإلسالمي للمدة )

 مصرف ايالف اإلسالمي: -ب
أسس املصرف السم )مصرف الربكة لالستثمار و التمويل( مبوجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة 

ــجيل الشــــــــــــركات رقم  برأا مال قدرت ملياران دينار مدفوع منه مليار   2001/اذار/18( يف 7788)تســــــــــ
  2001/ااير/30يف    9/3/884دينار وبعد صدور اجازة ممارسة الصريفة من البنك املركزي العراقي املرقمة  

صــدر    28/6/2007.بتاري   2001/حزيران/23ابشــر املصــرف العماله من خالل الفرع الرئيســي بتاري   
 تسجيل الشركات املتضمن التعديالت التالية على شهادة التأسيس. قرار دائرة
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-*تعديل أسم الشركة من )مصرف الربكة لالستثمار و التمويل( إىل )شركة مصرف إيالف االسالمي( 
 مسامهة خاصة.

ـصــريفة الشـــاملة ضـــمن االطار  *تعديل املادة الثالثة من عقد الشـــركة وجعل نشـــاطها )ممارســـة أعمال ال
 مسامهة خاصة(.  -اإلسالمي

 (:Data Envelopment Analysisسادسا: أسلوب تحليل مغلف البيانات)
هذا االســـــلوب اداة فعالة لقياا الكفاءة يف خمتلف القطاعات العامة وا اصـــــة حيث جند انه من  عدي  

الـصعب حتسـني عملياته عن طريق ضـغط التكاليف دون التضـحية بنوعية ا دمة.وذلك بسـبب وجود عدة 
 مل موضوعية تؤثر يف نوعية ا دمة واإلنتاجية.عوا

ولعل اهم صـــــفة ليز أســـــلوب حتليل مغلف البياانت هي عدم احلاجة اىل وضـــــع اية فرضـــــيات )صـــــيغة 
ـصــاد مثل  رايضـــية( للدالة اليت تربط بني املتغريات التابعة و املســـتقلة.كما هو احلال يف دالة االنتاج يف االقت

ليل مغلف البياانت جيعل البياانت تتحدب لنفســـها بدال من أن تتحدب دالة كوب. و يرى ســـتوب ان حت
-Non(. وتعرف هذت الطريقة ابلا غري معلمية)2008:17يف اطار صيغة دالة مفروضة عليها.)الدليمي،

Parametric  تســتخدم مباديء نظرية الربجمة ا طية الختبار نشــاط أو اســتغالل مصــرف مقارنة بنشــاط )
 (.2006:105ملصارف )قريشي،اة من مصرف أخر ضمن عين

 المبحث الثاني:الجانب التطبيقي

ــغيلية    إن فكرة قياا كفاءة األداء ــادي ومدى تطورت وتنظيمه يف أي جمتمع التشــ ـصـ مرتبطة ابألداء االقت
أو منظمة، حيث يشـــكل الركائز األســـاســـية هلا وحيدد درجة رفاهيتها وتقدمها من خالل الرتاكمات املادية  

: 2005وهــذت احلقيقــة أثبتتهــا اــارب املنظمــات يف الــدول املتقــدمــة يف هــذا اجملــال )آل ادم وأللوزي،هلــا،  
199.) 

ــاد  صــــــــــــ و تنبع أمهـية قـياا الكفـاءة يف القطـاع امـلال من أاثرهـا الكبرية على النظـام امـلال الفعـال يف االقت
ــيص املوارد املالية،   ـصـــــ ــل توريف اجلزئي و الكلي،ملا له من خلثري قوي على خت ــاعد على إجياد أفضــــــ مما يســــــ

وفيما يلي توضــــــيح ملؤشــــــرات الكفاءة التشــــــغيلية   (Zuzana,2009: 1فعالية.)  لإلنتاجية يف الطرق األكثر
 للمصارف عينة البحث.

 أوال:املصرف الوطني االسالمي
 (.2015-2011( يوضح تطور املؤشرات املالية يف املصرف الوطين اإلسالمي للمدة )1واجلدول )

 (.2015-2011اإلسالمي للمدة)( املؤشرات املالية للمصرف الوطين 1دول )ج 
 السنة
 البيان 

2011 2012 2013 2014 2015 

املـــــــــوجـــــــــودات  
 النقدية
 ابملاليني

128,126 229,974 201,592 203,311 221,886 
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جمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوع  
 املوجودات
 ابملاليني

239,869 490,515 624,678 562,921 707,709 

جمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوع  
 املطلوابت
 ابملاليني

132,863 313,314 338,857 277,460 419,043 

األرابح 
 ابملاليني

7,797 32,116 39,634 37,171 35,386 

 املصدر: التقرير السنوي للمصرف الوطين اإلسالمي سنوات خمتلفة.
ــدة النقـدـية يتضــــــــــــــح إن هـناك منو 1من خالل اجلـدول ) يف حجم   متفـاواتً   اً ( فيمـا خيص حجم األرصــــــــــــ

ـصـــــرف كان) ( يف ســــــنة  %22,9املوجودات النقدية على مدى الســــــنوات ا مس إذ أعلى ما وصــــــل إليه امل
  اً جند إن هناك منو   2011( يف ســـــــــــنة  %12,8وابملقارنة مع نســـــــــــبة املوجودات النقدية واليت لثل )  2012

ــدة النقدي  اً كبري  ة لدى البنك املركزي، يف حجم األرصـــدة النقدية والســـبب يف ذلك هو ارتفاع حجم األرصـ
اذ ان ارتـفاع هـذت األموال ـلدى البـنك املركزي اذا مل تكن لإليـفاء مبتطلـبات االحتـياطي الـقانوين وااللتزاـمات 
ــعى اىل توريف فائض   ـصـــرف ان يســ ــتغلة معطلة وابلتال يتطلب من امل ــيولة غري مســ ــأ عنه ســ األخرى ينشــ

قد نفســــــــها  حيقق له املكاســــــــب املالية، وكما ان الســــــــنة   الســــــــيولة النقدية يف جماالت اســــــــتثمارية خمتلفة مبا
ـصــل اىل ) ـصــرف لي واقل ما  2011( يف ســـنة  100( مليار بعد ما كان )150شـــهدت زايدة راا مال امل

 .2011حصل علية املصرف كان يف سنة 
على مدى الســـــــنوات الثالب األوىل مبعدل   واما جمموع املوجودات فقد شـــــــهدت أيضـــــــا منوا متواصـــــــالً 

(23,98%()49,1%( ارتفــــــاع حجم 62,1%(  اىل  املوجودات  يف  االرتفــــــاع  هــــــذا  ويعزى  التوال  على   )
ــتثمار  ـصــرف يســـعى اىل اسـ ـصــورة واضـــحة ان امل ــتوايت جيدة جدا وهذا يعكس ب االئتمان النقدي اىل مسـ

يؤدي  مواردت امـلالـية وتوريفهـا يف جمـاالت ائتمـانـية خمتلـفة وابلـتال ينعكس على حجم املكـاســــــــــــــب امـلالـية ممـا
ـصــــــرف وفق هذا املؤشـــــــر هو) ـصــــــل عليه امل ( يف ســـــــنة  %70,8اىل تعظيم حقوق مســـــــامهيه، اذ أعلى ما ح

، وهذا النمو يف حجم املوجودات يعكس جناح  2011وللســــبب ذاته واقل ما وصــــل اليه يف ســــنة    2015
 املصرف يف استثمار وتعظيم مواردت.

للسنوات الثالب األوىل ومبعدل   متواصالً   اً منو فيما خيص مؤشر جمموع املطلوابت فقد شهد هذا املؤشر  
وســـــــــــــبب هذا االرتفاع والنمو يف   2014( على التوال ابســـــــــــــتثناء ســـــــــــــنة  33,8%()31,3%( )13,2%)

مطلوابت املـصرف انتج عن االرتفاع يف حجم اإليداع املـصريف وهذا حبد ذاته هو انعكاا لنجاح املـصرف 
ـصـــرف يف عمله يســــتن د إىل ما حيققه من مسعة يف جمال عمله وابلتال فان الســــمعة  اذ ان جناح واســــتمرار امل

ـصــــرف مما يســـــهم يف زايدة ودائعه ولكن يف الوقت ذاته فان  اجليدة تقود الزابئن اىل إيداع أمواهلم يف هذا امل
ـصــــــــــرف وهو اســـــــــــتثمار هذت األموال الن بقائها بدون اســـــــــــتغالل يرتب  زايدة الودائع تفريف التزام على امل
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ـصــــرف ان يورف أموال مودعيه التزامات ع  ـصــــرف ااات الزابئن وابلتال فان هذا االمر يتطلب من امل لى امل
 يف جماالت استثمارية خمتلفة.

ـصـــرف من صــــايف أرابح فقد كان متفاواتً  على مدى الســــنوات ا مس اذ ان اعلى ما  واما ما حققه امل
ـصــرف كان يف ســـنة   ـصــل علية امل (  %7,79و بنســـبة )  2011نة  ( واقلها يف ســـ %39,6وبنســـبة )2013ح

ــنويـة عـاودت اىل االافـايف مرة أخرى يف العـامني   ــبـة صـــــــــــــــايف االرابح الســــــــــــ اال انـه من املالحظ ان نســــــــــــ
( وهذا يعود لعدة أســباب منها الظروف %35,38(و )%37,1( على التوال وبنســبة )2015(و)2014)

ــعبـة اليت مرت يف البلـد و اليت تتميز بعـدم أقرار املوازنـة العـ  صــــــــــــ ( مع االافـايف احلـاد و 2014امو لعـام )ال
ـصـــــف ذلك العام اىل مادون ا مســــــني دوالر بدال من املســــــتوى الذي  املفاجيء يف أســــــعار النفط منذ منت

( دوالر للربميل، اذ خيســــــر 115-100كان عليه طيلة الســــــنوات االربع املاضــــــية و اليت تراوحت ما بني )
يما ان تلك الواردات النفطية تشـكل العمود الفقري لالقتـصاد  العراق أكثر من مليار دوالر سـنواي، و ال سـ 

ــهم يف لويل ما يوازي ) ــاد أحادي اجلانب، و اليت %95العراقي و تســـ ـصــ ــنوية العتبارت أقت ( من موازنته الســـ
ـصــادية واضـــحة لتوريف  ـصــدمات النفطية املفاجئة، خاصـــة مع عدم وجود خطة أقت جعلت العراق أســـري ال

تـصاد من ريعي اىل منتج ابإلضـافة اىل ضـعف السـياسـة املالية و الضـريبية بغية اجياد موارد املوارد وحتويل االق
ــا بعد التوجه  ـصـــوصــ مالية ملواجهة االزمات املالية الطارئة، فضــــال عن الظروف الداخلية االخرى للبلد و خ

ـصـــــــــيص موارد هائلة لتمويلها مع حتمل أعباء تكاليف أكث ــاد احلرب و اليت تتطلب خت ـصـــــــ ر من مليوين القت
ـصـاب  ـصـاد العراقي ي انزح داخل البلد و أعادة أعمار املدن احملررة، تلك الظروف و املعطيات جعلت االقت
ــلــل و التعثر و يــدفع  و االجراء الوحيــد وهو ضــــــــــــــغط النفقــات العــامــة للــدولــة و يكون االنفــاق  ابلشــــــــــــ

قتصــادي و شــحة يف الســيولة النقدية االســتثماري هو الضــحية االوىل و ابلتال انعكاا حالة من الركود اال
ـصــريف  ـصــرف مســـتحقات املقاولني و املدنيني و اليت انعكســـت بدورها على العمل امل نتيجة ايقاف الدولة ل
ـصــورة عامة  ـصــرف مبزاولة أعماله و احلفاظ على مكانته، و ب بشـــكل خاص.وبرغم تلك الظروف اســـتمر امل

ـصـــــــر بحتقيق أرابح  ذا املســــــــتوى   التشــــــــغيلية  داءاألكفاءة  ( يوضــــــــح  2ف.واجلدول )عد جناح حيســــــــب للم
 .2015-2011للمدة لمصرف الوطين اإلسالميل

 2015-2011للمدة لمصرف الوطين اإلسالميل التشغيلية داءاألكفاءة   (2جدول )
 السنوات  

األداء  ــاءة  كــفـــــ
 املصريف

2011 
 

 املتوسط 2015 2014 2013 2012

 كفاءة أداء فنية 
)%( 

100 100 100 100 86 97 

ــفـــــــــــــــــــــاءة   كـــــــــــــــــــ
ــه  ــيـــــ أداءحــــجــــمــ

)%( 

49 99 100 100 94 88 
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 Irs مؤشر السعة
 تزايد

Irs 
 تزايد

- 
 ثبات

- 
 ثبات

Irs 
 تزايد

 (.DEAاملصدر: من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج)
الوطين من خالل اســتعرايف النتائج املبينة يف اجلدول أعالت يتضــح لنا إن متوســط كفاءة أداء املصــرف 

ــبة)%97اإلســــــالمي كانت ) (،  %3( وهذا يدل على إن هناك إمكانية لزايدة معدل كفاءة هذا األداء بنســــ
( وكان هنالك تزايد يف العوائد احلجمية )مؤشـــــــــرات %88إضـــــــــافة إىل ذلك كانت كفاءة األداء احلجمية )

حلالتني فقط ومها السنوات    السعة( يف السنوات األوىل والثانية وا امسة للبحث يف حني كان هنالك ثبات
  األداء التشـغيلية( يوضـح السـنوات املرجعية اي النموذجية اليت توضـح كفاءة  3.واجلدول )2014و2013

 .اإلسالميعمل املصرف الوطين ل
 (السنوات املرجعية لكفاءة األداء للمصرف الوطين اإلسالمي3جدول)

 السنوات املرجعية سنوات عمل املصرف
2011 2011 
2012 2012 
2013 2013 
2014 2014 
2015 2011،2013 

 (.DEAالباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج) من عملاملصدر: 
ـصــــرف كانت مثالية ومتشـــــا ة من حيث كفاءة األداء 3من اجلدول ) ( يتضـــــح لنا إن ســـــنوات أداء امل

ـصــــرف أن  خذ أو 2015)األوىل ماعدا الســـــنة األخرية   املتحققة للســـــنوات األربع ( كان من املفرتيف للم
( لكي يتحقق أكرب قدر ممكن من كفاءة األداء 2011،2013) يقتدي الداء الســــــنتني األوىل والثالثة أي

 للمصرف أعالت.
 ثانيا:مصرف أيالف االسالمي.

 (.2015-2011( يوضح تطور املؤشرات املالية يف مصرف ايالف اإلسالمي للمدة )4واجلدول )
 (2015-2011( املؤشرات املالية ملصرف إيالف اإلسالمي للمدة)4جدول )

 السنة
 البيان 

2011 2012 2013 2014 2015 

املـــــــــــوجـــــــــــودات  
ــقــــــــــديــــــــــة   ــنــــــــ الــــــــ

 ابملاليني
220,291 239,408 138,086 137,732 296,503 
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جمـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوع  
املـــــــــــوجـــــــــــودات 

 ابملاليني
351,793 380,653 313,154 323,739 514,465 

جمـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوع 
 املطلوابت
 ابملاليني

229,103 247,270 139,906 144,764 259,842 

األرابح 
 314 5,366 7,377 10,209 19,191 ابملاليني

 اإلسالمي سنوات خمتلفة. إيالفاملصدر:التقرير السنوي ملصرف 
يف منو حجم األرصـــــــدة النقدية على مدى الســـــــنوات  ( يتضـــــــح إن هناك تذبذابً 4من خالل اجلدول )

ـصـــــــل علية  ـصـــــــرف والبنك املركزي إذ إن أعلى ما ح ا مس بســــــــبب التفاوت يف حجم األرصــــــــدة لدى امل
( بســبب ارتفاع رصــيد البنك املركزي واقل ما وصــل اليه كان يف %29,6وبنســبة )2015املصــرف يف ســنة  

يف حجم اإليداع  اً لتقارير املالية يتضــح ان هناك اافاضــ ( فعند الرجوع اىل ا%13,7و بنســبة )2014ســنة  
ــدة النقدية لدى البنك املركزي جيب ان تقابلها زايدة يف حجم  صـــــــــــــرف وابلتال فان زايدة األرصـــــــــــ لدى امل
ـصـــرف يف  ــدة هو زايدة راا مال امل ــبب ارتفاع حجم األرصــ اإليداع لإليفاء مبتطلبات االحتياطي اال ان ســ

 السنة األخرية.
ـصـــــرف يف ســــــنة   واما ـصـــــل علية امل ما خيص جمموع املوجودات فقد كانت أيضــــــا متفاوتة اذ اعلى ما ح
ـصــــرف كان يف %51,4و بنســـــبة)2015 ـصــــل علية امل ( بســـــبب ارتفاع حجم األرصـــــدة النقدية واقل ما ح
، وعند املقارنة مع املصــرف االخر فان املصــرف الوطين كان نفســه  ( للســبب%31,3و بنســبة)2013ســنة  

جانب املوجودات بسبب ارتفاع حجم االئتمان النقدي لديه، وهذا االمر يدعو مصرف ايالف   أفضل من
 اإلسالمي اىل السعي اىل زايدة حجم االئتمان النقدي لديه مبا ينعكس على تعظيم أرابحه ومواردت.
لتفاوت وفيما خيص املطلوابت وااللتزامات املرتتبة على املصــرف أيضــا كانت متفاوتة يف النمو بســبب ا

( بسـبب ارتفاع %25,9و بنسـبة)2015يف حجم اإليداع كما بينا فأعلى ما حـصل علية املـصرف يف سـنة  
 (.%14,4و بنسبة) 2014حجم الودائع لدى املصرف واقل ما حصل علية املصرف كان يف سنة 

واما صـــــــــايف ما حتقق من أرابح فألا مل تشـــــــــهد أي معدالت منو فقد اافضـــــــــت بشـــــــــكل كبري خالل 
ـصــــرف يف ســـــنة ال ـصــــل علية امل ، وابلتال فان 2015واقلها يف ســـــنة    2011ســـــنوات ا مس فأعلى ما ح

ـصـــرف  ـصـــرف اذ ان جناح امل اافايف صــــايف األرابح يعد مؤشــــر غري جيد وينعكس ابآلاثر الســــلبية على امل
ضال عن ذلك واستمرارت يف عمله هو مبا حيقق من أرابح اذ ان على املصرف التزامات البد من الوفاء  ا ف

ـصــرف هي تعظيم موارد مســـامهيه من خالل تعظيم صـــايف األرابح املتحققة واجلدول  ان من اهم ورائف امل
 .2015-2011للمدة اإلسالمي  إيالفصرف مل التشغيلية داءاألكفاءة   ( يوضح 5)

 2015-2011للمدة اإلسالمي  ايالفصرف مل التشغيلية داءاألكفاءة   (5دول )ج 
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الســــــنوات كفاءة  
 داء املصريفاأل

 املتوسط 2015 2014 2013 2012 2011

كفــاءة أداء فنيــة  
)%( 

100 92 100 100 100 98 

أداء  ــاءة  ــفــــــــ كــــــــ
 حجميه )%(

30 12 14 9 100 33 

 Irs مؤشر السعة
 تزايد

Irs 
 تزايد

Irs 
 تزايد

Irs 
 تزايد

- 
 ثبات

 (.DEAاملصدر: من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج)
ـصـــرف 5من اجلدول ) ( و هذا %98) اإلســــالمي كانت إيالف( يتضــــح لنا أن متوســــط كفاءة أداء م

إىل ذلك جند كفاءة   ( إضـافة%2يدل على انه كانت هناك إمكانية لزايدة معدل كفاءة هذا األداء بنسـبة )
  ( يف السنوات )مؤشرات السعة  ( و كان هناك تزايد يف العوائد احلجمية%33األداء احلجمية تتمثل بنسبة )

( الذي يفسر تغري العائد للسعة BCCو اليت يستند يف تفسريها اىل أمنوذج )الثانية والثالثة و الرابعة    االوىل
يف حني كـان هنــالـك ثبــات حلـالـة واحـدة  و الـذي يتجــاهـل العالقـة الطرديـة بني املـدخالت و املخرجـات.  

( وجود عالقة طردية بني املدخالت CCRأي حسب تفسري منوذج )  (2015)  ا امسةفقط وهي السنة  
 األداء التشـــــغيليةالنموذجية اليت توضـــــح كفاءة    أي( يوضـــــح الســـــنوات املرجعية 6. واجلدول )و املخرجات

 .اإلسالمي مصرف إيالفعمل 
 ( السنوات املرجعية لكفاءة األداء ملصرف إيالف اإلسالمي6جدول)

 السنوات املرجعية سنوات عمل املصرف
2011 2011 
2012 2011,2014 
2013 2013 
2014 2014 
2015 2015 

 (.DEAاملصدر: من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج)
ــا ـــة لوعوام  6من اجلـــدول ) صــــــــــــــرف كـــانـــت مثـــاليـــة ومتشـــــــــــــــ ــنوات أداء امل ( يتضــــــــــــــح لنـــا أن ســــــــــــ

ـصـــــرف أن يقتدي ابلســــــنة  ( فكان من املفرتيف 2012( أما الســــــنة)2011،2013،2014،2015) ابمل
 ( لكي يتحقق أكرب قدر ممكن من كفاءة األداء للمصرف املذكور.2011،2014األوىل و الرابعة )
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 االستنتاجات والتوصيات: 

 النتائج و االستنتاجات:
 أن  وهذا يدل على  %97بلغ متوســط كفاءة األداء الفنية للمصــرف الوطين اإلســالمي نســبة مقدارها  -1

صــــــــــــــرف مبـقدار   أـما متوســــــــــــــط كفـاءة األداء الفنـية   %3هـناـلك إمكـانـية لزايدة ورفع كفـاءة أداء هـذا امل
ــبة مقدارها  ـصـــرف إيالف اإلســــالمي فبلغ نســ ة ورفع هنالك إمكانية لزايد أن  وهذا يدل على   %98مل

ـصـــــرف مبقدار   .و بذلك يتم قبول فرضــــــية الدراســــــة اليت تقر بوجود كفاءة أداء %2كفاءة أداء هذا امل
 تشغيلية فنية متميزة و عالية يف املصارف العراقية اإلسالمية.

ـصـــــــرف الوطين اإلســــــــالمي جند إلا كانت  -2 من خالل اســــــــتعرايف نتائج كفاءة الســــــــعة )احلجمية( للم
ــط بلغ )%94-%49)  متباينة،إذ تراوحت بني ( وهذا يدل على إمكانية زايدة الكفاءة %88(ومبتوســـــــ

يف املوارد املصــرفية املســتخدمة مما يرتتب عليه زايدة الكلفة  ( أو إن هناك فقداانً %12احلجمية بنســبة)
 (.%12بنسبة )

ـصــرف إيالف اإلســـالمي جند إلا أيضـــا كانت  -3 من خالل اســـتعرايف نتائج كفاءة الســـعة )احلجمية( مل
ــط بلغ )%100-%9متباينة،إذ تراوحت بني) ( وهذا يدل على إمكانية زايدة الكفاءة %33( ومبتوســـــــ

يف املوارد املصرفية املستخدمة مما يرتتب عليه زايدة الكلفة   ( أو إن هناك فقداانً %67احلجمية بنسبة )
 (.%67بنسبة )

 التوصيات:
ــار العمل على حتقيق   -1 ـصــ ـصــــرف من امل ــة وبني خمرجا ا التوازن بني مدخالت كل م ف عينة الدراســـ

 بغية التوصل إىل أعلى كفاءة أداء ممكنة.
ـصــــرف الوطين اإلســـــالمي خطة العمل   -2 اليت كانت تســـــتخدم ابألعوام نفســـــها  ضـــــرورة أن يطبق امل

 أو مشا ة هلا لغريف حتقيق أعلى مستوى كفاءة أداء.  2013و  2011
ـصـــــــــرف إيالف اإلســــــــــالمي أن يقتدي ابألعوام  -3   2015و  2014و2013و2011جيب على م

 لكي حيقق أكرب قدر من كفاءة األداء.
 المصادر

 املصادر العربية:
ابراهيم عبد الرزاق ا ول، مشـكلة املتاخرات يف البنوك االسـالمية دراسـة فقهية مقارنة، من حبوب   -1

 .2005املؤلر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات املالية االسالمية، ديب، االمارات، جملد 
ــر و   -2 د.ابراهيم عبـد احلليم عبـادة، مؤشــــــــــــــرات االداء يف البنوك االســــــــــــــالميـة، دار النفـائس للنشــــــــــــ

 .2008التوزيع،االردن،  
 .2010الشي  الداوي، حتليل االسس النظرية ملفهوم االداء، جملة الباحث، جامعة اجلزائر،  -3
 م.1979جامعة املوصل ، والغاابتكلية الزراعة اإلحصاء،املدخل اىل  خاشع حممود الراوي، -4
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ــتخــدام منوذج حــد التكلفــة    -5 ــرفيــة ابســــــــــــ صــــــــــــ رايس حــدة وفــاطمــة الزهراء نوي، قيــاا الكفــاءة امل
(، جملة جامعة القدا لالحباب والدراســــــــــات، 2008-2004العشــــــــــوائية:دراســــــــــة حالة البنوك اجلزائرية )

 .2009، اجمللد االول، 26فلسطني، العدد 
ـصــادية والتخـصــيص االمثل  ،ســـيين،زحل رضـــيوي كارم احل -6 ـصــادي ملســـتوى الكفاءة االقت حتليل اقت

جامعة  ماجســــــتري،كلية الزراعة،  رســــــالة  للموارد يف مجعية القادســــــية الفالحية التعاونية يف انحية الراشــــــدية،
 .1991  بغداد،
اجلزائرية و صـايب خالص،تقييم كفاءة االداء يف القطاع املـصريف،من حبوب ملتقى املنظومة املـصرفية   -7

 .2004و حتدايت، -واقع -التحوالت االقتصادية
ــاد االســــــــالمي،   -8 ـصـــــ ـصـــــــارف االســــــــالمية يف التنمية"،جملةاالقت د.عبد الرمحن يســــــــري أمحد،"دور امل
 .1995،  167العدد
فريح خليوي محادي الدليمي، قياا الكفاءة النســــــــــبية لقطاع صــــــــــناعة الســــــــــكر يف الباكســــــــــتان  -9

 .2008حتليل مغلف البياانت،أطروحة دكتوراة، جامعة سانت كلمنتس العاملية، الستخدام أسلوب 
حممـد احملمـدي املـاضــــــــــــــي، مـداخـل قـياا االداء يف القطـاع ا ـاص وتطبيقـا ـا على القطـاع العـام   -10

 .2006واحلكومي، ندوة االساليب احلديثة يف قياا االداء احلكومي، املنظمة العربية للتنمية االدارية، 
حممد قريشـي اجلموعي، قياا الكفاءة االقتصـادية يف املؤسـسـات املـصرفية دراسـة نظرية وميدانية   -11

صـــــــــــــــاديــة، جــامعــة اجلزائر،  2003-1994للبنوك اجلزائريــة خالل الفرتة   ، اطروحــة دكتورات يف العلوم االقت
 .2006اجلزائر،
ـصــــــرفية، دار امليســـــــرة  حممد حممود العجلوين، البنوك اإلســـــــالمية أحكامها ومبادئها وتطب  -12 يقا ا امل

 .2008االردن، -للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 
ـصـــــــرفية اجلزائرية، من حبوب ملتقى    -13 ـصـــــــطفى بلمقدم وراضــــــــية بوشــــــــعور، تقييم اداء املنظومة امل م
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 قياس التفاوت في توزيع الدخل والتعليم في العراق

Measurement of Difference between Income and 

Education in Iraq 
 Assist. Lect. Saba Alaa Salman   (1)م.م صبا عالء سلمان

 المستخلص

ـصــورة عامة و يعد التفاوت يف  ـصــورة خاصـــة  التعليم  توزيع الدخل ب من املواضـــيع املهمة وذلك الرتباطه ب
ــادية، و ذلك بســــبب وجود  ـصـ ــادية و من مث ابلرفاهية االقت ـصـ ــية عالقةابلتنمية االقت بني التفاوت يف   عكســ

ـصــــــــــادية. مما يســـــــــــتوجب وضـــــــــــع خطط ومتابعه وتقييم للربامج املتعلقة بقطاع التعليم الالتعليم و  رفاهية االقت
ـصــادية   بغية الوصـــول اىل تنســـيق بني خمرجات التعليم و متطلبات ام  بشـــكل عبشـــكل خاص والتنمية االقت

وانطالقا ملا ذكر آنفا، قامت الدراسـة   دفع عجلة التنمية.يو اجيابيا على دخول االفراد   سمما ينعكالسـوق 
ــتخـدام مقـاييس توزيع الـدخـل و احلـاليـة بقيـاا و حتليـل درجـات التفـاوت يف   قطـاع التعليم من خالل اســــــــــــ

عدد الطلبة املقبولني و عدد مجال الناتج احمللي االمجال وعدد الســــــكان من جانب وبني إالتفاوت ما بني 
وبني عدد املقبولني وعدد السكان، وكانت قيمه معامل جيين لقياا التفاوت ما اخر األساتذة من جانب  

ــاتذة هو ) ــري اىل وجود تفاوت كبري ما%( و هو   0.86بني عدد الطلبة املقبولني وعدد األســــ يف قطاع  يشــــ
و ابلرغم من (.  %0,22أما فيما خيص الدخل فقد كانت نســـــــــبة التفاوت قليلة حيث شـــــــــكلت )التعليم. 

نتيجــة لتزايــد اعــداد    ةكــل اجلهود اليت بــذلــت من اجــل االرتقــاء بقطــاع التعليم اال ان الفجوة الزالــت كبري 
 .تقبح على الوضع االقتصاديوالذي سيكون له أثرت السلحم مسالتفاوت مرتفعة نسبة السكان اليت ابقت  

Abstract 
The disparity in the distribution of income in general and education in 

particular is important because it is linked to economic development and 

 
 .كلية الطف اجلامعة  -1
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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 . 

 :Introductionالمقدمة 

ـصــادية والبشـــرية اذ الا القطاع من أثر أجيايب على التعليم المهية كبرية يف أي بلد ملا هلذحيظى  تنمية االقت
ــيما ما يوفرت التعليم  ـصــــادية حتتاج اىل كوادر بشـــــرية متطورة للقيام مبهمة التنمية والســـ ان عملية التنمية االقت

ـصـــادي يف مجيع القطاعات واالعتماد على الكفاءات املمن عمالة ماهرة يســــتفاد منها يف رفع  ســــتوى االقت
( البلد. وقد ســــــــعت الدول ومن ضــــــــمنها العراق اىل skill labourطنية مما ينعكس اجيا  على رفاهية )الو 

ــتوى التعليمي يف البلـد من خالل زايدة االنفـاق على هـذا القطـاع من جـانـب وحتـديـث وتطوير املرفع   ســــــــــــ
ــتوى العلمي للحـاق ابجلـامعـات العرب يـة والعـامليـة، ان العراق املنـاهج وفق املنـاهج العـامليـة وحمـاولـة رفع املســــــــــــ

يف هذا القطاع يف فرتة التسـعينات بسـبب احلصـار االقتصـادي ممادفع احلكومة العراقية اىل  ؤتعريف اىل تلك
حتســـــني وضـــــع التعليم العال من خالل زايدة االنفاق العام وفتح اجلامعات احلكومية والتشـــــجيع على فتح 

داد خرجيني الدراســـــــــــــات العليا من اجل زايدة الكوادر اجلامعات والكليات االهلية، فضـــــــــــــح عن زايدة اع
التدريســــية لتلبية متطلبات الكليات واجلامعات املســــتحدثه واالهلية. ورغم من كل ذلك نالحظ ان العراق 
صــل اىل املســتوى املطلوب من اجل اللحاق ابجلامعات العاملية، لذا فقد حاولت هذت الدراســة تســليط   مل ي

ــة واقع التعليم العال يف العراق وقياا  الضـــــــوء على املشـــــــاكل اليت  يعاين منها هذا القطاع من خالل دراســـــ
على ما ســــبق فقد ت دراســــة البحث على   منحىن لورنز ومعامل جيين، وخلســــيســــا  مالتفاوت فيه ابســــتخدا

 :األاالنحو 
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 study problem ( مشكلة البحث:1-1)
 :اآلتيةيعاجل البحث املشكلة 

ممـا   قطـاع التعليم  (mechanism)هو خـلل ابرز يف آلـية عمـل  مؤشــــــــــــــرات التعليم  يف  التفـاوت  ان زايدة  
ــلبية على   راثآلذلك من  ــاديةســ ـصـ ــتقبل وضــــعف  التنمية االقت ــادي بشــــكل عام وزايدة   األداءابملســ ـصـ االقت
 اهليكلية يف االقتصاد الوطين.  تاالختالال

 study important البحث: ( أهمية1-2)
الوطنية لدول العامل عند   تاالقتصادايى  ا  طمن االنعكاسات االجيابية اليت خت  أمهيتهيكتسب البحث  

ـصــــادية  تفاوت يف مؤشـــــري التعليم وتوزيع الدخلتاليف حدوب  ، مما يتوجب على صـــــانعي الســـــياســـــة االقت
ـصـــادية    االخذ بنظر االعتبار الرتابط بني ـصـــادية من عند رســــم اخمرجات التعليم والتنمية االقت لســــياســــة االقت

ـصـــادية اهلامة والفاعلة  ةاإلســــرتاتيجيمثرات الدراســــات واالســــتفادة من  الســــلبية  اآلاثراجل تقليل هذت  االقت
 لية عادلة يف توزيع الدخل بني فئات اجملتمع.آها، فضح عن اعتماد للحد من
 study objective: (هدف البحث1-3)

 مؤشـــــــــــري التعليم وتوزيع الدخل يف العراق واقع التعليم يف التعرف على التفاوت يفيهدف البحث اىل 
 أقطار عربية خمتارة مع أشارة خاصة للعراق ومن مث الوقوف على مدى التفاوت يف القطاعني املذكورين.

 study hypothesis( فرضية البحث: 1-4)
 ينطلق البحث من فرضية مفادها:

ــرات التعليم م" ــادية يف ان ارتفاع درجة التفاوت يف مؤشــــ ـصـــ ــرية التنمية االقت ــأنه ان يؤثر على مســــ ن شــــ
البلد، نتيجة وجود عالقة مباشــرة بني خمرجات التعليم وســوق العمل. فاافايف اعداد ا رجيني اجلامعني له 

ــلحم عل خلثري   ــاد وحتد من   ى نوعية العمالةســــــــــ صــــــــــ ــألا ان تعمق االختالالت اهليكلية يف االقت واليت من شــــــــــ
 ة بني فئات اجملتمع املختلفة.و وان عدم وجود سياسة عادلة يف توزيع الدخول يزيد اهل اإلنتاجيةالقاعدة 

 ( منهجية البحث:1-5)
واالطر النظرية يف ما يتعلق   األفكارالوصــــــــفي يف دراســــــــة  األســــــــلوب األســــــــلوبنياســــــــلوب اجلمع بني 

املعتمد على بعض من الصــيغ واألســلوب الكمي الرايضــي  يف مؤشــري التعليم والدخل. قايســس التفاوتمب
 الرايضية واالحصائية املعروفة لقياا وحتليل درجة التفاوت يف املؤشرين املذكورين.

 study structure(هيكلية البحث: 1-6)
 ثالب مطالب و كاالا: علىوللوصول اىل هدف البحث واثبات الفرضية فقد قسم البحث 

 التفاوت )منحىن لورنز، معامل جيين(. قاييسمالنظري للأملفاهيمي و  اإلطاراالول:   وراحمل
 التعليم وعدالة توزيع الدخل يف العراق.الثاين: حتليل واقع   وراحمل

 احملور الثالث: قياا التفاوت يف قطاع التعليم وعدالة توزيع الدخل يف العراق.
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المحور األول: اإلطار ألمفاهيمي و النظري لمقاييس التفاوت االقتصثثادي   

disparity of income distribution) the concept of) 

 مفهوم تفاوت توزيع الدخل -أوآل:
تعمل الدول النامية يف خططها اإلمنائية اىل حتقيق مستوى معيشة مرتفع، وأن االرتفاع مبستوى املعيشة  

ــيلة لزايدة الدخل ال دللســـكان يع ـصــادية ليســـت جمرد وسـ ــرورايت املادية للحياة فالتنمية االقت قومي من الضـ
الســــنوي فحســــب وامنا هو أيضــــا وســــيلة لرفع مســــتوى معيشــــة ســــكان تلك الدولة، ففي معظم دول العامل 
ــادية يف  ـصـ ــطة االقت ــيطرة ابلكامل على املوارد املالية وعلى معظم األنشــ ــكان مســ الثالث هنالك فئة من الســ

لـيل التفـاوت يف توزيع اـلدول ممـاـيدل على ان اـلدخـل غري موزع توزيعـا عـادآل بني فـئات الســــــــــــــكـان ويعـد تق
 الدخل والثروات هدف من األهداف االجتماعية.

تعـاين العـديـد من الـدول املتقـدمـة والنـاميـة من مشــــــــــــــكلـة عـدم توزيع الـدخول والثروات حيـث مـازالـت 
ـصــر العوملة خلثري  ـصــة وتتعمق ابســـتمرار مع تتابع الفرتات الزمنية املختلفة وان لع ــلبي اً شـــاخ على اختالف  اً سـ

وكيفية توزيع هذا الدخل.وبدا االهتمام بدراســـــــــــــة  ةملتوســـــــــــــعة الذي ينعكس على الدخول العائليالدخول ا
صـــــــــــــــاديني بعـد احلرب   الـدخـل القومي وعـدالـة توزيع الـدخـل وقيـاا تفـاوت الـدخـل من قبـل املفكرين االقت
القتصــاديني العاملية الثانية، والشــك ان دراســة عدالة وتوزيع الدخل وطرق قياســة أمهية خاصــة للســياســني وا

ــاد القومي  ـصـ ــم االاات العام لنمو االقت ــادية ورســ ـصـ ــة االقت ــاســ ــم الســ واالجتماعني والباحثني واملخططني رســ
على املدى املتوسط البعيد، فالدخل القومي هو جمموع القيم التقديرية للسلع وا دمات النهائية املنتجة يف 

 (2)او تيار. االقتصاد الوطين خالل العام ويعترب الدخل القومي تدفق
 (Disparity reasonsأسباب التفاوت ) -ثانيآ:

أتسـاع فجوة توزيع الدخل من أخطر اإلمرايف االقتصـادية واالجتماعية على حد سـواء لذا يعد من  إن  
ـصــــــــــاديني الرتباطها مبســـــــــــتوايت االفراد وحيا م اليومية من جهة  أهم املواضـــــــــــيع اليت حظيت الهتمام االقت

 (3)وهدف من اهداف التنمية االقتصادية من جهة أخرى ومن هذت االسباب 
 الوراثية كاملوهبة والذكاءا صائص  -1
 عدد أفراد العائلة-2
 تفاوت توزيع املكاسب الشخصية -3
 عدم فعالية السياسات املالية  -4
ــاـئل اإلنـتاج مهمـة لـلدخـل علـيه ـفان   -5 ــاـئل اإلنـتاج، تـعد الثروة ووســــــــــــ التـفاوت يف توزيع الثروة ووســــــــــــ

 التفاوت يف توزيعهما يؤدي اىل التفاوت يف توزيع الدخل.

 
رسالة مقدمة   ،2013-1995حمددات تفاوت توزيع الدخل يف االقتصاد الفلسطيين للفرتة من    ،سكيك  أشرف بن خليل   -2

 .16ص،2015،فلسطني  ،االسالمية اىل كلية التجارة يف اجلامعة
 ، جملة االدارة واالقتصاد  ،2009حتليل وقياا الرفاهية وعالقا ا بعدالة توزيع الدخل يف مدينة كركوك لسنة    ،يونس علي أمحد  -3

 .20ص  .2009، 2010،العدد الثالث والثمانون
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 (the effects of inequalityاآلثار املرتتبة على التفاوت) -:ثالثآ
ـصــــادي للتفاوت يف توزيع الدخول يف التغري احلاصـــــل يف حجم الطلب واالنفاق على  يتمثل االثر االقت
ــتهلكون العقالنية يف  ــتهالكي املعتاد حني يفقد املســـــــــ ــلع وا دمات وذلك عندما يتغري النمط االســـــــــ الســـــــــ

ــب ــرفا م.أما ابلنســــ ـصـــ ــتوى ت ة لالاثر االجتماعية لتفاوت الدخل فألا تتجســــــد يف التأثري الســــــلحم على املســــ
ــع اصــــحاب الدخول الثابتة وكذلك  ــوصــ ـصـ ــرائح اجملتمع وخ ــة الذي ينعكس اجتماعيع على معظم شــ املعيشــ
يؤدي التفاوت اىل ارابك يف التوازن االجتماعي واثراء بعض الفئات على حســـــــاب فئات اخرى. وســـــــتقود 

ورة أو غري القانونية املتمثلة ابلرشـــــــوة واالختالا إلشـــــــباع احلاجات ظانتشـــــــار كثري من اعمال احمل ذلك اىل
 (4)الضرورية واألساسية.

 (Disparity measuresمقايس التشتت ) -رابعآ:
اليت تصــف التوزيعات وتقار ا مع بعضــها حيث ان قياا املتوســط   ساملقاييالتشــتت من   مقاييستعد 

التكفي هلذا الغريف، اذ ميكن ان يتســــــاوى الوســــــط احلســــــايب جملموعتني من القيم مثح بينما خيتلف مدى 
 انتشار قيم اجملموعة االوىل عن انتشار قيم اجملموعة الثانية.
ـصــــــد ابلتشـــــــتت او التغري هو الدرجة اليت تتجه  ا  البياانت الرقمية لالنتشـــــــار حول قيمة وســـــــطى ويق

ــد به درجة تفاوت او االختالف بني قيم  ـصــــ ــتت يق ــتت او تغري البياانت، او مبعىن اخر التشـــــ ــمى تشـــــ تســـــ
ــغريآ واذ كانت متباعدة عن  ــتت صـــــ ــها البعض يكون التشـــــ جمموعة فاذا كانت هذت القيم متقاربة مع بعضـــــ

ــع التباعد او التفاوت املوجود بني قيم بعضــــها البعض أي متباينة يكون التشــــتت كبريآ. ـصـــد به ايضــ كما يق
ــاهدات للعينة التابعة ملتغري ما، وكلما كان  ــتت كبريآ دل ذلك على عدم التجانس بني  مقاييساملشــــــ التشــــــ

القيم، بينما يكون مقايس التشــتت صــغريآ عندما تكون االختالفات بني قيم املشــاهدات قليلة وأن اهلدف 
مقايس التوســـط )املتوســـطات(   إن    (5)تكوين فكرة عن مدى اانس قيم املفردات. من دراســـة التشـــتت هو

تعطينا فكرة عن مكان لركز قيم املشــــــاهدات أما مقايس التشــــــتت 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:
 (Lorenz's Curve)منحىن لورنز  -أ

ــتخـدامـا للتعبري عن درجـة التفـاوت يف توزيع  يعـد منحىن لورنز من اكثر اشــــــــــــــكـال العريف البيـاين اســــــــــــ
ــاواة يف توزيع الثروة   1905عام  Max O.Lorenzالدخل، فقد ت تطويرت من قبل   . (6)لتمثيل عدم املســـــــــ

ــبيــة الرتاكميــة ل عــدد االفراد او العوائــل وبني ويعرب هــذا املنحىن عن العالقــة القــائمــة بني التكرارات النســــــــــــ

 
للمدة )  ،مهام مهدي يسرى  -4 املالية وتصحيحه  العراق من خالل الساسة  الدخول يف  التفاوت يف توزيع  -1993احتساب 
 .284ص1999( 3العدد )  -بغداد-( جملة دراسات اقتصادية 1970
 ،2011،بغداد الوزيرية  ،د.نذير عباا الشمري )إحصاء املال واالعمال( اجلزيرة للطباعة والنشر  ،كمال علوان خلف املشهداين  -5
 .89ص 

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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ـصـــلون عليها   ــبية الرتاكمية للدخول اليت حي . ومنحىن لورنز هو رســــم بياين يوضــــح نســــبة (7)التكرارات النســ
ــتخدم لتمثيل توزيع الدخل، اذ يظهر  Xالدخل الكلي او الثروة اليت يفرتضــــها   X% للناا، وكثريا ما يســ

ن امجال الدخل لديهم، وت رســـــم النســـــبة املئوية لالســـــر % م  Y% من االســـــر وماهي النســـــبة املئوية من 
. وحيدد منحىن لورنز احلصــة الرتاكمية من (Y)، ونســبة الدخل على احملور الصــادي  (X)على احملور الســيين 

ـصــــــــة الرتاكمية للوحدات املتلقية للدخل، ويســـــــــتخدم لتحليل توزيع حجم الدخل  امجال الدخل مقابل احل
 .(8)جيين وغريت من مقاييس عدم املساواة والفقر  والثروة، لتقدير مؤشر

ومنحىن لورنز مقعر من   ،(100 %)يتم عادة رســــــــــم هذا املنحىن على شــــــــــكل مربع طول ضــــــــــلعه ميثل  
ـصــول عليه من  ،االعلى مرســـوم من الزاوية اليســـرى الســـفلية اىل الزاوية اليمىن العلوية من املربع اذ ميكن احل

مقابل النســــــــــــب املئوية الرتاكمية لدخول تلك  ،ترتيب العائالت من اد  املســــــــــــتوايت الدخلية اىل اعالها
واحملور   ،( يبني منحىن لورنز حيث احملور االفقي ميثل النسـب املئوية الرتاكمية للسـكان 1العوائل. والشـكل )

ــاواة للدخل بزاوية   ،نفاقالرأســــي ميثل النســــب املئوية الرتاكمية لال درجة وميثل هذا  45كما يبني خط املســ
ويبني الشـــــكل كذلك منحىن لورنز الذي الميس  ،ا ط حالة التســـــاوي التام للدخل جلميع االســـــر واالفراد

خط املســـــاوة اال يف بداية ولاية املنحىن. ويشـــــري ابتعاد منحىن لورنز عن خط املســـــاوة اىل فجوة التفاوت، 
هــذا االبتعــاد كبريا كــانــت فجوة التفــاوت يف توزيع الــدخــل كبرية وابلعكس يف حــالــة اقرتاب    فكلمــا كــان 

 .(9)منحىن لورنز من خط املساواة 
 (10) (Lorenz Curve)( منحىن لورنز 1شكل )

1        100 % 

 

 

 

 

 

 Y1 

 Y2 

 

 

 
حبث مقدم اىل املؤلر   ، 2011يف يف العراق للعام  على اساا التوزيع اجلغرا  قياا وحتليل التفاوت يف االنفاق  ، سعد طه حممد  -7

 .4ص  ،2013 ،تونس ،العلمي الدول جيوتونس يف دورته السابعة
8- Almas Heshmati, opcit, p2. 

 .462ص   ،1988 ،مركز الكتب االردين ،ترمجة جورج خوري ،اقتصادايت التنمية ،أفريت هاجن -9
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 تناســــــــــب مرضــــــــــي  
لتقــدير منحىن لورنز. يفرتيف النهج االول   ن ابرا مرتايجملموعــة كــاملــة من توزيع دخــل معني. هنــاك لجــان  

ـصــــائي افرتاضـــــي لتوزيع الدخل يســـــتند اليه تقدير منحىن لورنز، يف النهج الثا ين شـــــكل دال حمدد  توزيع اح
 يصلح للتقدير املباشر ملنحنيات لورنز التجريبية.

يف بياانت املســح، خصــائص مقاييس شــدة عدم املســاواة والفقر   لوخطاءمنحىن لورنز املقدر حســاا 
على افرتايف ان البيــاانت غري نظيفــة. ومثــة عيــب اخر للنمــاذج التقليــديــة ملنحىن لورنز هو الــا تفتقر على 

ــامـــل ل ــاذج    Rao, Ogwangتوزيع دخـــل معني. ويقرتح كـــل من  مـــدى كـ ــا النمـ منحىن لورنز اهلجني ومهـ
 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) 

تدل على املضـــــافتني، والوصـــــف املضـــــاعف ملنحىن  2، 1واالرقام     ≤ 1 ،  1 ،  1 ≥0حيث 
لورنز. ومقارنة بني اداء املنحنيات اهلجينة والتقليدية وتبني ان النماذج اهلجينة مرنة واداء افضــــــل يف تركيب 

 .(11)جزء خمتلف من توزيع الدخل لوحظ بشكل جيد
 (Gini Coefficient)معامل جيين  -ب

ــميته اىل العامل يعد معامل جيين من   ــيوعع يف قياا عدالة التوزيع، وترجع تســــــ املقايس اهلامة األكثر شــــــ
)كورادو جيين( ويعتمـد على منحىن لورنز، وميتـاز معـامـل جيين ابنـه يعطي قيـاســـــــــــــــع رقميـع لعـدالـة التوزيع،  

ـصـــورة بني منحىن لورنز وبني خط املســــاواة )ا ط القطري( الوا صــــل وتتلخص فكرته حبســــاب املســــاحة احمل
وذلك الن مســاحة املثلث  2)( يف الرســم البياين وضــرب هذت املســاحة يف )1.1بني نقطة االصــل والنقطة )

ــاوي ) ــاوي واالحداثيني االفقي والعمودي تســ ــورة بني خط التســ ـصـ ــر   ل( لذا فان معام0.5احمل ـصـ جيين ينح
ـصـــــفر والواحد حيث يكون صــــــفرآ عندما ينطبق منحىن لورنز على خط التســــــاوي و  تكون املســــــاحة بني ال

مســاوية للصــفر ويكون عندها ينطبق منحىن لورنز على ا ط االفقي وا ط العمودي وتكون املســاحة بني 
جيين مسـاوية للواحد الـصحيح ويف  ل( وتكون عندها قيمة معام0.5خط التسـاوي ومنحىن لورنز تسـاوي )

يمة معامل جيين صــــغرية كلما كانت هذت احلالة يكون التوزيع الدخل يف أســــوأ أحواله اي انه كلما كانت ق
 (12)عدالة التوزيع افضل.

على الرغم من وجود تعاريف عدة ملعامل جيين اال انه يسـاوي متوسـط الفروقات النسـبية حيث يعرف 
من مســتوايت االنفاق، وميكن زوج   متوســط الفروقات النســبية على الا متوســط الفروقات املطلقة بني كل

 -:(13)مات اجملمعة على شكل توزيع تكراري على النحو التال حساب معامل جيين للمعلو 
G = ∑ =𝑛

𝑖=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 
 .16ص،لكويت ا ،املعهد العريب للتخطيط ،موشراتى قياا عدم املساواة يف توزيع االنفاق،راييف بن جليلي -13
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 : هي توزيع التكراري املرتاكم للسكان.ipحيث  
1-iP للسنة السابقة: هي توزيع التكراري املرتاكم للسكان. 
iL( 0: هي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث=Lo=1,p0=Ln =pn.) 
1-iL هي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث :(0=Lo=1,p0=Ln =pn) .للسنة السابقة 

 المحور الثاني: تحليل واقع التعليم وعدالة توزيع الدخل في العراق

يف هذا احملور ســــــــوف نتطرق اىل حتليل واقع التعليم وعدالة توزيع الدخل يف العراق للوقوف على ابعاد 
 املتغريين وعلى النحو االا:هذين 

 أوآل: واقع التعليم يف العراق
ــان يف التنمية   إن   ــي ملنظومة الرتبية والتعليم يف اي جمتمع هو رفع تعظيم دور االنســــــــ ــاســــــــ اهلدف االســــــــ

ـصــــــف القرن العشـــــــرين تقريبع عندما  الشـــــــاملة جملتمعه. وقد شـــــــهد العراق اول اربة للتعليم اجلامعي يف منت
دارة ماكان يعرف ســابقع بوزارة املعارف، اوهي جامعة بغداد حتت   1959ة عراقية ســنة  أســســت أول جامع

وقد ت خلسيس وزارة التعليم العال بعد ربع قرن من خلسيس اول جامعة أي يف سبعينات القرن املاضي.وقد 
ــارعه رغم االمكانيات ــورة متســـ ـصــ ــتطاع التعليم اجلامعي يف العراق مواكبة التطور العاملي ب املادية احملددة  اســـ

لقـد كـاـنت اجلـامعـات العراقـية يف ذـلك الوـقت املتمثـلة  ـامعـة بغـداد تتمتع ابحلرـية االكـادميـية واعتمـاد معـايري 
ـصـــرح علمي   ةدولية يف نظامها وان مرحلة التأســــيس كانت مرحلة متميز  عرف العامل خالهلا جامعة بغداد ك

ــرية وله الدور يف ابرز ونتيجه لذلك يعد التعليم اجلامعي اداة مهم يئة  ة يف التنمية وتطوير القدرات البشـــــــــــ
 (14)تلك القدرات املتخصصة يف اجملاالت العلمية االنسانية املختلفة.

وتشــــــــــــري تقارير اليونســــــــــــكو ان العراق امتلك قبل حرب ا ليج االوىل نظاما تعليميع يعد من افضــــــــــــل 
ـصــــادي جمتمع الســـــلطات األنظمة يف املنطقة، ولكن التعليم عا  الكثري بســـــبب  ـصــــار االقت )احلروب( واحل

ــبة القادرين على القراءة والكتابة عام ) ( بني %23( بني الذكور و)55( هي )%2003حيث اصـــبحت نسـ
معهــد فين و   16)االانب. ولقــد بلغ عــدد املعــاهــد واجلــامعــات اليت طــاهلــا التــدمري الكلي او اجلزئي حوال )

ــســــــــــــــاـته للـتدمري    %80فقـد تعرضــــــــــــــت    2003، أمـا بعـد عـام  ( يف اجلـامعـات واملراكز الثقـافـية6) من مؤســــــــــــ
يف معظم اجلامعات ءاً والتخريب والنهب منذ بدء االحتالل ودخول قوات التحالف، ليزداد الوضـــــــــع ســـــــــو 

ــاـتذة فضــــــــــــــال عن اغتـيال اكثر من  %40العراقـية بـعد ان هـاجر بـعد حرب ا ليج الـثانـية حوال   من االســــــــــــ
ير وزارة التعليم العال العراقية وبلغ عدد املهاجرين منهم حىت أواســــــط  ( أســــــتاذ جامعي حســــــب تقار 190)

( أســــــتاذ، فضــــــح عن التهديدات اليت انلت معظم االســــــاتذة من قبل اجملموعات املســــــلحة 3000)  2006
ــافة اىل هجرة اكثر من )  تاملختلفة للمليشــــيا ( طبيب  1000اليت تعود اىل هذت اجلهة او تلك، هذا ابالضــ

 (15)معظمهم من االكادمييني.

 
الراوي  -14 العراق  ،مسارع  يف  العال  التعليم  العراق،أهداف  يف  العال  للتعليم  االول  احمللية  ،املؤلر  االدارة    ، بغداد  ،مطبعة 
 .10ص،1971
 . 8ص  ،العدد السادا  ،جماة كلية الرتاب اجلامعة  ،التعليم يف مأزق التنمية البشرية املستدامة يف العراقدور  ،رافر محيد حسون  -15
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 .(16)وميكن مالحظة واقع التعليم يف العراق من خالل االا
حتيــاجــات ســــــــــــــوق العمــل ولتلحم متطلبــات التنميــة، إذ عــدم ارتبــاط التعليم اجلــامعي يف العراق اب  -1

 ة واضحة للتنمية على مستوى الدولة.التوجد اي خط
التوسـع الكبري ابلتعليم اجلامعي والذي مل يواكبه حتسـن يف توفري مسـتلزماته من اجهزت علمية ولوازم  -2

خمتربية وكتب دراسـية ومـصادر علمية، بل شـهدت ايضـا اجلامعات مجيعها نقصـع حادآ ابملسـتلزمات وذلك 
 جهة وانداثر املوجودات منها لعدم توفري قطع الغيار الالزمة. بسبب عدم تزويدها ابالجهزت احلديثة من

ــيمــا يف   -3 النقص احلــاد يف املالكــات التعليميــة املؤهلــة للتــدريســــــــــــــني اجلــامعيني كمــع ونوعــع والســــــــــــ
( من %80التخصــصــات العلمية اذ تصــل نســبة احلاصــلني على شــهادة املاجســتري يف بعض اجلامعات اىل )

 %( يف أحسن االحوال.50) جمموع أعضاء اهليئة ونسبة
فتح دراســـات مهنية تفتقر اىل العديد من شـــروط الرصـــانه العلمية على الرغم خضـــوعها لتعليمات   -4

ومناهج الدراسـات الـصباحية واداء االمتحاانت النهائية بـصورة مشـرتكة مع الدراسـة الصـباحية لضـمان قدر  
 من الرصانة بصورة او الخرى.

ــة اذ اجربت رروف معيـنة الكثري منهم للعمـل وتوفري لقمـة العيش   عـدم تفرغ الطلـبة الـتام  -5 لـلدراســــــــــــ
 على حساب التعليم.

 مشاكل التعليم الجامعي -ثانيآ:
يواجه التعليم العال يف مطلع األلفية الثالثة مشـــــــــــاكل تفرضـــــــــــها عليه جمموعة من التحوالت والتغريات 

لتكتالت االقليمية، وســــــرعة التواصــــــل التقين املعلوماا. العاملية، ومن ترســــــي  ملفهوم العوملة، التجارة احلرة ا
ـصــــل مثل هذت التحوالت ع ـصــــل ابلزايدات   امّ والميكن ف تواجهه مؤســـــســـــات التعليم العال من حتدايت تت

ــة واافايف الدور احلكومي، فضــــــــــح عن تدين قطاع   ـصـــــــ ـصـــــــــخ املتحققة يف بطالة ا رجيني والتوجه  و ا 
 .(17)ل االنتاج يف شؤون التعليم العا

لذلك فريف احلال الراهن على املؤسـسـات التعليمية اعادة صـيانة اسـاليب التعليم والتطوير نظم تعليمية  
ــلـة من االزمـات اليت   ــلســــــــــــ مالئمـة، ومبـا ان التعليم اجلـامعي يف العراق قـد مر مبرحلـة حتول عميقـة بعـد ســــــــــــ

دم قدر ا على مواكبة تعرضــت هلا مؤســســات التعليم اجلامعي خالل الســنوات املاضــية مما ادى ذلك اىل ع
ــتوى احتيـاجـات اجملتمع والتنميـة. وقـد كـانـت من اخطر تلـك   التطورات والتغريات اليت حـدثـت على مســــــــــــ
ــورة منطية عرب منظومة واحدة من االنظمة واللوائح  ــات التعليم العال يف العراق صــ ــســ االزمات اعتماد مؤســ

ـصــــيتها االعتيادية ومرونتها واالجراءات واملمارســـــات مما ادى اىل فقدان اجلامعة بنيته ا واســـــتقالليتها وشـــــخ
االدارـية واملـالـية وقـدر ـا على مواجهـة التحـدايت واالزمـات. وقـد لثلـت املشـــــــــــــــاكـل اليت واجههـا التعليم يف 

 :(18)العراق ابالا 
 

بريهي  -16 االصالح   ،واخرون  ،فارا كري  وعملية  التحدايت  بني  العراق  يف  اجلامعي  التعليم  للعلوم   ،واقع  بغداد  جملة كلية 
 .6ص  ،2016،العدد التاسع واالربعون ،االقتصادية اجلامعة

بوطانة  -17 االعمال  ،عبد    وقطاع  العال  التعليم  بني  التعاون  ا ليج  ،تفعيل  لدول  العريب  الرتبية  مكتبة   ، الراييف  ، مطبعة 
 .61ص ،2001 ،السعودية
 .14ص ،مصدر سابق ،واخرون ،فارا كري بريهي -18
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 27:  العدد

االسـتاذ( التدهور االمين املسـتقر ملؤسـسـات التعليم العال ممايضـع طريف العملية التعليمية )الطالب   -1 
والعملية التعليمية ابلكامل يف دوامة عدم االســــــتقرار وا وف من املســــــتقبل وترك اثرت الواضــــــح يف تســــــرب 

 الطالب وتركهم ملقاعد الدراسة وهجرة الكادر التدريسي.
اإلجراءات التحكمية يف أحالة االســـــــــــتاذ اجلامعي من درجات علمية متقدمة )اســـــــــــتاذ، اســـــــــــتاذ  -2

 السباب خمتلفة منها كرب السن او عدم الكفاءة. مساعد( على التقاعد
ــبكـة انرتنـيت   -3 ـتدهور البنـية التحتـية الالزـمة لتطوير التعليم الـعال من مكتـبات علمـية وخمتربات وشــــــــــــ

ومصادر املعلومات املختلفة وغلق اقسامها للدراسات العليا برمتها حتت درجة عدم توفر الكادر التدريسي 
 هلا.

 اجلامعات والكليات األهلية من جهة والكليات احلكومية من جهة اخرى ضـــــــــعف التنســـــــــيق بني -4
ــات املتشـــــــــــــــابــه يف كال الطرفني وعــدم انتهــاج مبــدأ التكــامــل يف  صـــــــــــــــاصـــــــــــــ حيــث االرابك يف تكرار االخت

 التخصاصات بني املؤسسات التعليمية العالية االمر الذي الخيدم عملية التنمية.
ــمـاح وعرقلـ  -5 ت الدولـية كاألمم املتحـدة واجهز ا املعنـية بشــــــــــــــؤون التعليم جهود املنظمـا  ةعدم الســــــــــــ

 العال على االشراف والتأكد من رروف هذت املؤسسات مبا يتوافق وشروط اجلودة العاملية.
يف رروف العراق احلالية وتوقف التنمية االقتصـادية واالجتماعية والثقافية الشـاملة ادى اىل ضعف  -6

سـات البحثية يف اجملتمع وابلتال ضـعف روابط التعليم العال ودورت االسـاا يف قدرة ودور اجلامعات واملؤسـ 
 االستجابة لظروف التنمية البشرية الشاملة.

ضــعف االنفاق على التعليم العال والبحث العلمي ابعتبارت دعامة اســاســية العادة بناء بنية حتتية  -7
 واقامة املشاريع البحثية التعليمية املتقدمة.

ـصــــــــادية واالجتماعية والثقافية اليت ضـــــــــع -8 ف دور البحث العلمي يف اجياد حل للمشـــــــــكالت االقت
 تواجه اجملتمع.

في  وعثدالثة توزيع الثدخثل  : قيثاس التفثاوت في التعليم  المحور الثثالثث

 العراق

ــيتم عريف وحتليل نتائج  ــابقا سـ ــيحها سـ ــة وتوضـ ــتخدمة يف الدراسـ ــتعرايف مقاييس التفاوت املسـ بعد اسـ
ــهـد الوت يف التعليم وعـدالـة توزيع الـدخـل يف العراق حيـث  قيـاا التفـا احمللي االمجـال يف العراق    نـاتج شــــــــــــ

ـصـــادية غري  ـصـــادية الكلية االخرى نتيجة الظروف الســــياســــية واالقت تغريات شــــأنه شــــأن بقية املتغريات االقت
ــهدها البلد، ــتقرة اليت شــــــــ االرتفاع يف درجة  أذ ان درجة التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق تظهر ان  املســــــــ

التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق تعزى اىل مجلة من العوامل واالســـــــباب منها اســـــــتفادة بعض االفراد من 
ـصــول على مكاســـب غري طبيعية كما وقد يعزي ذلك اىل  الوضـــع غري الطبيعي، خاصـــة بعد االحتالل للح

ـصــــــــوهل م على رواتب عالية وشـــــــــكل غري اســـــــــتفادة شـــــــــرحية من املورفني للتمتع بدرجات وريفية عالية وح
ــار و   نياعتيادي كاملدراء العامل ــتشـــــــــ ن ا رباء وغريها من العناوين وااللقاب اليت لتع مبزااي مادية غري و املســـــــــ

ــتفادوا بدرجة كبرية من  متاحة للغالبية العظمى من منتســــــــحم دوائر الدولة كما ان الكثري من التجار قد اســــــ
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لذا ارتفعت أرابحهم التجارية وارتفعت دخوهلم ككل من االســــــــــباب  الزايدات احلاصــــــــــلة من  ريب النفط
 (19)وغريها أدت اىل ارتفاع درجات التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق العائلي يف العراق.

 قياس التفاوت يف توزيع الدخل. -أوآل:
الواقع االقتـصادي يف العراق وتسـليط الضـوء على عدالة توزيع الدخل نالحظ ان الناتج   اسـتعرايفبعد 

نتيجة االحداب السـياسـية اليت شـهدها العراق    (2005-2000افاضـع يف السـنوات )إاحمللي االمجال شـهد 
صــــــــــــــــاديــة مث عــاود االرتفــاع حىت عــام ) ( اافــايف يســــــــــــــجــل  2009-2010وتوقف مجيع القطــاعــات االقت

دينار ابالســــــــعار اجلارية نتيجة مليون مليار (  157026061.6)دينار بعد أن كان  ليون ( م13064218.7)
ــتمر ابالرتفاع حىت عام   2008االزمة املالية العاملية   ــهدها 2014-2015)مث عاود اىل االرتفاع واســ ( اليت شــ

 ات اجملاورة.العراق رروف امنية وسياسية قاسية لثل ابحتالل عصاابت داعش املوصل واحملافظ
يف الســــــنوات  اً يف ما خيص الناتج احمللي االمجال ابالســــــعار الثابتة فقد شــــــهدت هي االخرى اافاضــــــ 

دينار بعد مليون    (34580( مث أافض ليســــــجل )2005-2006)مث أرتفعت يف عامني    2005حىت   2001
 .مليون دينار( 36772أن كان )

  2004واستمر ابالافايف حىت عام    2001انه اافض عامأما متوسط نصيب الفرد من الناتج نالحظ  
نتيجة الرتفاع امللحوظ الذي شــــــهدت الناتج احمللي   2009والســــــنوات الالحقة حىت عام    2004مث عاود يف 

ـصـحوب ابافايف الســكان يف  االمجال ابالســعار اجلارية نتيجة الافايف يف الناتج نتيجة لالزمة العاملية امل
ــتمر  ــنة. واســـــ ــبب   2014االرتفاع حىت عام تلك الســـــ ــنه نتيجة اافايف الناتج بســـــ اذ اافض يف هذت الســـــ

 .رتفاع السكان ااالوضاع االمنية اليت شهد ا البالد ابلرغم من 
 (2000-2015( بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف العراق للمدة )1جدول )
اتج حملي اإلمجـال نـ ال السنوات

ــعــار  الابا   اريــةاجلــ ســــــــــــ
 )مليون(

 عدد
 السكان

ــال  نـــــــ الــ  اإلمجـــــ احملــلــي  اتــج 
 اباالسعار الثابتة)مليون(

متوسط نصيب الفرد من 
 انتج حملي أمجال

2001-
2000 50213699.9 24086000 50985 2.08476708 

2002-
2001 41314568.5 24814000 36047 1.664970118 

2003-
2002 41022927.4 25565000 29998 1.604651962 

2004-
2003 29585788.6 26340000 16319 1.123226598 

 
دار وائل   ،1ط  (،مفاهيم ونظم اقتصادية )التحليل االقتصادي الكلي واجلزئي  ،امساعيل عبد الرمحان وعريقات حريب حممد  -19

 .67ص،2004  ،االردن ،للنشر والتوزيع



  

454 

 27:  العدد

 2005-
2004 53235358.7 27139000 23127 1.96158144 

2006-
2005 73533598.6 27963000 23325 2.629674878 

2007-
2006 95587954.8 28810000 19787 3.317874169 

2008-
2007 111455813.4 29682000 17635 3.754996746 

2009-
2008 157026061.6 31895000 24199 4.923218736 

2010-
2009 13064218.7 31664000 20713 0.412589019 

2011-
2010 162064565.5 31664000 25079 5.118259396 

2012-
2011 217327107.4 33238000 31849 6.53851337 

2013-
2012 251907661.7 34208000 35129 7.36399853 

2014-
2013 267395614 35095772 36772 7.619026417 

2015-
2014 223500000 36004548 34580 6.207549113 

 اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط، البياانت السنوية جملموعات إحصائية خمتلفة. -املصدر:
%( أي انــه    0.22بلغ )أمــا مــاخيص معــامــل جيين كمقيــاا لتفــاوت يف توزيع الــدخــل نالحظ انــه قــد  

ـصــفر وتعد نســـبة منخفضـــة. ونســـتنتج من ذلك ان هنالك عدالة نوعا ما يف توزيع الدخل يف  يقرتب من ال
 كبرية يف توزيع الدخل أرتفاع نسبة شرحية متوسط الدخل.  فجوةالعراق واليشهد العراق 

 ( التوزيع التكراري يف توزيع الدخل2جدول )
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 السنوات

احملااااالاااااي  الاااااناااااااتاااااج 

ساااعار الابااالمجايل 

 )مليون( اريةاجل

 متوسط نصيب  عدد السكان

 الفرد من

 ليانتج حم

 )مليون( أمجايل

 تكرار 

 نسيب 

 للناتج

 تكرار

 نسيب 

 للسكان

 تكرار

 نسيب 

 تراكمي 

 للناتج 

LI+LI-1
 

𝒑
𝒊

−
𝒑

𝒊
−

𝟏
)(𝒍𝒊

+
𝒍𝒊

−
𝟏

) 

 

2001 50213699.9 24086000 2.08476708 

2.8 5.4 2.8 2.8 15.12 

2002 41314568.5 24814000 1.664970118 

2.3 5.5 5.1 7.9 43.45 

2003 41022927.4 25565000 1.604651962 

2.3 5.7 10.8 15.9 90.63 

2004 29585788.6 26340000 1.123226598 

1.7 5.9 12.5 23.3 134.47 

2005 53235358.7 27139000 1.96158144 

3.0 6.1 15.5 28 170.8 

2006 73533598.6 27963000 2.629674878 

4.1 6.2 19.6 35.1 217.62 

2007 95587954.8 28810000 3.317874169 

5.3 6.4 24.9 44.5 284.8 

2008 111455813.4 29682000 3.754996746 

6.2 6.6 31.1 56 369.6 

2009 157026061.6 31895000 4.923218736 

8.8 7.1 39.9 71 504.1 
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 اجلهاز املركزي لالحصاء وزارة التخطيط -املصدر:*
 أعداد الباحثة  -**

Ԍ = 𝟏 −  ∑(𝒑𝟏 − 𝒑𝟐)(𝑳𝟏 + 𝒍𝟐 − 𝟏)  
1- 0.778 = 0.222 = 

%22.2 = 
 : هي توزيع التكراري املرتاكم للسكان.piحيث 
Pi-1.هي توزيع التكراري املرتاكم للسكان للسنة السابقة : 

Li هي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث :(pn= Ln=1,p0=Lo=0). 
Li-1على الدخل حيث  : هي التوزيع التكراري لالنفاق(pn= Ln=1,p0=Lo=0.للسنة السابقة ) 
 قياس التفاوت يف التعليم. -ثانيآ:

( ابعتبــار  Learningنتطرق يف هــذت الفقرة اىل قيــاا التفــاوت يف متغري أخر يف العراق وهو التعليم )
ــيفه من  ــادي داخل العراق وملا يضــــ ـصـــ متغري مهم يف احداب التغريات اجلوهرية يف النظام االجتماعي واالقت

ـصــادي، وكما يشـــري يف جدول ) ســـجل عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات ( 3انعكاســـات على الواقع االقت
( اذ نالحظ ان عدد الطلبة  2015-2000العراقية تذبذ  بني االرتفاع واالافايف خالل مدة الدراســـــة )

 ه( اال أن2004-2003( حىت عام )2001-2000املقبولني قد اســـــتمر ابالرتفاع منذ العام الدراســـــي )
ــبـب االافـايف تردي االوضـــــــــــــــاع االمنيـة، وعـاود االرتفـاع يف العـام 2005-2004اافض ) ( وكـان ســــــــــــ

ــان    99822( اذ بلغ  2007-2006( ومن مث اافض يف )2006-2005الــــدراســــــــــــــي ) ــد ان كــ بعــ

2010 13064218.7 31664000 0.412589019 

0.7 7.1 40.6 80.5 571.55 

2011 162064565.5 31664000 5.118259396 

9.1 7.1 49.7 90.3 641.13 

2012 217327107.4 33238000 6.53851337 

12.2 7.4 61.9 111.6 815.84 

2013 251907661.7 34208000 7.36399853 

14.1 7.6 7.6 137.9 1048.0

4 

2014 267395614 35095772 7.619026417 
15.0 7.8 91 167 1302.6 

2015 223500000 36004548 6.207549113 

12.5 8.0 103.5 194.5 1556 

    اجملموع

100 100 100   



  

 والتعليم ف العراق قياس التفاوت ف توزيع الدخل  

457 

يف االوضـاع   اً وقد شـهد هذا العام حتسـن  2008-2007وعاود اىل االرتفاع ،  يف العام السـابق  109044
مث اســـــتمر ابالرتفاع   2009-2008ة قيودهم، واافض مرة أخرى يف العام الدراســـــي  ناالمنية وارجاع املرق

ع لريتفع يف العامني ورج   2012-2011(، واافض يف  2011-2010ويف    2010-2009يف العامني  
شـهد اافاضـع شـديدآ يف اعداد الطلبة    2015-2014، اال ان عام  2014-2013و  2012-2013

 املقبولني بسبب دخول داعش وغلق اجلامعات يف احملافظات احملتلة من قبله.
اما فيما خيص أعداد الطلبة املقبولني على عدد االســـاتذة شـــهد تذبذ  هو االخر خالل مدة الدراســـة 

مث اافضت النسبة اىل غاية    2004-2003لغاية    2001-2000من عام   اً تقريب اً حيث انه كان مستقر 
ــنه    2006-2007 ــاع االمنية وقد ارتفعت يف ســـ ــبب هجرة الكفاءات نتيجة لرتدي االوضـــ - 2007بســـ
- 2008يف العام الســـــــــــابق واافضـــــــــــت مرة أخرى يف   3,43بعد أن كانت    4,10حيث بلغت   2008
 .رتفاع اعداد الطلبة املقبولني، واستمر االرتفاع منذنتيجة ا  2009
وشـهد هذا العام اافاضـع يف نسـبة اعداد الطلبة املقبولني   2012-2011حىت  2009-  2008عام 

نتيجة أحتالل داعش حمافظات املنطقة    2015-2014على عدد االســاتذة وعاود اىل االرتفاع حىت عام 
 ها.الغربية مما ادى اىل غلق اجلامعات في

 %0,2بينما سجل اعداد ا رجيني كنسبة اىل اعداد السكان استقرارآ خالل مدة الدراسة ترتاوح مابني)
( وهذا يدل على وجود حتســن يف اعداد ا رجيني اال ان عدد الســكان كان يف ازدايد ايضــع مما مل 0,3% -

ــع خطة لزايدة اعداد ا رجيني ابلقياا ابل ــكان ينعكس يف النســـــب وحيتاج اىل وضـــ ــلة يف الســـ ، زايدة احلاصـــ
ويرجع ســــــبب زايدة اعداد ا رجيني اىل اســــــتحداب جامعات جديدة والتشــــــجيع على افتتاح كليات اهلية 
ـصــــادية بســـــبب عدم وجود تناســـــق   ـصــــورة جيدة يف التنمية االقت وابلرغم من هذا الزايدة اال الا مل تنعكس ب

ـصــاصـــا م  ار بني خمرجات التعليم وســـوق العمل مما أدى اىل بروز  هرة بطالة ا رجيني او عملهم يف غري اخت
ـصـــــاد كان االثر االكرب   فضــــــال على اعتماد البلد على القطاع النفطي وجعله القطاع الرائد والرئيس يف االقت
ــاـفة اىل ااـفايف  كون هـذا القطـاع هو قطـاع رأمسـال يف طبيعـته ومل يكن ـله اثر يف مـعدالت البطـاـلة ابالضــــــــــــ

 قتصادية االخرى.مسامهة القطاعات اال
-2015( مقـدار التفـاوت بني عـدد الـتدريســــــــــــــني وعـدد الطلـبة املقبولني يف العراق للمـدة )3جـدول )

0002)  (20). 

 
 البياانت السنوية جملموعات إحصائية خمتلفة. ،اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط -املصدر: -20
 من عمل الباحثة   -*
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( اىل ارتفاع التفاوت يف قطاع التعليم العال بعد قياا معامل جيين نالحظ انه قد 3يشــــــــــــــري اجلدول ) 
ـصــــــحيح. نســـــــتنتج من ذلك ان وزارة  %( وهي نســـــــبة مرتفعة جدآ تقرتب0.86بلغ ) التعليم من الواحد ال

العال ابلرغم من ا طة اليت وضــعتها لزايدة عدد التدريســني لنســبة الزايدة احلاصــلة يف عدد الطلبة املقبولني 
ــيني مما الينســــجم  ــات التدريســ ــاصــ ـصـ اال ألا مل حتقق النتائج املرغوبة وذلك لوجود اختالالت يف نوعية اخت

 مع عدد الطلبة املقبولني.
 اري للطالب واالساتذة( التوزيع التكر 4جدول رقم )

عـــدد املقبولني   السنوات
* 

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
 االساتذة *

  تـــــــكـــــــرار 
نســـــــــــــــحم 
ـلـلطـالب 

** 

تـــــــــكـــــــــرار  
نســــــــــــــــــحم 
لالساتذة  

** 

تكرارنســـحم  
تــــــراكــــــمــــــي  
لالســــــــاتذة  

** 

L1+L2 𝑝𝑖 − 𝑝𝑖

− 1)(𝑙𝑖

+ 𝑙𝑖 − 1 
2001 80872 12402 5.02 3.01 9.94 19.5 97.89 
2002 92467 13240 5.74 3.21 9.56 18.63 106.94 

 السنوات

 عدد
 الطلبة 

 عدد االساتذة عددا رجيني نيلاملقبو 

 عدد 
ــة  ــبـــــ ــلــــ الــــــطــــ
 املقبولني/

ــدد  عــــــــــــــــــــــــــــ
 عدد السكان االساتذة* 

عـــــــــــــــــــــدد  
ــرجيـــني   ا ـ

عــــــــــــــــدد /
ــكان   الســـ

 *% 

ــدار   ــقـــــ مـ
 التفاوت 

 * 

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 



  

 والتعليم ف العراق قياس التفاوت ف توزيع الدخل  

459 

2003 95994 15523 5.96 3.76 9.07 17.73 105.67 
2004 116308 17003 7.22 4.12 8.66 16.9 122.02 
2005 95308 21046 5. 92 5.10 8.24 15.99 94.66 
2006 102581 24459 6.37 5.93 7.75 15.05 95.87 
2007 99822 29159 6.20 7.06 7.30 14.6 90.52 
2008 123559 30109 7.67 7.30 7.30 14.36 110.14 
2009 102581 31981 6.37 7.75 7.06 12.99 82.75 
2010 123339 34008 7.66 8.24 5.93 11.03 84.49 
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 
 1383.02  100   412,566 1,610,147 اجملموع

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

Ԍ = 𝟏 −  ∑(𝒑𝟏 − 𝒑𝟐)(𝑳𝟏 + 𝒍𝟐 − 𝟏) 
1-0.1383=0.86 = 
 االستنتاجات:

يعد موضــوع التفاوت من املواضــيع املهمة اليت تؤثر على مســتوى التنمية يف الدخل اذ كلما ارتفع  -1
 قتصادية واجتماعية يف اجملتمع.إالتفاوت ادى ذلك اىل بروز مشاكل 

تســعى أغلب دول العامل ومن ضــمنها العراق اىل رفع مســتوى التعليم ملا هلذا القطاع من اثر اجيايب  -2
ة االقتصــادية والبشــرية. اذا انه يوفر العمالة املاهرة اليت يســتفاد منها يف رفع املســتوى االقتصــادية  على التنمي

 يف مجيع القطاعات.
انه مل يـصل اىل   الّ إابلرغم من كل اجلهود اليت بذلتها احلكومية العراقية يف حتسـني واقع هذا القطاع   -3

 اجلامعات العراقية تذبذ  بني االرتفاع واالافايف املســـــــــــــتوى املطلوب اذ ســـــــــــــجل عدد الطلبة املقبولني يف
 (.2015-2001خالل مدة الدراسة )

ســــــــجل اعداد ا رجيني كنســــــــبة اىل اعداد الســــــــكان اســــــــتقرارآ خالل مدة الدراســــــــة ترتاوح مابني   -4
(0.2)%- (0.3%.) 

 (.0.86شري معامل جيين اىل ارتفاع التفاوت قطاع التعليم العال اذ بلغ )ي -5



  

460 

 27:  العدد

عـدم وجود ارتبـاط بني خمرجـات التعليم اجلـامعي واحتيـاجـات الســــــــــــــوق ومتطلبـات التنميـة نتيجـة   -6 
 لعدم وجود خطة واضحة للتنمية.

 :التوصيات
زايدة االنفاق على التعليم العال وفتح جامعات حكومية لتتناســــب مع الزايدة احلاصــــلة يف اعداد  -1
 الطلبة.
ــاد اال ان معامل جيين بلغ )ابلرغم من االختالالت اهليكلية اليت -2 ـصــــ ( أي 0,22% يعاين منها االقت

ان مســــــتوى التفاوت يف توزيع الدخل منخفض وهذا يدل على ان شــــــريعة متوســــــطة الدخل هي الشــــــرحية 
 االكرب.
 تشجيع على فتح اجلامعات االهلية والسيما يف االختصاصات اليت حيتاجها سوق العمل. -3
ل تشــــــمل القطاعني احلكومي االهلي  دف اىل نســــــبة خمرجات وضــــــح خطة شــــــاملة للتعليم العا -4

 التعليم العال مع متطلبات سوق العمل من اجل ختفيض اعداد ا رجيني العاطلني من العمل.
 :المصادر

 املصادر العربية واالنكليزية -أوال 
ــادية )التحليل  .1 صــــــــــ ــادي الكلي امساعيل عبد الرمحان وعريقات حريب حممد، مفاهيم ونظم اقت صــــــــــ االقت

 .2004، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن،  1واجلزئي(، ط
-1995أشـرف بن خليل سـكيك، حمددات تفاوت توزيع الدخل يف االقتـصاد الفلسـطيين للفرتة من  .2

 .2015، رسالة مقدمة اىل كلية التجارة يف اجلامعة االسالمية، فلسطني،2013
 .1988التنمية، ترمجة جورج خوري، مركز الكتب االردين، افريت هاجن، اقتصادايت  .3
 اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط، البياانت السنوية جملموعات احصائية خمتلفة. .4
ــعـد طـه حممـد، قيـاا وحتليـل التفـاوت يف االنفـاق على اســـــــــــــــاا التوزيع اجلغرايف يف العراق للعـام  .5 ســــــــــــ

 ،.2013وتونس يف دورته السابعة، تونس، ، حبث مقدم اىل املؤلر العلمي الدول جي2011
ــتدامة يف العراق، جماة كلية الرتاب  .6 ــرية املســـــــــــ رافر محيد حســـــــــــــون،دور التعليم يف مأزق التنمية البشـــــــــــ

 .اجلامعة، العدد السادا
عبـد  بوطـانـة، تفعيـل التعـاون بني التعليم العـال وقطـاع االعمـال، مطبعـة مكتبـة الرتبيـة العريب لـدول  .7

 .2001اييف، السعودية، ا ليج، الر 
فارا كري بريهي، واخرون، واقع التعليم اجلامعي يف العراق بني التحدايت وعملية االصــــــــــــــالح، جملة  .8

 .2016كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد التاسع واالربعون،
صــــــــــــاء املال واالعمال( اجلزيرة للطب .9 اعة  كمال علوان خلف املشــــــــــــهداين، نذير عباا الشــــــــــــمري )إح

 .2011والنشر، بغداد الوزيرية،
مســــــــــارع الراوي، أهداف التعليم العال يف العراق،املؤلر االول للتعلي العال يف العراق، مطبعة االدارة   .10

 .1971احمللية، بغداد،  
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 -دراسة تحليلية-وصف ناقلي اللغة في كتاب سيبويه 

Description of Language Transcribers in Sebaweah 

Book -Analytical study- 
 Assist. Lect. Zaid Wifaq Shakir  (1)م.م. زيد وفاق شاكر

 (2)صالح عبد الحسينم.م. ديانا  

Assist. Lect. Diana Salah Abdulhussain 

 الملخص

 :تكمن أمهية البحث يف
 إن  النقل والسماع كلها دوال ذات مفهوم واحد عند سيبويه وهو القياا. .1
إن العامل الذي اســـــــــتقى ســـــــــيبويه منه علمه ولل منه كالم العرب كان إّما حمدّ اثً أو منشـــــــــداً أو زاع ماً  .2

 اطار الثقة.ضمن 
اً أوحمدّ اثً يتصف ابلفصاحة،   .3 رب  ويكون لعامل املمارسة دورا يف نقل اللغة سواء كان الناقل متكلماً أو خم 

ــيبويه يف تقعيدت للغة والطريق الذي  ــتند عليه ســ ــاا الذي يســ ل ما له من أمهية وبعد فكري؛ ألنه األســ
 م هذا املتكلم يسري وفق القياا.ه؛ ألن كالئاليه سيبويه يف تنفيذ استنباطاته وآرا ئيلتج

إن القبائل العربية اليت مسع ســيبويه منها مباشــرة، ونقل عنها مل تكن على درجة واحدة من الفصــاحة،  .4
ـصـاحة شــعرائها، انضــوت عليها الكثريمن احكامه وأقيســته وما رصــدت من  إذ قي م جودة لغتها وفقاً لف

 أساليب عربية صحيحة.
الشـــــعرية ابلضـــــعف ال يعين بذلك عدم التكّلم  ا، وإمنا الضـــــعيف عند إن وصـــــف ســـــيبويه لوبيات  .5

 سيبويه ميثل اجلواز.
 إن موقف سيبويه من الشعر شيبه ملوقفه من النثر فهو تقوميي وصفي. .6

 
 كلية الطب البيطري.  جامعة كربالء/ -1
 املديرية العامة لرتبية اببل. -2
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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

إّن من أهم اسـباب تقدم التفكري النحوي عند سـيبويه هو اعتمادت على املنهج الوصـفي، حيث يعريف 
يف القرن العشــرين، ومن أمهها النظرية الوصــفية للغة، ويطور العديد من النظرايت اللســانية اليت مل ت عرف ااّل  

ــفه لكالم العرب ولغا م، اليت تقف  انب املعيارية اليت تتوشــــــــــح بعبارة )جيوز، ال  اليت تتجلى عندت بوصــــــــ
جيوز، قلـيل، كثري(، كمـا لخضـــــــــــــــت عن الكـتاب نظرايت عـدـيدة منهـا نظرـية العـامـل، والبنـية الكالم إبزاء 

صـوات اللغوية، ونظرية تدرج مسـتوايت الكالم املقبول لقواعد الكالم، عندما يكون  القواعدية، ووصـف األ
فإنه خيضــــــــع صــــــــنوف القول اىل أحكام لغوية صــــــــارمة  و)القبيح،   ةعلى اســــــــس علمي  اً الكالم عندت مبني

املقبول، حســــــــــــــن، جيــد، خطــأ، خبيــث(، ومن ذلــك قولــه:))وزعم يونس أن  من العرب من يقول: أن ال  
... وهذا قبيح ضـــعيف(( صـــايب  ف . ومل يكتف  ســـيبويه بوصـــف البنية الداخلية للجملة بل عمد اىل (3)طايب 

وصف انقليها وهو مااسًتشهد به من لغات العرب، وكان إذا أراد أن يدل على صحة االسلوب وفصاحته 
ـصـــــحها، إذ قال يف ابب االدغام ))ودعاه م ســــــكون وصــــــفه النه حجازي أللا من أعلى لغات العرب وأف

ر يف امل ثلني  أن يبين أهـل احلجـاز يف اجلزم فقـالوا: أرد د  والتر د د ، وهي اللغـة العربـية القـدميـة اجلـيدة(( ، (4)اآلخ 
ومنه قوله ))ومما يدلك على أن االدغام فيما ذكرت  لك أحســــــــــن أنه ال تتواىل يف خلليف الشــــــــــعر مخســــــــــة 

 
 .1/262الكتاب:  -3
 .2/424الكتاب:  -4
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، مع  (5)ب يـد والبيـان يف كـل هـذا عريب جيـد حجـازي((احرف متحركـة، وذلـك  و قولـك: جعـَل  لكوفـَعـَل لَ  
أنه ال يرى لغات احلجاز على مسـتوى واحد من الفصـاحة،إمنا يرى بعضـها يف مواضـع أ خرى جائزة عربية، 

 .(6)كقوله: ))وإن مل ًتدغم فقلت:هل  رأيت،فهي لغة ألهل احلجاز وهي عربية جائزة((
ـصـــفات واحكام متفاوتة، وإذا كان يعقب على لغة ما  ومن هنا عمد ســــيبويه اىل وصــــف انقلي اللغة ب

. فالضــعف والقوة (7)مبا ي شــعر بعدم موافقته إايها ال يزيد على أن يقول "هذت لغة ضــعيفة" أو "هي قليلة"  
 ليس يف املتكلم وإمنا يف اللغة اليت تكل م  ا.

ن اللغة اليت استشهد  ا سيبويه جاءت على مراتب عدة ومتفاوتة واصفا ومن هنا نستطيع أن جنزم أ
أايها ابلفصاحة واالطراد والضعف والقلة والكثرة والرداءة، فانربت حتت وطأة هذت الصفات الكثري من  

حكامه وعلى ما رصدت من أساليب عربية صحيحة، يقول الدكتور حممد حسني أل ايسني:))إن مصادر ا
هي كالم العرب يف مجيع بيئاته اللغوية بسماته املشرتكة، وخصائص اسلوبه وطريقة التأليف   الدرا اللغوي

فيه، وال يفرتيف ابلدارسني أن يعزلو قوما عن مصادر االستشهاد، وال ضراب فصيحا من ضروب الكالم،ف 
تهم، كل أولئك القراءة املتواترة واحلديث الصحيح والشعر وا طب واألمثال وكالم العرب املوثوق بفصاح 

اللغوي(( اقسام عدة  (8)مصادر مهمة للدرا  م على  اللغة قد ق سّ  البحث يف وصف انقلي  ، وعليه فإن 
 -وهي:

 الشيوخ او العلماء .1
 الشعراء .2
 املتكلم .3

 ومن مث ا الة واملصادر.
 حقيقة النقل

الهتمام ابملنقول  انطالقا من اســتشــهاد الكوفيني وبعض البصــريني بكالم العرب، ويف هذت احلقبة كان ا
ــان العريب وحدها غري كافية لكي لكنه من التكلم  ــان بقوانني اللســــــ قد بلغ غايته،ألدراكهم إن علم االنســــــ

ـصــــــحيح مامل خيالطهم أويلتقي  م ويســـــــمع منهم حىت ندرك حقيقة أن مانقله عنهم هو  (9)بكالم العرب ال
 السماع.

ــتـدالل  فـالنقـل هو األصـــــــــــــــل األول من أصــــــــــــــول النحو، حيـث اعت مـد عليـه النحـاة األوائـل يف االســــــــــــ
ـصـــيح، املنقول النقل  واالحتجاج، ووضــــع قواعد النحو العريب، وقد عرفه األنباري النه: ))الكالم العريب الف

 .(10)الصحيح، ا ارج من حدّ  القلة اىل حدّ  الكثرة((
ـصـحاء العرب املوثوق بعربيتهم وعلى هذا فالنقل لفظ مرادف للســماع الذي ميثل الكالم املنقول عن   ف

ـصـــــاحته(( ، (11)من علماء وشــــــعراء، فالســــــماع الذي عرفه الســــــيوطي النه: ))ما ثـَب ت يف كالم من يوثق بف
 

 .2/429الكتاب:  -5
 .2/288: الكتاب -6
 .29و 1/28الكتاب:  :ينظر -7
 .365الدراسات اللغوية عند العرب: -8
 .414ينظر: الرتجيح النحوي ابلسماع: -9

 .81ملع األدلة: -10
 .36االقرتاح:  -11



  

 - دراسة حتليلية-وصف انقلي اللغة ف كتاب سيبويه  

465 

األمر الـذي يؤكـد أن علمـاء اللغـة والنحو عنـدمـا أرادوا أن يـدونوا اللغـة عمـدوا اىل أخـذ أكثرهـا من القبـائـل 
صـــــــــــــيحة األخرى، القريبة من تلك   الضـــــــــــــاربة يف وســـــــــــــط اجلزيرة العربية وأخذوا قلياًل من لغات القبائل الف

 .(12)القبائل
عمد إىل   وموقف ســــيبويه من ذلك كان واضــــحاً، فقبل أن يلج اىل معاجلاته اللغوي وطروحاته النحوية

ـصـــادر شــــفويه ومن أفواههم مسع ســــيبويه أو أخذ عنهم،وصــــف القائلني أو انقلي اللغ لذا  ه، وهم يعدون م
ــي ــفهم ســـــــــ ــفات متفاوته وإن  وصـــــــــ ـصــــــــ ــفهم اليقل أمهيًة عن وصـــــــــــف اللغة فعنهم أ خذت اللغة بويه ب وصـــــــــ
ل صــت، وما ذكرت ابن جين يف خصــائصــه الن لغات العرب متفاوتة يف الفصــاحة، وهذا التفاوت قد  واســت خ 

ـصــــف (13)بعض جيعل بعض اللغات أفضـــــل من ، ومن هنا يتأكد لدينا األمر الذي اســـــتدعى ســـــيبويه أن ي
للغة بـصفات متفاوتة نسـبة اىل مكانتهم العلمية وجودة املادة املنقولة، ليـصل اىل وصـف نسـحم يريط انقلي ا

 -التصنيف توج هت دوال الوصف اىل:هذا واستناداً اىل النظرية ابملمارسة، 
 :الشيوخ أو العلماء-1
ـصـــفهم ابلثقة وهو ،  مادته اللغوية الشــــيوخ أو العلماء هم الذين اســــتقى ســــيبويه منهم ونقل عنهم إن   في

عليها  ىءدليل على تتبعه للمادة من منابعها االصـلية فكراً فرتتك ز طروحاته على أرضـية علمية رصـينة وتتك
ية فالثقة ـصــــّ  صـــــفات جند ألا تشـــــرتك بوجود كلها   ،ويوثق بعلمه، واملوثوق بعربيته ،واملوثوق به  ،حتليالته الن

ـصـــــدر قولك وثق به يث ق ابلكســــــر فيهما ،الثقة  -فالثقة لغة:))وثق  ،الثقة وهو املؤلن أئتمنه   ،واثقًة وثقةً   ،م
 ،ملوثوق بعلمـه هو العـاملاو   ،(14)وهي موثوق   ـا... وقـد جيمع على ثقـات((  ،وهو موثوق بـه  ،وأان واثق بـه

 .(15)هلوذلك ألن العلم هو نقيض اجل
ومل   ،قال ابن جين: ))ملا كان العلم أمنا يكون الوصف به بعد املزاولة له وطول املالبسة صار كأنه غريزة

ــار   ،ولو كـان كـذـلك لكـان متعلمـاً العـامـلاً   ،يكن على أول دخوـله فـيه فلمـا خرج ابلغريزة اىل ابب فـَعـ َل صــــــــــــ
ر تكســـريت ــّ  ــار علماء كعلماء  ،فقالوا: جهالء كعلماء  ،مث محلوت على ضـــدت  ،عامل يف املعىن كعليم فك سـ  ،وصـ

ـصــــــــاحبه((   وبذلك يكون املوثوق به هو املوثوق أو املؤلن بعلمه وحكمه بوصـــــــــفه  ،(16)ألن العلم معلمة  ل
 بقوله تعاىل  ا ليل:))ورجل  عالم ة  وعاّلم وعليم فإن أنكروا العلم فإن   حيكي عن يوســــــــــــــفوقال    ،عاملاً 

وذلــك ألنــه عليم وعــامل ليس على أول دخولــه    ،(17)((خزائن االريف اين حفيظ عليمقــال اجعلين على  
فالذي يوثق به هو شــــخص مسع من العرب   ،ابلعلم وأمنا بعد أن طالت ممارســــته له حىت صــــار كأنه غريزته

لة ))فإن العرب ختتلف يف ذلك جيعله بعضــهم مبنز إذ قال:   ونقل عنهم، ومن هؤالء العلماء ا ليل ويونس،
ر وال جيعله إمساً واحداً، وال جيعلون شــــــيئاً من هذت األمساء  هم ي ضــــــيف األو ل اىل اآلخ  إســــــم  واحد ، وبعضــــــ 
ــم  واحــد  إال يف حــال الظرف أو احلــال.. وزعم يونس وهو رأيــه، أن أاب عمر و كــان جيعــل لفظــه  مبنزلــة إســــــــــــ

 
 .37ينظر:اسس الرتجيح يف كتب ا الف النحوي: -12
 .2/11ينظر: ا صائص: -13
 )وثق(. 25/4764لسان العرب: -14
 )عل م(.152/ 2 :ينظر: العني -15
 .383/ 1ا صائص:  -16
 .55:واآلية من سورة يوسف 152/ 2العني:  -17
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ــيئاً منه ررفاً أو حااًل.. واألصـــل يف هذ  ــافة فإن مسيت بشـــيء من كلفظ الواحد إذا كان شـ ا والقياا االضـ
ـــفت، كمـا لو أـنك مس يـته إبن عم إال على القـياا وجـعل لفظهن يف ذـلك املوضــــــــــــــع كلفظ  هـذا رجاًل أضــــــــــــ

عن العرب وال  ةمخســة عشــر، ومل ينب  ذلك البناء يف غري هذا املوضــع، وهذا قول مجيع من نثق بعلمه ورواي
 .(18)أعلمه إال قول ا ليل((

ويه ما قاله ا ليل و يونس بن حبيب "هذا قول مجيع من نثق بعلمه وروايته عن العرب،  إذ وصف سيب
حد، حىت قيل أنه عقد التاب بلفطه ولفظ ا ليلوال أعلمه إال قول ا ليل"  (19)، ففضــــــــــــل ا ليل فيه الجي 

ــتند اىل أقوال العلماء األوائل يف معاجلاته اللغوية فكشــــــــف عربهم عن أن  "يوم يوم" ــاء    فاســــــ ــباح مســــــ وصــــــ
"وبيت بيت" ال تكون مبنزلة إســـــــــــم  واحد  إاّل إذا أرادوا الظرف واحلال، فيبىن على فتح اجلزئني، واالصـــــــــــل 

 .(20)االضافة
فإذا أضــــــــفت  يف ))ابب االضــــــــافة اىل ماذهبت فاعت   من بنات احلرفني وذلك عدة  وز نة ،وكذلك قوله  
.ٌّ ــغرت، ، ولو جاَز ذا جلاز أن ..قلت: عديٌّ وَزين  ــع الواو والياء إذا كانت الماً يف أًول الكلمة إذا صـــــ تضـــــ

ــله، وكذا قول يونس وال نعلم أحداً يوثق بعلمه قال   أال تراهم جاءوا بكل شـــــيء يف هذا يف حتقري على أصـــ
 (21)خالف ذلك((

عنه لقد وصـــــف ســـــيبويه يونس بن حبيب مبن يوثق بعربيته وال أحد يوثق به ســـــوات، لي ظهر أن ما نقله 
ن فاء )عدة وز نة( من كالم العرب ال تشـوب ه  شـائبة، االمر الذي يدعم القاعدة اليت يؤسـس هلا واليت تقول إ

ــله ألن احملذوف هو   )وعد، ووزن( وإذا قال"عدوي" فإنه هذت الواو ))ليس برد، ال ت ردُّ يف النســـــــــــب وأصـــــــــ
ــع الالم كالعويف من الفاء احملذوفة(( ــيئاً   "بدليل (22)الفاء بل زايدة حرف موضــــ ــيبويه"بعد الالم شــــ قول ســــ

ـصــــــــغري أال ترى أنك  ـصــــــــغري فإنه ي رد احملذوف اىل أصـــــــــله "يدل ك على هذا الت ليس من احلرف"، أما يف الت
 .(23)تقول و َعيَدة " ألنه ))يف التصغري تـ َردُّ أمساء  اىل أ صلها((

يف قوله ))ومما جاء يف النـصب، عربيته شـيخه يونس مؤاز راً لرأيه برأي من يوثق ب  أن   إذ أشـار سـيبويه اىل
ثنا يونس أن  العرب تنشد:  إاّن مسعنا من يوثق بعربيته يقول: خلق   الزرافة يديها أطول من رجليها، وحد 

َ  واحاااد   ُهلاااه ُه  ُهلهكاااُ  فماااا كاااان قيس   
 

مااااااا((  هتاااااادو قاااوم   ناااياااااااُن  باااُ ه   (24)ولاااكااانااااااو
 

ه " بـــداًل من "قيس"   ه " على  حيـــث رفع" ه لكـــ  صــــــــــــــوابً، وجيوز رفع"ه ل كـــ  ويكون "ه لـــك" خرب كـــان من
االبتداء وجعل "ه لَك" خرباً له، وكذلك احلال ابلنســـبة لقوله"خلق   الزرافة يديها أطول من رجليها" ولو 

 .(25)قال يداها أط وَل من رجليها جلاز ويصف سيبويه النصب بقوله ))فهذا عريب  حسن ((
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سيبويه )مسعنا من يوثق بعربيته( مشرياً اىل يونس بن حبيب أو اىل مامسعه من ا ليل وهنا عندما يقول  
أو اىل غريت من العلماء، أوحىت اىل مامسعه من العرب املوثوق بعربيتهم وعلى ما يبدو أن هذا الســـــــماع هو  

اسـتهداف تقين  اجلانب التطبيقي لعلم اللغة الوصـفي، إذ يـصف املعطيات اللغوية  لق صـيغ قياسـية، وهذا
عقلي يروم وراءت إثبـات قيـاا برهـاين، ومن هنـا فـإن غرضـــــــــــــــه اليتعلق ابلكالم بـل يتعلق ابلنحو،لـذا فـإن 
ــته اللغة،  ــياً فرضــ ــتعمال، واآلخر  وي، مما ي كســــب القواعد تنوعاً قياســ الوصــــف هنا ذو حمورين أوهلما اســ

ــتقراء يف رـل معـاجلـة لغويـة  ، وعلى أثر ذلـك تتقرر القـاعـدة اع(26)و))النحو كلـه قيـاا(( تمـاداً على االســــــــــــ
حيث يؤيد عربها فكرة أو ينقضــــــــــــها كقوله )مسعنات من ثقة(أو )مل نســــــــــــمعه من ثقة( األمر الذي يؤيد أن 

 الوصف يف اغلب نصوص الكتاب يت سم بطابع  توجيهي اعتماداً على ربطه النظرية ابملمارسة.
ــيوخ اب ــيبويه بوصـــــف العلماء أو الشـــ ــداَ وال يكتفي ســـ لثقة بل ميتد األمر اىل أن يكون العامل عندت منشـــ

 أوحمدّ اثَ كقوله: ))قال الشاعر وهو اللع ني:
ُدِ   وعااااااِ تااااُ الاااالااااؤم  اباااان  اي   أاِبألراجاااايااااز 

 

َورُ   واخلاااَ الااالاااؤم  لاااااات  خاااِ األراجاااياااز   وف 
 

 .(27)أنشدانت يونس مرفوعاَ عنهم((
 البيت وهو ل َعبدَة بن الطب يب:وأيضاً قوله ))وحدثنا يونس أن العرب ت نشد هذا 

د   واحااااِ   َ ُهلااااه ُه  ُهلهكااااُ قيس    فمااااا كااااان 
 

ا((  مااااااَ دو هتااااااََ قاااوم   باااناااياااااااُن   (28)ولاااكااانااااااه 
 

 :(29)ومنه قوله ))أنشدان يونس جلرير
يااااااااحِ  املَسااااااااااااااااااِ وعاااااااابااااااااَد  أناااااااات   إايك 

 

املساااااااااااااااااجااااااادِ   لاااااااَة  باااااااه قاااااااِ َراب  قاااااااه تااااااااَ  أن 
 

 .(30)أنشدانت  منصوابً وزعم أن العرَب كذا تنشدت((
، ففي حض قوله (31)وكذلك االمر نفسه يف روايته عن ا ليل وأيب ا طاب األخفش وعيسى بن عمر

أن ا ليل عامل ثقة ينقل اللغة بوصــــفه متحداثً عمن يوثق بعربيته يدل داللة واضــــحة أن ما اســــنعان به من 
ـصــــــــرتشـــــــــواهدَ  شـــــــــعر  أو نثر  اليت اســـــــــتخدمها ســـــــــيبويه يف كتابه كانت جمملها موثقة لدى ع :  ( 32)لماء ع
 :(33)))وحدثنا ا ليل أنه مسع من العرب من يوثق بعربيته ي نشد هذا البيت، وهو قول الشماخ

هُ  نفسااااااااااااااِ هاااااضاااااااااااِم  غرُي  خلياااال    وكاااالي 
 

ُمعاااااِرزُ   أو  ِل خلياااال  صااااااااااااااارم    لَوصااااااااااااااه
 

 .(34)فجعله صفًة لكل((
 كما أن ا ليل منشد  يف قوله ))وأنشدانت ا ليل: 
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 .(35)َخليلي  ط ريَا ابلت فرُّق  أو  قـََعا(( 
 الشعراء: -2

ــهـادـته ولتـثل ارادـته لقول  ــعر))أكرب علوم العرب وأوفر حظوظ األدب وأحرى أن تقـبل شــــــــــــ ي عـد  الشــــــــــــ
)نعم ما تعلمت ه  العرب االبيات قول عمر بن ا طاب  ... ول(36))إن  من الشـــــعر حلكما(--الرســـــول  

من الشــعر، يقدمها الرجل أمام حاجته فيســتنزل  ا الكري، ويســتعطف  ا اللئيم، مع ما للشــعر من عظيم  
ـصــــوص املســـــتشـــــهد  ا يف (37)املزية، وشـــــرف األبية، وعز األنفة، وســـــلطان القدرة(( ، كما أنه من أكثر الن

ــيبويه، لذا كان من الضـــروري الســـعي  الذين ن ق ل عنهم، وقد اســـتشـــهد    شـــعراء القبائل  وراء حتديدكتاب سـ
ســيبويه بشــعر معظم القبائل العربية اليت تدخل ضــمن مايســمى بعصــر االحتجاج عدا القبائل اليت مل تعرف 

ـصـــــــــاحة اذ مي ز (38)شــــــــــاعراً معروفاً   العرب هلا ، ويبدو أن شــــــــــعراء القبائل مل يبدو على درجة واحدة من الف
))ومثل ذلك يف االضـــمار قول بعض إذ أورد يف إضـــمار إســـم كان قوله: راء قبيلة وأ خرى،  ســـيبويه بني شـــع

 :(40)مسعنات ممن يوثق بعربيته ،(39)العجري  ، الشعراء
 اذا متي كان الناس صااااااااانفان شاااااااااامت  

 

أصاااااااااااانااع  ُت  نااااااه ابلااااااذي كااُ ثااهن   مااُ  وآخاار 
 

 .(41) أضمر فيها((
 .(42)خربهافأضمر اسم كان ومجلة "الناا صنفان" 

ــة يف  ــاهرة لغويـ ــة رـ ــل أيـ ــاطـــب أن يقبـ ــاطـــب، إذ الميكن للمخـ ــداً عن إدراك املخـ ــدب بعيـ ــذا الحيـ وهـ
ــكّ لة يف ذهنه دون وجود قابلية عقلية لقبوهلا،  ــتعمال اللغوي ا ارج عن حدود القاعدة النحوية املتشــــ االســــ

انت الضــرورة الية ســيبويهية ي قنع  وحىت تتحقق هذت القابلية البّد من وجود مســوغ هلذا اإلســتعمال، فإذا ك
ــوّ غ قريبا  ــد اللغة، فكيف به إذا كان هذا املســـ ــتعماالت عن جســـ  ا العقل مع ألا ال تبع د   كثريا  من االســـ

 .(43)من العقل 
ــيبويه ترجيح لغة على أ خرى اختيار الوجه احلســـــن بناًءا على لغة شـــــعرائ ها، وذلك  وقد يســـــتحســـــن ســـ

اللغـة احلجـازيـة على مـاورد يف اللغـة التميميـة فيمـا يتعلق ابلقول اآلا )ومـا كـلُّ من عنـدمـا رجح مـا ورد يف  
(؛ ألن احلجـازيني يعملون )مـا( عمـل ليس، أمـّا التميميون ـفإلم ال يعملولـا، ويكون مـا  واىف مين أان عـارف 

 الع َقي ل ى: ))وقال م زاحم   :بعدها مرفوعاً على أنه مبتدأ، يقول سيبويه مستشهداً بقول الشاعر
ىن ماااَ مااان  املااَاناااااااِزل  هااااااا  َرفاااه عاااه تااااَ  وقااااااالاااوا 

 

عاااااااِرفُ   أان  ىًن  ماااِ وا   ن  ماااَ  ومااااااا كاااااالو 
 

 
 .4/214الكتاب:  -35
 (. 3755، رقم احلديث )2/1235سنن ابن ماجة،،حديث صحيحروي احلديث برواية أ خرى )وإن من الشعر حلكمة( وهو    -36
 1/6العمدة:  -37
 .300ينظر: شواهد الشعر يف كتاب سيبويه: -38
الضعيف  -39 العجري مبعىن  أن  العرب  لسان  م عجمة : ،ورد يف  ري ابلراء غري   الع َجر..والعج  الكثري  ))األعجر:  منظور:  ابن  قال   .4/543القحول  واحلريك، والضعيف(( 
 . 339./2أمال الشجري:  -40
 .71/ 1الكتاب:   -41
 .1/226ينظر: أوضح املسالك: -42
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 وقال بعض هم: انه قال:
 وما كلُّ من واىف م ىًن أانعارف  

، وكـان الوجـه   ــمر اهلـاء يف عـارف  ، فـأضــــــــــــ لز م اللغـَة احلجـازيـَة فرفَع، كـأنـه قـال: ليس عبـد     أان عـارف 
يـ ع َمل عارف  يف كلّ  وكان هذا أحســــــــــن من التقدي والتأخري؛أللم قد يَدع ون هذت اهلاء يف عارف ه ،حيث مل 

 .(44)كالم هم ويف الشعر  كثرياً((
األب عن  ))ال ت غريّ  بناءَ   خاصــــــــة ايز له اإلختيار مبا ال ين أى عن ســــــــنن العرب؛ قال: للشــــــــاعر لغة  و 

 :(45)ب العرب شيئاً كما بنوت على غري بناء احلرفني وقال الشاعرحال احلرفني، ألن ه عليه ب ين إال أن حَتَد  
أصااااااااااااااااااواتاااااااانااااااااا  تااااااااباااااااانيو  ا   فاااااااالااااااااماااااااا 

 

األبااااااااياااااااانااااااااا   وفااااااااديااااااااناااااااانااااااااا   بااااااااكاااااااانَي 
 

ر َت، ئَت كســـ  مجع االب مجع  (46)فقلت: آابء  وآخاء (( أنشـــدانت من نثق به، وزعم أنًه  جاهليٌّ، وإن شـــ 
ـصـــفات، إال أن الشــــاعر أراد أن يفخر  مذكر ســــامل على أبني ألن حق التســــليم أن يكون اجلمع لومساء وال
ــوا م فدينهم ألجل بالئه م  ــائهم وعرفن أصــ  ابء قومه والما م يف إلم أبلوا يف حرو م، فلّما عادوا اىل نســ

 يف احلرب.
 املتكلم: -3

قطبني رئيســــــــني مها املتكلم واملخاطب وإبصــــــــطالحات  حديثة"البابُّ التســــــــتغين عملية التواصــــــــل من  
ــياغة املتكلم  واملتلقي" ضـــــــــمن احملور املقال وبث ا طاب يكون أّواًل يف خمزون ذهين ميتلكه املتكلم ))وصـــــــ
ــياغته ختضــــع ملرجعي ته الثقافية ومكانت ـصـ ــلباً وإجياابًعلى فهم املخاطب للمعىن املراد، ف ه إلســــلوبه تنعكس ســ

صــــــــــــــوص ابختالف املنتجني هلــا نظراً إلختالف  وإنتمــائــه االجتمــاعي وعقيــدتــه وعليــه ختتلف دالالت الن
 .(47)ماحييط  م من رروف حالية خاّصة((

ــيبويه اىل أمهية املتكلم ودورت الفاعل يف توجيه اجلملة، ــتقراء موارد ذكرت وجدان  وقد فطن ســـــــــ فعند اســـــــــ
عربت أصـول الكالم العريب حينما الزمه احلكم املعياري إبجراءات سـيبويه يعرضـه على مسـتوايت خمتلفة بث 

ألن ك ال ت بيّ نه  ))الجيوز أن تقول: رأيت زيداً أابت، واالب غري زيد ،، وذلك  و قوله:  (48)التكوين اجلملي 
ا ت ثنيه وتؤكّ دت بغريت وال بشـــــيء  ليس منه، وكذلك ال ت ثين اإلســـــمَ  توكيداً وليس ابأَلو ل وال شـــــيء منه،  فإمن 

ا جيوز: رأيـت  زيـداً َأابت  و رأيـت  زيـداً عمراً أن يكون أراد أن يقول: رأيـت   م ثىّن مبـا هو منـه أو هو هو، وإمنـ 
عمراً أو رأيت  أاب زيد ، فغلط أو نسي مث إستدرك كالمه بعد وإّما أن يكون أضرب عن ذلك فنّحات وجعل 

كون إال على أنه هو املبدل منه، وليس على أنه شــــــــــــيء واملبدل منه شــــــــــــيء فالبدل الي (49)عمراً مكانه((
آخر، وإنعـــام النظر يف مجلـــة "رأيـــت زيـــداً أابت" فيهـــا معنيني أحـــدمهـــا حيقق الغريف، وجوازت متوقف على 
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 .18:وأثر السياق الكالم يف العالقات النحوية)حبث( 71ينظر: الوريفية يف كتاب سيبويه: -48
 .152-1/151: الكتاب -49



  

470 

 27:  العدد

ـصــد  ــيء  (50)ق  املتكلّ م وفهم املخاطب له، وكذلك االمر يف مجلة "رأيت زيداً عمراً" إذ الميكن أن يتبني  الشـ
: ، ويف قوله(51)فيحمل ســيبويه ذلك على غلط املتكلم أو نســيانه بناًء على قصــدي ته  أللما خمتلفان،  بغريت،

))وكذلك املتكلّ م الجيوز له أن يقول أهلكين ألنه جعل نفســــــــــه مفعوله فقبح، وذلك ألم اســــــــــتغنوا بقوهلم 
ــيبويه يف هذا النص اىل أنه الجيوز للمتكلّ م أن يوقع الفعل   (52)أنفع  عن "ين" وعن "إايي"(( إذ يوميء ســـــــــ

على ضـــــمريت فيكون هو الفاعل واملفعول يف الوقت نفســـــه، كون املتكلّ م هو الذي يوجه الرتكيب واملتحكّ م 
تفهماً" ومن ذلك تقدي االســـــــم على الفعل يف مجلة "أم" املعادلة مع االســـــــتفه ام فيه فيكون املتكلم "مســـــــ 

ــراً فأنت اآلن ّمد ع  أن عـندت فيمـا أوردت  ــيبويه: ))وذلك قولك أزيد عـند أم عمر و وأزيداً لقـيت أم ب شــــــــــــ ســــــــــــ
أحَدمها ألنك إذقلت أي هما عندك وأي هما لقيت فأنت مدّع  عندت أن املســؤول قد َلق ي أحدمها أو أن عندت 

والدليل على أن  قولك: أزيداً عندك أم عمر و أحدمها إاّل أن  علمك قد إســـتوى فيهما ال تدري أيهما هو، 
،  .(53)فقال املسؤول: "ال" كان حمااًل(( مبنزلة قولك: أيّهما عندك، أن ك لو قلت: أزيد  عندك أم ب شر 

والنص يكشـف عالقة الرتكيب ابملتكلّ م، "فجائزاً حسـناً" الذي أشـار اليه سـيبويه يف مجلة "ألقيت زيداً 
ابلرتكيب واملعىن، وقد ربط املربد اجلواز احلســـــــــــن ابملعىن يف قوله: ))جائزاً حســـــــــــناً ألنه غري أم عمراً" يتعل ق  

ـصـدت يف كونه يســتفهم عن (54)خارج  عن املعىن(( ، لذا ينبغي على املتكلّ م تقدي االســم على الفعل لي علم ق
ــوء مـا تقـّدم "أزـيداً لقـيت أم زـيداً" ومن مثـ ة تتعني  االجـاـبة بـناًء على فهم   أحـدمهـا فيكون الرتكـيب على ضــــــــــــ

 املخاطب لقصدت.
ــيبويه هو "املتكلم املخط ــور املتكلم اليت قدمها ســ ــاً من العرب" يف قولهئومن صــ : "، ووصــــف به "انســ

ــاً من العرب يغلطون، فيقولون: إلم أمجعون ذاهبون، وإّنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معنات  ))وإعلم أن انســــــ
ى أنّه إن الغلط الذي أشــــــــار اليه ســــــــيبويه يف مجلة"ألم أمجعون ذاهبون"  (55)قال: هم((  معىن االبتداء، فري 

د "ذاهبون"، فعلى ذلــك تكون رفعــت   من جــانــب الرتكيــب حيــث تقــّدم التوكيــد "أمجعون" على ا رب املؤكــّ
مــا هو  اتبع ا رب قبــل ا رب، والغلط يف الرتكيــب يتبعــه غلط يف املعىن كونــه قــد م مــا دل على العموم على  

توكيــــــدت   وبقي  املبتــــــدأ  ذ ف  فحــــــ  ذاهبون"،  أمجعون  "هم  التقــــــدير:  فيكون  منــــــه،  ابن   (56)أخص  وقــــــال 
ه( يف ذلك: ))فرفع التوكيد محاًل على معىن االبتداء يف املؤّكد مع ألما شيء واحد يف املعىن، 672مالك)

ــيبويه: ألم أمجعون فإن يكون ذلك يف املعطوف واملعطوف عليه لتباينهما يف املعىن أحقُّ وأو  ىل، ونســـب سـ
 .(57)ذاهبون اىل الغلط مع أنّه من العرب املوثوق بعربيتهم.. أراد: ألم هم أمجعون ذاهبون((

 
وذكر اجلرجاين: أن القصد   1/377ذكر ا ليل أن ))القصد مبعىن استقامة الطريق وقصد يقصد قصداً فهو قاصد(( العني    -50
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ــتنباطاته وآرائه؛ ألن كالم هذا املتكلم  ــيبويه يف تقعيدت للغة ويف اســ ــاا لســ فاملتكلم: ))هو املرجع االســ
معرفة حســية وفطرية بوجود النحو وحاالته املختلفة دون أن يكون يســري وفق القياا، وهو اىل ذلك ميلك 

حد ب االول   (58)ملّماً مبصـطلحات النحويني((
 
كما يسـتند سـيبويه اىل املتكلّ م يف معاجلته النحوية بوصـفه امل

ــيبويه الن ه ثقة: للعملية الكالمية  ـصــفه سـ ــم ما قبله وال هو هو( ي ـصــب ألنه ليس من إسـ ففي:))ابب ما ينت
))وذلــك قولــك: هــذا ابن عمي د نيــاً، وهو جــاري بيــَت بيــَت، وهــذت أحوال قــد وقع يف كــل واحــد  منهــا 
ـصــــــــب ألن هذا الكالم قد عمَل فيها كما عم ل الرجل يف العلم حني قلت: أنت الرجل  علماً  شـــــــــيء، وانت

ـصـــب  على ما فســــرت  لك وعمل فيه ما قبله كما عمَل عشــــرون يف الدرهم، حني ق لت عشــــرون فالعلم منت
درمهاً؛ ألن الدرهَم ليس من إســـــــــــــم العشـــــــــــــرين وال هو هي، ومثل ذلك: هذا درهم  وزانً، ومثل ذلك: هذا 
ثنا بذلك أبو ا طاب، عمن نثق به من العرب، جعله  حســـــــيب  جداً، ومثل ذلك: هذا عريب  حســـــــَبه  حد 

مبنزلة الدين والوزن؛ كأنّه قال: هو عريب  إكتفاًء((
(59). 

ــادر مؤكدة   ملاقبلها يف معريف قوله: حني أخرب ا ـصـــــــ ـصـــــــــدر، وقد ذكر املربد ألا م ملتكلّ م عن احلال ابمل
ــَبه ، فمعنات   ـصــادر  مؤكّ دًة ملا قبلها.. فإذا قلت: هوعريب  حسـ ا م ــَبه ، وهو شـــريف  جداً، فإل  ))هو عريب  حسـ

 .(60)إكتفاًء((
ّداً" ليســــــت من اإلســــــم املتقدّ م عليها يف  شــــــيء وال هو هو، وتكف ل الســــــريايف بشــــــرح ذلك  فَدن ّياً"و"ج 

رب عنه وال    قائاًل: ))وما كان مصدراً مل تقل هو هو، كقولك: ابن عمي دن ّياً، دنّياً مصدر يف األصل، وال خت 
يكون خرباً وأصل َدنًياً د نواً ألنه من دان يدنو؛ فقلبوا الواو ايء.. منصواب  على احلال، والعامل فيه معىن ابن 

عا يف   عمي، كأنه قال: يناســـبين دانياً، وأما قوله بيَت بيت، فمعنات جاري مالصـــقًة ج ع ال إمساً واحداً ووضـــ 
ـصـــــدراً مبعىن وزن وزانً،  ـصـــــدر يف موضــــــع حال، و"هذا درهم  وزانً" يكون وزانً م ـصـــــدر، وذلك امل موضــــــع م

ذلك: هذا حســـــــيب  جداً،  وحااًل مبعىن موزوانً، والذي ســـــــاق عليه الكالم أن يكون يف موضـــــــع احلال، وك
وهذا عريب  حسَبه ، وتقديرت إكتفاًء مبعىن كافياً((
(61). 

ع يف  ا يؤتى لغرضـــــــني: املبالغة والتوســـــــُّ ـصــــــدر حااًل إمن  وقد رأى الدكتور فاضـــــــل الســـــــامرائي أن وقوع امل
ــعي، و ))املعىن،إذ قال:   ــعياً، كان املعىن أن  أن  أخاك حتو ل اىل سـ مل يبق فيه شـــيء فإن قلت: أقبل أخوك سـ

ت  من عنصــر الذات، مل يبق فيه ما ي ثقله من عنصــر املادة، بل حتو ل اىل حدب  جمر د وهذا مبالغة.. إذا عرب 
ت ابملصـدر إتسـع املعىن وكسـبت أكثر من قصـد  وغريف،   ابلوصـف فقد أردت معىن واحداً.. ولكن إذا عرب 

 .(62)فقد تكسب معىن املصدرية واحلالية((
ــتنطق املتكلم ذهنياً داخل اجلملة،كما إن ســــ  وذلك يف موطن حذف املبتدأ لكون خربت جاء   يبويه يســ

ــدراً ـبداًل من اللفظ بفعـله   صــــــــــــ ــبحـت؟ يف قوـله (63)م : ))ومسعـنا من العرب املوثوق ـبه، ي ـقال ـله كيف أصــــــــــــ

 
 .20- 19:الكالم يف العالقات النحوية)حبث(أثر سياق  -58
 .2/118الكتاب:   -59
 .4/306املقتضب: -60
 .447/ 2  :شرح السريايف -61
 .2/250معاين النحو:   -62
 .1/287ينظر: شرح التسهيل: -63
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، كأن ه ي  : محد     وثناء  عليه، كأن ه  محله على مضــــمر  يف ني ته هو م ظهر  قول: أمري وشــــأين، محد     فيقول 
ه الفعل ومل يك ن مبتدأ ليبين عليه، وال ليكون مبنياً على شـــيء   ـصــب لكان الذي يف نفســـ  وثناء  عليه، ولو ن

 .(64)هو ما أرَهر((
إن مســألة احلذف مع بقاء النية أمر  يســتحق التأمُّل حيث حذف املبتدأ و اكتفي اب رب"محد    وثناء   

بـداًل من اللفظ بفعلــه، وســــــــــــــوغ ذلـك الن يكون املبتــدأ كـأنـه مظهر يف ني تــه، هي مجلــة   عليــه" الـذي جـاء
ا حبذف الركن االســـــنادي  واحدة لكن التقدير خمتلف، فجملة"محد    وثناء  عليه" مجلة اتمة شـــــهدت تغريُّ

 عليه.األول منها، "فحمد " خرب  ملبتدأ حمذوف وجوابً تقديرت: أمري وشأين محد     وثناء 
ـصــد  ّلي بوضـــوح ))أن  قضـــاايت وطبيعة التناول فيه ال تنّم عن أن ه  كتاب  ق إن التأمُّل يف كتاب ســـيبويه جي 
به  مؤلّ ف ه  تعليَم العربية  من اليع َلمها، بل هو كتاب  يف "املعرفة اللغوية" حبسـب اصـطالح تشـومسـكي، أي: 

تكلّ مـة ابلعربـية،  حتلـيل معرـفة املتكلّ م لغـته أو هو حبـث  يف "النظـ 
 
ام اـلذهين" اللغوي عـند "اجلمـاعـة اللغوـية" امل

ــري(( ــوســ ــيبويه    (65)أي: أن ه حبث يف "اللغة" مقابل "الكالم" حبســــب اصــــطالح دي ســ ــري ســ ففي رل تفســ
لكالم العرب من أجل ))الكشــــــف عن مراحل تكوين اجلملة وامتدادها وما يطرأ عليها من حتّول كالتقدي 

وصـــف ســـيبويه املتكلمني )العرب( ابلثّ قة يف االعتماد على كالمهم أمر   (66)و و ذلك(( والتأخري واحلذف
 يكشف عن منزلة املتكلّ م عند سيبويه وأمهيته يف التقعيد النحوي المتالكه املعرفة الفطرية ابلنحو.

إن  املتكل م قد يكون ممن مسع فيه سيبويه وأنشدت فوصفه سيبويه ابلفصاحة،  وما أوردت يف حديثه عن 
َيل اليت لومر فم ن  شـيئني، يد ل ك على ذلك: حي  على الصـالة، وزعم أبو ا طّاب: أن ه اسـم الفعل:  ))حه 

 اً واحداً قول الشاعر:مس ع من يقول: حي  هَل الصالة، والّدليل على ألما ج ع ال امس
هلااااام فاااااظاااااالو  دار   مااااان  احلااااايو  َج  ياااااو  وهاااااَ

 

هه   لااااااُ هااااااَ ياااااااو وحااااااَ تااااااناااااااِديااااااه   يااااااوم  كااااااثااااااري  
 

 .(67)والقوايف مرفوعة ، وأنشَدانت هكذا اعرايب من أفصح الناا((
إال أن الشاعر يف "حيهلة"   بلحاظ قوله: "حيهَل اليت لومر"  (68)"فحيهل" اسم فعل أمر، مبعىن "أقبل"

ـصـــــــوت مبنزلة معد  ـصـــــــيح ))ألنه جعله وإن كان مرك باً من شــــــــيئني: امساً لل اعربه ابلرفع وهو عند ســــــــيبويه ف
ل   يكرب يف وقوعـه امسـاً للشــــــــــــــخص وكـأـنه ـقال:كثري تـنادـيه وحثّـ ه ومـبادرـته، ألن معىن قوهلم: حي هـ ل:عجـّ 

 .(69)وابد ر((
ــور املتكلم أن يكون خمرباً  و مـا أوردت يف حـديـثه   عن احلـال" ـقائاًل: ))وذـلك قوـلك: أخـذـته ومن صــــــــــــ

بدرهم  فصـاعداً، وأخذته بدرهم  فزائداً، حذفوا الفعل لكثرة اسـتعماهلم إاّيت،أللم أَم نوا أن يكون على الباء، 
ـصــاعداً كان قبيحاً،ألته صـــفة والتكون يف موضـــع االســـم، كأن ه قال: أخذته بدرهم فزاد  ولو قلت:َأخذته ب

ــاعداً.. وال ــاعد  مثن لشـــــــــيء الّثمن صـــــــ رب ّأن  الدّ ر هم مع صـــــــ ــاعد ،ألنك ال تريد أن خت   جيوز أن تقول: وصـــــــ

 
 .1/320الكتاب:  -64
 .6-5 و سيبويه و و املتأّخرين: -65
 .38منهجه التفسريي للنحو: تكوين اجلملة وامتدادها عند سيبويه يف ضوء  -66
 .3/300الكتاب:   -67
 .1/218، وتداخل االصول اللغوية وأثرت يف بناء املعجم:240،4/160.،1/46: ينظر: النحو الوايف -68
 .1/145االصول يف النحو: -69
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حيـث حـ ذف الفعـل لي بنيّ  املتكلّ م   (70)كقولـك: بـدرهم وزايدة، ولكنـك أخربت الد  الثمن فجعلتـه أواًل((
 .(72)والتقدير: ))فذهب الدرهم  صاعداً(( (71)أن الشيء ازداد شيئاً فشيئاً 

 الخاتمة

 أهم ماتوصل اليه البحث من نتائج:
 إن  النقل والسماع كلها دوال ذات مفهوم واحد عند سيبويه وهو القياا. .7
إن العامل الذي اســـــــــتقى ســـــــــيبويه منه علمه ولل منه كالم العرب كان إّما حمدّ اثً أو منشـــــــــداً أو زاع ماً  .8

 ضمن اطار الثقة.
اً أوحمدّ اثً يتصف ابلفصاحة،  ويكون لعامل املمارسة دورا يف نقل اللغ .9 رب  ة سواء كان الناقل متكلماً أو خم 

ــيبويه يف تقعيدت للغة والطريق الذي  ــتند عليه ســ ــاا الذي يســ ل ما له من أمهية وبعد فكري؛ ألنه األســ
 ه؛ ألن كالم هذا املتكلم يسري وفق القياا.ئاليه سيبويه يف تنفيذ استنباطاته وآرا ئيلتج

ة اليت مسع ســيبويه منها مباشــرة، ونقل عنها مل تكن على درجة واحدة من الفصــاحة، إن القبائل العربي .10
ـصـاحة شــعرائها، انضــوت عليها الكثريمن احكامه وأقيســته وما رصــدت من  إذ قي م جودة لغتها وفقاً لف

 أساليب عربية صحيحة.
ا الضـــــعيف عند إن وصـــــف ســـــيبويه لوبيات الشـــــعرية ابلضـــــعف ال يعين بذلك عدم التكّلم  ا، وإمن .11

 سيبويه ميثل اجلواز.
 إن موقف سيبويه من الشعر شيبه ملوقفه من النثر فهو تقوميي وصفي. .12

 المصادر والمراجع

 الكتب
 .القران الكري  .1
ه( حتقيق: د. عبد احلســني الفتلي  316)ت-االصــول يف النحو: البو بكر حممد بن ســهيل الســراج  .2

 .1996- 2بريوت ط -مؤسسة الرسالة-
-القاهرة -1ط-حتقيق:امحد حممد قاســـــــــم  -يف علم اصـــــــــول النحو:جالل الدين الســـــــــيوطي االقرتاح .3

 م.1996
حتقيق: حممود حممــد   -أمــال ابن الشــــــــــــــجري: هبــة   بن علي بن حممــد بن محزة احلســــــــــــــين العلوي .4

 1992 -1الطناحي، مكتبة ا اجني للنشر ط
 الشـــــي   يوســـــف حتقيق( ه761ت) -هشـــــام ابن الدين  مجال: مالك  أبن  ألفية اىل  املســـــالك أوضـــــح  .5

 .(ت-د) للطباعة  الفكر  دار -البيقاعي حممد

 
 .290/ 1الكتاب:  -70
 .2/725ينظر: توضيح املقاصد واملسالك بشرح الفيةابن مالك: -71
 . 2/765: شرح الكافية الشافية -72
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ــية التأثري والتأثر: أمحد خمتار عمر .6  ــة قضـــــ عامل   -جامعة القاهرة -البحث اللغوي عند العرب مع دراســـــ
 م.1988-6ط-الكتب 

 يف االســــالمية  اجلامعة- الســــاعدي  فراج بن الرزاق عبد املعجم:  بناء يف  وأثرت اللغوية االصــــول تداخل .7
 م.2002 -1ط-املنورة املدينة

 ت(.-القاهرة )د -دار الفضيلة للنشر-للجرجاين، حتقيق: حممد صديق املنشاوي  -التعريفات .8
، ابن ام قاســـــم املرادي، حتقيق عبد الرمحن علي  توضـــــيح املقاصـــــد واملســـــالك بشـــــرح الفية ابن ماللك .9

 م.  2008- 1ط -دار الفكر العريب للنشر -سليمان 
 ت(.-)د 4ط -اهليئة املصرية العامة-( 392ا صائص: ابو الفتح عثمان ابن جين )ت .10
مكتبة -حتقيق امحد ا طاب  -ه(331جعفر امحد بن حممد النحاا )ت، شـــــــــــــرح أبيات ســـــــــــــيبويه .11

 م.1974ط(  -حلب )د -العربية
ــي )ت  شــــرح التســــهيل .12  -حتقيق عبد الرمحن الســــيد -(672البن مالك: مجال الدين اجلياين االندلســ

 م.1990 -1ط -دار هجر للطباعة
دار الكتب العلمية  -حتقيق امحد حســــن هدل   -ه(368)تشــــرح الســــريايف: ابو ســــعيد الســــريايف  .13

 م.2008-11ط-بريوت -للنشر
ــافية ابن احلاجب .14 ــن الرضـــــي االســـــرتاابشـــــرح شـــ حتقيق حممد نور -ه(  688-دي)ت: حممد بن احلســـ

 م.1975 -بريوت-دارالكتب العلمية للنشر -الدين حسن 
-  2ط-شـــــرح الشـــــواهد الشـــــعر يف كتاب ســـــيبويه: د.خالد عبد الكري مجعة، دار الشـــــرقية للنشـــــر  .15

 م.1989
 -حتقيق عبد املنعم امحد هريدي  -ه(672-: حممد بن عبد   اجلياين )تشــــــــــرح الكافية الشــــــــــافية .16

 ت(.-)د -1ط -السعودية   -مركز البحث العلمي-م القرى جامعة ا
ــيبويـه )ت  -أبو بشــــــــــــــر-الكتـاب: لعمرو بن عثمـان بن قنرب احلـارثي ابلوالء   .17  -ه(180امللقـب بســــــــــــ

 م1988 -3ط -القاهرة  -مطبعة ا اجني للنشر والتوزيع  -حتقيق: عبد السالم هارون 
 ه.1414-3ط-بريوت  -توزيعه( دار صادر للنشر وال711لسان العرب البن منظور )ت .18
 دار الفكر. -حتقيق: سعيد األفغاين -ملع األدلة: ابو بركات االنباري .19
-3ط-القاهرة-للطابعة والنشـر  -شـركة العاتك لصـناعة الكتاب  -: فاضـل السـامرائي معاين النحو .20

 م.2003
ر اهلالل دا  -حتقيق حممـد مهـدي املخزومي  -ه(  170معجم العني: ا ليـل بن امحـد الفراهيـدي )ت .21

 ت(.-)د -للنشر
ــيمة    -ه(285املقتضـــــــب: للمربد )ت .22 ــر  -حتقيق حممد عبد ا الق عضـــــ  -عامل الكتب احلديثة للنشـــــ

 ت(.-)د-بريوت
ــيبوـيه و و املـتأّخرين .23 ــايب الـغاـمدي   و ســــــــــــ ــعـيد صــــــــــــ حبـث القي يف مؤلر النحو اـلدول   -: حممـد ســــــــــــ

 م.2010-القاهرة  -السادا
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 م. 1973 -4ط -القاهرة -عارفدار امل -: عباا حسن النحو الوايف .24
كلية الرتبية للعلوم االنسانية  -جامعة كربالء    -: د. رجاء عجيل احلسناوي  الوريفية يف كتاب سيبويه .25

 م.2015-  1ط -العراق -كربالء املقدسة-
 الرسائل واالطاريح

ــيبويـه مع مقـاربـة ابلرتاب النحوي   .1 ــيـاق الكالم يف العالقـات النحويـة عنـد ســــــــــــ العريب واملنـاهج أثر ســــــــــــ
 م.2006 -بريوت -اجلامعة االمريكية -رسالة ماجستري -اللغوية: سارة عبد   النحال

 -جامعة ام القرى  -اطروحة دكتوراة    -أ سس الرتجيح يف كتب ا الف النحوي: فاطمة حممد طاهر   .2
 ه.1430-ه1429

ســيف بن عبد   -دكتورات  اطروحة  -ه(384شــرح كتاب ســيبويه للرماين:أبو احلســن عيســى الرماين)ت .3
 م.1995-جامعة ام القرى -كلية اللغة العربية  -الرمحن بن انصر العريفي
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 وتطبيقاتها في العراقالخصخصة 

Privatization and its Implementation in Iraq 

 Hana Jawad Kadhim     (1) هناء جواد كاظم

 الملخص

يهــدف البحــث اىل الوقوف على واقع القطــاع ا ــاص يف العراق وامهيــة اعــادة حتــديــد دور الــدولــة )او  
ا ــاص( لكي يتســــــــــــــىن للــدولــة ان تركز على ورــائفهــا  اعــادة موازنــة ادوار كــل من القطــاع العــام والقطــاع  

ـصـــادية والتجارية وجعلها للقطاع   ـصـــبغة االقت االســــاســــية. اي انســــحاب الدولة من اغلب االنشــــطة ذات ال
 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

ـصــــل  ن  إ ـصــــادي للعراق يظهر انه مل يكن ســـــلســـــلة مرتابطة احللقات وامنا اترخيه يت اســـــتقراء التاري  االقت
ـصـــل حبســــب الظروف الســــياســــية اليت مير  ا البلد بشــــكل يكون املشــــرتك بينهما ضــــعيفاً، فقد خلرجح   وينف

ــلوك شـــــــــكل الدولة بني الليربالية مرة واملركزية  ــالله على الســـــــ ــع القى بضـــــــ مرة اخرى وما بينهما مدى واســـــــ
 االقتصادي لكل زمن يسود فيه.

 
 وزارة التجارة. -1
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وبعـد دخول القوات االمريكـية اىل العراق فقـد دخـل مرحـلة جـدـيدة من اترخيـه املعـاصــــــــــــــر وهو يف ازمـة 
لثلت  عامة شاملة تفوق يف حد ا مجيع ازمات اجملتمعات يف العصر احلديث سواء كانت انمية ام متقدمة  

ـصـــحي  ـصـــرف ال ــبكات ال ـصـــحية وخدمات شــ يف ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والتضــــخم وتردي احلالة ال
ــع املرتدي  ــور وغريها من ا دمات االجتماعية وامام هذا الوضــ ومنظومات الطاقة الكهرابئية والطرق واجلســ

ـصــــادي للوضـــــع الراهن ومبســـــاعدة دولية مادية واســـــتشـــــارياالصـــــالح البدأت حركة ا ة ما زالت مســـــتمرة  قت
معتمدة على ارشـادات وتوصـيات املؤسـسـات الدولية ذات التوجهات الليربالية والداعمة لعملية التحول اىل 

 اقتصاد السوق وآلياته.
 فرضية البحث:

ـصــــــــــاد املركزي الشـــــــــــمول الذي يعتمد التخطيط املركزي اىل حرية الســـــــــــوق  ان عملية التحول من االقت
اص ألداء دورت يف احلركة االقتصادية دون استبعاد الدولة يف ذلك امنا ميثل الطريق واطالق اجملال للقطاع ا 

ــادي  ـصـــ ــلم االقت ــاد املركزي اباات اكثر تقدماً يف الســــ ـصـــ ــمن اطار املناخ الدول لتحويل االقت املناســــــب وضــــ
 والتنموي.

 هدف البحث:

عــادة حتــديــد دور الــدولــة )او  يهــدف البحــث اىل الوقوف على واقع القطــاع ا ــاص يف العراق وامهيــة ا
اعــادة موازنــة ادوار كــل من القطــاع العــام والقطــاع ا ــاص( لكي يتســــــــــــــىن للــدولــة ان تركز على ورــائفهــا  
ـصـــادية والتجارية وجعلها للقطاع   ـصـــبغة االقت االســــاســــية. اي انســــحاب الدولة من اغلب االنشــــطة ذات ال

لواقعة على عاتق الدولة مبا يتيح هلا اداء ورائفها ا اص، ومن مث ختفيف العبء عن اجهزة االدارة العامة ا
ـصـــــــــلحة العامة احياانً من ادائها  التقليدية كالدفاع واالمن والقضــــــــــاء بكفاءة اكثر اضــــــــــافة اىل ما تتطلبه امل

 لبعض ا دمات الالزمة ألفراد اجملتمع مثل خدمات التعليم والصحة والتكامل االجتماعي.
 اهمية البحث:

صـــــــــــــادي خلا امهية البح ث من ان هناك درجة تفاوت كبري ليس على مســـــــــــــتوى مســـــــــــــرح الفكر االقت
فحســــــــــب وامنا على املســــــــــتوى الداخلي لكل بلد من البلدان النامية وداخل كل شــــــــــرحية منه وحىت داخل  
املدرسة الفكرية الواحدة ملثقفي هذت البلدان حول دور القطاع ا اص واعتماد الية السوق بديال للتخطيط  

ــتثمـار االجنحم والتجـارة وانتقـال االـيدي العـاملـة اليت تعرب عن وعي  واطالق ا حلرـية حلركـة راا املـال واالســــــــــــ
متزايد رغم اضــطرابه لطبيعة وموجبات ا روج من الوضــع الســاكن واملراحل املتأخرة من التطور االقتصــادي 

 وااللتحاق بركب اجملتمعات املتطورة.
 مشكلة البحث:

املشـكلة الرئيسـية يف عملية التحول  و اقتـصاد السـوق تتبلور يف حتديد املفهوم ومسـاحة ما يشـمل   ن  إ
ومدى حرية القرار  ؟وكيف حتول ؟ومن يقرر  ؟وملن املشاريع املرشحة؟  ونوع وطريقة التحول وما هي امللكية

املواطنني فضال عن القيود   السياسي يف القبول ابلتحول وموقف القوى االخرى ومنظمات اجملتمع املدين او
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 27:  العدد

القانونية حيث تســتلزم عملية التحول اىل تشــريعات غري متعارضــة مع الدســتور وال القوانني او ما تتمتع به  
ــات العامة. ويف مواجهة تلك املشــــــــكلة ولكي حتقق عملية التحول اهدافها، يتطلب ذلك اطارا  ــســــــ املؤســــــ

 مع متطلبات السوق.قانونيا شامال، وواضحا ومنسجما يف نصوصه وروحه 
 -وانطالقاً مما تقدم فان هذا البحث سوف يتناول هذت املشكلة عرب طرح عدد من االسئلة منها:

 ؟وما هي اساليبها ؟ما هو مفهوم ا صخصة -
 ؟ما هي اهداف ا صخصة -
 مسات االقتصاد العراقي. -
 ؟ما هي السياسات واالساليب املالئمة للتحول  و اقتصاد السوق -

 واساليبها مفهوم الخصخصة 

ـصـــادي نقل امللكية العامة او اســــناد ادار ا اىل القطاع ا اص. خلخذ  ـصـــة يف التعبري االقت ـصـــخ تعين ا 
ا ـصخـصة اسـلوبني االول: هو بيع اصـول مملوكة للدولة اىل القطاع ا اص، والثاين: هو ان تتوقف الدولة 

ــابق مبا ــطلع  ا يف الســـــــــ ــرة وتعتمد على القطاع ا اص يف تقدي تلك عن تقدي خدمات كانت تضـــــــــ شـــــــــ
 ا دمات.

ــيم تلك  ــة واليت تناولتها االدبيات والبحوب وميكن تقســــ ـصـــ ــخ ـصـــ ــاليب ا  ــوء هذا تعددت اســــ ويف ضــــ
 :آلالى جمموعتني تضم كل جمموعة عدد من االساليب وفق اسس معينة وعلى النحو اعاالساليب 

ــاليب ـصــة احلكومة يف ملكية اليت ت اجملموعة االوىل: تشـــمل تلك االسـ نطوي على بيع جزئي او كلي حل
الشــــــــركة وهذت تتطلب الطرح العام والطرح ا اص جزئيا او كليا لالســــــــهم وبيع موجودات الشــــــــركة ولليك 

 االدارة والعاملني حصة يف راا مال الشركة.
ع للجمهور من الطرح العام لالكتتاب: يقـصد به قيام احلكومة بطرح كل او جزء من اسـهم الشـركة للبي

خالل ســـوق االوراق املالية ويعد هذا االســـلوب من االســـاليب املفضـــلة ملا يؤدي من توســـيع نطاق امللكية 
 وقاعدة املنافسة.

ــتثمر واحد او جمموعة خمتارة   ـصـــد به بيع اســــهم الشــــركة او جزء منها ملســ الطرح ا اص لالكتتاب: ويق
 الطرح ا اص على الطرح العام لعدة اسباب منها:من املستثمرين وقد يفضل الكثري من املستثمرين 

ــهمها للتداول  • ــركات اليت تطرح اســـــ ــر املعلومات اليت تفريف على الشـــــ عدم وجود التزام بنشـــــ
 العام وهو ما يضفي سرية على نشاطات الشركة اىل جانب تكاليف نشر تلك املعلومات.

ارة اختاذ قرارات كان يصــعب ان الطرح ا اص يتميز بقلة عدد املســامهني مما ييســر على االد •
 اختاذها لو ان االسهم تطرح للتداول العام.

ــاليب ـصــة    اجملموعة الثانية: وتشـــمل تلك االسـ ـصــخ ـصــة. وتتضـــمن ا  اليت ال تنطوي على بيع تلك احل
 -وفق هذت اجملموعة ما  ا:

الل هذا االســـــــلوب عملية اعادة هيكلة الشـــــــركة من خ  دتقســـــــيم الشـــــــركة اىل وحدات مســـــــتقلة: ويع .1
 تقسيمها اىل وحدات مستقلة لهيداً  صخصتها.
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جذب اسـتثمارات خاصـة اضـافية: يتمثل يف جلب اسـتثمارات اضـافية من القطاع ا اص اما إلعادة  .2
ــلوب ال تتخلى احلكومة عن ملكيتها  ــتثمارات جديدة ويف رل هذا االسـ خلهيل الشـــركة او لتمويل اسـ

 ودات او بيع حصة احلكومة يف راا املال.االصلية اذ ال تنطوي العملية على بيع موج 
االجارة وعقود االدارة: لإلجارة وعقود االدارة مسات مشـــــــــرتكة تربر تناوهلا معا يف قســـــــــم واحد فكال  .3

ـصـــــة ابلكفاءات واملهارات االدارية والتكنولوجية خالل مدة  ـصـــــخ االســــــلوبني يزودان الشــــــركة بدل ا 
ـصــة ال  العقد وذلك مقابل تعويض مادي. وكما هو واضـــ  ـصــخ ــاليب ا  ــلوب من اسـ ح فان هذا االسـ

صـــــــــــــــة احلكومــة يف راا املــال، لــذا ميكن القول ان هــذا  ينطوي على بيع موجودات الشــــــــــــــركــة او ح
ـصــة   ـصــخ ـصــة االدارة وعمليات الشـــركة دون ان ميتد اىل خ ـصــخ ـصــرف اىل خ االســـلوب مميز اذ انه ين

ــال  امللكية، ومن املزااي اليت توفرها االجارة توفري نفقات الت ــغيل دون التخلي عن ملكية املشـــروع فضـ شـ
 عن احلصول على دخل سنوي وجذب مهارات فنية وادارية متطورة.

من جهة اخرى جند ان البعض يقسـم اسـاليب وصـور عملية ا ـصخـصة ابالعتماد على اسـاا امللكية 
ـصــة االدارة و  ـصــخ ـصــة امللكية او خ ـصــخ ميكن توضـــيح او االدارة ويف هذا تقســـم ايضـــاً اىل جمموعتني مها خ

 -كل نوع كما يلي:
ـصــة امللكية: وتعين حتويل ملكية املشـــروع كلياً او جزئياً اىل ملكية خاصـــة وميكن ان يتم ذلك  .1 ـصــخ خ

من خالل البورصـــــــــة او املزايدة او اىل العاملني فيه كما ميكن ان يتم من خالل بيع املشـــــــــروع او جزء 
ـصـــة ملكية املشــــروعات   ـصـــخ ـصـــلح   ـصـــور ال ت وامنا قد  هاكلمنه كأصــــول وابلطبع فان بعض هذت ال

ـصــــــلح ملشـــــــروع اخر واختيار االســـــــلوب املناســـــــب ويقلل من  ـصــــــلح هذا االســـــــلوب ملشـــــــروع وال ي ي
 التحدايت الكبرية امام جناح ا صخصة.

ـصــة االدارة: وتعين عدم حدوب اي تغيري يف منط ملكية املشـــروع فيظل املشـــروع مملوكا ملكية  .2 ـصــخ خ
ك صـور عديدة  ـصخصـة االدارة منها عقود عامة لكن الذي حيدب تغيري اسـلوب ومنط ادارته. وهنا

االدارة ومبقتضــــاها حتتفظ الدولة ابمللكية وتوكل ادارة املشــــروع اىل القطاع ا اص على ان توفر له كل 
االموال الالزمـة.وذـلك لقـاء عـاـئد حمـدد. واكثر مـا يكون ذـلك يف املشــــــــــــــروعـات ا ـدمـية ومنهـا عقود  

ـصــورة وســـابقتها  التأجري، حيث تبقى ملكية املشـــروع للدول ة ويؤجر للقطاع ا اص والفرق بني هذت ال
انه يف حال التأجري يدفع املســتأجر االجيار بغض النظر عن نتيجة املشــروع ويســتخدم ذلك بكثرة يف 

ــم ) ــغيل والتحويل واملعروفة ابســ ــاء والتشــ ــة ومنها عقود االنشــ ــروعات الطبيعة ا اصــ (، ويعد Botاملشــ
ـصــة ملا يتميز به من البســـاطة وجذب هذا االســـلوب من اكثر االســـال ـصــخ يب شـــيوعا يف عمليات ا 

االستثمارات ا ارجية وكثريا ما يستخدم يف مشروعات البنية االساسية مثل شبكات الطرق وحمطات 
الكهرابء وامليات واملطارات واملوانئ... ا . ومبوجبها يقوم املســـتثمر ببناء املشـــروع وتشـــغيله ملدة حمددة 

ىل احلكومـة وبرغم مـا هلـذا االســــــــــــــلوب من ميزات فـان لـه الكثري من املثـالـب اليت ميكن يعود بعـدهـا ا
ــحة حمددة مراعية ما  ــيدة وكانت بنود االتفاق واضــــــ التقليل منها اذا ما كانت هناك حكومة قوية رشــــــ
ـصـــلحة العامة ومنها عقود االمتياز حيث لنح احلكومة احدى الشــــركات   حيقق اكرب قدر ممكن من امل
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ازاً خاصـاً إلنتاج او توريد جزء من خدمة معينة وبرغم قدم هذا االسـلوب فان اسـتخدامه االن يف امتي 
 البالد النامية حمدود حلساسيته الزائدة اات املخاطر االقتصادية والسياسية.

 وبشكل اخر ميكن وصف سياسات ا صخصة وفق سياستني مها:
 ا صخصة التلقائية: .1

ــاد تتلخص يف تشــــــجيع القطاع ا  ـصـــ اص )افراد وشــــــركات( ودعمه بشــــــكل يؤهله لزايدة ثقله يف االقت
الوطين على ان ال تؤثر هذت العملية يف اوضـــــــــــاع النشـــــــــــاطات اليت يضـــــــــــطلع  ا القطاع العام ويعتمد هذا 
ـصـــادية   االســــلوب اســــاســــاً على تنفيذ الدولة لوســــائل حتفيزية تشــــجع القطاع ا اص مع  يئة القاعدة االقت

 هذا القطاع ذلك لتهيئة الوسائل املالئمة لالستثمار واالنتاج يف مؤسساته املختلفة. املالئمة لنمو
 ا صخصة اهليكلية: .2

تتلخص يف تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبري نســـــــــبياً من خالل بيع بعض مؤســـــــــســـــــــاته االنتاجية 
شــــــــكل واضــــــــح وشــــــــامل يف وا دمية او حتويل ادارا ا اىل القطاع ا اص وابلتال يندرج هذا االســــــــلوب ب

ـصــادي اليت يوصـــي  ا البنك الدول وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا االســـلوب مدة  ســـياســـات االصـــالح االقت
ـصــفية الشـــركات العامة اليت  ــتند اىل ت طويلة من الزمن اذ ان هذا العمل يتطلب اجراءات هيكلية خمتلفة تسـ

صــــــــــــــل ملكيتهـا عن ادار ـا لهـيدا يثـبت عـدم جـدوى اصــــــــــــــالحهـا ليتم بيعهـا اىل القطـاع ا ـاص او ح  ىت ف
ـصـــــــــادية كفؤة دون ان تؤثر فيها االعتبارات الســــــــــياســــــــــية   لضــــــــــمان ادارة تلك الشــــــــــركات على اســــــــــس اقت
واالجتماعية ويعد ما قامت به حكومة العمال يف بريطانيا من حتويل مؤسـسـات القطاع العام )سـواء ابلبيع 

 العاملية يف اسلوب ا صخصة اهليكلية.او االجارة( اىل القطاع ا اص من ابرز التجارب 
 اهداف الخصخصة

ـصــــة ختتلف من دولة اىل اخرى حســـــب االطار الذي يفهم فيه او حيدد له حدود   ن  إ ـصــــخ اهداف ا 
وجمال تنشـــيط القطاع ا اص ضـــمن فعاليات الدولة او احلكومة ســـواء يف جمال االنتاج او ا دمات جزئي 

 -الهداف فيما  ا:كان او كلي، وقد حددت مجيع هذت ا
 تشجيع وتعزيز الكفاءة االقتصادية عن طريق تعزيز االسواق املنافسة. .1
 اعادة حتديد دور الدولة للسماح هلا ابلرتكيز على التحكم واالنضباط او االدارة. .2
ـصــــــة للمشـــــــروعات العامة وذلك يف حماولة للوصـــــــول اىل ضـــــــوابط مالية   .3 ـصــــــ ختفيف االعباء املالية املخ

 املستوى الكلي للبنيان االقتصادي. واستقرار على
 ختفيف حدود الديون العامة. .4
 حترير املوارد املالية احملددة يف الدولة وذلك بتمويل قطاعات اخرى مثل التعليم. .5
 خلق او نشوء استثمار جديد متضمنا االستثمار االجنحم ا اص. .6
 تعبئة املواد احمللية للتنمية. .7
 توسيع قاعدة امللكية. .8

ـصـــــــــورة او الخرى يف الدول املختلفة لكنها يف النهاية تندرج حتت وتتشــــــــــابه اهد ـصـــــــــة ب ـصـــــــــخ اف ا 
االهداف ســالفة الذكر، ويف دراســة اخرى تنظر اىل ان اهداف ا صــخصــة او ســياســة التنشــيط مل تنحســر 
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ــاد   ـصـ ــكل يعزز القدرة االنتاجية لالقت ــؤوليات بشــ ــادي وحســــب بل هو اعادة االدوار واملســ ـصـ يف هدف اقت
ـصــــــــبح اكثر فاعلية. هلذا فان الفوائد او االهداف تعتمد على وحتريك وت نشـــــــــيط املؤســـــــــســـــــــات بشـــــــــكل ي

 -ة:تياالسلوب الذي يتم اتباعه يف اعادة االدوار وتبويب االهداف وفق املؤشرات اآل
 االهداف االقتصادية: ❖

ــيلــة او اداة لتحقيق االهــداف    ن  إ التحول اىل القطــاع ا ــاص ليس هــدفــاً يف حــد ذاتــه وامنــا هو وســــــــــــ
ـصــــادية وحتســـــني مســـــتوايت اجلودة  االخرى لعل يف طليعتها حتفيز روح املنافســـــة وزايدة درجة الكفاءة االقت

لمجتمع ومجهرة وختفيض التكاليف واالســـــــــعار وصـــــــــواًل اىل زايدة ورفع مســـــــــتوايت املعيشـــــــــة والرفات العام ل
 املستهلكني وتتمثل هذت االهداف يف ما يلي:

ارد البشـــــرية واملادية وزايدة و االرتفاع يف اداء املشـــــروع عن طريق رفع مســـــتوى الكفاءة يف اســـــتخدام امل .1
 االنتاجية واالستجابة بدرجة اكرب للمستهلكني من حيث كمية ا دمات او نوعيتها.

موازـنة ادوار كـل من القطـاع العـام والقطـاع ا ـاص( لكي يتســــــــــــــىن   اعـادة حتـدـيد دور اـلدوـلة )او اعـادة .2
 للدولة ان تركز على ورائفها االساسية.

تصــغري حجم اهليكل العام للدولة وذلك ابنســحاب الدولة من اغلب االنشــطة ذات الصــبغة التجارية  .3
صــــــــــــــادـية وجعلهـا للقطـاع ا ـاص، ومن مث ختفيف العـبء عن اجهزة االدارة العـامـة الواقعـة على    واالقت

عاتق الدولة مبا يتيح هلا اداء ورائفها التقليدية كالدفاع واالمن، والقضـــــاء بكفاءة اكثر اضـــــافة اىل ما 
ـصـــــــــلحة العامة احياانً من ادائها لبعض ا دمات الالزمة ألفراد اجملتمع مثل خدمات التعليم  تتطلبه امل

 والصحة والتكامل االجتماعي.
ـصــادية داخل كل قطاع ســـواء يف خلق مناخ تنافســـي بني القطا .4 ـصــادية وبني الوحدات االقت عات االقت

 اجملاالت االنتاجية او التسويقية او املالية او البشرية.
الوصـول اىل قرارات اسـتثمارية اكثر وافضـل و يئة الظروف املوضـوعية مبا يزيد من حجم االسـتثمارات  .5

ا يوفر رعوا االموال الالزمة ملتطلبات التوسـع وكذلك توسـيع قاعدة االسـتثمارات الفردية واجلماعية مب
ــتثمار يف انشـــطة ومشـــاريع جديدة ال يســـتطيع القطاع ا اص  هذا يوفر للحكومة امكانية اعادة االسـ

 القيام  ا مبفردت.
 ميكن اعتبار عملية ا صخصة مقدمة للتوجه  و اقتصاد السوق. .6
ــتهلك وبتحســـــــــني  احلد من احتكار القطاع العام وكذلك تفرغ الدولة للخ .7 دمات اليت تعود على املســـــــ

 نوعية ا دمة وسرعة اجنازها.
تشــــجيع رعوا االموال الوطنية ابالســــتثمار وزايدة مســــاحة املنافســــة بني املنتجني مبا خيدم املســــتهلك  .8

 وابقل كلفة والحسن جودة.
 ضمان زايدة االنتاج كماً ونوعاً وكذلك التواصل مع االسواق العاملية. .9

 لرقابة بسبب فصل اجلهة املنفذة عن املراقبة.ضمان نظام ا .10
 ختفيف رقابة القطاع العام واجراءاته. .11
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 االهداف االجتماعية: ❖

صـــــــــــــــاديـة واملـاليـة واالجتمـاعيـة لوهـداف التحول اىل   على الرغم من التـداخـل الكبري بني اجلوانـب االقت
 القطاع ا اص فانه ميكن ابراز اهم االهداف االجتماعية هو:

ــتوى الرـفات الـعام وذـلك اهـداف الرفـ  .1 ات العـام: يتوقع ان يؤدي التحول اىل القطـاع ا ـاص اىل رفع مســــــــــــ
ــتخدامها وابلتال   ــادية يف توريف املوارد واىل تقليل اهلدر يف اســــــ ـصـــــ من خالل حتســــــــني الكفاءة االقت

ـصــــــــا دي  زايدة االنتاج كماً ونوعاً وختفيض التكلفة واالســـــــــعار وصـــــــــواًل اىل زايدة معدالت النمو االقت
 الدائم وزايدة الرفات العام.

ــادي بني خمتلف فـئات  .2 صــــــــــــ االهـداف التوزيعـية: وهي تتعلق  ـدف توزيع اكثر عـداـلة ملـنافع النمو االقت
ــول العامة اىل القطاع ا اص وهذا  ــكان او تقليل خماطر عدم املســــــــاواة عند حتويل ملكية االصــــــ الســــــ

 لعامة عموماً.يتمثل بتوسيع وتعميق قاعدة ملكية االسهم فيما بني ا
 سمات االقتصاد العراقي:

يتســم االقتصــاد العراقي ابنه اقتصــاد له مصــادر متعددة ولكن يشــكل النفط القوة احملركة يف نشــاطه اال 
االقتصـادية ملختلف القطاعات   اً اننا املتابع لفرتة السـبعينيات من القرن املاضـي يرى ان هناك فرتة منو وتطور 

ـصــــار وما آلت اليه من اافايف   1980بعد حرب عام   ابلتدهوراال ان الوضـــــع اخذ   مع ايران مث حالة احل
يف مسـتوى القطاع االنتاجي وا دمي واعتماد البلد على االسـترياد، وميكن القول ان هناك مجلة خصـائص 

 اتصف  ا االقتصاد العراقي تتمثل بـ:
اطار سـياسـة التعويض عن االسـتريادات ومل ان معظم املشـاريع املقامة موجهة إلشـباع الطلب احمللي يف  •

تدخل االســـواق ا ارجية يف حســـااب ا اال يف حدود ضـــيقة والعتبارات تتعلق ابلتخلص من الفوائض 
 السلعية وليست كسياسة تصديرية معتمدة وموجهة.

ـصـــــادية لغريف مواجهة  • ــات االقت ــســــ اعتمدت الدولة يف ســــــياســــــتها على توفري الدعم واحلماية للمؤســــ
 ة السلع املستوردة ومن شان تلك احلماية ومد ا ان ال تؤدي اىل حتسني املنتجات الوطنية.منافس

ارتفاع حجم اســــترياد املســــتلزمات الســــلعية واملواد االولية خاصــــة بعملية االنتاج حيث اافايف نســــبة   •
ــل  و  ـصــــ ــتورد االجنحم والذي ي ــناعة  %60املكون احمللي فيها مقارنة ابملســـــ ـصــــ واليت  يف معظم فروع ال

ــنيع املواد ا ام  ـصـــ ــاد العراقي والقائمة على ت ـصـــ ــبية اليت يتمتع  ا االقت نشــــــأت دون مراعاة املزااي النســــ
ــناعية وتعتمد  ـصـ ــلع ال ــناعات تعتمد على اميع الســ املنتجة حملياً ويعود الســــبب يف ذلك اىل اقامة صــ

االسـتهالك املباشـر دون  على مواد خام مـصنعة ونـصف مـصنعة مسـتوردة واليت غالبا ما تنتج ألغرايف
 االهتمام بتطوير صناعة انتاج املستلزمات الداخلة يف انتاجها.

لقد اسـهم نقص املوارد للنـصف الثاين من الثمانينات وزمن احلـصار االقتـصادي واافايف سـعر صـرف  •
ــية ــناعة اهلندســــ ـصـــ ــنيع الثقيل للبرتوكيمياوايت واحلديد وال ـصـــ عموماً   الدينار العراقي يف اعاقة برانمج الت

ــيارات واملكائن بوجه خاص وملا كان ذلك الربانمج حكومياً مل يتضــــــح الدور  ــناعة احملركات والســــ وصــــ
 الكامل للدولة يف الصناعة.
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ــر القيادية وقرارات   • ــغيل الكوادر وانتقاء العناصــــــــــ ــعت العامة ادارة حكومية كاملة يف تشــــــــــ تدار املنشــــــــــ
لغالب تتحامى ابلدوائر الســـياســـية وتنحو  و العزلة االســـتثمار واالنتاج والتســـعري والتســـويق وهي يف ا

 وختشى االنفتاح املعلوماا.
ـصــــــــادية عموما من النوعية الواطئة للمنتجات وهنا ال فرق بني القطاع العام  • تعاين املؤســـــــــســـــــــات االقت

وا اص، حبيث مل يتمكن جهاز التقييس والســـــــيطرة النوعية من اجبار املنشـــــــعت على حتســـــــني نوعية 
 خصوصاً يف رل انعدام املنافسة ا ارجية.املنتج 

غالباً ما لنح الدولة قطاعها العام اســــــــعار صــــــــرف خاصــــــــة ختتلف عما يعتمدت القطاع ا اص وهذا  •
يفضـــــــــي اىل تضـــــــــخم زائف لورابح والوضـــــــــع املال وتشـــــــــوهات نظام االنتاج الذي تنســـــــــحب عليه 

ــعري للمنتجـات بعيـداً عن العريف والطلـب وينعكس   ــيـاســـــــــــــــات التســــــــــــ كـل ذـلك ابرتفـاع التكلفـة ســــــــــــ
االقتصادية وسوء ختصيص للموارد وتبديد لإلمكاانت بعيدا عن التنمية. اضافة اىل ما ترتكه من خلق 
ــعار وموازنة راهرية منطوية على خلل وخاصـــــة يف حال انتاج  اســـــواق ســـــوداء وتشـــــوهات نظام االســـ

 سلع مماثلة ملا ينتجه القطاع ا اص.
 -مة للتحول نحو اقتصاد السوق:السياسات واالساليب املالئ

صـــــــــــــــاديـة وتوقف معظم  صـــــــــــــــاد العراقي يف الـدمـار الـذي حلق ابلبنيـة االقت يتجلى الرتدي الكـارثي لالقت
ــاد العراقي وتؤكد على ضــــــرورة الشــــــروع  ـصـــ ــلعية ويف احادية االقت ــادية يف القطاعات الســــ ـصـــ االنشــــــطة االقت

دف تغيري بنية االقتـصاد، وعلى ذلك ميكن القول إبصـالحات اقتـصادية تسـتند اىل اسـرتاتيجية لتنمية تسـته
 ة:تيابن مربرات االصالح االقتصادي تكمن يف العوامل اآل

اافايف االداء االقتصـادي: ادى تراجع مسـتوى النشـاط االقتـصادي يف القطاعات السـلعية وا دمية  .1
صـــــــــــــــادي ويربز احلـال   اكثر قـالـا اذا مـا ويف القطـاعني العـام وا ـاص اىل اافـايف معـدالت النمو االقت

ـصــــادي للقطاعات غري النفطية اىل درجات ســـــالبة تؤشـــــر  وضـــــعنا النفط جانباً اذ ســـــينزلق النمو االقت
 الرتاجع املفجع يف مستوى االداء االقتصادي يف العراق.

( مليار دوالر مما اضــــــــــــطر  120الديون ا ارجية: يعاين العراق من تراكم ديونه ا ارجية واليت بلغت ) .2
اىل القبول إبصــــــــــــــالحـات وبرامج تـندرج يف عـداد االلتزامـات اـلدولـية احملـددة واليت تعهـد العراق العراق  

 ابإليفاء  ا لصندوق النقد الدول واندي ابريس.
ـصــل اىل  و  .3 وهذا يؤشـــر  %50اســـتفحال مشـــكلة البطالة: لنقرتب من تقديرات البنك الدول الت ت

ارنتها مبؤشـــــــــــــرات عقدي الثمانينات والتســـــــــــــعينات حبوال االرتفاع الكبري يف معدالت البطالة عند مق
 .%13و   3.6%

تفاقم الفقر يف العراق: سـامهت السـياسـات االقتـصادية السـابقة واحلروب واحلـصار واالنفاق العسـكري  .4
املتعارم واالنفاق التبذيري ملؤســــــــــســــــــــات الدولة وســــــــــوء توزيع الدخل القومي، اىل فرز بنية اجتماعية 

غلبية الســكان حتت خط الفقر، وهناك ســياســات واســاليب نراها مالئمة للتحول مشــوهة يرزح فيها ا
 - و اقتصاد السوق تتمثل ابملطالب االتية:



  

484 

 27:  العدد

 املطلب االول: الخصخصة واسلوب ادارتها املناسب يف العراق  
ورت مل يكن القطاع ا اص بعيداً عن ممارسـة دورت يف تنمية االقتصـاد العراقي وادارة نشـاطه فقد مارا د

ـصــة يف العراق ان  ـصــخ ــري عليه اربة ا  ــم معامل طريق تسـ ـصــناعة والزراعة والتجارة. وميكن رسـ الرايدي يف ال
ـصــــادية والبشـــــرية  ـصــــلت يف املســـــتقبل يراعي كل الظروف واالعتبارات للمجتمع العراقي وامكانياته االقت ح

 -واالجتماعية. لذا عند رسم املعامل ميكن االخذ مبا  ا:
( مشـــــــــروع يف قطاعات عامة وتقييم كفاء ا 192راســـــــــة شـــــــــاملة جلميع املشـــــــــاريع والبالغة )القيام بد .1

 ومستوى ارابحها ونوعية ا دمة املقدمة من قبل، ومن مث تصنيفها وفق معايري علمية دقيقة.
ـصـــتها ابجملتمع ومدى خلثري  .2 ـصـــخ حتديد او معرفة حجم مســــاا عمل تلك الشــــركة او املنشــــاة املراد خ

خــدمــا ــا عليــه، وهــل للقطــاع ا ــاص احمللي القــدرة على اداء تلــك ا ــدمــة مبــا حيقق تقــدميهــا بــدون 
ـصــــــــل ا دمة  ـصــــــــري يؤثر على ابناء اجملتمع ام ان الدولة قد تشـــــــــرتك مع القطاع ا اص فيها حىت ت تق

 بشكل جيد ومتطور.
ــاريع الســـــرتاتيجية واليت تعد ثروة وطنية للمجت .3 مع وفيها حق جلميع ابنائه، النظر بطريقة خاصـــــة للمشـــ

فالبد من بقائها حتت اشـراف الدولة وان ت االشـرتاك فيها فليكن بنسـب، والعمل على تدريبهم ورفع 
ــتثمارات جديدة الســــــــــتيعا م والعمل على توفري  كفاء م مبا حيقق هلم فرص عمل اخرى او فتح اســــــــ

 الفقر وتوفر هلم دميومة احلياة.شبكة محاية اجتماعية متوازنة ومدروسة حتمي تلك الفئات من 
 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 للـصعوابت واالاثر السـلبية اليت ميكن ان 
تنجم عن عملية التخـصيص وما ميكن ان حتققه من مكاسـب. ويقوم اجلهاز االعلى للرقابة واحملاسـبة عادة 
ــتـنداً يف رـقابـته على القوانني واالنظمـة اليت لنحـه حق الرـقاـبة على االموال العـامـة، وميـارا   ـذا اـلدور مســــــــــــ

ســــواء كانت رقابة مالية او حماســــبية او   ذلك يف اطار رقابته على املال العام وســــالمة االجراءات املتعلقة به
 قانونية او رقابة اداء.

ويتمثل دور اجهزة الرقابة يف برانمج التخصيص يف الرقابة قبل البدء ابلتحول واثناء التنفيذ وبعد عملية  
 التحول وذلك كما يلي:

 قبل البدء بعملية التخصيص: .1
ـصــــــيص من حتســـــــني -أ  الكفاءة والفعالية وختفيف االعباء تقوي االهداف: حبيث يتم تقوي اهداف التخ

عن املوازنة العامة واالســـــتخدام االمثل للموارد وغريها من حيث واقعيتها وعدم تعارضـــــها مع بعضـــــها 
 البعض.

تقوي السياسات: وتتمثل يف تقوي السياسات االقتصادية املختلفة واالجراءات اليت تعمل على تفعيل  - ب
 ادي مبا يف ذلك السياسات النقدية واملالية.القطاع ا اص لزايدة نشاطه االقتص
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ـصــادية واالجتماعية املتوقعة: وتتمثل يف تقوي هذت االاثر ســـواء كانت اجيابية كزايدة  - ت تقدير االاثر االقت
ــلبية كزايدة معدالت البطالة والتضـــــــخم  ـصــــــادي نتيجة حتســـــــن االداء وزايدة الفعالية او ســـــ النمو االقت

الـتأكـد من ســــــــــــــالـمة االجراءات اليت ت اختـاذهـا ملنع حـدوب االاثر وســــــــــــــوء توزيع ا ـدـمة. كمـا جيـب 
ــمان عدالة توزيع ا دمة وكفاءة تقدميها  ــمان حقوق العاملني واجياد فرص بديلة هلم وضــ ــلبية كضــ الســ
من حيث السـعر واجلودة وتوسـيع قاعدة امللكية واحليلولة دون سـيطرة فئة قليلة على املشـروعات املراد 

 ضع املعايري الرقابية والقانونية والتنظيمية الالزمة لذلك.ختصيصها وذلك بو 
متابعة الضــوابط والشــروط الالزمة لعملية التخصــيص: حبيث يتم التأكد من توفر املعلومات والبياانت  - ب

ـصــــيص مثل  ــادية اليت هلا عالقة ابلتخ ـصــ ـصــــها واملتغريات االقت ــي ـصــ ــبية للشـــــركات املراد خت املالية واحملاســـ
 واملناخ االستثماري ومدى كفاءة جلان التخصيص.االسواق املالية 

 الرقابة على تنفيذ برانمج التخصيص: .2
 ويكون دور اجلهاز الرقايب خالل مرحلة التنفيذ كما يلي:

صــنيف واختيار الشــركات املرشــحة للتخصــيص: ويتمثل دور املدقق يف هذت املرحلة يف تدقيق  -أ مرحلة ت
ـصــــنيف املشـــــ  ـصــــيص وتقوي اهداف الدولة من املعايري اليت ت على اســـــاســـــها ت روعات واختيارها للتخ

صــــــــــــــيص هـذت املشــــــــــــــروعـات. ـفاذا كـان اهلـدف تقلـيل الـعبء عن اجلهـاز االداري مثال، ـفالـا ختـتار  خت
 الشركات اليت تتالءم وحتقيق هذا اهلدف.

يف مرحلة اختيار اسـلوب التخصـيص: يدقق اجلهاز يف هذت املرحلة يف االسـس اليت ت االسـتناد عليها  - ب
 اختيار اسلوب التخصيص والتأكد مما اذا كان ذلك مناسباً حلالة ورروف املؤسسة املراد ختصيصها.

تقوي االصــول وا ـصـوم: وتتمثل يف تدقيق اســس وتقوي اصــول املشــروعات اليت ســيتم بيعها والتأكد   - ت
ــبة اســــس التقوي ومطابقتها للقواع ــامل ومدى مناســ ــكل شــ ــوم بشــ ـصـ ــول وا  ــر هذت االصــ ـصـ د من ح

 املتعارف عليها وذلك من خالل املشاركة يف جلان التقوي او من خالل الرقابة الالحقة.
مرحـلة مـتابعـة االجراءات التنفـيذـية: يـتابع اجلهـاز الرـقايب اجراءات البيع الكلي واجلزئي واـبداء الراي يف  - ب

عقود بنوداً خمالفة ســــالمة االجراءات املتخذة ومراجعة عقود االدارة والتأجري حبيث ال تتضــــمن تلك ال
ــلحة العامة وكذلك التأكد من تنفيذ شـــــــروط التعاقد   ـصــــ من حيث العمالة  كافة  للقوانني او تضـــــــر ابمل

 واالستثمار االضايف وغريها.
ــتغالل القائمني   ــروعات يتم التدقيق يف االجراءات ومطابقتها للقوانني وعدم اســـ ــفية املشـــ ـصــ ويف حالة ت

عة االجراءات املقررة ملواجهة االاثر الســلبية للتخصــيص والتأكد من على التخصــيص لســلطا م واخريا متاب
ــتهلـك ومنع  ــعـار ومتـابعـة االجراءات الكفيلـة حبمـايـة املســــــــــــ معـاجلـة هـذت االاثر مثـل البطـالـة وارتفـاع االســــــــــــ

 االحتكار.
حتليل التشـــــــريعات واالجراءات التكميلية: وتتضـــــــمن هذت املرحلة حتليل قوانني االســـــــتثمار من حيث  -ج

 مرونتها ومدى قدر ا على جذب االستثمارات واثر االنفتاح االقتصادي على منو االستثمار ا اص.
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ـصـــــيل املســــــتحقات املالية   -ح  الرقابة على عائدات بيع االســــــتثمارات العامة: ويتم التدقيق يف اجراءات حت
قررة وفقا ألهداف وتوريدها وفقا للقوانني واالنظمة والتأكد من استخدام هذت احلصيلة يف اجلوانب امل

 برانمج ا صخصة.
ــويب  -خ ـصــ ــروعات العامة:  دف عملية اعادة اهليكلة اىل ت الرقابة على تنفيذ برامج اعادة اهليكلة للمشـــ

اوضاع املشروعات لتحسني ادائها وزايدة فعاليتها وتتضمن بيع اصول غري اساسية وتسوية االلتزامات  
نظر يف ا طوط االنتاجية واملســـتوى التكنولوجي للمشـــروع  واالصـــالحات االدارية والتنظيمية واعادة ال

ـصـويب اوضــاعه ابإلضــافة اىل اعادة هيكلة القوى العاملة فيه. وهنا يتمثل   والقيام بدراســة تســويقية لت
دور اجلهاز الرقايب يف هذت املرحلة يف التأكد من ســـــالمة اجراءات اعادة اهليكلة وان اهلدف من هذت 

 ءة هذا املشروع.العملية هو زايدة كفا
صــــــــــــــيص: يتم يف هــذت املرحلــة تــدقيق  -د ــلبيــة لربانمج التخ الرقــابــة على اجراءات احلــد من االاثر الســــــــــــ

ــوابط واجراءات تنظيمية   ــلبية عن طريق الضــ االجراءات اليت تتخذها احلكومة ملنع او تقليل االاثر الســ
كفاية وســــــــــــالمة التدابري تضــــــــــــعها الدولة لضــــــــــــمان توزيع ا دمة وجود ا، كما يتم التأكد من مدى  

املتخذة ملعاجلة مشـــــــــــكلة البطالة وســـــــــــوء توزيع الدخول بضـــــــــــمان توســـــــــــيع امللكية وشـــــــــــفافية عملية  
 التخصيص.

 مرحلة ما بعد التخصيص: .3
 يتمثل دور اجلهاز الرقايب يف هذت املرحلة فيما يلي:

اـلدوـلة يف حـاـلة البيع الرـقاـبة على تنفـيذ عقود البيع املشــــــــــــــروط ونـقل االدارة او الـتأجري. ـقد تشــــــــــــــرتط   -أ
املشـــروط شـــروطا معينة كإبقاء جزء من العمالة او توزيع ا دمة بعدالة. ويف هذت احلالة ال ينتهي دور 
ــروط وتنفيذ بنود  ــروع وامنا يتطلب االمر ان يتابع اجلهاز الرقايب هذت الشــــــ ـصـــــــيص املشــــــ الدولة بعد خت

 العقود يف حالة ادارة املشروع من قبل القطاع ا اص.
ـصـــيص مشــــاريع ا دمات بعض االجراءات  ا - ب لرقابة على االجراءات التنظيمية: تضــــع احلكومة عند خت

التنظيمية لضـــــــمان توفري ا دمات للمواطنني ابجلودة والســـــــعر املناســـــــبني ومبا يكفل احلد من احتكار 
حتقيق  تلك املشــــــــــــاريع. وان االجراءات املتبعة للرقابة على االحتكار تقلل من االحتكار وتعمل على

 املنافسة.
 -ابإلضافة اىل ما تقدم ميكن اضافة مطلبني اضافيني ليس ابقل امهية عما تقدم ومها:

 تعزيز دور القطاع الخاص
ــاد العراقي برز خلط كبري بني دور  صــــــــــــ يف غمـار اجلـدل احملـتدم حـالـياً حول دور القطـاع ا ـاص يف االقت
القطاع ا اص من جهة ودور آلية الســــــــوق من جهة اخرى، اذ ان ا لط بينهما يقود اىل عدم الشــــــــفافية  

صـــــــــــــــاد مع اال عتمـاد ـبدرجـة كبرية على  وبعثرة االوراق وخلطهـا فقـد يؤدي القطـاع العـام دوراً قـياداي يف االقت
آليات السـوق لتحديد تفضـيالت املسـتهلكني وهيكل االسـعار النسـبية، على العكس من ذلك فقد ميارا 
ـصــــادية ويف ذات الوقت يكون هناك دور هامشـــــي آللية الســـــوق  القطاع ا اص دورا مهيمنا يف احلياة االقت
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ة دون اعتبار لتفضــيالت املســتهلكني او حيث جيري ختصــيص املوارد وعقد الصــفقات بني الشــركات الكبري 
ــواء  ــبية فضـــــال عن ذلك فان اعتبارات الكفاءة الرحبية ال عالقة هلا بشـــــكل امللكية ســـ هليكل النفقات النســـ
اكان عاما ام خاصــا لذلك ال جيوز النظر اىل العالقة بني القطاعني العام وا اص على الا حمكومة بقانون 

 فني.االزاحة اي ابلتنافر بني الطر 
 -ولغريف تفعيل القطاع ا اص العراقي ينبغي العمل على حتقيق ما يلي:

ان تدخل الدولة القواعد والبنية املؤســـســـاتية ومؤســـســـات الســـوق املنظمة لعمل القطاع ا اص فضـــال  .1
 عن تشريع قوانني ملكافحة االحتكار ومحاية املستهلك وضمان حقوق العاملني.

قطاع ا اص يف جمال اعادة اعمار العراق السيما وان القطاع ا اص اعتماد سياسة اقتصادية حمفزة لل .2
 ميتلك قدرات جيدة يف جمال البناء والتشييد واملقاوالت.

ــنـاعـات غـذائيـة متطورة قـابلـة للنفـاذ اىل االســــــــــــــواق  .3 من املمكن ان يطور القطـاع ا ـاص العراقي صــــــــــــ
 ا ارجية فضال عن تلبية احتياجات السوق احمللية.

ياحة الدينية واالثرية ملا تدرت من موارد مالية وفرص عمل وفرية تســـهم يف حل مشـــكالت تنشـــيط الســـ  .4
 البطالة وحتسني مستوايت املعيشة وهذا النشاط مالئم لاماً لعمل القطاع ا اص.

 االستثمار االجنبي 
ــبح عليه ان يتعامل مع  ــاد العراقي اصــــ ـصـــ ــوء الظروف الراهنة اليت يعاين منها االقت ــتثمارات يف ضــــ االســــ

ـصــــدر مهم جدا للتمويل الضـــــروري لتنفيذ خطط االنتاج  االجنبية بوصـــــفها واقعاً البد من التفاعل معه كم
ـصــــــــــدراً لنقل التكنولوجيا وا ربة واالنفتاح على   ــتثمارات االجنبية تعد م والتطوير هذا اىل جانب ان االســـــــــ

 السوق الدولية وامكانية النفاذ اليها.
الجنحم غري متاح بشـــــــــــكل مطلق بل هنالك منافســـــــــــة شـــــــــــديدة عليه من قبل دول ومبا ان راا املال ا

عديدة يف العامل ومنها الدول اجملاورة للعراق لذا يتطلب توفري شـــرطني اســـاســـيني جلذب االســـتثمار االجنحم 
 مها:
 توفري مناخ استثماري مناسب ويشمل البىن التحتية الالزمة واالستقرار االمين. .1
 تثمارية املرحبة للمستثمر والتحقق من احلصول على العوائد املرجوة.توفري الفرصة االس .2

 ولتحقيق ذلك يتطلب االا:
 حتقيق حالة االستقرار السياسي واالمين. .1
 وضوح الربانمج االقتصادي للحكومة. .2
 استقرار اقتصادي مع تصحيح االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد العراقي. .3
 دية واستقرارها والديون ا ارجية.وضوح السياسة النق .4
 وضوح السياسة املالية مع اصالح النظام الضريحم. .5
ضـــــــرورة قيام الدولة بتوريف امكانيا ا املالية والفنية والســـــــياســـــــية واالدارية والتكنولوجية والعلمية من  .6

 اجل اعادة ا دمات وحتسينها مثل الكهرابء، املاء، املواصالت، الطرق واالتصاالت.
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ــتثمارات الوطنية والعربية اعت .7  ــجيع االســــ ــة املالية لتوجيه وتشــــ ــياســــ ــرائب كأداة من ادوات الســــ ماد الضــــ
 واالجنبية يف فروع االقتصاد العراقي وفقاً للضرورات االقتصادية الوطنية.

ضـــــرورة اصـــــالح اجلهاز االداري للدولة والذي يعاين من فســـــاد وابلشـــــكل الذي يضـــــمن تشـــــريعات  .8
 ء على الروتني وتسهيل عملية االستثمار سواء للقطاع العام او ا اص.جديدة من شالا القضا

 توضيح االجراءات القانونية لعمل القطاع ا اص ومبا يعزز دورت يف النشاط االقتصادي. .9
عدم النظر اىل االسـتثمارات االجنبية على اسـاا الا سـوف تسـهم يف تصـحيح االختالالت اهليكلية  .10

ـصـاد العراقي وابلتال تقليص دور الدولة وفقاً لوصــفات صــندوق النقد  واملشــاكل اليت يعاين منها االقت
 الدول والبنك الدول، بل ان االستثمار االجنحم مكمل لدور الدولة يف السوق وليس بدياًل عنه.

 :خاتمةال

 اواًل: االستنتاجات
 توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات ميكن تلخيصها مبا  ا:

 التهشم الذي اصاب االقتصاد العراقي ومؤسساته ادى اىل فقدان ادوات ووسائل التنفيذ. .1
 التشرذم وضياع املوارد الرئيسية لذا فقد اصبحنا بوضع نبحث عن اعاانت او منح. .2
تزايد عوامل الطرد لرعوا االموال وضـــــــــعف عوامل اجلذب االســـــــــتثماري مما يضـــــــــعف حركة توريف  .3

 واالرتقاء ابلقطاعات املختلفة.املوارد لتحقيق التنمية 
 انكشاف السوق العراقي وحتطم البىن االرتكازية وتراجع الصناعات احمللية والناتج القومي. .4
ـصــادية واملهارة العالية يف فهم طبيعة وســـلوك  .5 هجرة القوى العاملة والكفاءات العلمية ذات ا ربة االقت

 ة.افراد اجملتمع والتحليل االقتصادي للبيئة العراقي
 لزق منظومة القيم واالخالق وانتشار راهرة الفساد االداري واملال وانتشار راهرة غسيل االموال. .6
تنازع القوى وعدم وجود اطر وطنية موحدة االمر الذي جعل املوارد تتشتت يف برامج استهالكية غري   .7

 جمدية.
ـصـــول على االيرادات الضــــر  .8 ـصـــة تدعم املوازنة من خالل احل ـصـــخ يبية املتأتية من اخضــــاع ان عملية ا 

دخل الوحدات اليت ت حتويلها اىل القطاع ا اص اىل ضــريبة الدخل ورســوم االنتاج والرســوم الكمركية 
وكـذـلك التخلص من كـل اشــــــــــــــكـال اـلدعم واالعـاانت اليت كـاـنت تقـدمهـا اـلدوـلة اىل وحـدات القطـاع 

 العام.
ــمن اعطاء القطاع ا اص .9 ــادي تتضــ ـصـ ــة عملية تغيري اقت ـصـ ــخ ـصـ دوراً اكرب يف عملية التنمية لغريف  ا 

حتسـني الكفاءة االقتصـادية لالقتـصاد الوطين وختفيض االعباء املالية واالدارية عن كاهل الدولة وزايدة 
 املنافسة وجذب االستثمارات.
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 توصياتال ثانيًا:
ــاد الوطين وان   ـصــ ــرورة النهويف ابالقت عملية النهويف ان عراق اليوم يواجه مجلة من التحدايت منها ضـــ

خلا من خالل حتوـيل بعض وحـدات القطـاع الـعام الـتابـعة لـلدوـلة ونـقل ملكيتهـا اىل القطـاع ا ـاص وهـذا ـما 
 -يطلق عليه مبصطلح ا صخصة ليحقق مجلة من املكاسب يستهدف منها:

ف تقوي وتـصنيف املشـروعات العامة املراد ختـصيـصها واختيار االسـلوب املناسـب لذلك مبا حيقق اهلد .1
من ا ـصــخـصــة والقيام إبجراءات عملية البيع ابلكيفية اليت ت التخطيط هلا ومن مث تســـويق املشـــروع، 
والبد من دراسـة كل مؤسـسـة على حدة واتباع ا طوات العملية املدروسـة للتخصـيص واثرت على اداء  

 املؤسسة وخزينة الدولة.
يف االنتــاج وزايدة الكفــايــة االنتــاجيــة رفع كفــايــة الوحــدات اليت يتم حتويلهــا من خالل ختفيض تكــال .2

 وزايدة التطور االنتاجي والتحسني املستمر للعمليات من خالل البحث والتطوير.
 استخدام العمالة الكفوءة وتعيني االدارات املتخصصة وذات الكفاءة املهنية العالية. .3
لرقابة ميارســـــــــها املالكون زايدة الرقابة على ادارات هذت الوحدات وتقليل مظاهر الفســـــــــاد االداري، فا .4

 ن وهو ما يعين زايدة الضبط والسيطرة على موارد الوحدة.و وليس املورف
ـصــــة املشـــــروعات العاملة على  .5 ـصــــخ ضـــــرورة اعداد كوادر رقابية مؤهلة للقيام بدورها يف الرقابة على خ

 اكمل وجه من خالل التدريب العلمي والعملي على برانمج ا صخصة.
 ت السياسية على ورائف الوحدة وادار ا بشرط عدم ااهل الدور االجتماعي.تقليل خلثري القرارا .6
ـصــــــاد القومي وتوســـــــيع املنافســـــــة من خالل الغاء احتكار القطاع العام إلنتاج بعض  .7 زايدة كفاءة االقت

 السلع وا دمات وحترير السوق.
ـصــادية وابلضـــرورة ي .8 ؤدي اىل زايدة الدخل القومي زايدة اســـتثمار االفراد ألمواهلم مما ينعش الدورة االقت

 ودخل الفرد.
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-الحساب الذهني و حل المشكالت الحسابية لخريجي المرحلة االبتدائية 

 - عام 14الى  12ما بين  لألعمار

Mental Arithmetic and Solving Mathematical Problems 

For primary school graduates: Ages 12 to 14 years 
 Ridha-Dr. Abbas Ali Abdul    (1)عباس علي عبدالرضا م.د.

 الملخص

هدَف البحث اىل دراســـــة مســـــتوى احلســـــاب الذهين لدى تالميذ ما بعد املرحلة االبتدائية، يف احدى 
ـصــــورة ما بني  ـصــــرا يف قضـــــاء الكارمية، للفئة العمرية احمل عام و قبل   14 -12مناطق العاصـــــمة بغداد ح

دخوهلم املرحلة املتوســـــــــــــطة او من مل يرغب مبواصـــــــــــــلة دراســـــــــــــته للمرحلة القادمة، و ذلك من خالل إاثرة  
 تساعلني:

ــابية لدى خرجيي املرحلة  ــاب الذهين و حل املشــــــكالت احلســــ ــتوى اداء احلســــ ــؤال االول: ما مســــ الســــ
 االبتدائية؟

  و حل املشكلة احلسابية لدى هؤالء التالميذ؟توجد عالقة بني احلساب الذهين هلالسؤال الثاين: 
  كان البحث قد تضــــــــــمن خرجيي املرحلة االبتدائية، اي ممن ادى االمتحاانت الوزارية للعام الدراســــــــــي 

ـصـــــــــرا، 2017/2018  2548، والبالغ عددهم يف املديرية العامة للرتبية الكرخ الثالثة/ مدينة الكارمية ح
بني بنني و بنات و خمتلطة، من كانت نتيجته اجتياز املرحلة االبتدائية مدرســة ما   36تلميذا موزعني على 

ــوائية منهم بلغت  تلميذا من البنني موزعني   285اىل املتوســــــطة، كعينة جملتمع البحث. ت اختيار عينة عشــــ
ــليـة لاللعـاب الكمبيوتريـة يف منطقـة الكـارميـة، حيـث وجـد البـاحـث الـا املكـان   ــبعـة مواقع تســــــــــــ على ســــــــــــ

الجراء االختبار على عينة البحث املشــــــــار إليها، فضــــــــال عن تشــــــــجيع من بعض اولياء االمور   املناســــــــب
ــواء داخـل   ــاب اـلذهين هو مهـارة خيترب  ـا التلمـيذ ســــــــــــ الجراء مـثل هكـذا اختـبارات البـنائهم، والن احلســــــــــــ
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االجراءات املدرسة او خارجها. و قد ت التحقق من صدق و ثبات تلك االختبارات. إال و ان بعد انتهاء  
ـصـــودة تبني للباحث ان هناك ضــــعف يف قابلية التالميذ يف احلســــاب الذهين   اً جلي اً االختبارية على العينة املق

ــابية و ان هناك عالقة ارتباط بينهما. و اســــتطاع الباحث ان يســــتنبط من خالل  و حل املشــــكالت احلســ
احلسـاب حول طرائق تدريب التالميذ و تلك املقابالت مع افراد العينة توصـيات يضـعها امام معلمي مادة  

ـصـــــميم برانمج النشــــــطة و تدريبات  ــاليبها على اســــــس اســــــتخدام و تنمية مهارة احلســــــاب الذهين و ت أســــ
ككراسـات إضـافية لكتب احلسـاب لغريف تنشـئة التالميذ على بناء القابلية على حلل املشـكالت الرايضـية 

الباحث على املشـــــــــاكالت اليت يعاين منها تالميذ هذت من دون احلاجة اىل الورقة والقلم. تعرف   هياً اشـــــــــف
 البحث اىل:املرحلة يف احلساب الذهين. وبعد حتليل البياانت توصل 

هـناك ضــــــــــــــعف ـلدى خرجيي املرحـلة االبـتدائـية، هلـذت العيـنة، على ـقدر م للوصــــــــــــــول اىل النتيجـة  (1
 الصحيحة من خالل ما تعلموت من النظام العشري لوعداد و خواص العدد.

ـصـــــــورة غري بطيئة للنتيجة من دون   اهيتعاين العينة تلكأ من اعطاء وصــــــــف  شــــــــف (2 للمســــــــألة و ب
 اللجوء اىل الورقة والقلم و اجراء العمليات احلسابية كتابة.

ليس لديهم املهارة يف اميع نتائج العمليات احلســــــابية اليت ارى على االعداد، وهذا يدل على  (3
 االحساا  ا.و ضعف يف فهم وادراك تلك العمليات 

لذا يوصــي الباحث وزارة الرتبية ابالهتمام مبوضــوعة احلســاب الذهين من خالل اعداد برامج تدريبية و 
ــا ملعلمي املادة لكي يتمكنوا من القيام  منهجية لبناء و تطوير هذت املهارة ليس فقط لدى التالميذ بل ايضــ

ق مع املعايري العاملية للبناء املعريف. فضــــال عن ابملهمة وفق اســــس علمية مدروســــة و ليســــت اراالية ال تتف
قيام معلمي مادة احلســــــــاب من اعداد بعض الفعاليات و النشــــــــاطات 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 post-

primary 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 
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 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

ســــتمرا، ال ن يشــــكل تعليم احلســــاب اهتماما من قبل املؤســــســــات التعليمية العاملية، و يشــــهد تطورا م
يف احلياة اليومية ألي جمتمع انســــاين. و مادة احلســــاب تشــــكل املبادئ   اً احلســــاب حيتل دورا مهما و رئيســــ 

االســــــــــاســــــــــية االوىل لعلم الرايضــــــــــيات. ان اجملتمعات الرتبوية و املهتمة بتطوير تدريس الرايضــــــــــيات جعلوا 
و تنمية قابلية حل املشـكالت احلسـابية و العمليات احلسـابية يف املنهج الدراسـي ليتضـمن احلسـاب الذهين 

لتكون من العناصـــــــــــــر املهمة و اثبتة يف املنهج الدراســـــــــــــي. ومن املالحظ على التالميذ يف هذت االايم الم 
يتجهون مباشــرة حلل اية مشــكلة حســابية مهما كانت درجة تعقيدها اىل اســتعمال احلاســبة األكرتونية، او 

كل ذلك حـصـلنا على جيل يعاين ضــعفا يف اســتعمال الســاحة الذهنية حلل اللجوء اىل الورقة والقلم، فمن  
املشـــكالت احلســـابية يف املواقف اليومية. و من اســـباب هذا الضـــعف هو االفراط ابالعتماد على الوســـائل  

. فارهرت بعض الدراســـــــــات ان االســـــــــتخدام املفرط للحواســـــــــيب الكمبيوترية ممكن ان تورب  ةالتكنولوجي
ة التفكري الذهين، و قد يفقد التلميذ بعض الســـــلوكيات مثل حســـــن ا ط و احلســـــاب التكاســـــل يف عملي
ملس الباحث من خالل التحادب مع هؤالء التالميذ هناك تدين ملســتوى هذت املهارة و  (2)الذهين الســريع.

حلســابية و ذلك اللم، وبتشــجيع من املعلمني، االعتماد على الطريقة التقليدية و التطبيق اآلل للعمليات ا
ــجيعا من قبل املعلمني على ابتكار حلول اخرى تؤدي اىل النتائج   أحادية احلل، و يبدو الم مل يالقوا تشـــــــــ

. ان التشــجيع على اســتعمال احلاســبات يف املرحلة االبتدائية يف الواقع، يتعاريف مع حتقيق اهداف  هانفســ 
ــتعمال احلســـــــاابت الذهنية يف  ــيات يف مرحلة البناء، الن ذلك ســـــــيؤدي اىل اميد مهارة اســـــ تعليم الرايضـــــ

ان التشـــــجيع على العمليات احلســـــابية الرئيســـــة وعدم حتقيق هدف ربط اهداف الرتبية مع اهداف احلياة، 
اســتعمال الســاحة الذهنية لدى الطفل تتيح له امتالك القدرة على املشــاكل اليومية اليت تواجهه يف حياته. 
و مما ايدت ذلك االحســــــــــاا لدى الباحث هو ما اشــــــــــتكى منه بعض اولياء امور تالميذ عينة البحث من 

العلمـيات احلســــــــــــــابـية االربع حىت و لو هم مل يتمكنوا من اجراء  ءابآخالل مقـابالت اجرـيت معهم من ان  
كانت بســــــيطة و الم غري قادرين على التأكد من صــــــحة النتائج أللم تعلموا العمليات احلســــــابية بطريقة  
ــعف  ــاعل اآلا: هل هناك عالقة، وفق الضـ ــكلة البحث من خالل التسـ ــماء و بغري فهم. لذا برزت مشـ صـ

ــابية  اليت تعاين هذت اجملموعة من خرجيي املرحلة اال بتدائية، بني احلســـــــــــاب الذهين و حل املشـــــــــــكلة احلســـــــــ
 ؟لديهم

 أهمية البحث:

تبقى مهارة احلســاب الذهين، رغم من انتشــار احلاســبات العلمية املتطورة يف احلياة، أمرا ضــروراي ينبغي 
ــتغنـاء عنهـا، ملـا لبنـاء هـذت املهـارة لـدى تالميـذ املرحلـة االب تـدائيـة يف تنميتـه و تطويرت و ال ميكن لنـا االســــــــــــ

تكوينهم و بناء الصـحيح للتفكري الرايضـي و حل املشـكالت احلسـابية ببسـاطة و دقة. ان االهتمام بتنمية  
مهارة احلســـــــــاب الذهين تؤدي تقوية حاســـــــــة االنتبات و التفكري. ان من اهم املشـــــــــاكل اليت يعانيها تالميذ 

ــائل اليت حتتاج اىل تفكري،  املرحلة االبتدائية، كما هو جلي و واضــــــح، هو تنامي العجز للتال ميذ امام املســــ
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ـلذا فـان االهتمـام العـال يف بنـاء هـذت املهـارة عنـد املراحـل من تكوين التلميـذ يف املراحـل االبتـدائيـة ال جيـب   
ــيـات يف الوالايت االمريكيـة  إمهـاهلـا و االغفـال عنهـا. اىل ذلـك حـدد اجمللس الوطين ملعلمي مـادة الرايضــــــــــــ

ـصــــوصـــــا يف الكتب املنهجية و دعا اىل االهتمام به، معتربا اايت ( مله7املعييار رقم ) ارة احلســـــاب الذهين خ
ــفوف االوىل للتعليم، ـصـ ــية يف ال ــاســ ــاب الذهين جزءا مهما من االدراك  (3)ابنه مهارة اســ و تعد مهارة احلســ

يم الرايضية و الرايضي يف حياة التالميذ حيث انه يزود التالميذ ابملعلومات عن مدى فهمه وادراكه للمفاه
هلذا  (4)العالقات بينهما، حيث تلعب تلك املهارة دورا اســــاســــيا يف تعلم اخرى مع النمو العقلي للتلميذ. 

جاء البحث للكشـف للتعرف و الكشـف عن مسـتوى هذت املهارة لدى خرجيي املرحلة االبتدائية، سـيما و 
تنمية احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية  ان التوجهات الرتبوية العاملية تتجه  و العمل اجلاد على  

ــاعدة على ذلك،  لدى املتعلم يف مراحله االوىل، وهذا لن يكون إال من خالل تطوير طرائق التدريس املســــــ
فامهية هذت الدراســـــــــــة تنبثق من امهية احلســـــــــــاب الذهين املؤدي اىل التفكري الســـــــــــليم يف حل املشـــــــــــكالت 

 احلسابية.
 هدف البحث الى:

عن مســــتوى مهارة احلســــاب الذهين و قابليتهم على حل املشــــكالت احلســــابية وهل هناك  الكشــــف .1
 من ضعف يواجه خرجيي املرحلة االبتدائية خارج املدرسة.

 الكشف عن العالقة بني مهارة احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية لديهم. .2
 حدود البحث:

 إقتصر البحث احلال على:
 االبتدائية لتالميذ تربية الكرخ الثالثة/ قضاء الكارمية خارج املدرسة.خرجيي املرحلة  .1
 .2018/ 2017العام الدراسي   .2

 مصطلحات:

 الحساب الذهني 
عرفه اجمللس الوطين ملعلمي مادة الرايضـــــيات ابنه: مهارة حياتية اســـــاســـــية تســـــاعد يف تنمية الثقة لدى 

 (5)ضية بدقة و بسرعة.التالميذ و اعلهم ميتلكون املهارة حلل مسائل راي

 
3 -  National Council of Teacher of Mathematics (2000): Principles & Standers for School 

Mathematics, Reston, Va.: NCTM. 
رسالة   ،مدى اكتساب طلبة املرحلة االساسية ملهارة احلساب الذهين يف ضوء مناهج الرايضيات احلديثة  :( 1997لاد )  ،قاسم  -4

 .45جامعة بغداد. ص ،كلية الرتبيةابن اهليثم  ،ماجستري غري منشورة
5- National Council of Teacher of Mathematics (2000): Principles & Standers for School 

Mathematics, Reston, VA.: NCTM:21. 
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ــتعمال الورقة و  ــابية بدون اســ كما وعرفته جوديث ســــودر: ابنه القدرة على اجياد انتج العمليات احلســ
القلم، او اي مســاعدة اخرى، وذلك عن طريق االســرتجاع الســريع و اللحظي  صــائص االعداد، والقدرة 

 (6)يذ تلقائيا او يكتسبها ابلتعلم.على اجياد االجاابت ابستعمال اسرتاتيجيات يقوم  ا التلم
بينما عرفه آخرون، ابنه: االجابة الشــــفوية الدقيقة من قبل التلميذ ملســــالة حســــابية من دون اســــتعمال  

 (7)ادوات القياا.
 أما التعريف اإلجرائي الذي أعده الباحث هو:

احلســــابية شــــفهيا و امكانيته على  احلســــاب الذهين على انه قابلية التلميذ على اعطاء نتائج العمليات 
ـصــــــر وقت من دون اللجوء اىل اســـــــتعمال   تطبيق القواعد الذهنية بدقة للوصـــــــول اىل االجابة او احلل يف اق

 الورقة والقلم او االستعانة ابداة حسابية او معني خارجي.
 املهارة:

علمه الفرد حركيا و عقليا عرفها اللقاين و آخرون: هي االداء الســــــــــــهل والدقيق القائم على الفهم ملا يت
 (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:

ـصـــــل عليه التلميذ من جراء عملية التعلم   ـصـــــحيحة تؤدي به اىل ابلا ذلك النشــــــاط العقلي الذي حي ال
 سلوك طريقة سهلة ودقيقة و سريعة يف آن واحد.

 املشكلة الحسابية:
ــؤاًل ميـثل حتـدايً للفرد و يتطـلب حاًل. بينمـا عرفهـا الـباحـث   (10)عرفهـا امحـد نور ابلـا لـثل موقفـاً او ســــــــــــ

ــية واليت يتطل ب منه اجياد حل، هي املوقف الذي يواجهه التلميذ حيتوي على جمموعة من العالقات الرايضــ
 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. 

جملة جامعة   ،مدى اكتشاف طلبة مرحلة التعليم االساسي يف االردن ملهارة احلساب الذهين  ،و علي ا طيب  ،فاروق املقدادي  -7
 .78- 77ص ،دمشق  ،2العدد  ،19اجمللد  ،( 2003)، دمشق 
عامل   ،املطبعة النموذجية للووفسيت  ،: معجم املصطلحات الرتبوية يف املناهج و طرق التدريس،و علي اجلمل   ،امحد اللقاين  -8

 القاهرة.  ،الطبعة االوىل ،(1996الكتب )
 . 519- 518(، ص1984)  ،مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة. ،و آمال صادق علم النفس الرتبوي ،احلطب فؤاد ابو -9

 -االمارات العربية املتحدة   ،التفكريمقدمة عربية يف مهارة   -و شاكر عبداحلميد و خليفة السويدي، تربية التفكري امحد نور  -10
 . 174- 173ص   ،دار القلم للنشر والتوزيع، (2005ديب ) 
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اليت يســــلكها التلميذ ابســــتخدامه املعلومات و املهارات اليت  أما حل املشــــكلة احلســــابية: فهي الطريقة 
تعلمها و اكتسـبها سـابقا ملواجهة موقف ما، و الذي يتحتم عليه اعادة تنظيم ما تعلمه سـابقا ليطبقه على 

 (11)لذي يواجهه.املوقف ا
يف حني عرفها الباحث ابلا الطريقة اليت يتبعها التلميذ عند تعرضـــــــــه ملواقف متعددة تقابله يســـــــــتخدم 

 فيها معلومات كان قد تعلمها و مهارات اكتسبها يف مدرسته او حياته اليومية.
 االطار النظري و دراسات سابقة:

 االطار النظري:
ـصــول  يطلق على احلســـاب الذهين  ســـابقا ابحلســـاب اهلوائي او احلســـاب ال حيتاج اىل الورقة والقلم للح

على نتائج عمليات حسـابية مثل اجلمع والطرح و الضـرب والقسـمة، بل يعتمد هذا الـصنف من احلسـاب 
على حركة تلك العمليات احلســــــــابية االربع يف ذهن التلميذ ليعطي نتائج حلل مشــــــــكلة حســــــــابية كان قد 

 تعريف هلا.
 حددت طرائق تدريس الرايضيات للحساب الذهين اهدافا رئيسة منها: و قد

على املســــــــــــتوى الرتبوي: هذا اهلدف الى امهيته من كونه احد الوســــــــــــائل املهمة و الناجحة يف تنمية  
ــرعـة، والـذي جيعـل درا  قـابليـة التفكري واليت تعطي للعقـل مرونـة االنتقـال من اســــــــــــــرتاايـة اىل اخرى بســــــــــــ

دروا النشــطة و احليوية و ابلتال تســاعد على خلق املواقف االجيابية لدرا الرايضــيات.  الرايضــيات من ال
 ان اهلدف الرتبوي للتدريب على مهارة احلساب الذهين حيقق لنا مقاصد مهمة منها:

بناء جســـــــر الوصـــــــول اىل احلقائق الرايضـــــــية من خالل تطبيق بعضـــــــها و اليت تؤدي ابلتال اىل تطوير  (أ
 ملادة الرايضيات.معرفة التلميذ 

 يثري لدى التلميذ عنصر االاثرة و االنتبات املستمر للدرا. (ب
ان التدريب املســـــتمر للتلميذ على مهارة احلســـــاب الذهين تزيد من ثقته بنفســـــه و تســـــاعد كثريا على  (ت

 (12)ابراز قابلياته العقلية و االستفادة منها.
ـصــــــلحية اليت يتعريف فيها التالميذ اىل  ـصــــــلحي:  ا هذا اهلدف من احلاجة الضـــــــرورية و امل اهلدف امل
مواقف عملية يف حياته اليومية. فاننا جند الكثري من الناا يف الســــوق و حىت من االميني الذين ال يعرفون 

للهجة العراقية )حساب عرب(،  القراءة والكتابة هلم دراية يف اجراء احلساب الذهين، حيث يطلقون عليه اب
و بشـكل سـريع و بدقة مضـبوطة، وذلك حبكم اعماهلم اليت تتطلب منهم اتقالا يف عمليات تداول السـلع 
ســواء يف البيع او الشــراء. يف حني، ومن املؤســف، ان جند الكثري من املتعلمني يســتعينون اباللة احلاســبة او  

 
، 2006  ،دار الكتاب اجلامعي  ، االمارات العربية املتحدة  -العني  ،اساليب و اسرتاتيجيات تدريس الرايضيات  ،زيد اهلويدي  -11

 .195ص
 .150، الطبعة االوىل، ص2012 ، العراق ،معاهد املعلمني -الرابع طرائق تدريس الرايضيات للصف ،وزارة الرتبية العراقية -12
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وميــة. وهــذا يظهر عجزهم عن القيــام ابحلســــــــــــــــاب الــذهين يف الورقــة والقلم الجيــاد نتــائج احلســــــــــــــــاابت الي
 (13)التعامالت اليومية سواء يف السوق او غريت.

 دور احلساب الذهين ف تعلم مادة الرايضيات:
مواصـــلة مع ما اشـــاران اليه ســـابقا، اصـــبح واضـــحا ان تعلم مهارة هذا النوع من احلســـاب يســـاعد كثريا 

العمليات االربع و فهم االعداد و تداخلها يف العمليات احلســــــــــابية من خالل على بناء و ترســــــــــي  معاين 
للمشــــكالت احلســــابية اليت   تطبيق قواعد تعتمد على خطط للوصــــول اىل نتائج تلك املواقف او اجياد حل  

ـــيب  ـــبة و احلواســــــــــــ ال تعتمـد التعقـيد اـلذهين يف احلـل. ال ميكن ألحـد ان ينكر مـا تقوم ـبه اآلالت احلـاســــــــــــ
صـــــــــــــوصـــــــــــــا لتالميذ املرحلة األلك رتونية من دور مهم، و ابلرغم من كل ذلك إال ان تعلم هذت املهارة، و خ

االبتدائية له االثر البالغ يف تعلم مادة الرايضــــيات، ألنه ميثل الفضــــاء االفضــــل لفحص قابلية التالميذ على  
 ابلتال هو املســـــتهدف تفكيك االعداد و تركيبها، فضـــــال عن التحقق من فاعليتها، الن احلســـــاب الذهين

 (14)من قبل الرايضيات.
 ال يتناها عنه، جنمل بعضا منها: اً لذا فتعلم احلساب الذهين و لوسباب اآلتية يكون له دور 

ــاعد على توجيه اجلهد العقلي   (أ ــيســـ ــبل اتقانه فانه ســـ ان التلميذ اذا تدرب على احلســـــاب الذهين و ســـ
 احلسابية او املواقف اليت يواجهها.بشكل جيعله يتمكن من اعطاء حاًل للمشكالت 

ان اكتســـــــــاب التلميذ الدراية والتدريب على اســـــــــتعمال احلســـــــــاب الذهين ســـــــــتزيد من معرفته حبقائق  (ب
 االعداد و العمليات احلسابية اليت ارى عليها بعمق اكثر.

يف حل لكن التلميذ من االجراءات احلسـابية بـصورة متقنة، ويسـتطيع توجيه تفكريت بشـكل اكثر دقة   (ت
 املشكالت و املواقف.

 نتائج تعلم احلساب الذهين:
كّ ن التلميذ من إدراك العالقة بني االعداد بعمق اكثر.  اوال: مي 

 اثنيا: له دور فاعل يف استخدام خواص العمليات احلسابية مثل خاصة التوزيع و التجميع.
ــاب الذهين يربز قابلية التلميذ على التفكري و قدرته  ــا يقوم املعلم اثلثا: احلســـ ــوصـــ ـصــ على االبداع و خ

 بتشجيع التلميذ امام اقرانه عن كيفية الوصول اىل احلل ذهنيا.
 رابعا: يبدد حاجز ا وف لدى التلميذ من تعلم مادة الرايضيات.

خامســــــا: خيلق حالة التباري واملنافســــــة لدى التالميذ عندما يعريف الدرا كألغاز و ألعاب حســــــابية،  
  عن خلقه جوا من املرح والتسلية.الجياد الناتج، فضال

 
الصعوابت اليت تواجه تالميذ املرحلة االبتدائية يف احلساب الذهين من وجهة   ،و تغريد عبدالكارم الطائي  ،كري  رفات عزيز  -13

 . 244- 243ص  ،2011 ،10/47العدد  ،جملة الفتح ،نظر معليمهم
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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ـصــــــوصـــــــا عندما يتابع حل زمالئه للمســـــــألة احلســـــــابية    ســـــــادســـــــا: ينمي لدى التلميذ التفكري حبرية خ
 .(15)ذهنيا.

 مصطلح املشكلة احلسابية:
ميكن فهم املشــــكلة احلســــابية على الا ســــؤال يبحث عن جواب. و ينبغي االشــــارة هنا ان كل ســــؤال 

اقصــد مثال ان ســؤاال ما قد صــعب حله لتلميذ يف الصــف الثالث االبتدائي و لكنه مشــكلة حســابية،   دعي  
ــية بني تلميذ و  ــابية لتلميذ يف صــــــف متقدم عليه، وذلك الختالف املعرفة الرايضــــ ــكلى حســــ ال يعترب مشــــ

 آخر. و لكي يشكل السؤال فعال مشكلة حسابية تواجه التلميذ ينبغي توافر الشروط اآلتية منها:
 مل التحدي للتلميذ بطريقة تدفعه اىل اجياد اجلواب للمسألة.توافر عا (أ

 عندما يكون التلميذ يف وضع ال يستطيع حل املسألة ابلطرق املعروفة لديه. (ب
و لكي يكون التحدي فاعال اذا تتطلب من التلميذ خلفية ال الا  ا من املعلومات احلســــــــــــــابية مع   (ت

 (16)ابجوبة يكون فيها احلل للمسألة.القابلية على ربط االفكار للخروج 
 ضرورة تعلم حل املشكالت احلسابية:

التدريب على املشـــــــــــكالت احلســـــــــــابية يعد من الضـــــــــــرورايت املهمة يف حياة كل فرد ينبغي تعلمها   ن  إ
ـصـــبح قادرا على مواجهة املواقف يف احلياة اليومية،  واتقالا. يتعلم التلميذ يف املدرســــة اســــرتاتيجيتها لكي ي

 كل ســــــــــــاعة. ان امهية وذلك ان احلياة بطبيعتها ليســــــــــــت اثبتة املواقف بل هناك اديد يف كل يوم، بل يف
ــبحت من املشــــــكالت التعليمية حتيط ابلتلميذ من اجلوانب ــابية اصــــ ، كلها  تقنيات حل املشــــــكالت احلســــ

االمر الذي يدعو واضـــــــــعي الربامج التعليمية تدريب التلميذ على اســـــــــرتاتيجيتها مبســـــــــتواي ا املختلفة لكي 
ـصــائبة فيما يواجهه من مشـــكالت ي على ان   (William Pronerومية. ويؤكد )ميكن من اختاذ القرارات ال

احــد اهم عوامــل التعليم الراقي، يبــدأ من املعلمني و مــدى إملــامهم مبــا يفكر بــه التلميــذ عنــدمــا توجــه إليــه 
صــــــــــــــوصــــــــــــــا اذا كـاـنت غري مـ  لوـفة ـلدـيه، و ـلذـلك اتفق مؤخرا على ان الـتدرـيب على حـل أاملشــــــــــــــكـلة و خ

 (17)ريس مادة الرايضيات.من االهداف الرئيسة لطرق تد د  املشكالت ع  
 دراسات السابقة:ال

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 
 األخرى؟املرحلة ا امسة االبتدائي ملهارة احلساب الذهين و هل هناك عالقة بينه و بني املهارات احلسابية  

ـمدارا ابملنطـقة    ةالثـ ( تلمـيذة من تـلك املرحـلة و اجرـيت يف ث279حـيث كـاـنت عيـنة البحـث تتكون من )

 
 .27صفحة  ،2006 ،الراييف ،دار الراييف للطباعة ، مهارة احلساب الذهين ،مسرية الرتكستاين -15
 .88، الطبعة االوىل،ص 2012 ، العراق ،معاهد املعلمني -الرايضيات للصف الرابع طرائق تدريس  ،العراقية وزارة الرتبية -16
- 242ص    ، 2011  ،مصر العربية  ، دار الفكر العريب  ،نظرايت و تطبيق  -طرائق تدريس الرايضيات  ،امني  امساعيل حممد  -17

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 

ــتوى املقبول تربواي يف عن القيـــام مبقـــابالت مع التلميـــذات احلـــاصــــــــــــــالت على درجـــا ت اعلى من املســــــــــــ
 االختبارين. مث بعد حتليل البياانت فكانت من بني النتائج اليت توصلت:

ــتخدام   (أ ــتخداما لديهم كانت اســـــ ــاب الذهين اســـــ ــرتاتيجيات احلســـــ ان تليمذات عينة البحث اكثر اســـــ
ــحة على مها ــرتاتيجيات الذهنية الواضـــ ــاب ا ورازميات الكتابية ذهنيا، و اكثر االســـ ر ن تتمثل احلســـ

 من اليسار اىل اليمني و التحليل و تكرار اجلمع و التوزيع اجلمعي.
 كان متوسط ادائهن ملهارة احلساب الذهين اقل من املستوى املقبول تربواي. (ب
ان هنــاك عالقــة بني ادائهن )تلميــذات عينــة البحــث( ملهــارة احلســــــــــــــــاب الــذهين وادائهن للمهــارات  (ت

 (18)احلسابية االساسية.
أماا احملااولاة االخرى كاانات بعنوان )تقييم مهاارة احلساااااااااااااب الاذهين و دورهاا ف التحكم ف حال 

 املشكالت الرايضية عند تالميذ الصف السادس االبتدائي(
، (19)لبعض مدارا مدينة قســنطينة   -لت جمرايت هذت احملاولة يف مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشــعبية

ــر مـدارا، تنـاولـت البـاحثـة اجلـانـب النظري و (  284حيـث بلغ حجم العينـة ) تلميـذا موزعني على عشــــــــــــ
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 

ــاب اـلذهين  اجلـاـنب التطبيقي ، ـفاســــــــــــــفرت النـتائج عن ان اغـلب درجـات التالمـيذ يف اختـبار مهـارة احلســــــــــــ
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. 
على تالمياذ املرحلاة االبتادائياة بعنوان )الصاااااااااااعوابت اليت تواجه  فيماا جااءت حمااولاة اخرى اجريات 

 تالمذة املرحلة االبتدائية ف احلساب الذهين من وجهة نظر معلميهم(
( معلم و معلمة منتســـــــبني للمدرايت الرتبية العامة يف 100اجريت يف مدينة بغداد لعينة حبث بلغت )
م. و كانت اداة البحث اليت بناها الباحثتان   2010/2011الكرخ االوىل والرصــافة االوىل للعام الدراســي  

ـصــــعوابت اليت تواجه التالمذة يف احلســـــاب الذهين وت التاكد من   29مكونة من   فقرة تعريف  ا خمتلف ال
صـــــــــــــــدق و ثـبات االداة و بعـدهـا طبقـت االداة على عيـنة البحـث من املعلمني و املعلمـات. و بعـد حتلـيل 

ـصــــائيا، اعتماد ا على الوســـــط املرجح و الوزن املرجح، فتوصـــــال اىل نتائج مهمة و هي ضـــــعف  البياانت اح
قدرة التالميذ على اعطاء فكرة شــــــــفهية ســــــــريعة تكون قريبة من الواقع من دون اســــــــتخدام اي من ادوات 

 
قته ابملهارات احلسابية االساسية، رسالة رمية سعيد البلوشي، احلساب الذهين لدى تلميذات الصف ا امس االساسي و عال  -18

 . 12-1ص  ،2003 ،ماجستري غري منشورة، جامعة السطان قابوا / كلية الرتبية
 كم عن العاصمة اجلزائر.   400مدينة جزائرية تقع شرق اجلزائر و تبعد  -19
الرايضية عند تالميذ الصف السادا سليمة قاسي، تقييم مهارة احلساب الذهين و دورها يف التحكم يف حل مشكالت    -20

جامعة منتوري/ كلية العلوم   ،االبتدائي، دراسة ميدانية لتقييم لعينة من املدارا االبتدائية مبدينة القسنطينة، رسالة ماجستري غري منشورة
 .217، ص2007االنسانية و العلوم االجتماعية، مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية، 
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 27:  العدد

القياا او اجراء العمليات احلســـابية بدقة و ابلورقة والقلم، فضـــال عن ضـــعف قدر م الذهنية للوصـــول اىل   
ــا على نتائج  ــعف قدرة ايضـ ــري للعدد، و ضـ ــتعمال خواص االعداد و النظام العشـ ــبوطة من خالل اسـ مضـ

 (21)ربط النتائج ببعضها البعض.
ف حني متات حمااولاة اخرى بعنوان )العالقاة بني احلسااااااااااااب العاددي و احلسااااااااااااب الاذهين ف ماادة  

 الرايضيات لدى طلبة الصف الثالث املتوسط(
ـصــــــــــف 240مدينة بغداد حيث بلغ حجم العينة )نفذت هذت احملاولة يف  ( طالب و طالبة من طلبة ال

اعد الباحث اختبارين احدمها  (22)الثالث املتوســــط موزعني على مدارا جانب الرصــــافة من مدينة بغداد.
 26فقرة اســـتمرت احملاولة  30فقرة، و اآلخر للحســـاب الذهين تكون من  40للحس العددي خللف من 

ــتوى يوم، منها توصــــــل   ــتوى املقبول و ان مســــ ــتوى احلس العددي منخفض دون املســــ الباحث اىل ان مســــ
احلســــــــــاب الذهين لدى طلبة العينة متوســــــــــط، و اســــــــــتدل الباحث ان هؤالء االفراد ابمكالم اجراء بعض 

 (23)احلساابت الذهنية و وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا.
ــبق من احملاوالت اليت تناول ت العديد من املتغريات، فضــــــــــال عن فئات عمرية خمتلفة و اتضــــــــــح مما ســــــــ

ملراحل دراسية ممتنوعة، ولكنها يف حدود علم الباحث الم مل يتناولوا يف دراستهم متغريات احلساب الذهين 
ــتفاد من ادوات اليت بناها الباحثون و يف  ــتبعد الباحث انه اســـ ــابية معا. و ال يســـ و حل املشـــــكالت احلســـ

 ة املالئمة و يف تفسري النتائج.اختيار املنهجي
 منهجية البحث و إجراءاته:

 منهجية البحث: 
اســـتخدم الباحث املنهج الوصـــفي، فهو املنهج املناســـب ملثل هذت الدراســـة، النه يعىن بدراســـة الظاهرة  

 قيد البحث، فضال عن اجياد العالقة بني املتغريات.
 :مجتمع البحث

ــة االبتــدائيــة للــدور االول يف حمــافظــة   تكون جمتمع البحــث من جمموع تالميــذ خرجيي املرحلــة الــدراســـــــــــــ
. و اسـتفاد الباحث 2018-2017بغداد/ الكرخ الثالثة ملدارا قضـاء الكارمية املقدسـة للعام الدراسـي 

صـــــــــــــــاء يف املـديريـة العـامـة للرتبيـة/ الكرخ الثـالثـة لتحـديـد عـددهم   ــعبـة االح ( تلميـذ 2548)من تعـاون شــــــــــــ
( توزيع افراد جمتمع البحث يف مدارا قضــــــــــاء الكارمية املقدســــــــــة/ حمافظة  1وضــــــــــح اجلدول )يوتلميذة.  

 بغداد.

 
الذهين من وجهة نظر ك  رفات عزيز   -21 االبتدائية يف احلساب  املرحلة  تواجه تالمذة  اليت  الصعوابت  تغريد عبدالكارم،  ري و 
 . 274-  235ص ، 2011 ،، تشرين االول47جملة الفتح العدد  -جامعة دايىل  ،معلميهم
 ة والثالثة.الرصافة من مدينة بغداد فيها ثالب مدرايت عامة للرتبية: الرصافة االوىل و الثاني جانب -22
 ، رشيد صيداوي، العالقة بني احلس العددي و احلساب الذهين يف مادة الرايضيات لدى طلبة الصف الثالث املتوسط  غسان  -23

 .2008  ،بغداد ،العراق ،ان اهليثم -رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد/ كلية الرتبية
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ــاء  1جـدول ) ( يوضــــــــــــــح عـدد امـلدارا و تالمـيذهـا جملتمع البحـث موزعني حســــــــــــــب اجلنس يف قضــــــــــــ
 الكارمية املقدسة

 املديرية العامة للرتبية /بغداد
 الكرخ الثالثة

 عدد خرجيي املرحلة االبتدائية املدارا االبتدائيةعدد 

 تلميذات تالميذ خمتلط إانب  ذكور 
 1275 1273 23 5 8 قضاء الكارمية املقدسة

 عينة البحث:
اختار الباحث عينة البحث عشـــــــوائيا من ســـــــبعة مواقع مراكز تســـــــلية لولعاب الولكرتونية امع فيها 

ــة و ممن ابدى تالمـيذ عيـنة البحـث كلهم  ــاء الكـارمـية املـقدســــــــــــ خرجيي املرحـلة االبـتدائـية من مدارا قضــــــــــــ
ــؤ  ــة و قدم مســـــــ ــاركة يف هذت الدراســـــــ ــتعدادت من ا رجيني للتعاون و املشـــــــ ل تلك املراكز للباحث كل و اســـــــ

ــاهدوا اجراءات االختبارات. و ئالتســـــهيالت الجرا ــارة ان بعض اولياء امور التالميذ شـــ ها، و جدير ابالشـــ
 (.2تلميذا )من الذكور فقط( ينتمون لتلك املدارا كما يف اجلدول) 285ينة البحث مشلت ع

 ( يوضح املنطقة و عدد التالميذ الذين اشرتكوا يف البحث2جدول )
 عدد التالميذ الذكور املواقع )مراكز تسلية لولعاب االلكرتونية(

 31 1موقع 
 37 2موقع 
 45 3موقع 
 50 4موقع 
 33  5موقع 
 42 6موقع 
 37 7موقع 
 285 اجملموع

 :ادوات البحث
لكن الباحث من بناء اختبارين يقيس االول احلســـاب الذهين، و الثاين حلل املشـــكالت احلســـابية. و 

 اعتمد الباحث يف اعدادت لفقرات االختبارين االجراءات اآلتية:
 تدريسها.مناهج الرايضيات املعتمدة يف وزارة الرتبية و طرق  (أ

 الدراسات السابقة العراقية منها و العربية استفاد منها الباحث يف بناء ادوات حبثه. (ب
 زايرة بعض املدارا لغريف اطالعه على طرق التدريس الفعلية اب صوص للمرحلة االبتدائية املنتهية. (ت
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، و حماولة سليمة  (24)فبالنسبة الختبار احلساب الذهين، اطلع االختبارات يف حماولة غسان الصيداوي   
ـصـــــــف  (25)قاســــــــي   . وقد اســــــــتخلص منهما عددا من الفقرات املالئمة حملتوى كتاب الرايضــــــــيات املقرر لل

ــر فقرات الختـبار  الســـــــــــــــادا االبـتدائي يف مجهورـية العراق من نوع االختـبار من متعـدد و ت حتـدـيد عشــــــــــــ
 (.2احلساب الذهين، ملحق )

 :حل املشكالت الحسابية
الباحث مخس مشـكالت حسـابية الفراد عينة البحث و حـصر كل املشـكالت احلسـابية املوجودة اعد 

ــيات للمرحلة االبتدائية حيث يقيس هذا االختبار قدرة التلميذ على حل املشــــــــــــــكالت  يف منهج الرايضــــــــــــ
صـــــــــــــحيح  ــبة، و كذلك تقدي النتيجة و اجلواب ال ــابية من خالل اختبار العملية و االعداد املناســـــــــــ احلســـــــــــ

 (.3( لكل فقرة درجتان،ملحق )10للمسألة احلسابية املطروحة عليه، وكانت الدرجة )
 الصدق الظاهري الختبار الحساب الذهني و اختبار حل املشكالت الحسابية:

ـصــاص بطرائق   ـصــني و ا رباء من ذوي االخت عريف الباحث فقرات االختبارين على جمموعة من املتخت
حكم عليها من حيث صــــالحية كل فقرة من الفقرات اليت اعدها الباحث التدريس و مادة الرايضــــيات. لل

هلذا الغرضــــــــى، و كذلك مدى وضــــــــوح احللول اليت اقرتحها و مدى منطقيتها و ارتباطها بكل فقرة. على 
 .مجيعها ذا صارت الفقرات صادقة وصاحلةلضوء ذلك ت تعديل بعض الفقرات بناء مالحظا م، و 

كـل فقرة من   نوح الفقرات و حســــــــــــــاب املـدة الزمنـية الالزمـة لالجـاـبة عومن اجـل الـتأكـد من و ضــــــــــــــ 
تلميذ من خارج عينة البحث و اتضـح  35الفقرات، طبقت االختبارين على عينية إسـتطالعية مكونة من 

 كانت النتائج:و ان فقرات االختبارين واضحة.
والقلم و اســــــتغرق وقت ابلنســــــبة اىل فقرات احلســــــاب الذهين كان شــــــفهيا من دون اســــــتخدام الورقة  .1

صــــــــــــــحيحـة عن كـل فقرة بني ) ــتغرق كـل االختـبار  100-55االجـاـبة ال دقيقـة لكـل   15( اثنـية واســــــــــــ
 تلميذ.

و اما ابلنســـــبة الختبار حل املشـــــكالت احلســـــابية تكون االجابة ابســـــتخدام الورقة والقلم و اســـــتغرق  .2
 ( دقيقة.50-35االختبار ما بني )

االختبار احلساب الذهين و اختبار حل املشكالت احلسابية، فكان معامل و بتصحيح االجاابت عن  
ــعوبة الفقرات مقبوالً  ــعوبة ما بني )  صــ ــتوى صــ ــمن املدة اليت حددها 0.75-0.30مبســ ( حيث الا تقع ضــ

(Benjamin Bloom( وهي ما بني )0.8-0.20.) 
 التحقق من ثبات االختبارين:

صــــــــــــل الباحث على معامل الثبات لكل من ا ختبار احلســــــــــــاب الذهين و اختبار حل املشــــــــــــكالت ح
 Pearson Correlationو ابســـتعمال معامل ارتباط ) اً يوم  ةاحلســـابية و اعادة تطبيقه بعد مخس عشـــر 

Coefficient( حبيث بلغ معامل الثبات  ذت الطريقة )الختبار احلســــــــــــاب الذهين، يف حني بلغ 0.72 )
 

 مصدر سابق. ،الصيداوي -24
 مصدر سابق. ،قاسي سليمة -25
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ــا (، وهي قيم مقبولة تربواي تســـــمح بتطبيق فقرات 0.71بية )معامل الثبات الختبار حل املشـــــكالت احلســـ
( و 3(، وفقرات اختبار حل املشــــــكالت احلســــــابية، ملحق رقم )2اختبار احلســــــاب الذهين، ملحق رقم )

 استخدامها لغريف البحث العلمي.
 اجراء التطبيق لالختبارين عينة البحث:

نتهاء من االمتحاانت الوزارية للعام الدراســــــي اجريت تطبيق االختبارين على افراد عينة البحث بعد اال
ــيفية، حيث اشـــــــــــرف الباحث على ســـــــــــري اجراءات التطبيق و الذي   2017/2018 ـصــــــــ اي يف العطلة ال

 استغرق عشرين يوما.
 ملعالجة بيانات االبحث: الوسائل االحصائية املستخدمة

الختبارات التائية و معامل اســــــتخدم الباحث اال رافات املعيارية و االوســــــاط احلســــــابية، فضــــــال عن ا
صــــــــــــــــائيــة للعلوم   نلوجــابــة ع (Pearsonارتبــاط ) فقرات االختبــار، و اتبــاع خطوات برانمج احلزمــة االح

 (.Statistical Package for the Social Sciencesاالجتماعية )
 نتائج البحث و مناقشتها:

 ما هو متعلق بالسؤال االول:
ـصــــــــل عليها تالميذ عينة البحث يف االختبار الذهين كانت تنب للباحث من نتائج و  الدرجات اليت ح

( تبني ان متوســط درجات عينة 5.0( و عند املقارنة ابملتوســط الفرضــي البالغ )4.650مبتوســط حســايب )
ــائـيا ابتـباع االختـبار الـتائي لعيـنة  صــــــــــــ البحـث اـقل مـنه، ولكن عـند اختـبار دالـلة الفرق بني املتوســــــــــــــطني اح

( النااة T-Test(، اذ كانت القيمة التائية )0.05وجد الباحث انه دال عند مســــــــــــــتوى الداللة )واحدة، 
 ( يوضح ذلك.3( و هي اقل من القيمة اجلدولية. و اجلدول رقم )1.30هي )

يوضـــــح الوســـــط احلســـــايب و اال راف املعياري والقيمة التائية لدرجات التالميذ يف اختبار ( 3جدول )
 احلساب الذهين

اال ـــــــــــــــــــــــــــراف   الوسط احلسايب لعددا
 املعياري

القيمـــة التـــائيـــة  
 احملسوبية

ــة   ــمــــــــ ــيــــــــ ــقــــــــ الــــــــ
 اجلدولية 

مســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــوى  
 0.05الداللة

 غري دالة 1.97 1.31 2.26 4.650 285
يوضـــــح اجلدول اعالت ان مســـــتوى االداء لتالميذ عينة البحث يف اختبار احلســـــاب الذهين كانت دون 

ـصــــــــل اىل  املقبول، و يعتقد الباحث ان اســـــــــباب   ذلك التدين قد يعود اىل ان املناهج وطرائق التدريس ال ت
مستوى تنمية التلميذ وتطوير مهارة احلساب الذهين لديه، فضال عن التوريف الصحيح للحساب الذهين 
يف طرائق تدريس مادة الرايضـــــيات يف هذت املرحلة املهمة من حياة التلميذ من قبل معلمي املادة. املالحظ 

ـصـــل الباحث تتفق اىل حد كبري مع دراســــة رمية البلوشــــي اليت اجريت يف ســــلطنة عمان، ان النتائ ج اليت ح
 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  
( تني ان متوســط درجات 5.0رنته ابملتوســط الفرضــي البالغ )(. و عند مقا4.45كانت مبتوســط حســايب )

ــائيا ابتباع   ـصـــــ ــي، وكذا عند اختبار داللة الفرق بني املتوســــــــطني اح ــط الفرضــــــ عينة البحث اقل من املتوســــــ
(، اذ بلغت القيمة 0.05خطوات االختبار التائي لعينة واحدة و جد انه غري دال عند مســـــــــــتوى الداللة )

 ( يوضح ذلك.4(. و اجلدول )1.97( و هي اقل من القيمة اجلدولية )0.24التائية احملسوبة )
( يوضـح الوسـط احلسـايب و اال راف املعياري و القيمة التائية لدرجات تالميذ عينة البحث 4جدول )

 يف اختبار حل املشكالت احلسابية
اال ــــــــــــــــــــــــــــراف   الوسط احلسايب العدد

 املعياري
ــائيـــة   ــة التـ القيمـ

 احملسوبة
ــة   ــمــــــــ ــيــــــــ ــقــــــــ الــــــــ

 اجلدولية
مســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــوى  

 0.05الداللة
 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، 
و ذلك لضــعف القدرة على وضــع ا طط املناســبة للحل و هذا بطبيعة نتيجة لصــعوبة يواجهها التلميذ يف 
ــية العامة و عدم بذل اجلهد  ــبب اىل ضــــــعف عام يف القابليات الرايضــــ ــائب، و رمبا يعود الســــ ـصـــ التفكري ال

ــيــات و تبين الطرا ق التقليــديــة القــدميــة. و تنب ئبطرق التفكري و الفهم واالدراك يف تــدريس مــادة الرايضــــــــــــ
دراســة ســليمة قاســي اليت   للباحث ايضــا ان نتائج اليت حصــل عليها من جراء االختبار الا تتفق مع نتائج 

 اجريت يف مجهورية اجلزائرالشعبية الدميقراطية.
 ما هو متعلق بالسؤال الثاني: 

 هل توجد عالقة ارتباطية بني مهارة احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية؟
( ان معامل االرتباط بني احلســاب Pearsonنتائج البحث ارهرت للباحث ابســتخدام معامل ارتباط )

ــابية قد بلغ ) حل ــائيا وجد الباحث انه دال عند مســــــتوى 0.65املشــــــكالت احلســــ ـصـــ (، وعند اختبارت اح
(  5(، وهو يثـبت ان هـناك مثـة عالـقة بني املتغريين على الرغم من عـدم وجود ارتفـاع كبري. اجلـدول )0.05)

 يبني ذلك.
 ية لدى افراد العينة( يوضح معامل االرتباط بني احلساب الذهين و حل املشكالت احلساب5جدول )

ــة   مستوى الداللة درجة احلرية معامل االرتباط  ــائـيـــــ الـتـــــ ــة  الـقـيـمـــــ
 احملسوبة

ــة   ــائـيـــــ الـتـــــ ــة  الـقـيـمـــــ
 اجلدولية

0.65 300 0.05 8.779 0.112 
ــعيفاَ لدى تالميذ  ــابية ضــــ ــاب الذهين و حل املشــــــكالت احلســــ يظهر معامل االرتباط بني مهارة احلســــ

املهارات، اذ يبدو للباحث ان هناك حلقة ضــــــائعة بني احلســــــاب الذهين و العينة، و هو متبادل بني تلك 
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 

ــليم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية و جعلهم قادرين على املشــــــكات   امللحة فيما لو اردان تنمية التفكري الســــ
 احلسابية، و ابستخدام طرق متنوعة.
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و عليـه يتضــــــــــــــح من نتـائج البحـث احلـال ان هنـاك معـامـل ارتبـاط بني متغريات البحـث و كـانـت دالـة 
ــائيا، وهذا قد يعود اىل وجود عوامل مشــــــــرتكة ب ـصـــــ ني تلك املتغريات و ان التالميذ يورفون مهار م يف اح

كل من تلك املتغريات، و كشــــف البحث ايضــــا عن وجود ضــــعف عام و مشــــرتك يف احلســــاب الذهين و 
حل املشـــــكالت احلســـــابية و انه ابالمكان حتســـــني مســـــتوى االداء لدى التالميذ اذا ما حفزت اهلمم و ت  

 اعداد برامج خاصة لذلك.
 االستنتاجات:

 استنتج الباحث من النتائج اليت توصلت اليه هذت الدراسة، اآلا:
ــعيفة  ن  إ .1 ــابية ألفراد عينة البحث كانت ضــ مســــتوى مهارا احلســــاب الذهين و حل املشــــكالت احلســ

 االداء.
هية حلل املشكالت احلسابية اليت تعرضوا  اهناك صعوبة لدى التالميذ العينة يف اعطائهم االجوبة الشف .2

 هلا.
هناك عالقة ارتباط موجبة بني احلســـــــــــــاب الذهين و حل املشـــــــــــــكالت احلســـــــــــــابية لدى تالميذ عينة  .3

 البحث.
 التوصيات:

ـصــــل عليها الباحث من هذت الدراســـــة، فانه إقرتح بعض التوصـــــيات يف دعم  عطفا على النتائج اليت ح
 تنمية مهارة احلساب الذهين و القدرة على حل املشكالت احلسابية، وكما  ا:

تلقى على عاتق معلم الرايضــــــــــيات مهمة تعليمية أال و هي قيامه بتبين اســــــــــرتاتيجية التشــــــــــجيع على  .1
ـصـــــممها هلذا الغريف تســــــاعد التالميذ على تنمية و  اســــــتخدام احلســــــاب الذهين يف مواقف متعددة ي

 تطوير هذت املهارة املهمة يف حيا م.
بيــة العراقيــة تنظيم دورات تــدريبيــة ملعلمي مــادة على املــديريــة العــامــة لالعــداد و التــدريــب يف وزارة الرت  .2

الرايضــيات يف املرحلة االبتدائية تتضــمن طرائق حديثة و فاعلة لبناء القدرة والقابلية لدى تالميذ هذت 
 دف اىل تدريب اســــاليب املرحلة االســــاســــية من مســــرية التلميذ التعليمية. فضــــال عن احتوائها على 

 الذهين وحل املشكالت احلسابية بطريقة سهلة ومفهومة. التالميذ على استخدام احلساب
ــفية تركز على تنمية مهارة احلســــــــاب الذهين و حل  .3 ــئلة صــــــ ــيات اعداد اســــــ على معلمي مادة الرايضــــــ

 املشكالت احلسابية اثناء تدريس املادة، مما اعل الصف ذو فاعلية غري ممل.
صــفوف االوىل ينبغي تدريب التالميذ على مهارة احلســاب الذهين و حل امل .4 شــكالت احلســابية منذ ال

ـصـــغرية مث اىل االعداد االكرب مع   لكي تنمو املهارة بطريقة تراكمية، حبيث تكون البداية من االعداد ال
 تقدم التلميذ يف مراحله الدراسية.

 مقترحات لدراسات الحقة:

 دراسة، وهي كاآلا:خلا هذت املقرتحات بناء على ضوء النتائج اليت حصل عليها الباحث من هذت ال
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تبين وزارة الرتبية مشـروعا يكشـف عن االسـباب اليت أدت اىل رهور هذت الضـعف يف مهارة احلسـاب  .1 
 الذهين و حل املشكالت من خالل ورش عمل مع معلمي مادة الرايضيات.

ــة اخرى يتم اجرا .2 ــرحية خرجيي املرحلة االبتدائية تتكون عينة البحث من البناتع تبين دراســـــ  ها على شـــــ
 عام، لغريف املقارنة بني اجلنسني. 14-12لوعمار ما بني 

ــاب اـلذهين يف دـقة وضــــــــــــــع احللول  .3 حمـاوـلة ـتدريبـية عملـية للتعرف على ـفاعلـية اســــــــــــــرتانيجـيات احلســــــــــــ
 للمشكالت احلسابية.
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Peaceful Transformation of Power in Light of the 

Republic of Iraq Constitution  
 Humairy-Assist. Lect. Firas Issa Al  (1) الحميريم.م فراس عيسى 

 Assist. Lect. Sabah Muhammad Jabir               (2) م.م صباح محمد جبر

 الملخص

إذ يشـــــكل هذا    ،اغلب الدول الدميقراطية قد اهتمت بشـــــكل كبري مببدأ التداول الســـــلمي للســـــلطة ن  إ
ـصــرية  املبدأ ضـــماان من ضـــماانت حقوق االنســـان كونه يشـــكل حاجزا منيعا ضـــد االفكار الدكتاتورية والعن

إذ جند ان وجود هذا  ،لذا يعد هذا املبدأ من املبادئ الثابتة واملســــتقرة يف القانون الدســــتوري ،االســــتبدادية
ورغم ذلك فأن هذا املبدأ ال يتحقق اال إذا حتققت ضــــــــــــماانته   ،املبدأ حيقق االمن واالســــــــــــتقرار يف اجملتمع

ــالمة ونزاهة عملية   ــعب يف اختيار حكامهم وســـــــــــ ــراك الشـــــــــــ املتمثلة ابلتعددية احلزبية احلقيقية وعملية اشـــــــــــ
  السلطة وحتديد عدد مرا ا.فضال عن التأكيد على مبدأ حتديد مدة تول ،االنتخاب

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 
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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

ــمنا على مبدأ أســــاا يف االنظمة الد ــراحة أو ضــ ــتورية اليت تتجه اغلب الدول يف العامل اىل النص صــ ســ
تبتعد عن الظلم واالســــتبداد، اال وهو مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة، فالســــلطة منذ وجودها تشــــكل قيداً 
ــتبدة وراملة للمجتمع   ــلطة ان مل تكن عادلة فألا تكون مســــ ــال من ان الســــ ــان فضــــ ثقيال على حرية االنســــ

ــلطة يشــــكل هدف ــلمي للســ ــوع التداول الســ ــفها  مجاهريايً   اً الذي حتكمه، ومن هنا فأن موضــ للحد من تعســ
واســــــــتبدادها. وتربز امهية ذلك املبدأ يف كونه ميثل الركن االســــــــاســــــــي يف النظم الدميقراطية اليت تعين حبقوق 
االنسـان وتـصون كرامته فهو ميثل النمط املدين للسـلطة ضـد النمط العسـكري أو الدكتاتوري املسـتبد، ورغم 

ـصـــــوص القانونية اليت عاجلت ذلك ذلك فأن هناك اشــــــكاليات يف حبث هذا امل وضــــــوع تكمن يف نقص الن
يف تطبيق ذلك املفهوم تتمثل بقلة  ةاملفهوم )مفهوم التداول الســـــــــــــلمي للســـــــــــــلطة( مع وجود معوقات كبري 

ـصــــــادية والســـــــياســـــــية، فضـــــــال عن قلة الوعي لدى الشـــــــعوب يف اختيار  الوعي والظروف االجتماعية واالقت
جود التوازن القانوين بني سـلطات الدولة، و دف ا ويف يف هذا املوضـوع حكامهم وبناء دولتهم مع قلة و 

ــتور مجهورـية العراق لعـام  فقـد اعتمـدان منهجـية هـذت اـلدراســـــــــــــــة ابلتحلـيل والتطبيق واملقـارـنة إذ اخرتان دســــــــــــ
ـصـــر للوقوف على ضــــماانت ذلك املبدأ   2005 النافذ ومقارنته مع دســــتور الوالايت املتحدة االمريكية وم
قاته، اما فيما يتعلق يطة البحث فقد قســـــمنا موضـــــوع التداول الســـــلمي للســـــلطة يف ضـــــوء دســـــتور ومعو 

ـصــنا املبحث األول لبيان مفهوم التداول الســـلمي للســـلطة    2005مجهورية العراق لعام  ـصــ على مبحثني خ
ــتور   ــل  2005يف دسـ ــماانت ومعوقات التداول السـ ــنتناول فيه ضـ ــائله، إما يف املبحث الثاين فسـ مي يف ووسـ

 .2005دستور العراق لعام 
 ويف ا الة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت ت التوصل اليها.

  2005المبحثث األول: مثاهيثة التثداول السثثثثلمي للسثثثثلطثة في دسثثثثتور  

 ووسائله

وجود الســــــلطة اصــــــبح من الضــــــرورايت اليت حتكم اجملتمعات البشــــــرية وتنظم شــــــؤولا، فهي راهر  ن  إ
اجتماعية يف األصــل، وهذت الظاهرة تكون اجيابية ان كانت حتافظ على احلقوق واحلرايت وابلعكس تكون 

تداول تلك الظاهرة ســــــــلبية ان كانت تنتهك تلك احلقوق واحلرايت، وهنا اصــــــــبح من الواضــــــــح جدا ان ال
ـصــون تلك احلرايت وحيافظ على تلك احلقوق وهو ميثل اليوم  الســـلمي للســـلطة هو املقوم االســـاا الذي ي
مطلبا مجاهرياي على املسـتوى الوطين والدول، و دف الوقوف على هذا املفهوم سـنقسـم هذا املبحث على 

ما يف املطلب الثاين أ،  2005 مطلبني نتناول يف االول مفهوم التداول الســــلمي للســــلطة واقرارت يف دســــتور
 من التداول السلمي للسلطة. 2005فسنتناول فيه موقف دستور العراق لعام 
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 2005مفهوم التداول السلمي للسلطة واقرار  يف دستور : املطلب األول 
يتطلب منا تقسـيم   2005لبيان مفهوم التداول السـلمي للسـلطة يف ضـوء دسـتور مجهورية العراق لعام 

ب على فرعني نتناول يف الفرع األول التعريف ابلتداول الســــلمي للســــلطة وشــــروطه، إما يف الفرع هذا املطل
 -الثاين فسنتناول فيه وسائل التداول السلمي للسلطة وفق التفصيل االا:

 الفرع األول: التعريف ابلتداول السلمي للسلطة وشروطه
 تعريف التداول السلمي للسلطة -أواًل:

ون معاين متعددة ملبدأ التداول الســلمي للســلطة اســتند كل منهما اىل مرجعية قانونية  وضــع فقهاء القان
ــلطة مبدأ دميقراطي ال ميكن وقفه ألي  ــياســــــــية، إذ بني البعض الن "التداول على الســــــ أو اجتماعية أو ســــــ
حزب ســـياســـي أن يبقى يف الســـلطة اىل ما ال لاية، بل جيب أن يعويف بتيار ســـياســـي اخر ضـــمن احرتام 
ــكل  ــية ختتلف بشـ ــياسـ ــلطة يدخل تغيرياً يف االدوار بني قوى سـ ــي القائم، والتداول على السـ ــياسـ النظام السـ

واضــاف البعض االخر الن التداول الســلمي للســلطة هي    ،(3)طريف عن الســلطة لكي تدخل يف املعارضــة"
ــيني مير كـل حزب منهمـا من املعـارضـــــــــــــــة اىل احلكم مث من احلكم اىل  "حركـة متـأرجحـة بني حزبني رئيســــــــــــ

إما الســـــلطة فتعين "القدرة على جعل احملكوم يعمل أو ال يعمل اشـــــياء معينه ســـــواء ارادها  ،(4)املعارضـــــة"  
 .(5)احملكوم ام مل يردها" 

ــلطة هو احد اركان النظم الدميقراطية اليت تركز على  ــلمي للســـــــــ ومما تقدم ميكن القول أن التداول الســـــــــ
يف  ةعملية انتقال وتداول الســـــلطة من شـــــخص اىل اخر أو من مجاعة ســـــياســـــية اىل اخرى وفقاً ملدة حمدد

خالهلا كل شــخص أو كل  الدســتور ووفقاً الطار دميقراطي بعيداً عن الصــراعات واالنقالابت، إذ ينفذ من
 حزب سياسي من احلكم اىل املعارضة أو العكس.

 شروط التداول السلمي للسلطة -اثنياً:

 التعددية احلزبية-1
تلعب التعددية احلزبية دوراً مهماً يف ااوز االختالفات الســــياســــية اليت حتدب داخل النظام الســــياســــي 

التوازن بني التيارات الســــــــياســــــــية وحيقق التوازن واالســــــــتقرار فيها. إذ الواحد، ووجود التعددية احلزبية يؤمن  
ختلق جواً دميقراطياً قائماً على قبول التنوع يف األراء والقوى الســـــــياســـــــية، على خالف نظام احلزب الواحد  
ـصــــــــاحلة، فالتعددية احلزبية تعكس معامل  ـصــــــــادر حرية االخرين يف اختيار احلاكم ل الذي حيتكر الســـــــــلطة وي

 .(6)نظام الدميقراطي وتساهم يف تفعيل مبدأ التناوب السلمي للسلطةال

 
السنوسي  -3 امين  اجلزائرية  ،امحد  التشريعات  السلطة يف  التداول على  السياسية   ،رسالة ماجستري  ،مبدأ  والعلوم  احلقوق   ، كلية 
 .11ص  ،2016 ،اجلزائر
 .50ص  ،بال سنه طبع ،االسكندرية ،منشأة املعارف ،االنظمة السياسية ،د. عبد الغين بسيوين -4
 .73ص ، 2014 ،بريوت ،املؤسسة احلديثة للكتاب  ،1ج ،املدخل اىل علم السياسة ،د. وليد بيطار -5
 هضة دار الن  ،تداول السلطة داخل االحزاب السياسية )دراسة تطبيقية على بعض االحزاب املصرية(  ، د. رفعت عبد سعيد  -6
 .30ص ، 2005،القاهرة ،العربية
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 اشراك الشعب ف عملية التداول السلمي للسلطة-2
، إذ تتجلى تلك االرادة الســليمة يف احلق لوفراد (7)ارادة الشــعب هي اســاا شــرعية ســلطة احلكم   ن  إ

، إذ خيتار املواطنون من بني املرشـــــــحني للســـــــلطة من يرونه مناســـــــبا وقادراً على ادارة (8)ابختيار حكومتهم  
ـصـــــــاحلهم، وان احتكار الســــــــلطة بيد شــــــــخص احلاكم ملدة طويلة يعين االســــــــتبداد  شــــــــؤون البالد ورعاية م
ل ابلســـــــلطة مما يســـــــتدعي تغيري نظام احلاكم، وهذا هو حمور العملية الســـــــياســـــــية املبنية على اســـــــاا التداو 

 .(9)السلمي للسلطة املستند اىل ارادة الشعب احلقيقية 

 حتديد النطاق الزماين للسلطة- 3
من اهم الضــماانت ملبدأ التداول الســلمي للســلطة يف االنظمة الدميقراطية هو حتديد النطاق الزماين  ن  إ

 -لتول السلطة ويتجلى ذلك مبا  ا:
 الوالايت املتحدة االمريكية-أ
ـصــب الرئيس - ــتور األمريكي لعام من ــمن الدسـ ( على "تناط 1( فقرة )2املعدل يف املادة )  1789: تضـ

ـصــــبه ملدة اربع ســـــنوات"، إما  الســـــلطة التنفيذية برئيس الوالايت املتحدة األمريكية ويشـــــغل الرئيس من
ـصـــــــت املادة ) ـصـــــــب الرائســــــــة فقد ن ( من 22/1فيما يتعلق بتحديد عدد مرات توىل الســــــــلطة يف من

 اي شخص ملنصب الرئيس ألكثر من دورتني". ةت على "ال جيوز اعادالدستور اعال
قد حدد مرة واحدة لتوىل الســــلطة يف   1789ومما تقدم يتضــــح لنا أن الدســــتور االمريكي املعدل لعام 

منصــب الرئيس وهي ملدة اربع ســنوات وكذلك قد حدد عدد مرا ا لدورتني فقط بشــرط الفوز، مما يضــمن  
 لطة.عدم االستئثار ابلس

صـــــــــــــــت  -الكونغرا: - ــتور الوالايت املتحـدة األمريكيـة لعـام   ن الفقرة األوىل من املـادة األوىل من دســــــــــــ
املعدل على "مجيع الســـــــلطات التشـــــــريعية تناط اىل كونغرا الوالايت املتحدة األمريكية الذي 1789

 يتألف من جملس الشيوخ وجملس النواب".
ـصــــت املادة األوىل الفقرة ال -جملس الشـــــيوخ: - املعدل على  1789ثالثة من الدســـــتور االمريكي لعام ن

ـصـــني عن كل والية، ختتارمها الســــلطة التشــــريعية يف تلك الوالية ملدة  "يتألف جملس الشــــيوخ من شــــخ
ســـــت ســـــنوات". من خالل نص هذت املادة جند ان املشـــــرع األمريكي قد ســـــاير اغلب دســـــاتري العامل 

سـنوات ولكن قد اغفل عن حتديد عدد مرا ا وهذا   وحدد مدت تول السـلطة يف جملس الشـيوخ بسـت
 مرهون ابلفوز ابالنتخاب.

صـــــــــــــــت  -جملس النواب: - ــتور الوالايت املتحــدة األمريكيــة لعــام   ن املــادة األوىل الفقرة الثــانيــة من دســــــــــــ
املعدل على "يتألف جملس النواب من اعضـاء خيتارون كل سـنتني من قبل الشـعب من خمتلف 1789

 
 .1948االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر عام  :ينظر -7
 .79 ،2011، بريوت ،منشورات زين احلقوقية ،1ط، املدخل لدراسة القانون الدول حلقوق االنسان ،د. هادي نعيم املالكي  -8
 .266ص ، 2005 ،بريوت ،منشورات احللحم احلقوقية ،االنظمة السياسية ،د. حممد رفعت عبد الوهاب -9
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 27:  العدد

ــوية يف   ــا قد حدد مدة العضــ ــرع االمريكي ايضــ الوالايت" وما ميكن مالحظته على هذا النص ان املشــ
 .(10) دون ان حيدد عدد مرات توىل العضوية وجعلها مشروطة ابلفوز جملس النواب بسنتني

 مجهورية مصر العربية   -ب
ـصــــــب الرئيس: - ـصــــــت املادة )  -من ـصــــــري لعام 140ن على "ينتخب رئيس  2014( من الدســـــــتور امل

اجلمهورية ملدة أربع سـنوات ميالدية تبدأ من اليوم التال النتهاء مدة سـلفه وال جيوز اعادة انتخابه اال 
" كذلك جند ان املشــرع املصــري قد ااه مع اغلب دســاتري العامل بتحديد مدة تول الســلطة  ةواحد  ةملر 

 الربع سنوات مع عدم جواز انتخابه ألكثر من دورتني.
ـصــــــــري لعام   نص الدســـــــــتور  -جملس النواب: - ( على "مدة عضـــــــــوية جملس 106يف املادة ) 2014امل

النواب مخس ســـــــنوات ميالدية، تبدأ من اتري  أول اجتماع له. وجيري انتخاب اجمللس اجلديد خالل 
ـصـــري يف هذا النص قد حدد مدة  الســــتني يوما الســــابقة على انتهاء مدته". كذلك جند ان املشــــرع امل

العضـــــوية يف جملس النواب وهي مخس ســـــنوات ومل حيدد عدد مرات تول يف اجمللس ابســـــتثناء ما   تول
صــــــــــــــب رئيس اجمللس أو وكيـله ال جيوز انتخـا م  117ورد يف امـلادة ) ( واليت تضــــــــــــــمـنت ـما يلي أن من

 .(11)ألكثر من فصلني تشريعني متتاليني 
 الفرع الثاين: وسائل التداول السلمي للسلطة

قيق التداول السلمي للسلطة البد من ممارسته إبحدى الوسائل السلمية املنصوص عليها من اجل حت
 -وفق الدستور , وهذت الوسائل تتمثل ابالنتخاب , واالستفتاء : 

 ف تداول السلطة سلمياً  هُ أواًل: االنتخاب ودور 

 معىن االنتخاب ومقوماته-1
 معىن االنتخاب -أ 

ــائل  ال وجود   للدميقراطية احلقيقية بدون وجود انتخاابت حرة نزيهة، إذ تعد االنتخاابت من اهم الوســـــــ
ــية للدميقراطية النيابية   ــاســـ ــيلة االســـ ــلمياً واختيار احلكام وهي الوســـ ــلطة ســـ اليت ميكن من خالهلا تداول الســـ

ألسناد وتداول السلطة  وميكن اعطاء معىن االنتخاب بصور خمتلفة فمنهم من عرفه النه "الوسيلة االساسية  
ــســــــــــــــات  و يف النظم اـلدميقراطـية النـيابـية، إذ يقوم الـناخب ــة حقهم يف اختـيار من ميثلهم يف املؤســــــــــــ ن مبمـارســــــــــــ

احلـاكمـة" هـذا من الـناحـية املوضــــــــــــــوعـية، إمـا من الـناحـية الشــــــــــــــكلـية فقـد عرـفه البعض االخر ابـنه "جمموعـة 
يف تكوين اهليئات احلاكمة يف الدولة، وكذلك    القواعد اليت حتدد االشـــــخاص الذين ميلكون حق االشـــــرتاك

كيفـية اجراء االقرتاع واقرار نـتائجـه"، وهـذت الـناحـية لـثل البعـد االبرز يف العملـية االنتخـابـية، إذ يغـلب عليهـا 
الطابع االجرائي بشــــكل كبري يف حني ركز جانب من الفقه على اجلمع بني البعدين العضــــوي )الشــــكلي(  

لالنتخاب فعرفه النه "الوسـيلة االسـاسـية الوحيدة ألسـناد السـلطة يف النظم الدميقراطية واملوضـوعي )املادي( 

 
 .1789( من دستور الوالايت املتحدة االمريكية املعدل عام 22 ،2 ،1املواد ) :ينظر -10
 .2014( من دستور مجهورية مصر العربية لعام 140 ، 117  ،106املواد ) :ينظر -11
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املعاصــرة من انحية، ولتحقيق حق املشــاركة يف احلياة الســياســية من جانب افراد الشــعب من انحية اخرى" 
(12). 

الســلطة ســلميا يف االنظمة  ومما تقدم ميكن القول الن االنتخاب هو عبارة عن وســيلة اســاســية لتداول  
 الدميقراطية النيابية ويكون مبوجب تلك الوسيلة الشعب مصدر السلطات.

 مقومات االنتخاب – ب 
ال اري االنتخاابت بطريقة واحدة يف مجيع الدول، بل توجد انظمة انتخابية خمتلفة، وهنا تكتســـــــــــــب 

يف اجياد تداول ســـــلمي حقيقي للســـــلطة إذ جند ان    ةدراســـــة نوعية النظم االنتخابية وصـــــالحيا ا امهية كبري 
ــر وغري املباشــــــر، إذ اختلف الفقه يف  اهم النظم االنتخابية املعروفة يف العامل هي االوىل يف االنتخاب املباشــــ
تقديرت فمنهم من امتدح نظام االنتخاب املباشـــر كون الشـــعب ميارســـه دون وســـاطة احد، واعتربوا االقرتاع 

ـصـــر دور احملكومني على انتخاب فئغري املباشــــر اقل  حمدودة تكون    ةدميقراطية من االقرتاع املباشــــر كونه يق
بيدهم مهمة اختيار اعضـــــــــــاء الربملان. إما النظام الثاين فهو االنتخاب الفردي واالنتخاب ابلقائمة، مكان  

تخاب الفردي وكربها تقدير الفقه ملزااي وعيوب هذين النظامني على اســاا صــغر املنطقة االنتخابية يف االن
ـصــــــــــغر الدائرة االنتخابية جيعل الناخبني على دراية كاملة ابملرشـــــــــــحني مما يؤثر يف  يف االنتخاب ابلقائمة، ف
ـصــغرية وابلتال يوســـع دائرة التداول الســـلمي  ــمن نوعا من التمثيل لوحزاب ال ــل، كذلك يضـ اختيار االفضـ

ـصــــــــغرية ويؤهل األحزاب القوية مما للســـــــــلطة، يف حني نظام االنتخاب ابلقائمة يضـــــــــعف لثي ل االحزاب ال
 يؤدي اىل استئثارهم ابلسلطة وتعويق عملية التداول السلمي.

إمـا فيمـا يتعلق ابلنظـام االنتخـايب الـثاـلث فهو االنتخـاب ابألغلبـية واالنتخـاب ابلتمثـيل النســــــــــــــحم، فقـد 
االقلية وحيايب حزب األكثرية،  انتقد جانب من الفقه نظام االغلبية على اســــــــــاا انه يؤدي اىل رلم حزب

وابملقـاـبل امـتدح نظـام التمثـيل النســــــــــــــحم كوـنه اكثر االنظمـة االنتخـابـية حتقيقـا للعـداـلة، كـذـلك من مقومـات 
النظام االنتخايب الصـايب هي عمومية االنتخاب والرتشـيح الذي ال يسـتبعد اي شـخص من االقرتاع بسـبب 

ه مع الفريف يف املســاواة من اختيار املرشــحني الذي يعطي احلق ثروته أو دينه أو شــهادته أو اصــله أو حرفت
 .(13)يف الرتشيح جلميع املواطنني مع ضمان حرية االنتخاابت ونزاهتها

 دور االنتخاب ف تداول السلطة سلمياً   -2
ــيلة تعد ســــالحا بيد  ــلميا، كون تلك الوســ ــلطة ســ ــيا يف تداول الســ ــاســ يلعب االنتخاب دورا مهما واســ

الســتبداد والدكتاتورية واالســتئثار ابلســلطة، كونه ال ميثل اختيار شــخص فحســب، وامنا ميثل الشــعب ضــد ا
اختيــار برانمج معني وااــات معني واهــداف معينــه، ومبــا ان النظــام االنتخــايب لــه عالقــة تكــامليــة مع النظــام 

دة بتوزيعها أو عددها السـياسـي فأنه ابلضـرورة يؤثر على االحزاب السـياسـية سـلبا ام إجيااب، ومن حيث الزاي
أو من حيث تضــــــييقها خيرج ابســــــتنتاجات مشــــــرتكة ورعية واحدة يف اقامة حكم دميقراطي قائم على مبدأ 

 
املالكي  -12 رائد محدان  السلمي    ،د.  الوضعيةالتداول  الدستورية  االنظمة  السنهوري  ،1ط ،للسلطة يف   ، بريوت  -لبنان  ،دار 
 وما بعدها. 140ص ،2016
 وما بعدها.146ص ،املصدر السابق -13
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ــيادة    التداول الســــــــلمي للســــــــلطة هذا من جهة، ومن جهة اخرى يعد االنتخاب الطريق االمثل لتأكيد ســــــ
ــه، لذا عد االنتخاب عمو  ــلطة بنفسـ ــته للسـ د الدميقراطية النيابية فليس إبمكان الشـــعب يف رل تعذر ممارسـ

ــتمر اال عن طريق نواب وممثلني عنه، وليس إبمكان هؤالء النواب  ــلطة بشــــــكل مســــ ــة الســــ الشــــــعب ممارســــ
ــة   ــعب ملمارســـ ــيلة الشـــ ــعب هلم، إذن فان االنتخاب هو وســـ واملمثلني تول احلكم اال عن طريق اختيار الشـــ

 .(14)السلطة وسبيل احلكام لتوليها 
 ستفتاء ودورة ف تداول السلطة سلمياً اثنياُ: اال

 معىن االستفتاء ومقوماته  -  1
 معين االستفتاء –أ 

خمتلفة كونه صاحب السيادة    اً ميثل االستفتاء ممارسة دميقراطية ميكن من خالهلا ان ميارا الشعب ادوار 
يف االصـــل فيكون اخذ رأي الشـــعب يف انشـــاء دســـتور جديد للبالد يســـمى )ابالســـتفتاء الدســـتوري(، إما 
موضـــوع اخذ رأي الشـــعب حول قانون معني يســـمى )ابالســـتفتاء التشـــريعي(، كذلك هناك اســـتفتاء اخر 

ـصــــوت الشـــــعب يف حل النزاع بني   يســـــمى )ابالســـــتفتاء الســـــياســـــي( ويتعلق ابملواضـــــيع الســـــياســـــية فمثال ي
احلكومة والربملان، فضـال عن ذلك فأن هناك اسـتفتاء يتعلق بتقرير مصـري االقليم الذي يقطن عليه الشـعب 
ـصــــــال، أو يكون موضـــــــوعه يتعلق بشـــــــخص الرئيس أو احلاكم وهو ما يســـــــمى  املســـــــتفيت ابلضـــــــم أو االنف

 معنات االصــطالحي هو عريف موضــوع عام على ، فاالســتفتاء يف(15)ابالســتفتاء )الرائســي أو الشــخصــي(  
الشــــــعب ألخذ رأيه فيه ابملوافقة أو الرفض، أو هو طلب الرأي من املواطنني يف شــــــأن من الشــــــؤون العامة 

الســياســي لغريف معرفه وجه    ه  أو هو عريف موضــوع على الشــعب مبفهوم ،(16)املتصــلة ابلســلطة أو احلكم 
 .(17)النظر فيه 

ــاـئل اـلدميقراطـية اليت يتم من خالهلـا الرجوع اىل وممـا تقـدم ميكن القو  ــتفـتاء هو احـد الوســــــــــــ ل أن االســــــــــــ
 الشعب واخذ رأيه يف اي شأن من الشؤون العامة املهمة يف الدولة.

 مقومات االستفتاء  – ب 
لكي يكون االســـتفتاء صـــحيحاً هناك مجلة من املقومات جيب توافرها يف االســـتفتاء منها عامة واخرى 

 تتمثل بكفالة حرية االفراد ابلقدر الكايف من احلرايت الســـياســـية يف االســـتفتاء يف جو من خاصـــة، فاألوىل
الدميقراطية السـلمية بعيداً عن الدكتاتورية، كذلك من مقومات االسـتفتاء بشـكل عام وجود الوعي الشـعحم 

ة عملية  فاالســـــــــتفتاء احلقيقي يلزم وجود شـــــــــعب واعي وعارف ما حيققه، مع وجوب ضـــــــــمان حرية ونزاه
االســـــتفتاء، إما عن املقومات ا اصـــــة لالســـــتفتاء فتتمثل إبقرار حق الرتشـــــيح جلميع املواطنني، إذ ال ميكن 
االعرتاف ابالسـتفتاء كوسـيلة للتداول السـلمي للسـلطة ما مل يكن للشـعب دوراً يف اسـنادها، كذلك وجوب 
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عنها مع ول السـلطة سـلمياً، وقد سـبق احلديث اقرتان االسـتفتاء مبدة تول السـلطة كولا شـرطاً ضـرورايً لتدا
 .(18)ضرورة خضوع االستفتاء للرقابة لكي تكون نتائجه مقبولة 
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لعب االســــــــــتفتاء دوراً مهماً يف عملية تول الســــــــــلطة من جهة والاء والية القابضــــــــــني عليها من جهة 
أخرى، كونه يتفق مع الفكرة الدميقراطية، ولعل ابرز صــورت لتول الســلطة عن طريق االســتفتاء وهو منصــب 

ألول مرت يف فرنســا عام  رائســة الدولة وهذا ما يطلق عليه الفقه ابالســتفتاء الشــخصــي، وبرز هذا االســتفاء
واعتمد فيها عندما طرح اســــــم انبليون ليكون امرباطوراً فتم موافقه الشــــــعب على ذلك، وتال ذلك    1804

، إذ ت اختيار انبليون الثالث امرباطوراً على فرنســــــــا. فاالســــــــتفتاء  1852االســــــــتفتاء اســــــــتفتاء اخر ســــــــنه  
ـصـــي لعب دوراً مهماً منذ عام  ــتفت1799الشــــخ ــتور ، إذ جرى اســ ــروع دســ اء الشــــعب الفرنســــي على مشــ

قناصـــل، وتالت اســـتفتاء    ة( منه على تكوين احلكومة من ثالث39الســـنه الثامنة والذي كان ينص يف املادة )
، إما يف املنطقة العربية فقد شـهدت كذلك دوراً مهماً لالسـتفتاء وذلك يف 1804، واسـتفتاء  1852سـنه  

ــر منذ عام  ـصـــــ ــهدت م ــوحاً، فقد شــــــ ــلطة لرئيس الدولة وبتنظيم اكثر وضــــــ ــناد الســــــ وحىت عام  1956اســــــ
ــتور 2005 ــوراي مب1995بعد تعديله عام    1970، والعراق يف رل دســـ ــتورها املؤقت عام ، وســـ وجب دســـ
، إما على مســـــــــتوى الربملاانت كذلك لعب االســـــــــتفتاء دوراً يف 1951، وتونس مبوجب دســـــــــتورها1971

 .(19)1938وعام  1928تكوين بعض اجملالس النيابية اابن النظام الفاشي يف ايطاليا عام 
التداول الســلمي للســلطة ســواء ومما تقدم ميكن القول أن االســتفتاء قد لعب دوراً مهماً يف ابراز صــورة  

ــلمي  من جهـة تول املـناصــــــــــــــب أو الـائهـا وهو  ا ابملرتـبة الـثانـية بـعد االنتخـاب كوجـه اخر للـتداول الســــــــــــ
 للسلطة.

 من التداول السلمي للسلطة 2005املطلب الثاني: موقف دستور العراق لعام 
الوقوف على   اللسلطة يتطلب من  من التداول السلمي  2005لبيان موقف دستور مجهورية العراق لعام  

معرفة موقف ديباجة الدستور يف الفرع األول , ومن مث موقف منت الدستور يف الفرع الثاين وفق التفصيل 
 -االا :

 2005الفرع األول: موقف ديباجه دستور العراق لعام 
و )املنت(، ويف  يقســــــــم فقهاء القانون الدســــــــتوري الوثيقة الدســــــــتورية اىل قســــــــمني، املقدمة )الديباجة(

ــلطات  ــة ابحلقوق واحلرايت، وتنظيم سـ ــتور على االحكام واملواد ا اصـ ــمن فيه منت الدسـ الوقت الذي يتضـ
الدولة، وحتديد العالقة بينهما، فمقدمة الدســتور تبىن على اســاا احتواء املبادئ واالســس اليت يقوم عليها 

، وابلرغم من االااهات الفقهية يف حتديد طبيعة النظام السـياسـي، واالهداف اليت يسـعى اجملتمع لتحقيقها
ــتور ومدى الزاميته ما تتضـــــــمنه من اســـــــس ومبادئ، فأن الرأي الراجح يذهب اىل ان مقدمة  مقدمة الدســـــ
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اجزاء الدســــتور،  ةالدســــتور هي جزء من الدســــتور وابلتال تتمتع ابلقوة االلزامية نفســــها اليت يتمتع  ا بقي 
ــلطات  ومن مث فأن ما يرد يف امل ــة الســـ ــلطات الدولة خاصـــ قدمة من مبادئ واســـــس واحكام تعد ملزمة لســـ

ـصـــدرت من تشــــريعات  ، وابلرجوع اىل ديباجة (20)التشــــريعية اليت جيب أن ال ختالف مبادئ الدســــتور فيما ت
، جند ان املشـرع العراقي قد اقر صـراحة مبدأ التداول السـلمي للسـلطة،  2005دسـتور مجهورية العراق لعام  

صــــــــــــرية من ان نســــــــــــري معاً إذ ج  اء على النحو االا " ن ابناء وادي الرافدين..... مل توقفنا الطائفية والعن
 .(21)لتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي" 

ويتضــح مما تقدم أن املشــرع الدســتوري قد اقر مفهوم التداول الســلمي للســلطة بشــكل واســع وشــامل،  
ويرجع ســـبب رغبة املشـــرع يف ذلك املفهوم اىل رفض التاري  الســـياســـي العراقي الذي احتكر الســـلطة على  

التأكيد على مبدأ طائفة معينه وفرد معني، أو قومية أو عشــرية واحدة، والقضــاء على االســتئثار ابلســلطة و 
الشـــراكة الوطنية وتعزيزها. كذلك جند ان املشـــرع الدســـتوري العراقي قد ســـلك مســـلك الدســـاتري املعاصـــرة  
ــلطة واعتناق مبادئ الدولة القانونية   ــلمي للســـــــ ــريعا ا على مبدأ التداول الســـــــ ـصــــــــت يف تشـــــــ احلديثة اليت ن

 الدستور.الدميقراطية، واحلفاظ عليها من خالل النص عليها يف قواعد 
 2005الفرع الثاين: موقف منت دستور العراق لعام 

ـصــــــريح ملبدأ التداول الســـــــلمي للســـــــلطة، يف ديباجة دســـــــتور مجهورية العراق لعام  فضـــــــال عن االقرار ال
ـصــــــت املادة  2005 ــتور يف موادت خلكيداً على مبدأ التداول الســـــــلمي للســـــــلطة، إذ ن ، فقد تضـــــــمن الدســـــ

النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من /أواًل( على "يتكون جملس  49)
نفوا العراق ميثلون الشـــــــعب العراقي الكمله، يتم انتخا م بطريقة االقرتاع العام الســـــــري املباشـــــــر، ويراعى 

 لثيل سائر مكوانت الشعب فيه".
ـصـــــرت عملية تول الســــــلطة التشــــــريعية عن طريق االنتخاب الذي  من خالل هذت املادة جند الا قد ح

يعد الوسـيلة االسـاسـية للتداول السـلمي للسـلطة، وهذا يشـري ضـمنا ملبدأ التداول السـلمي للسـلطة، كذلك 
صـــــــــــــــت املـادة ) /اثلثـاً( على "خيتص جملس النواب /اثلثـا/ انتخـاب رئيس اجلمهوريـة". كـذلـك جنـد ان  61ن

صـــ  ــا بيد ممثلي الشـــعب وهو اخت ـصــب رئيس اجلمهورية ايضـ ـصــري هلم، وبدورهم ميثلون ارادة تول من اص ح
ـصــــت املادة ) ـصــــب رئيس اجلمهورية. كذلك ن / أواًل( من 70فرتجع زمام االمور اىل الشـــــعب يف اســـــناد من

ه" وهنا ئالدســتور على "ينتخب جملس النواب من بني املرشــحني رئيســا للجمهورية الغلبية ثلثي عدد اعضــا
طته بيد ممثلي الشــــعب فهو ســــبيله يف الوصــــول اليها، إما ما خلكيد على اختيار رئيس اجلمهورية وتول ســــل

/أواًل( على "يكلف رئيس اجلمهورية مرشــح  76خيص تول منصــب رئيس جملس الوزراء فقد نصــت املادة )
الكتلة النيابية االكثر عددا بتشــــــــــــكيل جملس الوزراء خالل مخســــــــــــة عشــــــــــــر يوما من اتري  انتخاب رئيس 

ـصــــــت الفقر  على "يكلف رئيس اجلمهورية مرشـــــــحا جديداً   هانفســـــــ املادة  ة الثالثة من  اجلمهورية". كذلك ن
لرائســـــة جملس الوزراء خالل مخســـــة عشـــــر يوم عند اخفاق رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشـــــكيل الوزارة 
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خالل املدة املنصـوص عليها يف البند اثنياً من هذت املادة"، فضـال عن ذلك فقد اشـرتط الدسـتور ان يكون 
وزراء حـــائزاً على ثقـــة جملس النواب ابلفقرة الرابعـــة من املـــادة اعالت بقوهلـــا "يعريف رئيس جملس جملس ال

الوزراء املكلف اعضـاء وزارته واملنهاج الوزاري على جملس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند املوافقة على الوزراء  
 منفردين واملنهاج الوزاري ابألغلبية املطلقة".

/اثلثا، 61/اوال، و49ل ان مبدأ التداول الســــــلمي للســــــلطة ورد ضــــــمنا يف املواد )ومما تقدم ميكن القو 
/أوال، واثلثا ورابعاً(، إذ جند يف ذلك ان تول الســــلطة التشــــريعية بيد الشــــعب وكذلك تول 76/اوال،  70و

ــال ــليمة، فضـ ــتور الوجه االكمل للدميقراطية السـ ــعب وهذا يعطي للدسـ ــلطة التنفيذية بيد ممثلي الشـ  عن السـ
( نص على "ويعد هذا الدســــــــــــتور انفذاً بعد موافقه  144يف املادة )  2005ذلك نشــــــــــــر اىل ان دســــــــــــتور 

الشــعب عليه ابالســتفتاء العام ونشــرت يف اجلريدة الرمسية وتشــكيل حلكومة مبوجبه"، وهذا ما يدل ايضــاً ان 
ب فيه كنظام ســياســي مما قد ت اخذ رأي الشــع  2005شــكل الدولة ونظام احلكم فيها املتمثلة يف دســتور 

ــتور ابملادة ) ــافه الدســــ / اثلثا( "تطرح املواد 142يعزز دور الشــــــعب وارادته يف عملية ادارة الدولة، وقد اضــــ
ــتفتاء عليها  املعدلة من قبل جملس النواب وفقاً ملا ورد يف البند )اثنياً( من هذت املادة على الشــــــــــعب لالســــــــ

قرار التـعدـيل يف جملس النواب"، كـذـلك اكـدت الفقرة الرابعـة خالل ـمدة ال تزـيد على شــــــــــــــهرين من اتري  ا
ـصــــــــــوتني، وإذا مل  من املادة املذكورة انفا على "يكون االســـــــــــتفتاء على املواد املعدلة انجحاً مبوافقة اغلبية امل
صــــــــــــــوتني يف ثالب حمافظات أو اكثر" ومن هنا جند مبادئ تكميلية حلماية مبدأ التداول  يرفضــــــــــــــه ثلثي امل

ــتفتاء قد وردات يف صــــــــــــلب الدســــــــــــتور لتعزيز النظام الســــــــــــلمي  وهذا ما يدل ان طريقيت االنتخاب واالســــــــــ
 الدميقراطي والذي يعد التداول السلمي للسلطة الركن االساا فيها.

المبحث الثاني: ضثثمانات ومعوقات التداول السثثلمي في دسثثتور العراق 

 2005لعام 

ــتور العراق لعـام   ي الربملـاين رمسيـاً، وذلـك يف املـادة األوىل منـه، إذ النظـام اجلمهور   2005اعتمـد دســــــــــــ
ـصـــــت على "مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مســــــتقلة ذات ســــــيادة كامله، نظام احلكم فيها مجهوري  ن
نيايب برملاين دميقراطي، وهذا الدسـتور ضـامن لوحدة العراق". وكون مبدأ التداول السـلمي للسـلطة هو احد  

قد تضــمن العديد من   2005ســاســية للنظام اجلمهوري الربملاين فالدســتور العراقي لعام  املبادئ واالركان اال
الضــماانت اليت تكفل محايته، لكن ما جرت عليه املمارســة الســياســية وخلثريها على مبدأ التداول الســلمي 

ــمــاانت    ةجعلــت هنــاك العــديــد من املعوقــات اليت ادت اىل عرقلــ  ذلــك املبــدأ، وللوقوف على تلــك الضــــــــــــ
صــه   واملعوقات ســوف نقســم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف األول الضــماانت، إما يف الثاين فســنخصــ

 -االا:لبيان املعوقات وفق التفصيل 
 املطلب األول: الضمانات

اىل جانب ما ذكران من ضماانت يف حبثنا هذا واملشار اليها يف املبحث األول املطلب الثاين الواردة يف 
الدسـتور ومتنه، فهناك ضـماانت اخرى ميكن تقسـيمها على ثالب فروع، األول يتناول الضـماانت  ديباجة  

 القانونية، والثاين تناول الضماانت السياسية، والثالث خصص لبيان الضماانت االخرى.
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 27:  العدد

 الفرع األول: الضماانت القانونية 
نونية من اجل محاية التداول قد اقر مجلة من الضماانت القا  2005ان دستور مجهورية العراق لعام  

 -:سلطة وتتمثل هذت الضماانت ابالاالسلمي لل
 اقرار مبادئ محاية التداول السلمي للسلطة ف الدستور -أواًل:
ـصــريح والضـــمين ملبدأ التداول الســـلمي يف قواعد الدســـتور، هو ضـــمانه قانونية كلياً  ن  إ مبجرد االقرار ال

كون تلـك القواعـد تكون يف قمـة اهلرم القـانوين يف الـدولـة، إذ تشــــــــــــــكـل هـذت القواعـد ســـــــــــــــداً منيعـاً بوجـه  
املبادئ اليت اكدها الســــــلطتني التشــــــريعية والتنفيذية من ســــــن اي قانون، أو اي عمل تنفيذي يتعاريف مع 

الدسـتور وامهها مبدأ التداول السـلمي للسـلطة، فنجد اول الضـماانت القانونية اليت يضـمنها الدسـتور، وفق 
ــار  الـيه امـلادة األوىل مـنه امـلذكورة انفـاً الن مجهورـية العراق دوـلة احتـادـية نظـام احلكم فيهـا مجهوري   تمـا اشــــــــــــ

ـصــــت عليه املادة الثانية )أواًل/ب( بقوهلا "ال جيوز ســـــن اي قانون يتعاريف مع   نيايب دميقراطي، كذلك ما ن
مبدأ الدميقراطية" فهذا النص يؤكد على املنع الي شـــكل من االشـــكال من اصـــدار اي قانون ينتهك مبدأ 
التداول السلمي للسلطة، فضال عن ذلك جند ان الدستور يف املادة ا امسة منه قد اكد على "ان السيادة  

ـصــــدر الســـــلطات وشـــــرعيتها وميارا االقرتاع الســـــري العام املباشـــــر".و من خالل هذا للقانون والشـــــع ب م
النص يتضــح لنا ان الشــعب هو مصــدر الســلطة والتداول الســلمي حصــراً بيدت وســيمارا ذلك عن طريق 

( منه على 50الوســـيلة االســـاســـية له وهي االنتخاب، اضـــافه اىل ذلك جند ان الدســـتور قد اورد يف املادة )
دية اليمني الدســـــــــتوري ألعضـــــــــاء الســـــــــلطة االحتادية يف العراق للحفاظ على ســـــــــالمة النظام الدميقراطي خل

 .(22)االحتادي يف العراق
 حتديد النطاق الزماين لتداول السلطة -اثنياً:

 حتديد النطاق الزماين لتداول السلطة التشريعية  -1
اىل ان السـلطة التشـريعية االحتادية  تقد اشـار   2005( من دسـتور مجهورية العراق لعام 48املادة ) ن  إ

( منه  56تتكون من جملســــــــــني مها جملس النواب وجملس االحتاد، إذ جند ان الدســــــــــتور قد حدد يف املادة )
لس النواب اربع ســــــنوات املدة الزمنية لتول الســــــلطة التشــــــريعية، إذ تضــــــمن ابن تكون الدورة االنتخابية جمل

وتنتهي لاية الســـــــــــنه الربعة، فنجد ان النص املذكور جاء منســـــــــــجماً مع اغلب   ةتقوميية تبدأ الول جلســـــــــــ 
الدســـاتري الدميقراطية اليت حددت مدت تول الســـلطة التشـــريعية وهو ما يؤكد ضـــمانه مبدأ التداول الســـلمي 

بشــــرط الفوز، أي  ةية فقد جعلها الدســــتور مطلقللســــلطة. إما ما خيص بعدد مرات تول الســــلطة التشــــريع
ــلطـة هو امر   جيعـل من يتوىل   طبيعي    عـدم حتـديـد عـدد مرا ـا، وجنـد ان عـدم حتـديـد عـدد مرات تول الســــــــــــ

الســلطة التشــريعية يعمل بكامل امكانياته لكي يكســب ثقة الشــعب جمدداً كونه ســوف ترجع زمام االمور 
 اخرى من عدمها. ةت ابلفوز بدور اىل الشعب كل اربع سنوات لتقرير مصري 

إما ما خيص جملس االحتاد فلم يوضــــح املشــــرع الدســــتوري يف تشــــكيله وحتديد صــــالحياته ابســــتثناء ما 
 ذكر ابملادة.

 
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 1،2،5املواد )  -:ينظر -22



  

 2005التداول السلمي للسلطة ف ضوء دستور مجهورية العراق لعام  

519 

 حتديد النطاق الزماين لتويل السلطة التنفيذية  -2
ـصـب رئيس اجلمهورية ورئيس ن  إ جملس الوزراء، إذ  الســلطة التنفيذية يف االنظمة الربملانية تتكون من من

ـصـــــب رئيس 2005( من الدســــــتور العراقي لعام 72/1اشــــــارة املادة ) على حتديد مدة تول الســــــلطة يف من
اجلمهورية هي اربع ســنوات بقوهلا "حتدد والية رئيس اجلمهورية الربع ســنوات وجيوز اعادة انتخابه ملرة اثنية  

اجلمهورية جيب ان ال تتجاوز دورتني،  فحســــــب". وكذلك جند ان املشــــــرع الدســــــتوري حدد دورات رئيس
ــمان ــلطة وهي   ةوهنا جند ضـ ـصــب رئيس اجلمهورية بتقيدت مبدة توليه السـ ــلمي يف من اخرى ملبدأ التداول السـ

الربع ســنوات وحتدد عدد مرا ا بدورتني فحســب بشــرط الفوز، إما يف حال خلو منصــب رئيس اجلمهورية 
ــبب كان فأضــــــــــ  ( النه يتم انتخاب رئيس جديد إلكمال املدة املتبقية 2فقرة )دة املذكورة ابلاامل  ةفاألي ســــــــ

ــيها الرئيس اجلديد، و ذا جند ان هناك  ــرح املادة ماهي املدة اليت يقضـــــــ لوالية الرئيس املنتخب لكن مل تشـــــــ
 نقصا تشريعيا جيب معاجلته مستقباًل من قبل املشرع الدستوري.

ـصـــب رئ يس جملس الوزراء فقد اشــــار ضــــمنا اىل ان املدة الزمنية إما فيما يتعلق ابلنطاق الزماين لتول من
ــنوات، إذ جند ذلك يف املادة ) ( اليت تضــــــــمنت ابنه يكلف رئيس اجلمهورية 76لرئيس الوزراء هي اربع ســــــ

الكتلة النيابية االكثر عددا بتشــــــــــــكيل جملس الوزراء خالل مخســــــــــــة عشــــــــــــر يوما من اتري  انتخاب رئيس 
دة تول رائســــة جملس الوزراء هي ذا ا مدة تول رائســــة اجلمهورية، والســــبب اجلمهورية، وهنا يتضــــح الن م

 (23)هو موجود ضمنا ويفهم من خالل تقييد تشكيل جملس الوزراء بتكليف من رئيس اجلمهورية.
صـــ  ـصــب رئيس جملس الوزراء فلم جند ن يشـــري اىل   اً إما فيما خيص حتديد عدد مرات تول الســـلطة يف من

يتضـــــــمن حتديد عدد مرات تول رئيس    2013لســـــــنه 8ذلك، اال ان هناك قانون ســـــــنه جملس النواب رقم  
ــر النور بعد  ـصـــ ــلطة، لكنه مل يب ــرت يف اجلريدة الرمسية  ،(24)جملس الوزراء للســــ ، إذ ت (25)على الرغم من نشــــ

صـــــــــــــب رئيس جملس  ،(26)يته الطعن به امام احملكمة االحتادية العليا وقررت احملكمة عدم دســـــــــــــتور  وبقي من
 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 :
 التعددية السياسية  -أواًل:

ــهم يعتقـد اـنه ابإلمكـان توحـيد االختالف  تتـباين انظمـة ا حلكم تبعـا لتـباين اراء وافكـار اجملتمع، فبعضــــــــــــ
الي نوع من انواع التعـددـية، بينمـا ـيذهـب البعض   ةوحـل التـناقضـــــــــــــــات والتغلـب عليهـا، ومن مث، ال حـاجـ 

االخر اىل القول أن هذت ا الفات والتناقضـــــــــــــات ال حتل، وان حلها قد يولد تناقضـــــــــــــات جديدة تتجدد  

 
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 76 ،72 ،56،65 ،48املواد ) :ينظر -23
 .2013لسنه 8نواب ورئيس جملس الوزراء رقم قانون حتديد والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس ال :ينظر -24
 .8/4/2013يف 4278جريدة الوقائع العراقية ابلعدد  :ينظر -25
 .8/2013/ 26يف   2013/ احتادية / 64قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  :ينظر -26
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فمثاًل   (27)وتتبدل ابسـتمرار ويف مثل هذت احلالة يقبل ابجملتمع التعددية بكل ما تفرضـه يف اجملال السـياسـي  
النظام الســـــياســـــي يف الفكر الشـــــيوعي يركز على فلســـــفه مادية معينه حيمي  ا الطبقة العاملة ويقيد انفاا 

ــعف املوقف (28)الرأمسالية تبعا لظروف اجملتمع يف حينها عندما قبض على مقاليد احلكم  ــوح ضـــــــــ ، ولوضـــــــــ
لتناقضـات املوجودة يف اجملتمع خاصـة الذي تبنته النظم املاركسـية الشـيوعية لكن يعرتف الن طريق مواجهة ا

نرصــــد وجود التعددية  ن  أيف اجملال الســــياســــي هو اقرار للتعددية الســــياســــية يف اطار منظم. ومن هنا ميكن 
الســـــياســـــية بشـــــكل عام والتعددية احلزبية بشـــــكل خاص مببدأ تداول الســـــلطة ســـــلمياً وخلثريها يف جوانب  

ياســــية وقبول تعدد االااهات الســــياســــية يســــتدعي االعرتاف حبق ، منها ان اقرار التعددية الســــ (29)متعددة
ــتور، ومن مث، فأن  تلك االااهات يف الوصـــــــــــــول اىل الســـــــــــــلطة وتداوهلا مع االخرين وفقاً إلحكام الدســـــــــــ
التعددية ليس هلا معىن اذا مل يكفل الدســـتور تداول الســـلطة ســـلمياً، ومنها ان وجود تعددية حزبية حقيقية 

ح بتنافس فعلي بني االحزاب ذات التوجيهات املتباينة، فإذا ما وضـــــع هذا التنافس يف من شـــــأنه ان يســـــم
ـصـــــيغ االنتخاابت، فأن اربته االســــــاســــــية ســــــتكون تداواًل ســــــلمياً من  االطار القانوين الدميقراطي املتمثل ب

التعــــدد ــاهرة اجملتمع  ــا بني رــ ــا وثيقــ ــاطــ ــا يظهر ارتبــ ي وبني حزب اىل اخر أو من زعيم اىل اخر، وهو مــ
، وهنا جند ان الضـمانة السـياسـية االسـاسـية هي التعددية احلزبية (30)االنتخاابت التنافسـية من جهة اخرى 

مبفهوم التنافس الســــــــياســــــــي احلقيقي ويف االطار الدميقراطي الذي يربز فيه مبدأ التداول الســــــــلمي مبفهومه  
ــياســـــي واعي يؤمن ابملبدأ امل ــليم وهذا جيتمع على وجود شـــــعب ســـ ــية  الســـ ــياســـ ــة الســـ ذكور ويؤمن ابملعارضـــ

اخرى   ةيكون يف جانب الســــلطة واتر   ةاحلقيقية، وبتبادل الســــلطة واملعارضــــة بشــــكل تنافســــي متأرجح فتار 
اىل ذلك فأن الضــماانت الســياســية ملبدأ التداول  ةيكون  انب املعارضــة حســب اهلدف املرســوم له، اضــاف

راد  ا ااتحة فرصــة املشــاركة ملن تتوافر فيه شــروط الناخب الســلمي هو االعرتاف ابحلقوق الســياســية اليت ي
يف االنتخاب واالستفتاء وكذلك حق الرتشيح لتول السلطة، فضال عن ذلك فقد كفل دستور العراق لعام 

حرية خلييد االحزاب واجلمعيات السـياسـية وحرية االنضـمام اليها، وكذلك حق املشـاركة للمواطنني   2005
ـصـــويت واالنتخاب والرتشــــيح رجااًل ونســــاء يف  الشــــؤون العامة والتمتع ابحلقوق الســــياســــية مبا فيها حق الت

(31). 
 الرقابة السياسية  -اثنياً:

تتعدد الوســائل الســياســية اليت تســهم يف محاية مبدأ التداول الســلمي وامهها تتمثل ابألحزاب الســياســية  
ــة ومنظمــات اجملتمع املـدين، مث الرأي العــام، إذ   ان النظم الـدميقراطيــة يف العــامل تقوم على مبــدأين  املعــارضـــــــــــــ

اســـــاســـــيني هي مبدأ تعدد االحزاب ومبدأ تداول الســـــلطة ســـــلمياً، و املبدأ األول هو ضـــــامن للمبدأ الثاين 
كشــرط من شــروط التداول الســلمي، إما دور االحزاب الســياســية املعارضــة اليت تقع خارج اجملالس النيابية  

لة هيئات الســلطة ال يقل امهية عن دورها داخل اجملالس النيابية، إذ تســتطيع ءمســا فلها دور رقايب مؤثر يف
 

 وما بعدها.   185ص ،املصدر السابق ،د. رائد محدان املالكي -27
 .115ص ،مصدر سابق ،د. رائد محدان املالكي -28
 .وما بعدها 26ص ، 2012 ،ايران -طهران  ،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ،1ط ،فلسفتنا ،حممد ابقر الصدر -29
 وما بعدها.   116ص ،املصدر السابق ،د. رائد محدان املالكي -30
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 20،30ينظر: املواد ) -31
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ــألا ان تعيق من  ـصـــرفات اليت من شــ ــليط الضــــوء على االعمال والت ــائل االعالم املختلفة تســ عن طريق وســ
جيعلها  الرأي العام ضـد تلك التـصرفات، مما  ةعملية تداول السـلطة سـلمياً أو االنتقاص منها، ومن مث، ااثر 

ـصــعوبة ااهلها، وهذا ابلتأكيد ســـيؤدي اىل   ةادارة رادعة وضـــاغط لتقوي وتســـديد العملية الدميقراطية من ال
احلد من طغيان السـلطة واسـتبدادها. لذلك فأن احلزب حيظى  ذت االمهية وهو يف املعارضـة فان وجودت يف 

ـصــــــارت، ألنه  احلكم ال ينفي أو يلغي خلثريت على من يباشـــــــرون الســـــــلطة وان ك انوا من قادة احلزب أو من ان
ت اطول مدت ممكن يف احلكم مرهون حبســن اداة احلكومة وصــدق تنفيذها للربانمج ءَ يعلم وعلى يقني ان بقا
اثناء احلمالت االنتخابية هذا من جانب، ومن جانب اخر هناك دور ملنظمات   هاحلكومي والذي عرضــــــــــــ 

نســان ومبادئ الدميقراطية واليت تقوم ابلدور االســاا ابلدفاع ضــد  اجملتمع املدين املختصــة حبماية حقوق اال
اي انتهاك للمبادئ الدستورية ومنها مبدأ التداول السلمي، إذ يقع على كاهل تلك املنظمات توعية الرأي 
ـصــري االفراد ابحلقوق القانونية املكفولة والوقوف بوجه كل من يتعريف هلا. فضـــال عن ذلك فهناك  العام وتب

اخر له قوة وخلثري يف النظام السـياسـي بـصورة عامة وعملية التداول السـلمي بـصورة خاصـة، خاصـة يف  دور  
النظم الدميقراطية، إذ يقف الرأي العام بوجه االســــــــــتبداد ابلســــــــــلطة وطغيالا ويقوم بوضــــــــــع اي انتهاك أو 

نــه بوســـــــــــــــائــل متعــددة مثــل ا راف يف عمليتهــا ونظــامهــا الــدميقراطي، ومن املعروف ان الرأي العــام يعرب ع
ـصــحف، والتلفزيون، والراديو، والســـينما واملســـرح، كما يعطي دافعاً كبرياً على  وســـائل االعالم املختلفة، كال

 .(32)معاجلة ا راف السلطة وخاصة الوقوف ضد االستئثار  ا ودعم عملية التداول السلمي هلا 
 الفرع الثالث: الضماانت االخرى

االنظمة احلديثة على الفصل بني السلطة املدنية والسلطة احلكومية واخضاع االخر لوول، تقوم معظم  
ــكرية يف اماكن معين ــة العسـ ــسـ ـصــر املؤسـ ـصــل بينهما حب ــطة    ةوقد حتقق الف ــييدها بواسـ وكذلك تنظيمها وتشـ

ــة، إذ   ــتثـنائـية كحـاـلة الطو   جرتقوانني خـاصــــــــــــ ارئ الـعادة على اللجوء اىل اجليش يف بعض احلـاالت االســــــــــــ
ــار  ـصـــ ــة العســــــكرية جاء  دف محاية النظام   ،(33)واحل ــة املدنية عن املؤســــــســــ ـصـــــل املؤســــــســــ وهنا جند ان ف

التاري  الســـياســـي بتول الســـلطة حكام عســـكريني   تالدميقراطي واالبتعاد عن التجارب الســـابقة اليت ســـاد
ــريح عل ــبة ملوقف املشـــــرع العراقي كان موفقاً ابلنص بشـــــكل صـــ ــتبدوا  ا، فبالنســـ ــة اســـ ــســـ ى خضـــــوع املؤســـ

العســـكرية لســـيطرة الســـلطة املدنية،إذ اشـــار اىل ان القوات املســـلحة العراقية واالجهزة االمنية ختضـــع لقيادة 
/أواًل/ج( على منع 9يف املادة )  2005، اىل جانب ذلك فقد اكد دسـتور العراق لعام (34)السـلطة املدنية  

"ال جيوز للقوات املســـــــــلحة العراقية وافرادها، العســـــــــكريني من التدخل يف شـــــــــؤون الســـــــــلطة وذلك ابلقول 
وبضــــــمنهم العســــــكريون العاملون يف وزارة الدفاع أو اي دوائر ومنظمات اتبعة هلا، الرتشــــــيح يف انتخاابت 
ـصـــايب مرشــــحني فيها وال املشــــاركة يف غري  ألشــــغال مراكز ســــياســــية، وال جيوز هلم القيام حبمالت انتخابية ل

ها انظمة وزارة الدفاع ويشـمل عدم اجلواز هذا انشـطة االفراد املذكورين انفاً اليت ذلك من االعمال اليت لنع
 يقومون  ا بصفتهم الشخصية أو الوريفية دون ان يشمل ذلك حقهم ابلتصويت ابالنتخاابت".

 
 وما بعدها. 268ص ،2015  ،بريوت ،دار السنهوري ،حقوق االنسان ،د. محيد حنون خالد -32
 .124ص ،مصدر سابق ،د. رائد محدان  -33
 .2005/ أواًل /أ( من دستور مجهورية العراق لعام 9املادة ) :ينظر -34
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ملنع العســــــــكريني من االنتماء لوحزاب الســــــــياســــــــية ومنعهم من  صــــــــر  أمما تقدم جند ان هذا النص قد   
اصــــــــب ســــــــياســــــــية وكذلك الرتشــــــــيح هلا، اضــــــــافه اىل ذلك فقد منعهم من التدخل يف شــــــــؤون اشــــــــغال من

االنتخاابت، وهذا املنع  ا من اجل احملافظة على النظام الســـــياســـــي من خماوف العســـــكريني واترخيهم يف 
ــات العســـكرية وجعلها فوق امليول واالااهات ومنع  ــسـ ــلطة وكذلك للمحافظة على املؤسـ الوصـــول اىل السـ

الل امكانيات تلك املؤسسات لصاحلها، ومن مث، حيقق هدفني األول احلفاظ غالحزاب السياسية من استا
 على تداول السلطة سلميا ، والثاين احلفاظ على املؤسسة العسكرية.

 2005املطلب الثاني: معوقات التداول السلمي يف دستور 
يف النظام الدستوري العراقي منها ما يتعلق هناك جمموعه عوامل تقف عائقاً يف عملية التداول السلمي  

صــــــــــــــادية   ابألمور القانونية، ومنها ما يتعلق ابألمور الســــــــــــــياســــــــــــــية وهناك عوامل اخرى تتعلق ابألمور االقت
ـــية اليت تتبىن عملـية    ت  ذواالجتمـاعـية والطـائفـية، وكـل هـ  ـــياســــــــــــ العوامـل تكون ابلغـة االمهـية يف االنظمـة الســــــــــــ
ســــــــلحم قد يقف عائقا يف تداول الســــــــلطة يف العراق، إذ تعاقبت على العراق   التداول الســــــــلمي، فلها دور  

ازمان متتالية من اســتشــراء الفســاد الذي جند صــورته واضــحة يف مؤســســات الدولة والبيئة واجملتمع، والذي 
انعكس ســلباً على الوضــع االمين وســوء ا دمات مع ارتفاع االســعار وبطالة متفشــية، وســوء توزيع املوازنة 
ــألـا ان   العـامـة وتنظيم ابوا ـا ادى اىل تفـاوت يف توزيع الثروة بني الـناا، فكـل هـذت االبعـاد وغريهـا من شــــــــــــ
ـصـيلي على ذلك ســنقســم هذا املطلب على  تكون عملية التداول الســلمي يف العراق. وللوقوف بشــكل تف

صــه  ثالثة فروع يتناول األول بيان املعوقات القانونية، والثاين املعوقات الســياســ  ية، إما الفرع الثالث ســنخصــ
 -لبيان املعوقات االخرى وفق التفصيل االا:

 الفرع األول: املعوقات القانونية
ان املعوقات القانونية للتداول السلمي للسلطة تتمثل  انبني األول يتمثل بضعف التوازن بني السلطات 

 -:بضعف النظام االنتخايب, والثاين يتعلق 
 بني السلطات ضعف التوازن -أواًل:

ــلطة التشــــــــريعية،  ــلطة التنفيذية امام الســــــ ان التوازن بني الســــــــلطات يقوم على اســــــــاا مســــــــؤولية الســــــ
وصـــــــــالحية ســـــــــحب الثقة عن احلكومة يقابلها حق الســـــــــلطة التنفيذية حبل الربملان والدعوة اىل انتخاابت 

احلكومة من رحم الربملان، ويعد هذا ، وقد جرت العادة يف النظام الربملاين هو ان تولد (35)بصــورة اســتثنائية
، وقد فســــــــــــــر نظام التوازن بني الســــــــــــــلطتني (36)النظام هو النموذج االمثل للكالم عن توازن الســــــــــــــلطات  

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 

ــلطة األوىل  حق الرقابة على ا ــتور، فمن حق الســـ ــلطة التنفيذية يف حالة تعســـــف االخري أو خمالفة الدســـ لســـ
 

 ، 2010  ،بريوت  ،وقيةمنشورات احللحم احلق  ،1ط  (،االنظمة الربملانية بني النظرية والتطبيق )دراسة مقارنه  ،د. عصام سليمان  -35
 .31ص

 ،2016  ،بغداد  ،الذاكرة للتوزيع والنشر  ،1ط  ،اختالل التوازن لصايب السلطة التنفيذية يف العراق  ،د. علي يوسف الشكري  -36
 .27ص
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ــلطة  ــلطة الثانية )التنفيذية( وســــحب الثقة عنها، ويف املقابل فأن منح الســ ــؤولية الســ ــريعية( تقرير مســ )التشــ
وتتجلى العالقة بني ، (37)التنفيذية حل السـلطة التشـريعية يف حالة تعسـفها أو تعنتها ازاء السـلطة التنفيذية 

ـصــــــــل بني  توازن الســـــــــلطات وعملية التداول الســـــــــلمي يف صـــــــــلب النظام الربملاين الذي يتخذ من مبدأ الف
فقد  2005، وطبقاً ألحكام الدســتور العراقي لعام (38)الســلطات وهو يعد ركيزة اســاســية لتحقيق اهدافه 

ــلطات كخطوة للتخلص من مبدأ  ـصــل بني السـ ــار اىل مبدأ الف ــلطات ذات الورائف الثالب اشـ وحدة السـ
ــياســـــي ــتبداد الســـ ــلطة  (39)اليت كرســـــت االســـ ــتور قد نص على تكوين الســـ ــافة اىل ذلك جند ان الدســـ ، اضـــ

ــريعية من جملســـني ومها جملس النواب وجملس االحتاد  ــجاماً داخل (40)التشـ ، ومن هنا جند يف هذا املبدأ انسـ
عملية تشـكيل جملس االحتاد امر مرهون بقانون يسـنه جملس السـلطة التشـريعية، لكن املشـرع الدسـتوري ترك 

النواب الغلبية ثلثي اعضـائه وهنا داللة واضـحة على عدم التوازن داخل السـلطة التشـريعية فضـاًل عن ذلك 
-2005فقد اجل املشـــــــرع الدســـــــتوري العمل بتشـــــــريع قانون جملس االحتاد بعد انتهاء الدورة االنتخابية )

، إما ما خيص التوازن يف السـلطة التنفيذية (41)يشـرع القانون ا اص مبجلس االحتاد   ( وحلد االن مل0092
صـــــــــــــــدي لوزمــات اليت تقع يف األقــاليم، والثــاين هو وقوفهــا على قــدم   فلــه مــدلوالن، األول القــدرة على الت

النواب   اىل "حل جملس  2005فنجد اشــــــــــارة الدســــــــــتور العراقي لعام  (42)املســــــــــاواة مع الربملان االحتادي 
ه أو طلب من رئيس جملس الوزراء ئه بناء على طلب من قبل ثلث اعضـــــــــــائابألغلبية املطلقة لعدد اعضـــــــــــا

 .(43)رئيس اجلمهورية..." ةومبوافق
ــلطة التنفيذية حبل جملس النواب  ــريعية على حســــاب الســ ــلطة التشــ ومما تقدم ميكن القول أن تقوية الســ

ـصـــــــول اختالل يف التوازن بني ا ــلمي كون يؤدي اىل ح لســــــــلطتني مما يؤدي اىل تقويض عملية التداول الســــــ
تلك العملية من اهدافها ومقوما ا التوازن بني الســـــــلطات وهذا ما يقودان اىل القول بعدم وجود توازن بني 

 وهذا يتعاريف مع النظام الدميقراطي. 2005السلطات يف دستور 

 ضعف النظام االنتخايب  -اثنياً:

ــعة النطاق  ادى ضـــعف النظام االنت خايب يف العراق املعروف بطريقة ســـانت ليغو اىل تعددية حزبية واسـ
ــلباً على عمل اجملالس النيابية وفاعلية ادائها، وتفاقم هذا االمر عندما ال جند نســـــــب حمددة تكون  ةاثرت ســـــ

الدائرة النيابية   السـتبعاد الكياانت اليت مل حتصـل عليها النسـبة احملددة من التنافس على مقاعد  اقانوني اً معيار 
عندما توزعها على القوائم الفائزة وذلك للقضـــاء على التعددية الســـياســـية املضـــرة ابلنظام العام الربملاين اليت 
مبوجبها قد تؤخذ اصـــوات املواطنني دون موافقتهم من املرشـــح فيعد ذلك خرقاً للنظام الدســـتوري وابلوقت 

 
 .12-11ص ،2016  ،بغداد ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،1ط،احلدود الدستورية حلل الربملان ،د. علي سعد عمران  -37
 . 16ص   ،2008  ،25العدد    ،حبث منشور يف جملة القانون املقارن  ،مًال النظام االحتادي يف العراق  ،عدانن عاجل عبيدد.    -38
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 47املادة ) :ينظر -39
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 48ينظر: املادة ) -40
 .2005رية العراق لعام ( من دستور مجهو 137 ،65املواد ) :ينظر -41
 ،2014  ،بغداد  ،دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ط  ،القانون الدستوري والنظام السياسي  ،د. ساجد حممد الزاملي  -42

 .448ص
 .2005من دستور مجهورية العراق لعام  (/أوالً 64)املادة  :ينظر -43
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 27:  العدد

د فيها صــالحية النظام االنتخايب شــرطاً اســاســياً هلا. وهذا ما معوقاً لعملية التداول الســلمي الذي يعه  نفســ  
ــوات عدد من الناخبني هلم دون ان  ــلطة بطريقة نقل اصــــ ــل اشــــــخاص اىل الســــ حدب يف العراق حني وصــــ

 .(44)ينتخبوهم وادى ذلك اىل تشويه العملية الدميقراطية يف العراق 
 الفرع الثاين: املعوقات السياسية

  - تتمثل املعوقات السياسية للتداول السلمي للسلطة بضعف التنظيم احلزيب , وضعف املعارضة احلزبية:
 ضعف التنظيم احلزيب -أوالُ:

ــم احلزب يكون مبـثاـبة   الشــــــــــــــك ان اي دوـلة من دول العـامل ال ـبد هلـا من وجود تنظيم يطلق علـيه اســــــــــــ
الســـــــياســـــــي يف تلك الدولة، فالتنظيم احلزيب هو الواجهة اليت ميكن من خالهلا التعرف على شـــــــكل النظام  

، وابلرجوع اىل اهم عناصـــــــــــر (45)االطار أو املنهج الذي يتخذت احلزب يف حتقيق االهداف اليت ينشـــــــــــدها  
ـصــر التنظيم وهو الربانمج الذي يرتبط بســـياســـات احلزب وهدفه يف  احلزب الســـياســـي، جندت يتمحور يف عن

 ة، إذ ان اهم العوامل اليت تؤثر يف التنظيم احلزيب هي درج (46)السـياسـي   الوصـول اىل السـلطة وتنفيذ برانجمه
، فضــــاًل عن وجود ايدلوجية اســــد مشــــروعه  (47)وعي الشــــعب ودرجة تطور احلزب عن املراحل الســــابقة  

الســياســي،إذ يتطلب ذلك تعريف االشــخاص الفكار احلزب وتفاصــيل املشــروع الســياســي من خالل اقامة 
ــلطة من خالل العملية (48)هرات وتوزيع املنشــــــورات الندوات واملظا ــاءت للوصــــــول اىل الســــ ، ويســــــعى اعضــــ

فال يتحقق التداول الســـــلمي للســـــلطة إذا كان تنظيم احلزب ، (49)االنتخابية حىت ينفذ برانجمه الذي يتبنات  
الدميقراطية االخرى داخل تنظيماً ضــــعيفاً ال يقوم على اســــاا االميان بذلك املبدأ وكذلك االميان ابملبادئ 

احلزب كاختيار رئيس احلزب واالعضــــــــــاء وتنوع االهداف وعدم  ميش املرأة والشــــــــــباب يف املشــــــــــاركة فيه 
مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة، إذ   ةواحتكار الســــلطة، إذ ان ضــــعف التنظيم احلزيب له خلثري فعال يف عرقل

لية من اجل حتقيق اهدافه ابلوصــول اىل الســلطة  ادى ذلك الضــعف اىل عدم لكني احلزب من العمل بفعا
ــياســـــــــــــي احلزب يعكس ما يدور داخله من  هذا من انحية، ومن انحية اخرى فأنّ   (50)وتنفيذ برانجمه الســـــــــــ

اهداف ومبادئ فاذا غابت اهداف الدميقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة على املســـتوى الداخلي للحزب  
ئ الدميقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة، فكيف حيقق ذلك وهو فأن ذلك احلزب ال يســـتطيع حتقيق مباد

 36إما فيما يتعلق ابلعراق وبعد صــدور قانون االحزاب الســياســية رقم  ،(51)قائم على التهميش واالقصــاء  
ـــنه   صــــــــــــــري والطـائفي والقومي، وكـذـلك خلكـيدت على اعتمـاد   20015لســــــــــــ وخلكـيدت على اـنب املـيل العن

 
 .60ص  ،1972 ،بغداد  ، دار السالم ،1ط ،االحزاب السياسية والنظم احلزبية ،د. مشران محادي  -44
 .60ص ،املصدر السابق :ينظر -45
 .163ص ، 2000 ،اجلزائر ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،املدخل اىل علم السياسة ،د. انجي عبد النور -46
 .222ص ،1996 ، بريوت ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،الدساتري واملؤسسات السياسية ،د. امساعيل الغزال -47
 .89ص ، 2010 ،مؤسسة العرف للطباعة والنشر ،1ط،القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. جواد اهلنداوي -48
 ، حبث منشور يف جملة الدراسات القانونية والسياسية  ، االحزاب السياسية ودورها يف احلياة الدميقراطية  ،د. عامر فاخوري  -49

 .90ص، 2004 ،العدد التجريحم
 .15ص ، 2005 ،بال مكان نشر ،نشاطها( ، نشأ ا ،االحزاب السياسية )امهيتها ،د. سعاد الشرقاوي -50
 ، اجمللة األكادميية العراقية )جملة جامعة تكريت(   ،مبدأ التداول للسلطة وافاق وتطبيقه يف العراق  ،د. فوزي حسني سلمان  -51
 .50ص ،2006
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، اال ان الواقع يشــــــري عكس ما تتبنات هذت (52)ميقراطية يف اختيار القيادات احلزبية االســــــاليب واالليات الد
االحزاب يف انظمتها الداخلية، إذ جند ان الزعامة يف هذت االحزاب دائمة والوجود القيادية متكررة، ووجود  

صــــ  ـصـــايب الشــــخ ية على  عجز واضــــح هلذت االحزاب يف اســــتقطاب خمتلف الشــــرائح واملكوانت، وتغليب امل
ــلباً على عملية التداول الســـــلمي للســـــلطة، فضـــــاًل عن عدم  حســـــاب االهداف، وهذا ما جندت قد يؤثر ســـ

 وجود قواعد مستقرة للعملية الدميقراطية.
 ضعف املعارضة السياسية -اثنياُ:
من بني اهم املعوقات اليت تعدم التداول الســــــــــلمي للســــــــــلطة، هو عدم االعرتاف بوجود معارضــــــــــة  ن  إ

ة حتقق التوازن الســـياســـي وتقف بوجه االســـتبداد ابملوقف املضـــاد، وتؤمن بعملية التداول الســـلمي ســـياســـي
، فضــــاًل عن ذلك فأن املعارضــــة الســــياســــية تعمل على الوصــــول اىل الســــلطة عرب االنتخاابت (53)للســــلطة

ــيـاغـ (54) ت االنتقـادات  هـذ  ة، فهي ال تكتفي بتوجيـه االنتقـادات اىل احلكومـة، بـل تتعـداهـا اىل اعـداد وصــــــــــــ
ضمن خطة متكاملة واضحة يف برانجمها السياسي ألجل الوصول اىل هذا اهلدف واقناع املواطنني  ا، وان 
تكون بدياًل للســياســة املتبعة من قبل الســلطة احلاكمة، ولكي حيوز برانمج املعارضــة ثقة الشــعب ال بد من 

صــــــــــــــف ابلواقعــة وا  ان يكون ذلــك الربانمج قــابالً  لطموح  و حتقيق التغيري الــذي يرغــب فيــه للتحقيق ومت
ــبياً، وذلك الن  ،(55)املواطنون   ــية ضـــــعيفة نســـ ــياســـ ــة الســـ إما يف العراق فالوضـــــع خمتلف، إذ تكون املعارضـــ

الكتل الربملانية الكبرية قد اســتحوذت على املناصــب الســيادية يف مؤســســة الرائســة ومؤســســة الربملان، ومن 
ــغ ـصــــــــ ــتطيع يف اعماله مث، بقيت الكتل الربملانية ال رية اليت ال للك االغلبية املطلقة يف جملس النواب ال تســـــــــ

 .(56)ومواقفه، وبقيت السيطرة للكتل الكبرية وحدها 
ومما تقدم ميكن القول أن انعدام املعارضـة السـياسـية على اريف الواقع ادى اىل ضـعف التداول السـلمي 

وجوت تكررت ذا ا ووصــــول اشــــخاص اىل الســــلطة  االحزاب الســــياســــية الكبرية نفســــها وال تللســــلطة وبقي
ليس هلم ثقل سـياسـي وشـعحم وهذا ما يبىن بسـلطة التوافقات السـياسـية واالتفاقات اجلانبية وهو ماال حيقق 

 ملبادئ الدميقراطية وعملية التداول السلمي.
 األخرىالفرع الثالث: املعوقات 

تتعلق   اخرى  معوقات  والسياسية  القانونية  املعوقات  جانب  إىل  للسلطة  السلمي  التداول  يعرتى  قد 
 -بضعف العوامل االجتماعية واالقتصادية هذا من جانب , ومن جانب اخر تتعلق ابلطائفية :

 
 .2015لسنه  36( من قانون االحزاب رقم 6/ أواًل( واملادة )5املادة ) :ينظر -52
الدولية )عريب   ، حسني راهر  -53 السياسية  املصلحات  والنشر   ،فرنسي(  ،انكليزي  ،معجم  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  جملة 
 .357ص ،2013  ،بريوت ،والتوزيع

  ، امعة بغداد ج  ،كلية العلوم السياسية  ،رسالة ماجستري  ،دور املعارضة السياسية يف النظام السياسي العريب  ،ورقاء حممد كري   -54
 .17ص ،2008
 ، 1ط  ،املعارضة السياسية والضماانت الدستورية لعملها )دراسة قانونية سياسية حتليليه مقارنه(  ،سربست مصطفى رشيد  -55

 .71ص ، 2011 ،دهوك ،مطبعة خاين
 .304ص ،2014 ،النجف االشرف ،مكتبه دار السالم القانونية ،النظم السياسية املعاصرة ،د. علي هادي الشكراوي -56
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 ضعف العوامل االجتماعية واالقتصادية -أواًل:

ــادية اثر ابلغ يف  ـصــــــ النهويف يف البلدان من شـــــــــىت انواع الظلم واالضـــــــــطهاد للعوامل االجتماعية واالقت
اىل تركيبة  2005والتخلص من االنتهاكات املســــــتمرة للحقوق واحلرايت، فقد اشــــــار دســــــتور العراق لعام 

ــاا   ــرة هي اســـ ــائر والقبائل، واقر الن االســـ اجملتمع العراقي من القوميات املتعددة واملذاهب واالداين والعشـــ
إذ ان   ،(57)هــذت العوامــل هي تركيبــة اجملتمع االجتمــاعيــة    دابحلفــاظ على كيــالــا،إذ تعــ   اجملتمع والزم الــدولــة

ــاا االنتمـاء اـلذاا بعـيداً عن االنتمـاء الوطين ادى اىل ضــــــــــــــعف هيكلـية اجملتمع   توزيع الوالءات على اســــــــــــ
صــــــــــــــادية قد (58)العراقي، ومن مث، يؤثر ذلك على عملية التداول الســــــــــــــلمي  ، كذلك جند ان العوامل االقت

ــار البطالة وعدم توفري فرص العمل وامهال القطاع ا اص،  لعبت دوراً يف التأثري على ارادة الناخبني، فانتشــ
وارهاق القطاع احلكومي بكم من املورفني واسـتغالل الورائف من قبل االحزاب وفريف الرسـوم والضـرائب 

ـصـــــورة مضــــــاعفة كل ذلك  إذ جند تردي الواقع  ،(59)اً مباشــــــراً على ارادة الناخب يف تغيري احلكم خلثري  ثرّ أب
ـصـــــــول مظاهرات كبرية يف اغلب احملافظات العراقية  ا دمي من ســــــــوء الكهرابء وازمة الســــــــكن ادى اىل ح

، إذ نرى ان تلــك املظــاهرات تكــاد تكون قــد  2015للمطــالبــة بتحســــــــــــــني الواقع ا ــدمي وذلــك يف عــام  
 .(60)حلكومة،ألن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها افقدت شرعية ا

صــادية واالجتماعية هلا خلثري يف عملية التداول الســلمي  وخالصــة ما تقدم ميكن القول ان العوامل االقت
 للسلطة وعدم االهتمام  ا يؤدي اىل تعويق هذا املبدأ.

 الطائفية -اثنياً:
ــلطة    2003بدأت بذور الطائفية يف العراق عندما قام احلاكم املدين بعد عام  ــيم الســـــــ بول برمير بتقســـــــ

على اســـــــاا طائفي ومناطقي، وزج التفرقة الســـــــياســـــــية بشـــــــكل تكتالت لثلت الن تكون رائســـــــة اجمللس  
ة لوكراد، ومن هنا التشــريعي للطائفة الســنية، ورائســة الســلطة التنفيذية للطائفة الشــيعية، ورائســة اجلمهوري

، 2005بدأت الصورة املشوهة للعملية الدميقراطية يف العراق، إذ حصلت تشوهات يف دستور العراق لعام  
ـصــايب املشـــرتكة  ـصــبية الفئوية اليت تتحكم مبشـــاعر االفراد وســـلوكهم بعيداً عن الوطنية وامل فأصـــبح ملغماً ابلع

ــة عندما العامة لوفراد، وتبعاً لذلك اخذت التيارات احل ــية تنحرف ابلعملية الدميقراطية وخاصــ ــياســ ربية الســ
 .(61)اصبحت لتلك وحتتضن فصائل عسكرية مسلحة تؤمن ابحملاصصة الطائفية والوحدوية والفئوية 

ــيم   ــغلت بتقســــ ــكيل حكومات توافقية انشــــ ــراعات الطائفية ادت اىل تشــــ ـصـــ مما تقدم ميكن القول أن ال
اىل خروج حكومات غري منســــــــجمة واصــــــــبحت العملية الدميقراطية  املناصــــــــب والســــــــيطرة عليها، مما ادى

 اانب الصواب، ومن مث، ادى ذلك اىل جعل الطائفية معوقاً يف تداول السلطة.
 

 .2005/ اثنياً( من دستور مجهورية العراق لعام 45 ،9 ،2،3املواد ) :ينظر -57
 .40ص ،2017  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستري ،الفيدرالية يف العراق املعوقات واحملكمات ،عبد العظيم جرب حافظ -58
جامعة   ،حبث منشور يف جملة العلوم السياسية  ،عربية )دراسة حتليله(التحوالت السياسية يف البلدان ال  ،د. امحد فاضل ابسم  -59

 .وما بعدها 75ص ،2013 ، 47العدد  ، بغداد
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 5املادة ) :ينظر -60
 ،2017  ،دادبغ  ،رسالة ماجستري  ،2005توازن السلطة وفاعلية النظام السياسي يف دستور العراق لعام    ،فالح مطرود مزعل  -61

 .وما بعدها 197ص
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 الخاتمة

أوضـــحنا يف حبث مفهوم التداول الســـلمي للســـلطة بني املعوقات والضـــماانت وموقف دســـتور مجهورية 
املوضوع له امهية كبرية يف وقتنا احلال كونه ميثل ضماان اساسيا ضد االستبداد الن هذا    2005العراق لعام  

ـصـــورة عامة وميثل انتهاكا كبريا  والطغيان وضــــد الفكر الدكتاتوري الذي دائما خيلف الدمار يف اجملتمعات ب
 -حلقوق االنسان وحرايته إذ ميكن تلخيص ابرز النتائج والتوصيات وفق االا:

 جأواًل: النتائ
 أوضحت الدراسة ان مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الركن االساسي يف االنظمة الدميقراطية. .1
اوضحت الدراسة ان ضمان هذا املبدأ هو ضمان حلقوق االنسان وحرايته ضد التعسف يف استعمال   .2

 السلطة وطغيالا ضد الشعوب.
ــراك ا .3 ــماانت هذا املبدأ هو التعددية احلزبية واشــــ ــح لنا ان ضــــ لشــــــعب يف عملية اختيار حكامهم اتضــــ

 قيت مدة تول السلطة وحتديد عدد مرا ا.و وت
ــتور مجهورـية العراق لـعام   .4 ــلطـة التنفـيذـية وكـذـلك داخـل    2005ان دســــــــــــ يفتقر اىل التوازن داخـل الســــــــــــ

 السلطة التشريعية وبني السلطتني.
 لمي للسلطة.اتضح لنا ان التعددية احلزبية املفرطة لثل معوقا من معوقات التداول الس .5
انه قد تبىن مبدأ التداول الســــــــلمي للســــــــلطة من   2005اتضــــــــح لنا يف دســــــــتور مجهورية العراق لعام  .6

 وضمنا يف ديباجة الدستور وموادت. ةخالل النص عليه صراح 
 ثانيًا: التوصيات

ــرورة اقرار جملس االحتاد وجعل .1 ق متوازان مع جملس النواب  دف حتقي  هنقرتح على املشــــــرع العراقي بضــــ
 مبدأ التداول السلمي للسلطة بصورة صحيحة.

ــرورة اقرار قانون االحزاب لالبتعاد عن التعددية احلزبية املفرطة اليت تشـــكل  .2 ــرع العراقي بضـ نوصـــي املشـ
 معوقا للتداول السلمي.

نوصـــــــــــي بتقرير مســـــــــــؤولية رئيس الســـــــــــلطة التنفيذية بقرار من احملكمة االحتادية العليا بدال من جملس  .3
 حفاظ على التوازن القانوين واالبتعاد عن ا الفات السياسية.النواب لل

ـصــورة واســـعه يف املادة   .4 ـصــطلح القوات املســـلحة واالجهزة االمنية كونه جاء ب نوصـــي بضـــرورة تعريف م
التاســـعة من. الدســـتور والتشـــديد على موضـــوع عدم جواز انتماء افراد تلك املؤســـســـات اىل االحزاب 

 السياسية.واجلمعيات 
 المصادر

 أواًل: الكتب
امساعيل الغزال، الدســــــاتري واملؤســــــســــــات الســــــياســــــية، مؤســــــســــــة عز الدين للطباعة والنشــــــر، بريوت،   .1

 .222، ص1996
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 .2010، مؤسسة العرف للطباعة والنشر، 1جواد اهلنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية،ط .2 
 العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بال سنه طبع.محيد حنون، االنظمة السياسية، مؤسسة  .3
 .2015محيد حنون خالد، حقوق االنسان، دار السنهوري، بريوت،  .4
، دار السـنهوري، 1رائد محدان املالكي، التداول السـلمي للسـلطة يف االنظمة الدسـتورية الوضـعية، ط .5

 .2016بريوت،  -لبنان 
اســــية )دراســــة تطبيقية على بعض االحزاب رفعت عبد ســــعيد، تداول الســــلطة داخل االحزاب الســــي .6

 .2005املصرية(، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، دار نيبور للطباعة والنشـر والتوزيع،  1سـاجد حممد الزاملي، القانون الدسـتوري والنظام السـياسـي، ط .7

 .2014بغداد،  
قانونية ســياســية  ســربســت مصــطفى رشــيد، املعارضــة الســياســية والضــماانت الدســتورية لعملها )دراســة   .8

 .2011، مطبعة خاين، دهوك، 1حتليليه مقارنه(، ط
 .1972، دار السالم، بغداد، 1مشران محادي، االحزاب السياسية والنظم احلزبية، ط .9

 .1975، مطبعة االرشاد، بغداد، 4مشران محادي، النظم السياسية، ط .10
 ة، بال سنه طبع.عبد الغين بسيوين، االنظمة السياسية، منشأة املعارف، االسكندري .11
ـصـــــــام ســــــــليمان، االنظمة الربملانية بني النظرية والتطبيق )دراســــــــة مقارنه(، ط .12 ، منشــــــــورات احللحم 1ع

 .2010احلقوقية، بريوت، 
ــتورية حلل الربملان، ط .13 ــعد عمران، احلدود الدســــــــ ــر والتوزيع، بغداد،  1علي ســــــــ ــوان للنشــــــــ ، دار الرضــــــــ

2016. 
اصــــرة، مكتبه دار الســــالم القانونية، النجف االشــــرف، علي هادي الشــــكراوي، النظم الســــياســــية املع .14

2014. 
ـصــــــايب الســـــــلطة التنفيذية يف العراق، ط .15 ، الذاكرة للتوزيع 1علي يوســـــــف الشـــــــكري، اختالل التوازن ل

 .2016والنشر، بغداد،  
 .2005ماجد راغب احللو، االستفتاء الشعحم والشريعة االسالمية، دار اجلامعة للطباعة، بريوت،  .16
 .2012ايران،  -، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران 1قر الصدر، فلسفتنا، طحممد اب .17
 .2005حممد رفعت عبد الوهاب، االنظمة السياسية، منشورات احللحم احلقوقية، بريوت،  .18
 .2000انجي عبد النور، املدخل اىل علم السياسة، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  .19
ــان، طهادي نعيم  .20 ــة القانون الدول حلقوق االنسـ ، منشـــورات زين احلقوقية، 1املالكي، املدخل لدراسـ

 .2011بريوت، 
 .2014، املؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت، 1وليد بيطار، املدخل اىل علم السياسة، ج .21

 ثانيًا: البحوث والدوريات
)دراسة حتليله(، حبث منشور يف جملة العلوم امحد فاضل ابسم، التحوالت السياسية يف البلدان العربية   .1

 .2013، 47السياسية، جامعة بغداد، العدد 



  

 2005التداول السلمي للسلطة ف ضوء دستور مجهورية العراق لعام  

529 

حسـني راهر، معجم املصـلحات السـياسـية الدولية )عريب، انكليزي، فرنسـي(، جملة املؤسـسـة اجلامعية  .2
 .2013للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  

دميقراطية، حبث منشــــــور يف جملة الدراســــــات عامر فاخوري، االحزاب الســــــياســــــية ودورها يف احلياة ال .3
 .2004القانونية والسياسية، العدد التجريحم، 

عـدانن عـاجـل عبـيد، مـًال النظـام االحتـادي يف العراق، حبـث منشــــــــــــــور يف جمـلة القـانون املقـارن، العـدد   .4
25  ،2008. 

ميية العراقية )جملة فوزي حســـني ســـلمان، مبدأ التداول للســـلطة وافاق وتطبيقه يف العراق، اجمللة األكاد .5
 .2006جامعة تكريت(، 

 ثالثًا: الرسائل واالطاريح
ــالة ماجســــــتري، كلية  .1 امحد امين الســــــنوســــــي، مبدأ التداول على الســــــلطة يف التشــــــريعات اجلزائرية، رســــ

 .2016احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، 
 ســـــالة ماجســـــتري، جامعة بغداد،عبد العظيم جرب حافظ، الفيدرالية يف العراق املعوقات واحملكمات، ر  .2

2017. 
، رســــالة  2005فالح مطرود مزعل، توازن الســــلطة وفاعلية النظام الســــياســــي يف دســــتور العراق لعام  .3

 .2017ماجستري، بغداد،  
ــالة ماجســـتري، كلية العلوم  .4 ــياســـي العريب، رسـ ــية يف النظام السـ ــياسـ ــة السـ ورقاء حممد كري، دور املعارضـ

 .2008السياسية، جامعة بغداد، 
 رابعًا: الدساتري

 .1789دستور الوالايت املتحدة االمريكية املعدل عام  .1
 .2005دستور مجهورية العراق لعام  .2
 .2014دستور مجهورية مصر العربية لعام  .3

 خامسًا: القوانني
 .2015لسنه  36قانون االحزاب العراقي رقم  .1
 .2013لسنه 8ورئيس جملس الوزراء رقم قانون حتديد والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب  .2

 سادسا: االعالنات واملواثيق الدولية
 .1948االعالن العاملي حلقوق االنسان لعام  .1

 



530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيداو والبروتوكول الملحق بها حماية حقوق المرأة في اتفاقية 

Protecting the womens Rights in Sedaw Agreement and 

its supplement protocol 
 (1) سعاد عبد الكاظم عبد الحميدم.م 

Suaad Abdulkadhim Abdulhameed 

 الملخص

والواجبات يتبلور مع إنشـاء  بدأ االعرتاف حبقوق املرأة وكرامتها اإلنسـانية ومسـاوا ا ابلرجل يف احلقوق 
(، إذ رسخت حقوقها يف واثئق دولية عامة وخاصة، ورغم التقدم احملرز 1945منظمة األمم املتحدة عام )

يف ميدان حقوق املرأة إال أن التمييز ما زال قائماً ضــــــدها مما دفع اجلمعية العامة لومم املتحدة إىل اعتماد 
الذي أكد الن التمييز ضــد املرأة ميثل إجحافاً أســاســياً    1967لعام    إعالن القضــاء على التمييز ضــد املرأة

واهانة للكرامة اإلنســـــــــانية. وقد توجت اجلهود الدولية لومم املتحدة إببرام االتفاقية الدولية للقضـــــــــاء على  
ــد املرأة يف عام   ــاء قواعد    1981واليت دخلت حيز النفاذ يف عام   1979التمييز ضــ وذلك من خالل إرســ

نية حلماية حقوق املرأة وأقرت مبدأ عدم التمييز ومبدأ املســـــــــاواة بوصـــــــــفهما املبدأين احلاكمني لكل ما قانو 
تشــــــــتمل عليه االتفاقية من أحكام والتزامات، وقد احلق ابالتفاقية الربوتوكول االختياري كعلية من اآلليات 

ــاًل عن مـا يتمتع ـبه القـانونـية واـلذي يعـد خطوة هـامـة يف تعزيز اجراءات احلمـاـية للحقوق ا لواردة فيهـا فضــــــــــــ
من أمهية وأحكام. كما فرضــــــــــــت 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.

 
 .التقين كربالء/الوحدة القانونية املعهد -1
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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

وية تعد املســـاواة بني اجلنســـني من املبادئ األســـاســـية للقانون الدول حلقوق اإلنســـان، ومبثابة حجر الزا
كافة والنظم الدميقراطية وبدولا ينتفي معىن أصـــــــــالة تلك احلقوق وينهار كل مدلول للحرية، أي إن   لدولل

ــبــب اجلنس أو الــدين أو  لكــل من املرأة والرجــل حقوقــاً وهــذا حبــد ذاتــه أمر طبيعي وال فرق بينهمــا بســــــــــــ
 العقيدة.

ــاً منذ  ــهَد اجملتمع الدول تطوراً واضــــحاً وملموســ ــاء منظمة األمم املتحدة عام )وقد شــ ( يف 1945إنشــ
جمال توفري احلمــــــاية الدولــــــية حلقــــــوق 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 

ــية على  و  مكافئ مع الرجل وقد بلغت تلك  ومحايتها وكفالة لتعها ــاســـــــ ــان وحرايته األســـــــ حبقوق اإلنســـــــ
ــرأة عام  ــد املــ ــز ضــ ــع أشكال التمييــ ــى مجيــ ــاء علــ ــية للقضــ  1979اجلهود احلثيثة ذرو ا إببرام االتفاقية الدولــ

طة  ( وتعد االتفاقية نقCEDAWويطلق عليها اختصــاراً اســم )ســيداو( )  1981ودخلت حيز النفاذ عام  
حتول يف اتري  االعرتاف الصــالة حقوق املرأة اإلنســانية و دف إىل إحداب نقلة نوعية يف أوضــاع املرأة يف 
العامل، إال ألا ركزت على موضـــوع التمييز ضـــد املرأة وقامت بوضـــع التدابري واحللول واالجراءات اليت جيب  
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 27:  العدد

ــد املرأة واع  ــاء على التمييز ضـــ ــامل للمعايري على الدول اختاذها من أجل القضـــ ــريع دول شـــ تربت مبثابة تشـــ
 واالجراءات القانونية حلمايتها.

أنشـأت االتفاقية هيئة مسـتقلة من ا رباء وهي جلنة القضـاء على التمييز ضـد املرأة الغريف منها دراسـة 
ــبـيل تفعـيل دور اللجـنة وـقد احلدالتقـدم احملرز يف تنفـيذ االتفـاقـية بعـ  ــراف يف ســــــــــــ ق هـا جهـازاً للرـقاـبة واإلشــــــــــــ

ـصـــاصــــاً دولياً تعرتف به الدول األطراف ويعمل   ابالتفاقية الربوتوكول االختياري ومبوجبة منحت اللجنة اخت
على تنفيذ االتفاقية ويناط  ا اختاذ إجراءات فعالة ملنع وقوع انتهاكات حلقوق املرأة وحراي ا األســــــــاســــــــية  

وع اجلنس، وفرضـــت االتفاقية التزامات واحملاســـبة عليها إذا حدب مبا يضـــمن عدم التمييز ضـــدها بســـبب ن
تقع على عاتق الدول األطراف بتنفيذها ومسحت إببداء التحفظات على موادها وقد انضــــــــــم إىل االتفاقية 

 عدد كبري من الدول مبا فيها الدول العربية مع أبداء على موادها 
 المبحث األول: اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها 

حتقيق املســاواة بني وعملت على فارقة يف اتري  احلقوق اإلنســانية للمرأة    ةماتفاقية ســيداو عالتشــكل  
األســــئلة   جابة عنبحث هو اإلالتمييز التمييز والذي يهمنا يف هذا امل  لى كل أشــــكالعاجلنســــني والقضــــاء  

 التالية:
 اري؟ هذا مايتوكول االختأضـــاف الربو  ذااكيف نشـــأت هذت االتفاقية؟ وماهي املبادئ احلاكمة  ا؟ م

 وعلى النحو اآلا:مطلبني لى عسنبحثه يف هذا املبحث وسنقسمه 
 .نشأة اتفاقية سيداو املطلب األول:

 .امللحق ابالتفايةاري ياملطلب الثاين: الربوتوكول االخت
 املطلب األول: نشأة اتفاقية سيداو

ـصــــــــــف الثاين من القرن العشـــــــــــرين   على ذلك رعاية األمم  واألدلهتماما دوليا حبقوق املرأة  اشـــــــــــهد الن
كانة مبوق اإلنسان وحظيت املرأة فيها  ـــــــ اية حقـــــــ ة حلمـــــــ اقيات الدوليـــــــ املتحدة للعديد من اإلعالانت واالتف

  بينما حظرت  ،ه بوجه عامأشــــــــــــــكالحرتام حقوق اإلنســــــــــــــان، وحظرت التمييز  ميع  ى اكدت علأو   ةهام
ســـنبحثه يف هذا املطلب املقســـم على فرعني  وهذا مابشـــكل خاص فيها   والتمييز ضـــد املرأة اتفاقية ســـيداو

 مها: 
 .اجلهود الدولية الرامية إلبرام اتفاقية سيداوالفرع األول: 
 املبادىء احلاكمة التفاقية سيداوالفرع الثاين: 

 رام اتفاقية سيداوالفرع األول: اجلهود الدولية اليت سبقت اب
ضــــد أشكال التمييز  اتفــاقية القضــــاء علــــى مجيــــع   1979عام   ةلومم املتحد  العامةاعتماد اجلمعية   ع د  

وق اإلنسان يف العامل وكان ذلك نتيجة ملبادرات ــ اية حقــ ة الرامية إىل محــ ود الدوليــ املــــرأة تتوجياً لعقود من اجله
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ــع املرأة التـابعـة لو نشـــــــــــــــاعهـا داخـل منظومـة األمم املتحـدة عـام إمم املتحـدة، هـذت اهليئـة اليت ت  جلنـة وضــــــــــــ
1946(2). 

من جلنة وضــــــع املرأة أن تســــــتطلع آراء الدول األعضــــــاء فيما يتعلق   1972طلب األمني العام يف عام 
ـصــادي   بشـــكل ومضـــمون صـــك دول حيتمل وضـــعه بشـــأن حقوق املرأة، ويف العام التال عنّي اجمللس االقت

ـصــــــــياغ  1974عداد االتفاقية ويف عام  إواالجتماعي فريقاً عاماًل للنظر يف  ة اتفاقية بشـــــــــأن بدأت اللجنة ب
ــد املرأة القضـــاء عاماً دولياً للمرأة قراراً   1975عتبار عام ا، وكان لقرار اجلمعية العامة يف (3)على التمييز ضـ

دماج التام للمرأة يف اجملهود مهماً يف تكريس العمل على تشــــــــجيع املســــــــاواة بني الرجل واملرأة وضــــــــمان اإل
 العاملي.سهامها يف تعزيز السلم إاإلمنائي وزايدة 

  1975ســــــــييت( عام  كانت ذروة العام الدول للمرأة انعقاد املؤلر ا اص ابملرأة يف مدينة )مكســــــــيكو
وأقر املؤلر عدة قرارات وتضـمنت مجلة مبادئ منها حتقيق املسـاواة الكاملة بني الرجل واملرأة والقضـاء على 

ــاواة الرجل  أي شـــكل من أشـــكال التمييز ــاا اجلنس وعلى مسـ ــية   على أسـ ــياسـ واملرأة يف مجيع امليادين السـ
ثل العام الدول ل(1985-1976واالقتصـــــــادية واالجتمـــــــاعية والثقـــــــافية وأعلنت اجلمعية العامة الن املدة)

عداد وثيقة القضــــــاء على كافة  إوعملت جلنة وضــــــع املرأة يف   ،(4)م(واة واحملبة والســــــالاللمرأة لتحقيق)املســــــ 
 .(1979–1976بني عامي ) ضد املرأة ما أشكال التمييز

سم )سيداو( من قبل اجلمعيـــــــة العامة لومـــــــم املتحـــــــدة يف عام صبحت تعرف ابأقرار االتفاقية اليت إت 
ـصــــاحلها فيما   (130ذ صـــــوتت)إ  1979 ـصــــويت وتبنت اجلمعية العامة عن ا( دول 10) متنعتادولة ل لت

الســـــــــــــــابع دولـة على االتفـاقيـة يف مؤلر كوبنهـاجن يف    (64)وقـد وقعـت  180/  34االتفـاقيـة ابلقرار املرقم  
ــر من لوز ــام    عشــــــــــــ ــاذودخلـــت حيز    1980عـ ــالـــث منيف    النفـ ــام    ايلول  الثـ ــد تلقي  (5)  1981عـ ، بعـ

 .(6)التصديقات العشرين الالزمة
ـصـــر هي أول الدول العربية اا و إليهمت  ضــــ ( دولة أو ان20)  عليها  العربية صــــادقت لتزمت  ا وكانت م

 .صادقت عليها تلتها اليمن وتونس والعراق وليبيا وقد جاءت هذت التصديقات قبل عاماليت 
ــادقت أو ان  1990 ــوراي واألمارات  متضــــــــــ أما آخر الدول اليت صــــــــ إليها هي موريتانيا والبحرين وســــــــ

 .(8)2014بعد عام  فقد انضمت إليها فلسطني، اما (7)العربية وعمان وقطر

 
املـرأة )سيداو( منظمة املرأة العربية،   أشكال التمييز ضدلقضـاء علـى مجيـع  لمؤشرات كمية ونوعية التفاقية    ،يفاء أبو غزالةه  -2

 . 112  -111، ص 2009، 1دار نوابر، القاهرة، ط
، 2013،  االسكندرية  ،ملعارفا   ،منشأةحقوق املرأة العاملة يف املواثيق الدولية والتشريعات الداخلية،    ،ماجدة علي مال صادق  -3

 .  109ص
ول والشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية القانون، منال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز يف القانون الد  -4
 .83 -82، ص .2001
 . pm 9:30الساعة    25/5/2017االحد    ..http:// www. abwab.euلكرتوين:  ملاذا سيداو، الرابط اال  ،بو احلسنأدينا    -5
تبسي  -6 اتفاقية  يف  املرأة   حقوق  ،هالة سعيد  علـى مجيـع  رل  التمييز ضدأش  القضـاء  احل   كال  منشورات  )سيداو(،  حم ل املـرأة 

 . 58، ص 2011، 1احلقوقية، بريوت، ط
سامية بوربة، االجتهادات القضائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة )األردن، تونس، العراق،   -7

 .26، ص2016فلسطني، املغرب، لبنان، اجلزائر( اجلزائر، 
 . 8املصدر السابق، ص  ،هيفاء أبو غزالة  -8
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ن إسـيا كما  نيإىل االتفاقية هي ابكسـتان وبنغالدش وتركيا وماليزاي واندو  متضـ الدول اإلسـالمية اليت ان 
ـصـــــادق على االتفاقية هي ســــــويســــــرا والوالايت املتحدة األمريكية والكامريون  ســــــالاهناك دواًل غري  مية مل ت

ــوتو وهناك دول مل تن ــاا هي ضــــــ وأفريقيا الوســــــطى وليســــ ــومال وتو إم إليها ابألســــ ـصـــ ــودان وال  غانيران والســــ
عدد من الدول حتفظات على بعض  ىوأبد  مل تنضــــم اليها  الكرســــي الرســــولجلدير ابإلشــــارة أيضــــا الن وا

ــمامهاتحفظات مكتوبة عند توقيعها أو بقدمت تبنودها فقد بلغ عدد الدول اليت  ـصــادقتها على    انضـ أو م
اسرائيل واهلند وبريطانيا اليت بلغ حجم حتفظها ثالب صفحات،   ( دولة ومن بني هذت الدول55االتفاقية )

الثالثني وحبلول    (9)1980 لوز الثاين منيف حني كانت الســــــــــــويد أول دولة توقع على االتفاقية وذلك يف 
 .(10)اقيةصبحت عضوا يف االتفأدولة  186كانت   2011/حزيران   من

 املبادئ احلاكمة التفاقيه سيداو: الثاين الفرع 
ــيداو تت ــية التفاقيه سـ ــاسـ ــدإن املبادئ األسـ ــاواة بني الرجل واملرأة   جسـ ــيني مها مبدأ املسـ يف مبدأين رئيسـ

قوق احلومبدأ عدم التمييز ومها من املبادئ األساسية للقانون الدول حلقوق اإلنسان عموماً وللتمتع بسائر  
ــاً احملمي ــوصـــــ ـصــــ ــان األخرى ومها نقطة البداية مفهما مبثابة حق عام يتفرع  ،ة خ نه العديد من حقوق اإلنســـــ

رتباطاً وثيقاً ومها وجهان لعملة واحدة وليس ألي اذ يرتبطان ببعضــــــــــهما  إلكافة احلقوق واحلرايت األخرى 
اواة وابلعكس حىت ما يكون هناك لييز يكون هناك خرق ملبدأ املســـــــ   ذإمنهما وجود مســـــــتقل عن اآلخر ف

 .ليعد أحدمها مكماًل لحخر
 أواًل: مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة

ـصـــوصــــ عند قراءة أحكام االتفاقية  جند فحواها أن املســــاواة وعدم التمييز على أســــاا اجلنس هي    هاون
ــي هلا فالديباجة واملواد ) ــاســـ كافة احلقوق اليت وردت يف األجزاء الثالث   وعموماً ( 4، 3، 2، 1احملور األســـ

 .(11)وا ا ابلرجلاوالرابع وا امس  دف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وضمان مس
ــري ديباجة االتفاقيإ ــتهدف :))إىل أنه  ةذ تشـــ ـصــــكوك املختلفة الدولية اليت تســـ على الرغم من اجلهود وال

 .(12) ((إنه ما يزال هناك لييز واسع النطاق القضاء على التمييز ضد املرأة إال
أوجبت االتفاقية يف املادة الثانية الدول األطراف بضـــــــــــــرورة إدماج مبدأ املســـــــــــــاواة بني الرجل واملرأة يف 

تشـريعية مبا يف ذلك ما ال تشـريعية وغريال  ةاختاذ التدابري املناسـب  إىلتشـريعات األخرى و الة أو  الوطني دسـاتريال
املرأة وتقدمها لكي   التدابري مبا فيها التشــــريعي منها لكفالة تطور  من يناســــب من جزاءات واختاذ املناســــب

. كما هامجيع  املساواة يف امليادينتستطيع ممارسة حقوقها اإلنسانية وحراي ا األساسية والتمتع  ا على قدم 
عطاء املرأة احلق يف التـصويت يف مجيع االنتخاابت واالسـتفتاءات العامة إبالزمت االتفاقية الدول األطراف  

يف صــياغة ســياســة احلكومة وشــغل الورائف العامة على قدم املســاواة  ةشــاركاملأهلية لالنتخاابت و ومنحها 
 

 . 2014وزارة الثقافة العراقية، بغداد،  ،1تشريعات العراقية، طمتها للءو ومالااتفاقية سيد ،علياء عبود سامل -9
 .11-  10، ص 
 .55ص ،2009 ،منشورات اليونسكو ،جوبةأسئلة و أ ،حقوق اإلنسان ،ليا ليفني -10
، 2009دار الثقافة،    ،2، ج1اإلنسان، احلقوق احملمية، ط  حممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القانون الدول حلقوق  -11

 .508ص 
 .93ص،2014 ، عمان  ،مؤسسة الوارق ، لقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة  ،مجعة أمحد -12
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ة  تم ابحلياة العامة والسياسية  ـــــ ات غري حكوميـــــ ات ومجعيـــــ مع الرجل واالعرتاف  ا ابملشاركة يف أي منظم
نح النســـــــاء فرص متســـــــاوية لتمثيل حكوما ن على املســـــــتوى مبللبلد كما الزمت االتفاقية الدول األطراف  

حلق الرجل   حق املرأة ابجلنســـــــية مســـــــاوايً أن يكون   واالشـــــــرتاك يف املنظمات الدولية، وأكدت على الدول
التدابري املناســـــــــــبة ملســـــــــــاواة املرأة للرجل يف ميدان الرتبية  اختاذها وفيما يتعلق  نســـــــــــية أطفاهلا، ووجوب  في

 .(13)والتعليم والثقافة ويف ميدان العمل
مل يف بنودها على تشـــــــــــــ توهي االتفاقية الوحيدة اليت   األســـــــــــــرةتنظيم   أكدت االتفاقية يف بنودها على

ـصـــــول على ا دمات للرجال والنســــــاء وعلى قدم املســــــاواة، وإعطاء احلق ابأحكام تلزم الدول األطراف   حل
ــرفية والرهون وغري ذلك من أشـــــكال ـصــ ــرية والقرويف امل ــتحقاقات األســـ ــاء يف االســـ االئتمان العائلي،   للنســـ

ية واأللعاب الرايضــــــية ومجيع جوانب احلياة الثقافية وعلى قدم املســــــاواة مع  األنشــــــطة الرتوحيواالشــــــرتاك يف  
ــاركة يف التنمية الريفية. ويف  صـــــــــــــوص املرأة الريفية وكفلت هلا املشـــــــــــ الرجل، وتناولت االتفاقية على وجه ا 

التفاقية للنساء املساواة  ف معيشة مالئمة ابلتساوي مع الرجل، وكفلت او التخطيط اإلمنائي ويف لتعها بظر 
برام العقود وإدارة املمتلكات واملعاملة على قدم املســـــــــــــاواة مع الرجل يف احملاكم واهليئات إأمام القانون ويف 

 .(14)القضائية وكفلت املساواة مع الرجل يف الزواج والعالقات األسرية
زت فيه املستوى القانوين اجملرد إىل دائرة ثرت مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على  و ااو آإن االتفاقية  

اـلدول األطراف    اختـاذذ تؤكـد امـلادة الرابعـة يف االتـفاقـية على إـنه ))ال يـعد  إريف الواقع  أالتطبيق الفعلي على  
تدابري خاصــــــة مؤقتة تســــــتهدف التعجيل ابملســــــاواة الفعلية بني الرجل واملرأة لييزاً وكذلك جيب وقف هذت 

 قد حتققت((.  الفرصون أهداف تكافؤ التدابري عندما تك
ــاواة وعدم  اضـــافت ــأليت املسـ ـصــكوك األخرى اليت تتناول مسـ ــية إىل ال ــاسـ االتفاقية أحكاماً جديدة وأسـ

ــة على أنهإالتمييز  ــافة إىل  : ))ذ تقضـــــــــي املادة ا امســـــــ ــاواة القانونية للمرأة وتعزيز  االابإلضـــــــ عرتاف ابملســـــــ
إىل القضــــــــــاء على األمناط االجتماعية والثقافية    االدول أن تســــــــــعى أيضــــــــــ املســــــــــاواة الفعلية هلا ينبغي على 

عمال  إوالتقليدية اليت تدي أوجه التخطيط اجلنســــاين الضــــار وإجياد إطار عام يف اجملتمع من شــــأنه أن يعزز 
 (15)((.حقوق املرأة ابلكامل
 اثنيا: مبدأ عدم التمييز

تمييز ضد املــــــرأة مصطلح ))التمييز ضد املرأة(( يف املادة  اتفـــاقية القضــــــاء علــــــى مجيــــــع أشكال ال عرفت
ــتبعاد أو تقييد يتم على ا))أي تفرقة أو  : ( النه1) غراضــــه توهني أو أاثرت أو  آاجلنس ويكون من    أســــااســ
ية يف امليادين السياسية االقتصــــادية واالجتمــــاعية ساسعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلرايت األحباط االإ

 
، ص 2011  ،2ط  ،بريوت   ،منشورات زين احلقوقية  ،هادي نعيم املالكي، املدخل لدراسة القانون الدول حلقوق اإلنسان  -13

116- 119. 
مي، دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية والقوانني سالمنال حممود املشين، حقوق املرأة بني املواثيق الدولية وأصالة التشريع اإل  -14

 . 293  -291، ص2011، 1الدولية ا اصة حبقوق املرأة، دار الثقافة، ط
  ، 2014ويف السامي، نيويورك، جنيف،  مكتب املف  ،حقوق املرأة من حقوق اإلنسان  األمم املتحدة، حقوق اإلنسان،   -15

 .6ص
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ـصـرف إخر أو توهني أو آافية واملدنية أو يف أي ميدان  والثقـــــــــــــــــ   حباط لتعها  ذت احلقوق أو ممارســتها هلا ب
 .(16)املساواة بينها وبني الرجل(( أسااالنظر عن حالتها الزوجية وعلى 

 نستخلص من هذا التعريف ما يلي:
 االتفاقية لثل الفتاة واملراهقة.إن مبدأ عدم التمييز ينطبق على مجيع النساء فأن كلمة )املرأة( يف 

 أو التقييد الذي يتم على أساا اجلنس. االستبعادلييزاً وهي التفرقة أو  تعد االتفاقية األفعال اليت َتعدُّ 
التقييد هذت تشــكل انتهاكات ســواء كان توهيناً  أو  االســتبعاد( إن حاالت التفرقة أو 1توضــح املادة )

ــة املرأة مجي  اً حبـاطـ ا  مأ ــهـا ممـارســـــــــــــ ع حقوقهـا يعـد من آاثرهـا أو من نتـائجهـا املوضــــــــــــــوعيـة أو من أغراضــــــــــــ
 .(17)التمييزية

لييزاً وآاثر هذت األفعال   دُّ عإن مصـطلح )التمييز ضـد املرأة( يشـمل عنصـرين أسـاسـني مها األفعال اليت ت  
يد على أسـاا اجلنس  النسـبة لوفعال اليت حدد ا االتفاقية وهي التفرقة أو االسـتبعاد أو التقيبوأغراضـها. ف

ــتبعاد إإنســـانية أوســـع من املرأة وذلك نظراً لكونه أعلى مرتبة و  اً منح الرجل حقوق  يتعين إن التفرقة ه ن اسـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــادية  ادماجهااملرأة على أســــــــــــــاا اجلنس يؤدي إىل  ميش املرأة يف اجملتمع وعدم   صــــــــــــ يف احلياة االقت

لنمطية وأما التقييد على أساا اجلنس فيقصد به وضع واالجتمـاعية والثقـافية وقصر حقوقها على األدوار ا
ــان وحرايته ــية   احلواجز والعقبات واملوانع أمام لكني املرأة من لتعها حبقوق اإلنســ ــاســ وعلى عدم كافة األســ

ــاواة مع الرجل. وقد أوضــــحت االتفاقية آاثر وأغرايف التمييز القائم على أســــاا اجلنس هو أنه يؤدي  املســ
املتكــافئــة مع الرجــل بغض النظر عن حــالتهــا الزوجيــة   كــافــة  للمرأة يف حق التمتع ابحلقوقإىل عــدم اإلقرار  

 وميثل مصطلح التمييز األساا الذي تقوم عليه االتفاقية.
  ،باشـــر املغري  والتمييزر  ية املباشـــ و ذا فإلا تعطي مدلواًل واســـعاً للتمييز ضـــد املرأة فيشـــمل التمييز بشـــقّ 

 ماليت يتمتع  ا الرجل بغض النظر عن حالتها الزوجية أ  كافة  مبا مينحها احلماية ســـــــواء ابإلقرار هلا ابحلقوق
 .فيما يتعلق بتلك احلقوق وممارستها هلا

حزمة من   ت. وتضـــــمن(18)يســـــاســـــ من االتفاقية جوهرها وموضـــــوعها وغرضـــــها األ  (2)املادة   تشـــــكل
  اءـدف القضـة تستهـق الدول األطراف فيها واليت تتعهد ابنتهاج سياسااللتزامات الدولية اليت تقع على عات

التشريعي منها والقضائي واملؤسسي ك  الالزمةد املرأة من خالل اختاذ اإلجراءات والتدابري  ــــــ ز ضــــــ على التميي
لتمييز يف على الدول األطراف االلتزام إبدماج مبدأ املســــاواة وعدم ا عمال هذا االلتزام.إلكافه ويف امليادين  

جيابية وهي اوهناك التزامات ذات طبيعة .  (19)دســــــــاتريها الوطنية أو التشــــــــريعات وغريت الوســــــــائل املناســــــــبة
ــريعـا ــلبـية هي إلغـاء مجيع األحكـام اجلزائـية   ـعدت  تتعـدـيل أي تشــــــــــــ لييزـية والتزاـمات أخرى ذات طبيعـة ســــــــــــ

 ضد املرأة.صارخا لييزاً  تالوطنية اليت شكل
 

 ، 2013  ،1ط  ،القاهرة  ،القومي لإلصدارات القانونية   املركز  ،القانون الدول والشريعة  املرأة يف  حقوق  ، يوسف حسن يوسف  -16
 .267ص

اإلنسان،   االقتصادي واالجتماعي، تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  اجمللس  ، األمم املتحدة، حقوق اإلنسان  -17
 . 10-9، ص2008نيويورك، 
أشكال  تفاقيةا  -18 )  القضاء على كافة  املرأة سيداو  الرابط  cedawالتمييز ضد  متاح على  منظور شرعي،  نقدية من  ( رعية 

 .pm 10:30الساعة   6/2/2017االثنني  http://www.iicwc.org لكرتويناال
 .98مجعة، املصدر السابق، ص أمحد -19
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ضــــــــرورة اختاذ الدول التدابري املناســــــــبة للقضــــــــاء على األدوار  على وتؤكد املادة ا امســــــــة من االتفاقية  
مناط االجتماعية والثقافية لســـلوك الرجل واملرأة  دف القضـــاء على التحيزات والعادات العرفية النمطية واأل

أو على أدوار منطـية للرجـل   خرى القـائمـة على فكرة دونـية أو تفوق أحـد اجلنســــــــــــــنيوكـل املمـارســــــــــــــات األ
 واملرأة.

 املطلب الثاني: الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية
ـــيداو كـ لاجلمعـية العـامـة    تبـنت لـيات من اآل  ةعليـ ومم املتحـدة الربوتوكول االختـياري امللحق ابتفـاقـية ســــــــــــ

جراءات محايتها إتفاقية وتعزيز  غناء وتعزيز احلقوق الواردة يف االإوجادة يف  ة  هممخطوة    القانونية وهذا يعدُّ 
 علىخاصـــة به هذا ما ســـنبحثه يف هذا املطلب وســـوف نقســـمه  أحكامية و أمهيتمتع به من  مافضـــاًل عن  
 فرعني مها: 

 .التكييف القانوين للربوتوكول االختياريالفرع األول: 
 الفرع الثاين: أحكام الربوتوكول االختياري املوضوعية واالجرائية

 : التكييف القانوين للربوتوكول االختياريالفرع األول
البحــث عن مـاهيتـه  من  ن الربوتوكول االختيــاري هو صـــــــــــــــك اتفــاقي ملحق ابتفــاقيــة موجودة فال بـد  إ

 القانوين. وتكييفه
 أوال: اجلهود الدولية اليت سبقت إبرام الربوتوكول االختياري

ــع املرأة يف منظمة األمم املتحدة فريقا من ا  ــأت جلنة وضـ ــياغة بروتوكول اختياري   أجلرباء من أنشـ صـ
 لعام  عالن فيينا وخطة العملإاذ أوصى   ،(20)املـــرأة أشكال التمييز ضدالقضـــاء علـــى مجيـــع   ةملحق ابتفاقي

ي لومم املتحدة حلقوق اإلنسان بدراسة تبين بروتوكول ـر العاملـللمؤل  ـتنيا تامي  ـتنيالوثيق  وصفهماب  1993
ضـــــــــــم عناصـــــــــــر الربوتوكول بوضـــــــــــع املرأة    ةاقرتاحا من قبل جلن  1995اللجنة يف عام اختياري، وقد تبنت 

من قبل اجلمعيــــــــــــة العامة لومــــــــــــم   اعتمادتوقد ت ، (21)راء الدول عليهآاالختياري إىل االتفاقية واستطالع 
ــدة يف دور ا  ومبناسبة االحتفال إبصدار اإلعالن    1999 لعام تشرين األولالسادا من  يف ( 43)املتحـــــــــــ

ــوق اإلنســـان يف ــي حلقـــــــــــــــ ـصــديق على الربوتوكول   1999 العاشـــر من كانون األول العاملـــــــــــــــ ت فتح ابب الت
ــبح انفذا يفأو ، (22)اريياالخت ن عدد الدول اليت اوك ،(23)2000كانون األول   الثاين والعشـــــــــــــرين من صـــــــــــ

ــرين من آذار عـــام    الثـــامنوقعـــت على الربتوكول االختيـــاري يف   ويف ،  (24)( دولـــة33هي)  2000والعشــــــــــــ
الدول  يوه ة( دول96مت إليه )ضـ ناصـبح عدد الدول اليت صـدقت عليه أو أ  2011  حزيران  الثالثني من

 .(25)األطراف يف االتفاقية
 

 . 235ص  ،2006، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت،  1املرأة يف منظومة األمم املتحدة رعية اسالمية، ط  ،القاطرجيلى    -20
 .29ص ،املصدر السابق ،بو غزالة أهيفاء  -21
 .235ص ،املصدر السابق ، ((....املرأة يف منظومة))لى القاطرجي،   -22
 . 164ص ،هالة سعيد تبسي، املصدر السابق -23
اجلامعي، اإلسكندرية،   ، دار الفكر1ة الحكام الشريعة اإلسالمية، طنر سعيد محودت، احلماية الدولية للمرأة، دراسة مقار منتص  -24
   .278ص ،2010
 .56ص ،املصدر السابق ،ليا ليفني -25



  

538 

 27:  العدد

 اثنياً: التكييف القانوين للربوتوكول 
ـصــفة الغالبة يف االتفاقياتإ ــان تتبعها عادة بروتوكوالت اختياريةالدولية املتعلقة حبقوق   ن ال ، (26)اإلنسـ

والربوتوكول ، (27)فوضـــــــــــع الربوتوكول االختياري التفاقية ســـــــــــيداو على قدم املســـــــــــاواة مع تلك االتفاقيات
يهدف إىل ،  (28)عاهدة قائمة أو عهد قائممبشـبه مبعاهدة صـغرية يتصـل  أ  اقانوني  اً ثابة صـكمباالختياري يعد 

االتفاقية وذلك من  جوهرية جديدة تتعلق ابالتفاقية ذا ا أو تتعلق  انب مهم   أحكاموضــــــع إجراءات أو 
 ولقد اختلفت التســـــــميات يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنســـــــان ما،  (29)تفعيل تطبيق االتفاقية أجلمن  

ل منها بســــــبب هذت التســــــميات حول املركز القانوين لك  ةياشــــــكالبني اتفاقية أو عهد أو بروتوكول مما يثري 
ـصــــــديق   ختالف بني املعاهدة واالتفاقية اذ ال يوجد إ واإللزامية واالنضـــــــمامفيما يتعلق بشـــــــروط التوقيع والت

ــواء من ـصـــــــحة والنفاذ واآل حيث وبني الربوتوكول أو امليثاق ســــــ ــروط ال أن ، (30)اثر القانونية املرتتبة عليهشــــــ
صــــــــــــطلحات فكلها يف مرتب  (2)املادة  الفقرة )ا( من   املعاهدة مىت توفرت   ةمن اتفاقيه فيينا ســــــــــــوت بني امل

الربوتوكول اتفاقية منفردة خاضــعة للتوقيع واالنضــمام واملصــادقة من قبل الدول األطراف يف وع ّد   شــروطها.
ذ أن تعدد التســميات  إاملتعلقة ابالتفاقية ذا ا   كافةويتمتع ابملركز القانوين ابجلوانب  ، (31)االتفاقية االصــلية

 ن الربوتوكول يكون يف مركز قانوين مســــــــاو  فإتفاق وابلتال  ال على طريقة صــــــــياغة االإال يدل على شــــــــيء  
 .(32)للمركز القانوين لالتفاقية

 الربوتوكول املوضوعية واالجرائية : أحكامالفرع الثاين
اول  تتنـ ضـــــــــــــــافـية مكمـلة للمعـاهـدة فإعمـل كـتدابري قـانونـية  لتالربوتكوالت االختـيارـية ابملعـاهـدات    تحلقـ 
جراء يتعلق بتنفيذ االتفاقية إضـــيف تية أو  أمهعاجل موضـــوعا جديدا ذا  تورد يف االتفاقية، أو   عاماً  موضـــوعاً 

ــادقة عل ـصـ وأن الدول األطراف  ، (33)يهومسي ابلربوتوكول ابالختياري ألن الدول األطراف ليســــت ملزمة ابمل
ه ملزمة ألبد من أحكامهي وحدها القادرة على االنضـمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية وحىت تكون 

  .مصادقتها عليه
 أواًل: أحكام الربوتوكول املوضوعية

 حق التمتع ودعت إىل مساواة الرجل واملرأة يفيف مجيع امليادين  تطرقت اتفاقية سيداو إىل حقوق املرأة  
فمنذ صـــــــدورت  ، ا ووضـــــــع الربتوكول االختياري امللحق ابالتفاقية من أجل ضـــــــمان وتعزيز تطبيق االتفاقية

نه مل يضــف أية حقوق موضــوعية للمرأة على احلقوق املوضــوعية اليت نظمتها االتفاقية على الرغم من أن إف

 
 .303ص ،منال حممود املشين، املصدر السابق -26
 ،.2016، مركز الدراسات العربية، مصر،  1ام االتفاقيات الدولية، طري صايب الزين، احلماية القانونية للمرأة يف ضوء أحك  -27

 .149ص
 . 163ص  ،هالة سعيد تبسي، املصدر السابق -28
 .235ص ،..((، املصدر السابق.لى القاطرجي، ))املرأة يف منظومة -29
 .457ص ،1993 ،االسكندرية ،املعارف ةمنشأ  ،انون الدول العامقال ،بو هيفأعلي صادق  -30
-http://elearn univمتاح على الرابط االلكرتوين  ،1969يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام    ( 2الفقرة)ا( من املادة)  -31

ouargia.dz  10:30الساعة  ،2/2017/ 7الثالاثء. pm 
 . 456ص  ،املصدر السابق ،بو هيفأعلي صادق  -32
 .pm  8:30الساعة  10/4/2017االثنني  http://www.unicef.orgين الربوتوكول االختياري على الرابط االلكرتو  -33
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االنتقادات توجهت هلا  إن ال إالقضــــــااي املتعلقة ابملرأة    من االتفاقية تغطي بشــــــكل صــــــريح جمموعة واســــــعة
اذ أن هذت القضـــية مل يرد ذكرها بشـــكل واضـــح يف   ،(34)صـــراحة إىل العنف ضـــد املرأة تشـــر  بســـبب ألا مل 
، إال إن جلنة القضــاء على التمييز ضــد املرأة اعتربت العنف املوجه ضــد املرأة على أســاا  (35)نص االتفاقية
ــية رقم )اجلنس كأحد أ ــيات األوىل التوصـ ــدرت ثالب توصـ ــد املرأة إذ أصـ ــكال التمييز ضـ ( يف دور ا 12شـ

  1990( يف دور ا التاسـعة املعقودة عام 14، مث صـدرت عن اللجنة التوصـية رقم )(36)1989الثامنة عام 
ليت ( اليت ت عّد من أهم التوصـــــــــــيات ا19، كما صـــــــــــدرت التوصـــــــــــية رقم )(37)تؤكد فيها على ختان االانب

واملعنونة العنف ضـــــد املرأة وإن التمييز ضـــــد املرأة ابملعىن    1992أصـــــدر ا يف دور ا احلادية عشـــــر يف عام  
 (38)الوارد يف االتفاقية ويدخل يف إطار معىن املادة األوىل منها ويقع بوضوح يف حدود االتفاقية.

 اثنياً: أحكام الربوتوكول االجرائية
شــراف على تقدي التقارير يف جمال الرقابة واإل إليهطار التزامات الدول على إكتفت اتفاقية ســيداو يف ا 

لزام الدول األطراف يف االتفاقية إ( املتعلقة بتقدي التقارير بضـــــرورة  18ذ قضـــــت املادة )إ  موضـــــوع االمتثال
ــائـية واإلبتـقدي تـقاريرهـا إىل األمني الـعام لومم املتحـدة حول الـتدابري ال ــريعـية والقضــــــــــــ دارـية وغريهـا من تشــــــــــــ

ربع ســــــــــنوات بعد ذلك أو كلما أالتدابري لتطبيق االتفاقية ويف غضــــــــــون ســــــــــنة من بدء نفاذ االتفاقية وكل 
ـصـــــعوابت اليت تؤثر على مدى الوفاء اباللتزامات  طلبت اللجنة ذلك وقد تشــــــمل التقارير على العوامل وال

ــاء    ةليآلعدم وجود  اً ونظر ،  (39)املقررة يف هذت االتفاقية  األفراد أو مجاعات  اً فرادأللشـــــــــكوى تســـــــــمح للنســـــــ
 من  لكن اللجنة  ةليآبتقدميها بشـكل مباشـر إىل جلنة القضـاء على التمييز ضـد املرأة وكذلك ال توجد فيها 

 يذلك وضـــــع الربوتوكول االختيار   أجلتلقي أي شـــــكاوى من النســـــاء بشـــــكل مباشـــــر للتحقيق فيها من 
االتفاقية من قصــور ونقص  ما تضــمنتهليات القانونية ملعاجلة  من اآل ةليعك  2000التفاقية يف عام امللحق اب

جراءات فعالة يف منع أي انتهاكات للحقوق واحلرايت اإلنســــانية للمرأة  إ  تاختذيف صــــالحيات اللجنة اذ 
 تعتمدااالتفاقية فشــــــــــــراف على الواردة يف االتفاقية فوســــــــــــع يف صــــــــــــالحيات اللجنة يف جمال الرقابة واإل

 ين مها:ءإجرا
 االجراء املعتمد لتلقي الرسائل)الشكاوى( .أ

 .(40)االجراء املعتمد للتحري عن املعلومات)التحقيق( .ب
ــتخــدام ،  (41)للــدول األطراف يف االتفــاقيــة والربتوكول معــا  ان هـذين اإلجراءين متــاحــ   ن  إ وال ميكن اســــــــــــ

ـصــــاف على املســـــتوى الوطينإلســـــتنفاذ مجيع وســـــائل ااالربوتوكول إال بعد  وبقبول الربوتوكول تعرتف ، (42)ن

 
 .164-163ص ،املصدر السابق ،هالة سعيد تبسي -34
 .299ص ،املصدر السابق  ،منال حممود املشين -35
 . 513املصدر السابق، ص  ،اجلزء الثاين..((، ..الدول  يوسف علوان، حممد خليل املوسى، ))القانون دحمم -36
 . 238مجعة، املصدر السابق، ص  أمحد -37
 . 198 -196، ص املصدر نفسه -38
 . سيداو ( من اتفاقية18املادة ) -39
 املصدر السابق. ،( روية نقدية من منظور شرعيcedawالتمييز ضد املرأة قانون سيداو )  اتفاقية القضاء على كافة أشكال -40
 .19ص ،املصدر السابق ،بو غزالة أهيفاء  -41
 . 165ص ،املصدر السابق ،هالة سعيد تبسي -42
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ـصــــــاص اللجنة وقد نظم الربوتوكول االختياري املادة )  ( الشـــــــروط 4،3،2الدول األطراف يف االتفاقية ابخت
صــدار القرار يف موضــوعها وكذلك نظمت املواد إالواجب توفرها بقبول الشــكاوى الفردية من قبل اللجنة و 

 (43).( االجراءات اليت تتبعها يف التحقيق بتلك الشكاوى6،7،8،9)
 سيداو بموجب اتفاقية والتحفظات االلتزامات الدوليةالمبحث الثاني: 

ــأن االتفاقياتإن  ــألا شـــ ــد املرأة شـــ ــاء على التمييز ضـــ ذ فرضـــــت حزمة من االلتزامات ، إاتفاقية القضـــ
ز يالقضــــــــــــــاء على التمي  أجـل  من  ،ـلدولـية اليت تقع على كـاهـل اـلدول األطراف فيهـا واليت تتعهـد ابلقـيام  ـاا

ضـــــــــد املرأة، وما يهمنا يف هذت الدراســـــــــة اإلجابة عن عدد من التســـــــــاعالت وهي: ما هي االلتزامات اليت 
ــنبحـثه يف هـذاا؟  رتبتهـا االتفـاقـية على اـلدول األطراف فيهـا؟ ومـا هو موقف اـلدول العربـية منهـ   هـذا مـا ســــــــــــ

 وعلى املخطط املقسم على النحو اآلا: مطلبنيلى عوسنقسمه  ملبحثا
 .اليت حدد ا االتفاقيةتزامات لاالتصنيف األول: املطلب 

 االتفاقية. موقف الدول العربية منالثاين:  طلبامل
 االتفاقية التي حددتهاااللتزامات املطلب األول: تصنيف 

االتفاقية حقوق املرأة واحلرايت األســــاســــية وحظرت التمييز ضــــدها فوضــــعت قواعد موضــــوعية كفلت 
ــاواة الفعلـية والـقانونـية بني الرجـل واملرأة يف  ة التمييزدوات الالزـمة ملكـافحـ عـاـمة حـتدد األ لغريف حتقيق املســــــــــــ

لقاة  املامات الدولية االلتز   من ة( على حزم6-2نـصت يف موادها )إذ   ،التمتع ابحلقوق واحلرايت األسـاسـية
ســـنبحثه   هذا ما  واليت تتعهد القيام  ا من أجل القضـــاء على التمييز ضـــد املرأةعلى عاتق الدول األطراف  
 ى فرعني وكما يلي:عليف هذا املطلب وسنقسمه 

 .يةالتشريعلتدابري الفرع األول: التزامات الدول املتعلقة اب
 والتدابري الدول املتعلقة ابلسياسات  اتالفرع الثاين: التزام
 لتدابري التشريعيةالتزامات الدول املتعلقة ابالفرع األول: 

ن القانون إرأة إذ ــ د املــ ز ضيــ ى التميــ اء علــ تعمل على القض تشريعية  تلتزم الدول األطراف بتطبيق سياسة
ــز   ،الدول حلقوق اإلنسان وحقوق املرأة بصورة خاصة ــع أشكال التمييــ ــاء علــــى مجيــ واليت تعد اتفــاقية القضــ

ــرأة لعام  ــــــ ــد املــــ ــــــ وجبت على الدول األطراف مبوجب املادة  وقد أ هم مصادر هذا القانون،أمن   1979ضــــ
ــاء 2) ــاواة املرأة مع الرجل ابلتمتع بكامل حقوقها والقضـــ ــياســـــة شـــــاملة  دف إىل مســـ ( االلتزام بتطبيق ســـ

 .(44)املرأة يف جماالت احلياة على التمييز ضد
ــكل املادة )إ ــبعة جوهر االتفاقية وميكن  و ( 2ذ تشـــــــــ ،إن هذت (45)ن يطلق عليها املنظومة  أبنودها الســـــــــ

ــاتري والقوانني الوطنية وفرضـــــت التزامات على الدول املادة قد  جاءت الحكام تتعلق حبظر التمييز يف الدســـ

 
 . 281- 279ص،املصدر السابق ،منتصر سعيد محودة -43
 . 271- 270ص ،املصدر السابق ،منتصر سعيد محودت -44
 . 210- 209ص ،..(( املصدر السابق.لى القاطرجي، ))املرأة يف منظومة -45
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ــاء على التمييز ضـــــــد املرأة ــاء عليه  ،األطراف للقضـــــ تتمثل يف و (46)فضـــــــال عن اختاذ اجراءات خمتلفة للقضـــــ
ليها ضـــــــمان املســـــــاواة  وع (47)الوطنيةيف التشـــــــريعات و ادماج مبدأ املســـــــاواة بني الرجل واملرأة يف الدســـــــاتري 

ــاواة يف القواننيالفعلية وعدم اال  ــائل وحتقيق   ،كتفاء إبحقاق املســــ ــبل والوســــ فضــــــال عن االلتزام بتأمني الســــ
ــد ملعرفة مدى فاعليلالنتائج من خالل مجع البياانت املناســـــــبة والقيام اب اجراءات الدولة وعلى الدول  ةرصـــــ
ع ــ اواة مــــ دم املســــ ى قــ رأة وعلــــ وق املــــ عمال الفعلية حلقاإل  األطراف اعادة صياغة السياسات والربامج لضمان 

ها ـــ وعلي  (49)رأةـــ د املـــ ز ضـــ ر التمييـــ ة حلظـــ دابري اجلنائيـــ ة التصاـــ ة وخ ـــ دابري التشريعيـــ وعليها اختاذ الت، (48)لـــ الرج 
احلماية من خالل اقرار ما للمرأة  مان هذت ـــ ي االتفاقية وضـــ واردة فــــــ رأة الـــ وق املـــ ة حلقـــ اية القانونيـــ ريف احلمـــ ف

من الوصول الفعلي إىل احملاكم املختصة والوصول إىل سبل التظلم احمللية الفعالة للمطالبة حبقوقها واحلصول 
رأة الصادر من أي ـــــ د املـــــ ز ضـــــ ع التمييـــــ ة ملنـــــ دابري املناسبـــــ اختاذ الت  أيضاً   وعليها، (50)على العدل واالنصاف
التمييز ضــد املرأة، والغاء كل   أشــكالومنع الســلطات من ممارســة أي شــكل من   دفر مؤســســة أو منظمة أو  

ذا مل إوقد تنعقد مســـــــؤولية الدول (51)عراف واملمارســـــــات القائمة اليت تشـــــــكل لييزا ضـــــــد املرأةاألو القوانني 
ـصــــــرف ابجلدية الواجبة ملنع انتهاكات حقوق املرأة   قانون و مل تعاقب على جرائم العنف ضـــــــدها وفقا للأتت
 توجب علىالتزامات مبوجب هذت املادة ، وتفريف (52)الدول العام أو املواثيق ا اصـــــــــــة حبقوق اإلنســـــــــــان 

ذ تتوىل السلطة  إة،  ــــــــــ ة والقضائيــــــــــ ة والتنفيذيــــــــــ واملتمثلة ابلسلطة التشريعي  ،جهزة يف الدول األطرافمجيع األ
 ،ة فتتوىل مهمة التخطيطــــــ ما السلطة التنفيذيأ  ،القوانني التمييزيةبطال  إالقوانني وتعديلها و   سن  ة بَ ــــــ التشريعي

وتقوم  ،نشـاء عدد من املؤسـسـات وتنسـيق ورصـد االجراءات يف الدولة كافة لضـمان توافقها مع االتفاقيةإو 
وتكون مســؤولة    ،وتضــع الســياســات املناســبة للقضــاء على التمييز ضــد املرأة  ،صــالحات والتغيريبعملية اإل
حســــــب اجلدول الزمين احملدد هلا، وتقوم  ،يام برفع التقارير إىل جلنة القضــــــاء على التمييز ضــــــد املرأةعن الق

ــلطة القضـــائي، أبتمثيل الدولة يف املســـاءلة ــمان مدى وفاء الدولة ابلتزامها إة فــــــــــــــــــ ما السـ ــؤولة عن ضـ لا مسـ
 .(53)مبوجب االتفاقية
 والتدابري التزامات الدول املتعلقة ابلسياساتالفرع الثاين: 

الزمت االتفاقية الدول األطراف ابختاذ سياسات وتدابري داعمة ومساندة للعملية التشريعية وعلى مجيع 
  األصعدة لتحقيق الفعالية الالزمة وكما يلي:
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 أواًل: التزام الدول ابختاذ التدابري املناسبة لكفالة تقدم وتطور وضع املرأة 
، و ذا نـصت املادة  وارتقائهن النهويف ابملرأة هو أحد الدعائم األسـاسـية لتنمية اجملتمع وحتقيق تقدمه إ

اعية ــــــــــ اسية واالجتمــــــــــ يادين السيــــــــــ ا املــــــــــ ادين والسيمــــــــــ ع امليــــــــــ ( على أن ))تتخذ الدول األطراف يف مجي3)
 لكفالة تطور املرأة وتقدمها  ي منهاريعــــــ ي ذلك التشــــــ ا فــــــ ة مبــــــ دابري املناسبــــــ ل التــــــ كو ة  ــــــ ادية والثقافيــــــ واالقتص

اواة  ــــ املس  أساا ىها علــــ ع بــــ رايت األساسية والتمتــــ وق اإلنسان واحلــــ الكاملني وذلك لتضمن هلا ممارسة حق
 .(54)مع الرجل((

عمال  إضــــــــــــرورة قيام الدول األطراف يف االتفاقية بتعزيز املســــــــــــاواة و يتجســــــــــــد بومفاد نص هذت املادة  
ضــمان تطور ومناء املرأة وتقدمها   أجل  اختاذ التدابري املناســبة و يئة الظروف املناســبة مناحلقوق من خالل  

ســـــتفادة منها واليت نص عليها القانون، ويتم ذلك من خالل والنهويف  ا ولكنها من ممارســـــة احلقوق واال
و أمبوجــب القــانون  الوصــــــــــــــول إىل مجيع الفرص املتــاحــة هلــا    منترمي إىل لكني املرأة    ةتوفري برامج هــادفــ 

ــة لكي تتمكن من املطـالبـة حبقوقهـا، والقيـام إبدراج  الربامج، والقيـام بتنميـة املرأة من خالل برامج خـاصـــــــــــــ
ـصــايب املرأة ضـــمن خطة التنمية الوطنية، والقيام  مع اإل ـصــنفة حبســـب اجلنس ملعرفة ورصـــد م ـصــاءات امل ح

ــســـ حرزته املرأة، واختاذ التدابأمدى التقدم الفعلي الذي  ــرتكة بني القطاعات آنشـــاء  إية كاتري املؤسـ ليات مشـ
ــد، والقيام ابلتوعية والتثقيف ــات الدولة كافة ابلتزامها مبوجب مل ،للتخطيط والتنفيذ وكذلك الرصـــــــ ــســـــــ ؤســـــــ

 .االتفاقية واحلث على تطبيقها
 اثنياً: التزام الادول ابختاذ التادابري اخلاصة املؤقتة للقضااء على التميياز ضاد املارأة

ى ـــــــــــــــــ اء علـــــــــــــــــ القضــ  أجل  من ةضــرورة اختاذ تدابري خاصــة مؤقتبلدول األطراف  على ا ت االتفاقيةأكد
خاصة ترمي  أحكام))عبارة عن    :التدابري ا اصة املؤقتة هيو رأة يف مجيع امليادين  ــــ د املــــ ز ضــــ أشكال التميي
ــريع   ــلطة عامة أو شـــخص أو منظمة أو اإىل تسـ ــاواة املرأة تلزم أية سـ ــةحقاق مسـ ــسـ و هي قد تتخذ   ،مؤسـ

ـصـــلحة املرأة، حىت ولو كان التمييز حمظوراً  ةشــــكل رروف لكين ـصـــب يف م و توفرت أ أو قواعد تفضــــيلية ت
ــاواة من شــــأن هذت التدابري تيســــر قدرة وصــــول املرأة إىل الفرص وتســــريع عجلة  الضــــماانت القانونية للمســ

 .(55)حقاق املساواة الفعلية((إ
االتفاقية اختاذ تدابري خاصـة من شـألا حتقيق املسـاواة الفعلية بني   من  األطراف( للدول 4املادة ) زايو 

ـصــايب املرأة  ان إالرجل واملرأة ويف مجيع ميادين احلياة املختلفة، حىت   ــة التمييزية ل ختذت بعض التدابري ا اصـ
ن تتوقف عند حتقيق ومســاوا ا مع الرجل يف التمتع ابحلقوق واحلرايت األســاســية، وأن هذت التدابري جيب أ

ن تقدر بقدرها حىت ال تنقلب األمور ابلعكس أوأن هذت التدابري جيب ، املســـــــاواة الفعلية بني الرجل واملرأة
 (56).فيصبح الرجل هو من يطالب ابملساواة مع املرأة

 
 .سيداو  ( من اتفاقية3( املادة )1) -54
 . 101السابق، صسعيد تبسي، املصدر  هالة -55
 . 273- 272ص ،املصدر السابق ،محودت سعيد منتصر -56
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 واملرأةاثلثاً: ضرورة قيام الدول األطراف ابختاذ التدابري اخلاصة لتغيري االمناط السلوكية للرجل 
وتنص على إن ))دور املرأة يف اإلجناب  ،  مهية االجتماعية لومومة((ديباجة االتفاقية على ))األ  أكدت

للتمييز بل أن تنشـئة األطفال يتطلب بدال من ذلك تقاسـم املسـؤولية بني الرجل   أسـاسـاً ينبغي أن ال يكون  
 يف الـدور التقليـدي للرجـل وكـذلـك يف ريإن إحـداب التغي،  وتنتهي الـديبـاجـة ابإلقرار  ،واملرأة واجملتمع ككـل

 دف . (57)رأة((مراً مطلوابً لتحقيق املســــــــــــاواة الكاملة بني الرجل واملأدور املرأة يف اجملتمع واألســــــــــــرة ابت 
ــاء على   ــكالاالتفاقية من خالل ديباجتها إىل القضــــــــــ ــد املرأة كافة،  أشــــــــــ  األدوار ريوذلك بتغي التمييز ضــــــــــ

ــاء ــاء على األدوار النمطـية هلـا والقـائمـة على فكرة التحيز لـلذكر دون أ  ،التقلـيدـية للرجـال والنســــــــــــ و القضــــــــــــ
ة ــ ة والعرفيــ ة واالجتماعيــ ورواثت الثقافيــ وفقا للم دوار اجلنسني على أساا نوع اجلنسأو ذا تتحدد   ،نثىاأل

 (58)ل.رأة يف مرتبة أد  من الرج ـاد الن املـعتقة ابالـالنمطي
ري ســـــــــــلوك كل من املرأة والرجل االجتماعي يوهو ضـــــــــــرورة تغ  ،( من االتفاقية5كدته املادة )أهذا ما  و 

من غري أولوايت وأن على كـافـة  يف الورـائف    حتقيق املســـــــــــــــاواة الواقعيـة بينهمـا ولـاثلهمـا  أجـل  والثقـايف من
اـلدول األطراف حمـارـبة العـادات العرفـية القـائمـة على النظرة اـلدونـية للمرأة وخـاصـــــــــــــــة يف اجملتمعـات الريفـية، 

حتقيق املسـاواة الفعلية أو املوضـوعية بني الرجل واملرأة،  أجل  ال غىن عنه منالذي وحماربة التمييز ضـد املرأة  
ــاواة القانونية غري كاف  يق قوأن حت ــريعات فقطإألن العربة ليســـــــــت يف   املســـــــ منا  وإ ،صـــــــــدار القوانني والتشـــــــ

 .(59)بتطبيقها على أريف الواقع ويف مجيع مؤسسات الدولة يف داخل اجملتمع
ــات التمييزية يشـــــكل خرقاً ألحكام االتفاقية يف  خفاقإن أي وإ لذا جيدر ، (60)تغيري العادات واملمارســـ

م ألغاء التفرقة بني الرجل واملرأة ســواء كانت عامة  إالتدابري االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل  تبينلدول  اب
 .(61)خاصة

 رابعاً: التزام الدول األطراف مبكافحة مجيع أشكال االجتار ابملرأة واستغالهلا ف البغاء
ــع  ــــ ــــــى مجيــ ــاء علــ ــــ ــاقية القضــ ــرأة    أشكالحرصت اتفــ ــــ ــد املــ ــــ ــز ضــ ــــ على صيانة حرية املرأة وكرامتها التمييــ

دابري ــــــــــــــــ ع التــــــــــــــــ ( على أن ))تتخذ الدول األطراف مجي6وقد نصـت يف املادة ) ،اإلنسـانية وشـرفها ومسعتها
 .(62)ستغالل بغاء املرأة((اها، ملكافحة مجيع أشكال االاار ابملرأة و ـريعي منـي ذلك التشـا فـة، مبـاملناسب

احلـصول على   أجل  بيع وشـراء النسـاء أو إجبارهن على ممارسـة الزان من  أشـكالاالتفاقية مجيع   حظرت
 .(63)حماربة االاار ابلنساء أجل املال والزمت الدول األطراف ابختاذ التدابري التشريعية والتنفيذية من

 
 . سيداو ديباجة اتفاقية -57
 .96- 95ص ،املصدر السابق ،محد مجعةأ -58
 .141ص،املصدر السابق  ،ري صايب الزين -59
 .94 ،املصدر السابق ،هالة سعيد تبسي -60
القانونية حلقوق  -61 املفاهيم  املتحدة، بريوت، ط  اإلنسان  ساسي سامل احلاج،  الكتاب اجلديدة  دار  الزمان واملكان،  ، 3عرب 
 .275، ص2004
 .سيداو  تفاقيةامن  (6)املادة  -62
 .143ص ،املصدر السابق  ،ري صايب الزين -63
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 27:  العدد

مظاهر العنف ضــــــد املرأة  كثر أكرات على البغاء واســــــتغالهلا جنســــــياً من  يعد االاار ابملرأة ألغرايف اإل  
خرق لعدد من احلقوق األســـــاســـــية كاحلق يف التحرر من إىل  مما يؤدي  ،االكثر شـــــيوعاً يف الوقت احلاضـــــرو 
 .(64)ةابلكرام ةستعباد والسخرة والعمل اجلربي واحلق يف املعاملة اإلنسانية احلاط اال

 موقف الدول العربية من االتفاقيةاملطلب الثاني: 
ـصــــــديقهايف إبداء أغلبها الإن ما مييز موقف الدول العربية  اتفاقية    على  و انضـــــــمامهاأ تحفظات عند ت

خذ بعني خلفعند تطبيق هذت االتفاقية يف تلك الدول كان ال بد أن    ،سيداو شألا شأن دول العامل األخرى
 .ومكانتها يف هذت الدول ،العام للمرأة عتبار مدى التغيري الذي أحدثه االنضمام إليها على الوضعاال

 سيداوالتحفظ ف اتفاقية : الفرع األول
ــع  ــ ة القضــ تعد اتفــاقي ــاء علــــى مجيــ ــرأة الصك العاملي الذي ي    أشكالــ ــد املــ ــز ضــ بضمان حقوق  عىنالتمييــ

صــــــادقت  اليت دول الوأن معظم    ،(65)املرأة وكفالة لتعها حبراي ا األســــــاســــــية وعلى قدم املســــــاواة مع الرجل
 .(66)حتفظات على بعض موادها بعضها مت اليها قد أبدتضعليها أو ان

أيــة  على  كثر ممــا أبــدتــه  أوليزت هــذت االتفــاقيــة الن عــدد التحفظــات اليت أبــد ــا الــدول األطراف فيهــا  
ـصــــيغ عامة ومبهمة وبعضـــــها يتعلق  ،خرى من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنســـــان أاتفاقية   فبعضـــــها كان ب

ــااي جوهرية ــراً ابلغريف الذي عقدت من أجله االتف(67)بقضــــ ـصـــ ــاء ، وكان معظمها يتعلق ح اقية وهو القضــــ
 أحكامعدم توافق  : أواًل يفمها ،على التمييز ضـد املرأة ومحايتها وكانت تسـتند هذت التحفظات إىل تربيرين

ــها مع أما الثاين ففي   االتفاقية مع القوانني الوطنية ــريعة اإلســــــــــالمية. أحكامتعارضــــــــ   نظمت وقد (68)الشــــــــ
صــــ 28االتفاقية مبوجب املادة ) يتلقى األمني العام لومم املتحدة   -1نه ))أ ت على( منها التحفظات إذ ن

 نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام ويقوم بتعميمها على مجيع الدول.
 ال جيوز إبداء حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذت االتفاقية وغرضها. -2

مني العام لومني املتحدة الذي جيوز ســــحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه اشــــعار  ذا املعىن إىل األ
 .(69)ه((يويصبح هذا االشعار انفذ املفعول اعتباراً من اتري  تلقّ  ،يقوم عندئذ  إببالغ مجيع الدول به

ـصـــــت و   ومنهاها  أحكامقواعد ايز التحفظ على  على ( من االتفاقية 29املادة )( من  3،2الفقرتني )ن
  د ها ال تعـــ نأو تصديقها أو االنضمام اليها أذت االتفاقية  ـــ ع هـــ توقيدى  ـــ لن، لـــ ن تعأرف ـــ ة ط ـــ ألية دول  -2))

ة  ــ يأرة ازاء  ــ لزمة بتلك الفقــ رى مــ خ دول األطراف األــ ون الــ ادة وال تكــ ذت املــ ( من ه1رة )ــ زمة ابلفقــ ها ملــ نفس
 ل.ـذا القبيـدت حتفظا من هـبأرف ـة ط ـدول

 
 . 517- 516ص ،املصدر السابق ،جلزء الثاينا (، ...(القانون الدول )خليل املوسى، ) لوان، حممدع حممد يوسف -64
 . 114ص ،محد مجعة، املصدر السابقأ -65
سيداو  -66 على  العربية  التحفظات  جيالوي،  األ  احمت  ،منال  االلكرتوين  الرابط   5:30الساعة    ،2/4/2017حد  على 

AM،http://www.ar.ammannet.net  
 .301ص ،املصدر السابق  ،منال حممود املشين -67
  االوسط   املرأة من العنف يف الشرق  محاية  ويضقت  ، املـرأة  ضـد   التمييـزأشكال    اتفاقية القضـاء علـى مجيـع  على  التحفظات  -68

 . 8:15AM، http://www.amnesty.orgالساعة  7/3/2017ومشال افريقيا متاح على الرابط االلكرتوين، الثالاثء 
 ( من اتفاقية سيداو. 28ادة )امل -69
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ن تســــــــــــــحــب هــذا التحفظ مىت أ( من هــذت املــادة  2وفقــا للفقرة )  بــدت حتفظــاً أأليــة دولــة طرف    -3
 .(70)((األمني العام لومم املتحدة إىلشعار توجهه شاءت إب

ن أو  ،هاأحكامن االتفاقية وضــــــــــعت قواعد خاصــــــــــة للتحفظ على أعالت  أيتضــــــــــح من خالل املادتني  
ــل عــام جــائز ظــات مث يقوم بتعميمهــا إىل ويلتقي األمني العــام لومم املتحــدة هــذت التحف  ،التحفظ كــأصـــــــــــــ
بتوجيه  وذلك الي وقت شـــــــــاءت التحفظاتجازت االتفاقية ســـــــــحب هذت وأالدول األطراف فيها كافة،  

ـصـــــبح انفذ املفعول إ شــــــعار إىل األمني العام لومم املتحدة الذي يقوم إببالغ كافة الدول األطراف فيها وي
ام  ــــــــ و االنضمأديق  ــــــــ و التصأحفظ وهو عند التوقيع وقد حددت االتفاقية وقت الت ،اعتبارا من اتري  تلقيه

رت يف حظن االتفاقية وإ  .ن يســــــــتمر بعد ذلكأ ذا الوقت دون   اً ظ يكون مرتبطـــــــــــــــــــــــ ن التحفإي  أ ،اليها
ـصــــــــــت على أن ))( 2( الفقرة)28ماد ا) ــوع هذت االتفاقية واليت ن ال جيوز إبداء حتفظ يكون منافياً ملوضـــــــــ
 .(71)(( وغرضها
 الثاين: التحفظات اليت أبدهتا بعض الدول العربيةالفرع 

ـصـــــــديق عليها   الدولة ن  إ ـصـــــــبح طرفا يف االتفاقية عندما تقوم ابلت و االنضــــــــمام اليها، ومبوجب ذلك أت
 .ختاذ التدابري الالزمة كافة للقضاء على التمييز ضد املرأةيرتتب عليها التزام قانوين اب

ـصــــــديق،  ))ابب التوقيع  ( من االتفاقية تقضـــــــي الن 25فاملادة) ــع للت مفتوح جلميع الدول، واللا ختضـــــ
 .(72) ((ن ابب االنضمام، مفتوح جلميع الدولأ فضاًل عن

 أواًل: الدول العربية األطراف ف االتفاقية  
أو   ،التمييــــــــز ضــــــــد املــــــــرأة  أشكالمعظم الدول العربية صادقت على اتفــــاقية القضــــــــاء علــــــــى مجيــــــــع  إن 

انضـــــــــــمت اليها مثل غريها من دول العامل مع تقدي حتفظات على بعض املواد الواردة يف االتفاقية وقد بلغ 
عضـــــــــــــــاء يف جـامعـة ـلدول األ( دولـة من ا22( دولـة فقط من بني )20فيهـا )  األطراف  عـدد اـلدول العربيـة

ـصـــــديق على االتفاقية (73)الدول العربية و االنضــــــمام اليها فبعضــــــها وقع أ، وقد تتابعت الدول العربية يف الت
ــادق على أخر يف وقــت متــأخر فيمــا بقيــت دول  وقــت مبكر والبعض اآليف  على االتفــاقيــة   صـــــــــــــ خرى مل ت
 الرتتيب الزمين التال: بوحس ،ن االتفاقية حلد اآل

صـــــــــــــــــر ــمـــن1981م ــيـ الـ ــونـــس1984،  تـ ــراق1985،  ــعـ الـ ــا1986،  ــيـــــ ــبـ ــيـ لـ ،  1992ردن األ  ،1989، 
اـلكـويـــــــت1993املـغـرب جـزراـلقـمـر1994،  اجلـزاـئر1994،  ــان  1997،  ـلـبنـــــ جــيـبوا1997،   ،1999  ،

،  2006، عمان 2004، األمارات  2003، ســـــــــــوراي2002، البحرين2001يتانياور ، م2000الســـــــــــعودية
 .(74)2014، فلسطني2009قطر

 
 ، 2011، منشورات احللحم احلقوقية، بريوت،  1وسيم حسام الدين أمحد، االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ط  -70

 .99-98. ص99-98ص
 ( من اتفاقية سيداو. 28( من املادة)2الفقرة) -71
 .24ص ،املصدر السابق ،هيفاء أبو غزالة  -72
 .8ص ،املصدر السابق ،ة هيفاء أبو غزال -73
 .26املصدر السابق، ص ،بوربه سامية ،37-36ص ، نفسه املصدر -74
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ـصــــــ رهر مما ســـــــبق أن   ، (75)ول دولة عربية صـــــــادقت على االتفاقية مث تلتها بقية الدول العربيةأ هي رم
ما الدول اليت مل أ، (76)ي حتفظأبداء إركب الدول األطراف دون إىل خر دولة انضـــمت  آوكانت فلســـطني  

 .(77)ن مها السودان والصومالم إىل االتفاقية حلد األضتن
 الدول العربيةاثنياً: املواد اليت حتفظت عليها  

ــتـندة يف ذـلك   ةـبدت اـلدول العربـية األطراف يف االتـفاقـية حتفظـات عـدأ على بعض مواد االتـفاقـية مســــــــــــ
الشــريعة اإلســالمية من  أحكاموتعارضــها مع   ،االتفاقية مع القوانني الوطنية من انحية أحكامعلى تعاريف 

تغيري بعض بغري راغـبة يف االلتزام    ال إلـاإ  ن هـذت اـلدول ال تعـاريف مـبادئ االتفـاقـيةأغري    .(78)خرىأانحـية  
وقد   ،(79)ية يف االتفاقيةأســـاســـ املواد من قوانينها الوطنية، ومعظم الدول العربية حتفظت على مواد جوهرية و 

 ة:تياال ا صرت التحفظات يف املواد الست
ــاتري والقوانني الوطنية، 2)  املادة رقم و بعض أحتفظت على هذت املادة  و ( حول حظر التمييز يف الدســــــــــ

ن وإفقرا ا الدول العربية التالية: )مـصر، العراق، ليبيا، املغرب، اجلزائر، البحرين، سـوراي، األمارات، قطر(،  
 ي. ساسا األألنه ينايف جوهر االتفاقية وغرضه احلساسيةمر ابلغ أالتحفظ على هذت املادة 

 .( حول احلياة السياسية والعامة، حتفظت على هذت املادة الكويت فقط7املادة رقم )
ــية، 9املادة رقم ) ــر،  أحتفظت على هذت املادة  و ( حول اجلنســـ ـصــ و بعض فقرا ا الدول العربية التالية )م

وراي، األمارات، عمان، تونس، العراق، االردن، املغرب، الكويت، اجلزائر، لبنان، الســــــعودية، البحرين، ســــــ 
 قطر(.

حتفظت على و وحرية اختيار الســـــــكن   ،والشـــــــؤون املدنية ،( حول املســـــــاواة أمام القانون 15املادة رقم)
و على بعض فقرا ـا اـلدول العربـية الـتالـية )تونس، االردن، املغرب، اجلزائر، البحرين، ســــــــــــــوراي،  أهـذت امـلادة  

 .األمارات، عمان، قطر(
ــريـة،  ( ت16املـادة رقم ) و على بعض فقرا ـا أحتفظـت على هـذت املـادة  و تعلق ابلزواج والعالقـات األســــــــــــ

صــــــــــــــ  ، تونس، العراق، ليبيــا، االردن، املغرب، الكويــت، اجلزائر، لبنــان، البحرين، رالــدول العربيــة التــاليــة )م
 سوراي(.

ض فقرا ــا و على بعأحتفظــت على هــذت املــادة  و   ،( تتعلق ابلتحكيم بني الــدول األطراف29املــادة )
ـصـــر، اليمن، تونس، العراق، الكويت، اجلزائر، لبنان، الســــعودية، البحرين، ســــوراي،   الدول العربية التالية )م

 .(80)األمارات، عمان(
ــعودـية وعمـان بشــــــــــــــكـل عـام على مجيع مواد االتفـاقـية اليت تتعـاريف مع    أحكـامحتفظـت كـل من الســــــــــــ

الشريعة   أحكامكل عام على مجيع املواد اليت تتعاريف مع  الشريعة اإلسالمية، أما موريتانيا فقد حتفظت بش

 
 .8ص ، املصدر نفسة -75
 .26ص،املصدر السابق ،سامية بوربه -76
 املصدر السابق.  ،التحفظات العربية على سيداو  ،منال جيالوي -77
 306ص ،املصدر السابق  ،منال حممود املشين -78
 سيداو.  ( من اتفاقية29،  16،  15، 9، 7، 2نصوص املواد ) ينظر -79
 .310-306سابق، ص منال حممود املشين، مصدر؛ ينظر أيضاً: 39- 38سابق، صال صدرامل  ،هيفاء أبو غزالةينظر:  -80
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 (22، يف املادة )1996اهدات لعام ـــ انون املعـــ اقية فيينا لقـــ نصت اتفوقد   (81)ة.اإلسالمية والقوانني الوطني
  أشكالكما نصت اتفاقية القضاء على مجيع    .(82)على االتفاقيات الدوليةالواردة  سحب التحفظات  على  
ي وقت بتوجيه أ( على جواز ســـــحب التحفظات يف 28) من املادة(3ز ضـــــد املرأة يف املادة الفقرة )يالتمي

ـصـــــبح االشــــــعارمم املتحدة الذي يقوم إباشــــــعار إىل األمني العام لو ســــــارًي   بالغ مجيع الدول األطراف وي
 .(83)املفعول من اتري  تلقيه

ــابقـا على االتفـاقـية  أبعض اـلدول العربـية بســــــــــــــحـب بعض حتفظـا ـا اليت كـاـنت ـقد  ـقامـت   ذ إـبد ـا ســــــــــــ
 24بتــاري     2011لعــام    103حتفظــا ــا على االتفــاقيــة ))مبوجــب القــانون    على ســــــــــــــحــبعملــت تونس  

ــرين األول/ اكتوبر  لا إاجلاري العمل  ا غري   لإلجراءاتو بلغت األمني العام و بذلك طبقا    2011تشـــــــــ
 .(84)ت على االعالن العام((ابق

ــتبدل التحفظ على املادة  16/1( و )9/2أما املغرب فقد ســـــــــــــحبت حتفظه املتعلق ابملادتني ) ( واســـــــــــ
 :( اليت تنص على15حتفظه املتعلق ابملادة )  اً أما االردن فقد ســــــحب مؤخر   (85)،تفســــــريي  إبعالن (  2/2)

ــكناهم و  ــها يف ما يتعلق حبركة االشـــــــــــــخاص و حرية اختيار حمل ســـــــــــ ))منح الرجل و املرأة احلقوق نفســـــــــــ
أمـا العراق  ،  (29/1(، )16/1(، )9/2أمـا اجلزائر فقـد قـامـت بســــــــــــــحـب التحفظ عن املواد )،  اقـامتهم((

 .(86)(2( الفقرة )9أما مصر فقد سحبت حتفظها على املادة ) (.9فقد سحب حتفظه عن املادة )
 الخاتمة

يف ختام هذت الدراســـة اليت عرضـــت ملوضـــوع )محاية حقوق املرأة يف اتفاقية ســـيداو والربوتوكول امللحق  
 . ا(

ــة  رج  ختميكن أن    االتفـاقيـة  القـانوين ألحكـام  وبعـد البحـث والتحليـل ــتنتـاجـات الـدراســـــــــــــ ببعض االســــــــــــ
 :اوالتوصيات نوردها ابلشكل اال

 ستنتاجاتواًل: االأ
رأة اليت تعرف ابسم )سيداو( وبروتوكوهلا ــــــ د املــــــ ز ضــــــ اء على التمييــــــ دولية للقضــــــ االتفاقية الاسد  -1

املة  ـــــ جاءت عامة وش إذة  ـــــ دولية املتخصصـــــ اقيات الـــــ االتف أهموهي   ،الشرعة الدولية حلقوق املرأة
وتعد من كافة    ةــ ــافية والثقــ ــادية واالجتمــاعيــ ة واالقتصــ دنية والسياسيــ اجملاالت امل وق يفــ ع احلقــ جلمي

 إليها معظم دول العامل تقريبا. تذ انظمإمقارنة بغريها  ةً كثر االتفاقيات عضويأ
ــهم   -2 ــافليات احلماية  آالربوتوكول االختياري امللحق ابالتفاقية يف تعزيز أســـ ــع   إذ أضـــ اجراءين وســـ

و جمموعات األفراد بشـأن أتلقي الشـكاوى الفردية من قبل األفراد   :ومها  ، ما صـالحيات اللجنة
 

  http: //www.ir faasawtak.com  الرابط االلكرتوين؛ ينظر أيضاً:  41-40ص  ،املصدر السابق  ،هيفاء بو غزالةينظر:    -81
 . 1969( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 22املادة ) -82
 سيداو.  اتفاقيةمن   (28( من املادة ) 3الفقرة ) -83
 .25سامية بوروبة، املصدر السابق، ص  -84
  .26-25ص ، نفسهاملصدر  -85
، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 1عبد العال الديرىب، الرقابة الدولية على انفاذ أحكام القانون الدول دراسة مقارنة، ط  -86
 .205ص  ،2014القاهرة، 
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وهذا يعد حبد ذاته تطوراً   ،من جانب دولة طرف فيها  ،انتهاكات حقوق املرأة الواردة يف االتفاقية 
ن أتتيح للجنة من تلقاء نفســـــها  ذلكك  ، يف وصـــــول املرأة إىل العدالة على املســـــتوى الدولمهماً 

 يف االتفاقية. ةات املتضمنـوق واحلريـو املنظمة للحقأت اجلسيمة حتقق يف االنتهاكا
ن ال تكون منافية  أ( منها على 2( الفقرة )28بداء التحفظات وفقا للمادة )ت االتفاقية إبــــــ مسح -3

ر ـــــ كثأظات على االتفاقية  ـــــ دول حتفـــــ ديد من الـــــ بدت العأوقد   األساا ملوضوع االتفاقية وغرضها
دد االلتزامات بصيغ عامة  حترى فبعض التحفظات ـــــــ خ وق اإلنسان األـــــــ حقاقيات ـــــــ دته اتفـــــــ بأمما  

بعض التحفظات منافية ملوضــوع  و   ،خر ميس قضــااي جوهرية يف حتقيق املســاواةومبهمة والبعض اآل
ــهـا   االتفـاقـية أو   كثر اـلدول املتحفظـة على كـل موادأذ كـاـنت اـلدول العربـية من  إاالتفـاقـية وغرضــــــــــــ

ذريعتني مها تعارضـــــــــــــها مع القوانني الوطنية وأحكام الشـــــــــــــريعة  يف ذلك إىلمســـــــــــــتندة  بعضـــــــــــــها 
 اإلسالمية.

ــيلـية للمرأة بشــــــــــــــكـل ـتدابري  ـخذت االتـفاقـية مبفهوم التمييز االجيـايب وذـلك إبأ -4 عطـاء مـعامـلة تفضــــــــــــ
ــاواة يف املركز، ــل املســـــــ ـصــــــ ــة مؤقتة وتلغى هذت التدابري عندما حت مناط دعت إىل تعديل األو  خاصـــــــ

والثقافية لســـــلوك الرجل واملرأة  دف حتقيق القضـــــاء على التحيزات والعادات العرفية االجتماعية  
دوار منطية  أو على أحد اجلنســــــــني  أو تفوق أالقائمة على فكرة دونية  ،وكل املمارســــــــات االخرى

أة  األمومة وريفة اجتماعية و دف إىل الرتكيز على تغيري القوانني اليت تعىن ابملر   دللرجل واملرأة وتع
 دوار بني اجلنسني وحتديدها للحقوق والواجبات.النظر يف توزيع األ وإعادة

 ثانيًا: التوصيات
االتفاقية والتشـــــــريعات الوطنية وتعديلها مبا يالئم  أحكام  ضـــــــرورة قيام الدول األطراف ابلتوفيق بني-1

ــاء على التمييز والعنف البغيض  هـامجيعيف املـيادين  ،كـفاـلة املرأة حلقوقهـا ــدهـا يف احلـياة الـعاـمة  للقضــــــــــــ ضــــــــــــ
 .واختاذ التدابري الالزمة حلمايتها ومعاقبة اجملرمني أاي كانت مراكزهم وحصاان م ،وا اصة
القضـــاء على    مكان من االجيابيات اليت دعت إليها اتفاقيةاال دول األطراف االســـتفادة قدرالعلى  -2

 أة فيها.التمييز ضد املرأة والعمل على توريفها مبا خيدم مصلحة املر 
ــرورة حث الدول على  -3 ــاركة املرأة يف إضـــــــــــ امليادين  زالة العقبات القانونية والتقليدية اليت تعيق مشـــــــــــ
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 ثالثًا: الرسائل واالطاريح الجامعية 
ــتري، جامعة   -1 ــالة ماجســـ ــالمية، رســـ ــريعة اإلســـ منال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز يف القانون الدول والشـــ

 .2001بغداد، كلية القانون، 
 رابعًا: الصكوك والوثائق الدولية

 .1945ميثاق األمم املتحدة لعام -1
 .1967إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة لعام  -2
 .1969املعاهدات الدولية لعام اتفاقية فيينا لقانون  -3
 .1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  -4
 .2000الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة لعام  -5
ـصـــادي واالجتماعي،، تقرير مفوضــــية األمم املتحدة الســــام -6 ية  األمم املتحدة، حقوق اإلنســــان، اجمللس االقت

 .2008حلقوق اإلنسان، نيويورك، 
مكتب املفويف الســـــــــامي، نيويورك،    ،حقوق املرأة من حقوق اإلنســـــــــان  األمم املتحدة، حقوق اإلنســـــــــان، -7

 .2014جنيف، 
 خامسًا: الروابط االلكرتونية

( رعية نقدية من منظور شـرعي، متاح cedawالتمييز ضـد املرأة سـيداو )  القضـاء على كافة أشـكال  تفاقيةا -1
 .pm 10:30الساعة   6/2/2017االثنني   http://www.iicwc.orgلكرتوينعلى الرابط اال

الســـــــــاعة   10/4/2017االثنني  http://www.unicef.orgالربوتوكول االختياري على الرابط االلكرتوين -2
8:30  pm. 

ــع   على  التحفظات -3 ــاء علـــى مجيـ ــزال  أشكاتفاقية القضـ ــد  التمييـ ــرأة، ت  ضـ املرأة من العنف يف   محاية  ويضقاملـ
، 8:15AMالســــــاعة  7/3/2017ومشال افريقيا متاح على الرابط االلكرتوين، الثالاثء   االوســــــط الشــــــرق

http://www.amnesty.org. 
ــيداو، الرابط اال ،بو احلســـــنأدينا   -4   25/5/2017االحد    ..http:// www. abwab.euلكرتوين: ملاذا ســـ

 .pm 9:30الساعة 
 .http: //www.ir faasawtak.comالرابط االلكرتوين -5
ــام   -6 ــاهـــدات لعـ ــانون املعـ ــا لقـ ــة فيينـ ــاقيـ ــاح على الرابط االلكرتوين1969يف اتفـ -http://elearn univ، متـ

ouargia.dz  10:30الساعة ، 7/2/2017الثالاثء.pm. 
، الساعة  2/4/2017حد  على الرابط االلكرتوين األ  احمنال جيالوي، التحفظات العربية على سيداو، مت -7

5:30  AM،http://www.ar.ammannet.net. 
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 2016لسنة  25نظرة في قانون التعليم العالي األهلي رقم 

A look at the Private Higher Education 

 Law No. 25 of 2016 
 Daraji-Husain Al-Dr. Ali A. Al             (1)علي عبدالحسين منصور الدراجيد.  

 الملخص

ــه التعليم العال اجلامعي  األهلي، مكماًل للدور الذي يقوم التعليم الرمسي، كما ي عد الدور الذي ميارســــــــ
إلما يتفقان من حيث اهلدف، الذي يصــبو اليه كل منهما، ذلك إنه يوفر فرصــاً للقبول مل يكن ابإلمكان 
االسـتفادة منها يف التعليم الرمسي، ويتيح للدراسـني حتقيق ميوهلم ورغبتهم يف دراسـة معينة خيتارولا، فيما لو 

ــاًل عما يقوم به من دور متميز يف إنعدم و  ــتوايت العلمية، فضــــــــ جودها يف التعليم الرمسي، ويف خمتلف املســــــــ
 توفري فرص العمل والعيش لكثري من التدريسني واملورفني والعاملني.

ــنـة    13وملـا كـان قـانون اجلـامعـات والكليـات االهليـة رقم   مل يقم ابلـدور الـذي يهـدف لـه   1999لســــــــــــ
 25طور احلاصــل يف جمال التعليم العال األهلي، شــرع قانون التعليم العال األهلي رقم املشــرع يف مواكبة الت

 بغية سد النقص احلاصل يف القانون السابق. 2016لسنة 
صـــــــــــــــددت قـد تالىف بعض النقص يف القـانون املـذكور  ومع إن املشــــــــــــــرع يف هـذا القـانون، والـذي  ن ب

ـصـــــوصــــــه أن يتلمس فيه من إجي ـصـــــوص قد ويســــــتطيع املتتبع لن ابيات، إال إن األمر ال خيلو من إن تلك الن
ينتـاب البعض منهـا الغمويف وتؤخـذ عليهـا مـأخـذ قـانونيـة، وتســــــــــــــجـل عليهـا مالحظـات يف بعض نواحي 
ـصــياغة الفنية غري الدقيقة، واليت نعتقد ابلا جديرة بتســـليط الضـــوء عليها من خالل دراســـتنا املتواضـــعة،  ال

 فق يف ذلك.داعني من   سبحانه ان نو 

 
 .كلية الكنوز اجلامعة  -1
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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

ــوع، نظرة يف قانون التعليم العال األهلي رقم  ــنة  25قبل أن نبدأ البحث يف موضـــ واملعخذ   2016لســـ
ـصـــــــــوص القانون، نســــــــــعى للوقوف على جوهر املوضــــــــــوع، واألمهية اليت دعت اليه،   اليت نســــــــــجلها على ن

واألســباب اليت قادت البحث، لوغرايف اليت يريد الوصــول اليها كحصــيلة علمية لذا ســوف نرســم هيكلية 
راً هلا وعلى النحو  ومنهجاً تتضمن احملاور، اليت أشران اليها آنفاً، و إلحتياج املقدمة اليها سنجعل منها حماو 

 اآلا:
 أواًل: جوهرية البحث

ــه  الذي  الدور ي عد  كما،  الرمسي التعليم يقوم الذي للدور مكمالً ،  األهلي اجلامعي العال  التعليم ميارســــــــ
 ابإلمكان  يكن مل  للقبول  فرصــاً  يوفر إنه ذلك،  منهما كل  اليه  يصــبو الذي،  اهلدف حيث  من يتفقان   إلما

 لو  فيما،  خيتارولا معينة دراسـة  يف ورغبتهم ميوهلم  حتقيق للدراسـني ويتيح ،  الرمسي التعليم يف  منها االسـتفادة
ــتوايت خمتلف ويف، الرمسي التعليم يف وجودها إنعدم ــالً ،  العلمية  املســــــــ  يف متميز دور من به يقوم  عما  فضــــــــ
ولـذلـك كـان للقـانون املـذكور، اثراً    ،والعـاملني  واملورفني  التـدريســــــــــــــني  من  لكثري  والعيش  العمـل  فرص  توفري

صــــــــــــــوص القـانونيـة للقـانون، من الغمويف  مهمـاً وواضــــــــــــــحـاً يف الواقع، إال إنـه من جـانـب آخر ال ختلو الن
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ـصـــوص، ومن هذا الباب كنا نســــعى اىل الوقوف على مواطن   والتناقض، ووجود معخذ كثرية، على تلك الن
 ا لل، وحتليل الغامض منها.

 املوضوع وأهميته  ثانيًا: سبب أختيار
 املشرع  له  يهدف  الذي  ابلدور  يقم  مل  1999  لسنة  13  رقم  االهلية  والكليات  اجلامعات  قانون   كان   ملا

  لســــنة  25  رقم  األهلي العال  التعليم قانون  شــــرع، األهلي العال التعليم  جمال يف  احلاصــــل  التطور مواكبة يف
 .السابق القانون  يف احلاصل النقص سد بغية  2016
ـصـــــــــددت   ن والذي، القانون   هذا يف املشــــــــــرع إن  ومع  وما املذكور القانون  يف النقص  بعض تالىف قد ب
ــتطيع ــه املتتبع  يســـــ ــوصـــــ ـصــــ ـصــــــوص تلك إن   من  خيلو ال األمر إن  إال،  إجيابيات من  فيه يتلمس أن  لن  قد الن

 نواحي  بعض  يف  مالحظـات  عليهـا  وتســــــــــــــجـل،  قـانونيـة  خـذعمـ   عليهـا  وتؤخـذ  الغمويف  منهـا  البعض  ينتـاب
ـصــياغة ، املتواضـــعة  دراســـتنا خالل  من عليها  الضـــوء  بتســـليط جديرة  ابلا نعتقد واليت، الدقيقة غري  الفنية  ال

 وسببا الختيار املوضوع ودراسته.
 ثالثا: مشكلة البحث وأغراضه

وتفسـريها وحتليلها وبيان مدى ترتكز مشـكلة البحث، يف بيان النـصوص القانونية اليت ينتا ا الغمويف،  
 متها لواقع التعليم العال األهلي، وهو ما نسعى جاهدين لبيانه وإزالة الغمويف الذي يكتنفه.ءمال

 رابعًا: نطاق البحث
ـصــــر على القانون الوضـــــعي ويف نطاق   إن دراســـــة موضـــــوع نظرة يف قانون التعليم العال األهلي، ســـــتقت

دون غريت من فروع القانون األخرى، ومع ذلك سنعريف   2016لسنة    25  قانون التعليم العال األهلي رقم
ــوع يف هذت ــروري الال  للموضــــ ــيات الفروع مبا ال يتجاوز القدر الضــــ ــتيفاء مقتضــــ ــوعي واســــ زم للرتابط املوضــــ

 البحث.
 خامسًا: هيكلية البحث ومنهجه

صــوص القانونية ا اصــة بقانون التعليم العال  ى ملعاجلة  األهلي، وتســعتنبثق خطة البحث من حتليل الن
لى عهذا املنطلق تشــمل تقســيم البحث   الســليم، ومنتلك النصــوص من خالل التحليل والتفســري القانوين  

 :اآلا النحو وعلى فيه الوارد الرتتيب يف حاصل هو كما  فصول مثانية
 والوسائل  واالهداف التعريفات: ولاأل الفصل
 التاسيس: الثاين الفصل
 والتقوي  اإلشراف: الثالث الفصل
 األهلي العال التعليم جملس: الرابع الفصل
 األهلي العهد أو  امعة املرتبطة غري الكلية أو الكلية او اجلامعة تشكيالت: ا امس الفصل
 املالية االحكام: السادا الفصل
 العقوابت: السابع الفصل
 وختامية عامة احكام: الثامن الفصل
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وقد اعتمدان املنهج التحليلي والوصـــــــفي، متنقلني بني العريف والتحليل واالســـــــتقراء واالســـــــتنباط،كما  
ــعـنا خـالـة للبحـث تنطوي على ابرز النـتائج اليت لخض عنهـا البحـث، داعني من   ان يقـيل عثراتـنا   وضــــــــــــ

 عان.النصري وبه املستوأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكري، إنه نعم املوىل ونعم 
 الفصل األول: التعريفات واالهداف والوسائل

ـصـد ابلتعابري    -1(: تناولت املادة األوىل التعريفات واالهداف والوســائل حيث جاء فيها "1املادة ) يق
 ها:ع الواردة يف هذ القانون املعاين املبينة إزا

 القانون: قانون التعليم العال األهلي
 حث العلميالوزارة: وزارة التعليم العال والب

 الوزير: وزير التعليم العال والبحث العلمي
اجلامعة أو الكلية او املعهد: أي جامعة أهلية أو كلية أهلية غري مرتبطة  امعة أو معهد أهلي يؤســـس 

 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 املؤســــــــســــــــة للجامعة أو الكلية غري املرتبطة  امعة أو املعهد األهلي: اجلهة املســــــــؤولة قانوانً عن 

 إستكمال ومتابعة إجراءات التأسيس.
والوزير واجلـامعـة والكليـة او املعهـد ومن   وفيمـا خيص التعريفـات فـإـنه وبعـد ان ت تعريف القـانون والوزارة

ــذكورة على تعريف اهليئـــة  ــادة املـ ــامعـــة او الكليـــة، عرجـــت املـ مث جملس التعليم العـــال األهلي، وجملس اجلـ
 املؤسسة ابلقول "اجلهة املسؤولة قانوان عن إستكمال او متابعة إجراءات التأسيس".

تبارات العلمية ومبا حيمله املؤســــس من شــــهادة علمية  ومن مث، فإن اهليئة التأســــيســــية إمنا تشــــارك إبإلع
 ولقب علمي لغريف إكمال إجراءات التأسيس واالعرتاف ابلكلية او اجلامعة وينتهي دورها.

ــتثمر  ن  أواملالحظـة املهمـة: هو    ن  اذـلك    ،(2)القـانون خيلط بني عمـل اهليـئة والعمـل اـلذي يقوم ـبه املســــــــــــ
ها وتوفري العقارات ا اصــــة  ا وبناء املنشــــاءات ئاألخري هو من يعمل على فتح املؤســــســــة التعليمية وإنشــــا

لقيامها بعملها، وكان األوىل ابملشــرع ان يوضــح بنصــوص صــرحية كافة  عليها، فضــال عن توفري املســتلزمات  
ســتكمال إجراءات التأســيس ا لط الواضــح بني عمل اجلهتني، النه وبعد أن جعل عمل املؤســس ينتهي إب

ــنوي للجامعة أو الكلية 36عاد يف املادة ) ــايف الوفر املال الســـــــــ ( الفقرة الثانية منها، وذهب اىل توزيع صـــــــــ
 على النحو اآلا:  

للجهة املؤســســة على ان ال تؤثر على التزامات اجلامعة او الكلية او املعهد،  %25ما ال يزيد عن  -1
ـصـــوص القانونية غري مربر، وما  ـصـــد ابهليئة املؤســــســــة )املســــتثمر(، وهذا اللبس يف الن والواضــــح إنه كان يق

 حـددت املوارد املـاليـة  ( الفقرة األوىل من القـانون واليت34يـدلـل على صــــــــــــــحـة مـا نقول بـه هو إن املـادة )
ــة(   ــســـ ــامهة اهليئة املؤســـ ــارت اىل إن تلك املوارد قد خلا من " مســـ للجامعة أو الكلية او املعهد األهلي، أشـــ

 
 .2006لسنة  13( الفقرة )ي( من قانون االستثمار رقم 1: املادة )أنظر -2
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( 1اهليئة املؤســــســــة تســــاهم فقط ابأللقاب العلمية والشــــهادات، ومن مث جند إن نص املادة ) ن  أواملعروف 
 صياغة القانونية من الناحية الفنية للصياغة.حيتاج اىل تفسري لغمويف املضمون وعدم دقة ال

(: أكدت على توفري الفرص للدراســــــة األولية والعليا "النظرية والتطبيقية" لغريف االســــــهام يف 2املادة )
ــتـند اىل وحـدة  احـداب تغريات كمـية ونوعـية يف احلركـة العلمـية والثقـافـية والرتبوـية، والتزام ا ط الوطين املســــــــــــ

 ير البحث العلمي.الشعب، فضال عن تطو 
و ن نتفق مع مــا جــاء يف نص هــذت املــادة، إال إننــا نرى ضــــــــــــــرورة التــأكيــد على التزام املنهج العلمي 

ــريعـة اإلســــــــــــــالميـة    م  ءَ البحـت واالبتعـاد عن كـل مـا يثري املنـاهج التكفرييـة واالحلـاد، ومبـا يتال مع روح الشــــــــــــ
 .(3)السمحاء 
ــاـئل  امـلادة  هـذت  بيـنت(:  3)  امـلادة  أو  اجلـامعـات  خلســــــــــــــيس  طريق  عن  القـانون   أهـداف  حتقق  يتال  الوســــــــــــ
 واإلداري. املال ابالستقالل ولتعها ،املعنوية الشخصية عليها وأضفت، املعاهد او الكليات

 وكذلك عن طريق فتح فروع جلامعات اجنبية رصينة يف بغداد واالقليم واحملافظات غري املرتبطة القليم.
ــائل قد تفي ابلغريف املنشـــــــود لتحقيق األهداف إال وما يؤخذ على هذت  املادة، وإن كانت تلك الوســـــ

ـصــــري الطالب الذي يســـــجل يف الكلية قبل إنتهاء إجراءات التأســـــيس، خاصـــــة وإلا مل تذكر   إلا مل حتدد م
ـصـــــــية املعنوية، وكان األوىل أن حتدد دالتاري  الذي تع لتع  فيه اجلامعة أو الكلية أو املعهد متمتعا ابلشــــــــخ

ـــية املعنوـية   صــــــــــــ  األجنبـية  للجـامعـات  فروع  فتح   ابب  ويف،  آخر  جـاـنب  حتـدـيدا دقيقـا، ومنالكلـية ابلشــــــــــــــخ
ــينـة  واإلقليم  بغـداد  يف  فروع  فتح   هلـا  حيق  اجلـامعـات  تلـك  إن   اىل  وأشـــــــــــــــارت  للتعـداد  املـادة  ذهبـت،  الرصــــــــــــ
 اليت  األهــداف  أهم  من  الن ،  العراق  داخــل  فروع  فتح   يف  احلق  هلــا  إن   يقــال  أن   األوىل  وكــان ،  واحملــافظــات

 .الوطنية الوحدة على احلفاظ هو القانون  هلا سعى
 الفصل الثاني: التأسيس

(: أانطــت هــذت املــادة جمللس الوزراء بنــاًء على إقرتاح من وزير التعليم العــال والبحــث العلمي 4املــادة )
الكلية أو املعهد األهلي جلهات منح إجازة خلســــــــــــيس للجامعة او كافة  وبعد إكمال متطلبات التأســــــــــــيس  

 حدد ا على النحو اآلا:

 
خني خلسست الكلية اجلامعة مببادرة من   1963جذور التعليم األهلي احلديث يف العراق تعود اىل سنة    ادر اإلشارة اىل إنه  -3

القرار رقم   1974الغي أسم الكلية اجلامعة ليحل حملها اسم "اجلامعة املستنصرية" ويف سنة    1968ويف عام    ،نقابة املعلمني صدر 
ومل يشهد التعليم العال األهلي   ،املستنصرية مؤسسة من مؤسسات التعليم الرمسي  ( ا اص إبعادة تنظيم اجلامعات لتصبح اجلامعة102)

إذ خلسست بعض الكليات االهلية يرتكز معضمها يف بغداد وبعض احملافظات األخرى كنينوى ودايىل  1988اهتماماً كافياً اال يف عام 
والكلية اإلسالمية اجلامعة   ،خلسست جامعات وكليات أهلية منها "جامعة أهل البيت" يف كربالء  2003وبعد عام    ،واالنبار والبصرة

قالت   2005وقد أصدرت وزارة التعليم العال والبحث العلمي إعالانً يف مطلع شباط    ،وكلية دجلة اجلامعة االهلية  ، االهلية يف النجف
املعدل معرتف  ا من قبل   1999( لسنة  13مبوجب قانون اجلامعات والكليات االهلية رقم )  فيه إن الكليات االهلية اليت خلسست

وكذلك يف مجيع ا اء العامل وإن خرجيي هذت الكليات يتمتعون ابحلقوق واالمتيازات نفسها اليت يتمتع  ا خرجيو الكليات الرمسية   ، الوزارة
  ، 2000دراسة لوضع التعليم اجلامعي األهلي يف العراق حىت عام    ،يم خليل العالفأنظر لتفصيل أكثر: إبراه  ،يف اجلامعات العراقية

 .8ص  ،2005 ، جامعة املوصل ،مركز الدراسات اإلقليمية ،حبث
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محلة شــهادة الدكتورات أو املاجســتري من املتقاعدين او من غري املورفني، من هم مبرتبة أســتاذ مســاعد  .1 
( أعضـاء لتأسـيس 7( أعضـاء لتأسـيس اجلامعة االهلية و)9على األقل، على أن ال يقل عددهم عن )

 ء لتأسيس املعهد األهلي.( أعضا5الكلية االهلية و)
كما اانطت يف الفقرة ب مهمة التأسيس للجمعيات او النقاابت املهنية ذات االختصاصات العلمية  .2

 قـــد  اللـــا  اثنيـــا  الفقرة  من(  ه)  البنـــد  اىل  الرجوع  عنـــد  املـــادة  هـــذت  على  ويالحظ  والرتبويـــة والثقـــافيـــة،
ـصـــــــوص اجلهتني  يف أشــــــــرتطت  والنقاابت  العلمية اجلمعيات" أوالً  البند  من(  ب)  الفقرة يف  عليهما  املن

 واالنفـاق  الكلـية  او  اجلـامعـة  متطلـبات   يـئة  على  ـمالـية  ـقدرة  ذات"  النقـاـبة  أو اجلمعـية  تكون   ان   "املهنـية
 النافذة، الداخلية التشــــريعات مع يتعاريف ال مبا  املتطلبات  يئة على  الغري مع االتفاق  وجوزت  عليها
ـصــــــدرها  بتعليمات  كافة  املتطلبات  حتديد  يتم أن  على، االتفاق  أطراف حقوق االتفاق  يضـــــــمن  وان    ت

 .(4)الوزارة
القانون وبعد أن اشـــرتط، أن يكون التأســـيس حلملة شـــهادة الدكتورات أو املاجســـتري وبدرجة   ن  أوالواقع  

يلتزم وجهة ة املالية فقط، وكان األجدر ابملشـــرع أما أن ءمأســـتاذ مســـاعد، عاد يف هذت الفقرة وتطلب املال
نظر الدرجة العلمية او يســــــمح حلملة شــــــهادة املاجســــــتري او البكالوريوا ابلتأســــــيس دون اشــــــرتاط اللقب 
ــة وأن القائمني على العمل يف تلك اهليئات وعلى  العلمي طاملا مل يشـــرتطه يف اجلمعيات أو النقاابت خاصـ

 .(5)االعم االغلب ال ميتلكون أكثر من شهادة البكالوريوا 
(: أجازت هذت املادة جمللس الوزراء بناًء على اقرتاح من الوزير وبعد توصــــــية من جملس التعليم 5دة )املا

ـصــــــوص عليها يف )البند أوال / أ ب( من  -األهلي املوافقة على منح اجلهات األجنبية املناررة للجهات املن
كليــة أو معهــد مع مراعــاة ( من هــذا القــانون واجلــامعــات األجنبيــة، إجــازة خلســــــــــــــيس جــامعــة او  4املــادة )

ـصـاصــات اليت حتتاجها عملية التنمية يف العراق، على ان ال يقل عددهم عن العدد احملدد يف القانون   االخت
 ومبرتبة أستاذ مساعد يف األقل.

ـصــــلحة العامة بتوفري فرص التعليم إال إننا نســـــجل عليها ءونعتقد إن هذت املادة وإن كانت تتال م مع امل
 تية: املالحظات اآل

ـصـــوص عليها يف البند )أوال / أ .1 ( احلق يف 4ب( من املادة )-إلا منحت اجلهات األجنبية املناررة املن
لا يف الشــــــطر األخري من )الفقرة اواًل البند ب( تطلبت االتأســــــيس، وهذا االمر وإن كان مقبواًل، إال 

 تشــــرتط فيه أن يكون فقط أن يكون األجنحم مبرتبة أســــتاذ مســــاعد ومشــــهود له ابلكفاءة العلمية، ومل
ـصــــــت على منح اجلامعات 4من املتقاعدين او من غري املورفني، خاصـــــــة وإن املادة ) ( املذكورة قد ن

األجنبية أجازة خلســـــــــيس جامعة أو كلية أو معهد اهلي، مما يدلل على إن اجلامعة األجنبية قد تكون 
 

 لسنة   25  رقم  األهلي  العال  التعليم  بقانون  ا اصة  التعليمات  من(  9)  املادة  من  وخامساً   ورابعا  واثلثا  واثنياً   أوالً   الفقرة:  انظر  -4
 .2017/ 1/ 4 يف  32/  ك أ هـ ت  املرقم ابلكتاب  اليها واملشار 2016
اليت أعطت احلق يف طلب خلسيس مجعيات    1999( لسنة  13( من قانون اجلامعات والكليات االهلية رقم )5: املادة )أنظر  -5

 ، واملعروفة ابهتمامها العلمي أو الثقايف أو الرتبويأو كليات أهلية يف النقاابت املهنية واجلمعيات واملؤسسات ا اصة ذات النفع العام  
كما أجازت تقدي طلب خلسيس جامعة جملموعة من التدريسني من   ،وأن يكون قد مضى على خلسيسها ما ال يقل عن مخس سنوات

ستاذ مساعد من املتخصصني ( على أن يكونوا من محلة شهادة الدكتورات ومبرتبة ال تقل عن أ9ال يقل عددهم عن )  محلة شهادة الدكتورات
 واملهنيني ابلشؤون الرتبوية والتعليم.
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فضـــال عن اننا نتحفظ، على منح جامعة حكومية رمسية، فتســـتعني بكوادرها من التدريســـني املورفني 
 حتتاج  وال  فعالً   مؤسسة  هي  اجلامعات األجنبية حق خلسيس جامعة أو كلية، ذلك إن تلك اجلامعات

 .العراق يف األجنبية للجامعات فروع بفتح  حقها اىل يشار ان  املفرتيف من وكان ، خلسيس اىل
صـــــــــــــت هذت املادة إبجراءات التأســـــــــــــيس، والكيفية ال6املادة ) .2 يت يتم  ا تقدي الطلب ا اص (: أخت

( يومــا من اتري  تقــدي 60والــذي حيــال من قبــل الوزير اىل جملس الوزراء خالل )  (6)ابلتــأســــــــــــــيس  
( يومــا من اتري  90الطلــب، على إن يبــت يف الطلــب من قبــل جملس الوزراء بعــد اإلحــالــة خالل )

 .(7)التسجيل ويالفه يعد الطلب مقبواًل 
املادة أعالت من حيث تنظيم العملية اإلجرائية، إال إننا نتحفظ على ما جاء يف الفقرة ومع قبولـنا لنص  

)ج( منها حيث نـصت على إنه " يف حالة رفض طلب التاسـيس من قبل جملس الوزراء فلطالب التأسـيس 
( يوما من اتري  رفض الطلب ونعتقد إن هذا النص، 30حق التظلم لدى حمكمة القضاء اإلداري خالل )

ـــياغة الفنـية الدقيـقة، ذلك إن املعروف طبـقاً للقواعد الـعامة يف الـقانون اإلداري، إن  صــــــــــــ معـيب من انحـية ال
 التظلم يقدم اىل اجلهة اليت أصدرت القرار املتظلم منه.

ــاء  ةاملـادة املـذكور   ن  أيف حني    ن  أعلى    ، ممـا يـدلـل(8)اإلداري  ، قـد جعلـت التظلم أمـام حمكمـة القضـــــــــــــ
ــاء اإلداري إذ إنه وابلرجوع اىل  ــود "ابلتظلم" هنا، هو الطعن يف قرار جملس الوزراء أمام حمكمة القضــ ـصـ املق

ـصـــــــدر يف ن  أقانون املرافعات املدنية، جند  ـصـــــــدرها اليت الوالئية  األوامره قد حدد التظلم يف القرارات اليت ت   ت
 منها  التظلم  يتم اليت ابلطعون   ختتص  اإلداري  ءالقضــــــــــا  حمكمة إن  حني يف، الوالئية  لســــــــــلطتها  وفقاً   احملاكم
 .القرار أصدرت اليت اجلهة لدى

ــاء اإلداري وهي  ن  أومن مث جند  ــار اليه، إمنا هو رفع دعوى أمام حمكمة القضــــــ ــود ابلتظلم املشــــــ ـصـــــ املق
لفنية دعوى اإللغاء خالفا ملا تطلبه القانون لرفع مثل هذت الدعوى، وهو ما يعد معيبا من حيث الصــياغة ا

 القانونية الصحية.
ــيس والذي يؤول اىل 7املادة ) ــم، عند منح إجازة التأســـــــ ــتيفاء الوزارة للرســـــــ (: ال تعليق لدينا على إســـــــ

ــم حيـدد مقـدارت بقرار من جملس الوزراء، ذلـك إن املفرتيف   ن  أخزينـة الـدولـة، مع حتفظنـا على   ذلـك الرســــــــــــ
األسـاا هو حتديد الرسـم مقدما لكل صـنف او نوع من أنواع الكليات او اجلامعات. خاصـة وإنه ال جيوز 

 
( أعالت بناية الكلية أيضا واملكتبات واملختربات وغريها من املتطلبات الضرورية وفق الشروط اليت حتددها 6املادة )   حددت  -6
( الفني ومخسمائة  2500ل قسم علمي )ولك  ،( سبعة االلف ومخسمائة مرت مربع7500)على ان ال تقل مساحة الكلية عن    ، الوزارة

 . مرت مربع
 .( من قانون التعليم العال األهلي6: الفقرة اثلثا البند )ب( من املادة ) انظر -7
/ 7/    29يف    2013لسنة    17( من قانون جملس شورى الدولة املعدل ابلقانون رقم  5)من املادة    (سابعاً / أ) الفقرة    انظر:  -8
خالل   " يشرتط قبل تقدي الطعن اىل حمكمة القضاء اإلداري ان يتم التظلم منه لدى اجلهة اإلدارية املختصة  واليت تنص على إنه  2013

( يوما 30أو اعتبارت مبلغا وعلى هذت اجلهة أن تبت يف التظلم خالل )  ( يوما من اتري  تبلغه ابألمر أو القرار اإلداري املطعون فيه30)
عند عدم البت يف التظلم أو رفضه من اجلهة اإلدارية املختصة على املتظلم ان يقدم طعنه اىل    -ب   -من اتري  تسجيل التظلم لديها  

( يوما من اتري  رفض التظلم حقيقة أو حكما وعلى احملكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوين وال 60احملكمة خالل )
العادي للمطالبة حبقوقه يف التعويض عن االضرار الناشئة عن املخالفة أو ا رق مينع سقوط احلق يف الطعن امامها من مراجعة القضاء  

 للقانون". 
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 27:  العدد

حتديد الرســم  ذت الكيفية قد يؤدي اىل التفاوت بني  ن  أإســتيفاء أي رســم إال بناًء على قانون، فضــاًل عن   
 تقطع من رسم بني جامعة او كلية وأخرى.ما يس

(: حددت الدراسـات األولية، يف اجلامعة او الكلية أو املعهد، صـباحية أو مسـائية واشـرتطت  8املادة )
( ســنوات على 4حصــول املتقدم على الشــهادة اإلعدادية أو ما يعادهلا، وحددت مدة الدراســة يف الكلية )

ــات العليا ال تقل ع ــنتني األقل، ويف الدراسـ ــنوات للدكتورات ومدة سـ ــتري وثالب سـ ــة املاجسـ ــنتني لدراسـ ن سـ
 للمعهد على األقل.

ــننا فعل املشــــرع، فهذا التحديد يتال ــة وإن املادة )ءوحســ ــة يف اجلامعات الرمسية، خاصــ ( 9م مع الدراســ
بطة  امعة قد أعطت للوزارة املوافقة على إســتحداب برامج للدراســات العليا يف اجلامعة أو الكلية غري املرت

 أو املعهد وحسب حاجة البلد.
 الفصل الثالث: االشراف والتقويم

(: اخضعت هاتني املادتني اجلامعة أو الكلية أو املعهد األهلي، اىل إشراف وتقوي  11( و )10املادة )
 الوزارة، لضمان تنفيذ األهداف.

ساليب والصيغ املتعارف ( قد أكدت على ضرورة إحتاد األ10وهو أمر مستحسن، خاصة وإن املادة )
ــات األولـية والعلـيا يف اجلـامعـات أو الكلـيات أو املعـاهـد  ــعـت اـلدراســــــــــــ عليهـا يف التقـالـيد اجلـامعـية، واخضــــــــــــ
ــوابط املعمول  ــا يف وزارة التعليم العــال والبحــث العلمي، أمــا املــادة   االهليــة، اىل ذات التعليمــات والضــــــــــــ

ــنوية، ( فقد الزمت اجلامعة أو الكلية أو املعه11) ــلية والســ ـصـ د األهلي بتزويد الوزارة ابحملاضــــر والتقارير الف
 ونسب النجاح والرسوب فضال عن أي معلومات أخرى ختص العملية الرتبوية والتعليمية.

 (9)الفصل الرابع: مجلس التعليم العالي األهلي

ال األهلي" والذي / أوال(: أشــارت هذت املادة اىل تشــكيل جملس يســمى "جملس التعليم الع12املادة )
 هو اعلى هيئة علمية إدارية تقوم ابالشراف على التعليم األهلي.

ــر 13املادة ) ــمن مخس عشــ ــته ملهامه ضــ فقرة، ومن   ة(: وقد بينت هذت املادة، آلية عمل اجمللس وممارســ
نحو خالل متابعة تلك الفقرات لنا أن نسـجل مالحظات على الفقرة السـادسـة من املادة املذكورة وعلى ال

 االا:
ـصــــادقة على الرتقيات العلمية ألعضـــــاء اهليئة التدريســـــية من خالل جلان  -1 عربت هذت الفقرة عن امل

الرتقيـات بعـد إقرارهـا من جملس اجلـامعـة او جملس الكليـة غري املرتبطـة  ـامعـة، ومل يـذكر يف هـذت الفقرة الن 
لباب امام االجتهادات يف تفســري تشــكيل تلك اللجان تشــكل من قبل ذات الكلية أو اجلامعة، مما يفتح ا

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 

 رتقيات العلمية املشكلة فيها".األهلي من خالل جلان ال
 

 - ندوة التعليم العال األهلي يف عامل متغري    ،الواقع واملستقبل   -العراق    -اربة جملس التعليم األهلي    ، أ.د حممد طاقه  أنظر:  -9
 .2009/ 7/ 23-22 -بريوت  -الواقع واملستقبل 
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(: حددت بفقرا ا إجتماعات جملس التعليم العال األهلي، وكيفية تدوين حماضر اجللسات 14املادة )
 فيه، وإرسال املقرتحات والتوصيات اىل جهاز االشراف والتقوي.

 وهي عبارة عن مسائل تنظيمية تتفق مع آلية عمل اجمللس وال تعليق لنا عليها.
 المرتبطة  غير الكلية  أو الكلية  او الجامعة  الفصثثثثل الخامس: تشثثثثكيالت

 األهلي العهد أو بجامعة

 الفرع األول: الجامعة 
(  15(: حددت هذت املواد تشكيالت اجلامعة، حيث أشرتطت املادة )18-  17  -  16-  15املواد )

ــكيل16ان تشــــــكل اجلامعة من ثالب كليات على األقل، مث بينت املادة ) ـصـــــت   ( تشــــ جملس اجلامعة، ون
 .(10)( مهام جملس اجلامعة 17على إنه أعلى هيئة علمية وإدارية فيها، مث بينت املادة )

( 4) ملدة الوزير وموافقة  املؤســــــســــــة اجلهة  من برتشــــــيح   اجلامعة رئيس بتعيني عنت فقد( 18)  املادة اما
 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات

 الفرع الثاني: الكلية
ـصــــت على تشـــــكيل جملس الكلية، وهو اعلى هيئة علمية وإدارية فيها كما أشـــــارت يف 19املادة ) (: ن
 ه ومقرر اجمللس.ئ( اىل خلليف جملس الكلية واعضا3-2فقرا ا )

ـصــــــت هذت املادة اىل املهام اليت ميارســـــــها اجمللس، وذهبت يف التعداد الوارد فيها اىل ان 20املادة ) (: ن
صــــــــــــــت يف البـند )ن( ـــية اىل جلـنة الرتقـيات العلمـية يف   ن ــاء اهليـئة الـتدريســــــــــــ إبحـاـلة الرتقـيات العلمـية ألعضــــــــــــ

 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 

د درجات والقاب علمية عالية، وال جند ما يضــــــر يف تشــــــكيل جلنة الرتقيات العلمية من قبل ومعاوين العمي
املذكورين، إذ إلم ليس أقل خربة أو كفاءة أو نزاهة من الكوادر التدريســـــــــــــية احلكومية يف الكليات الرمسية 

(11). 
 النص ن  أ  عن  فضــــــــــــــال، احلكومية الكليات يف  الرتقيات جلان  اىل، الرتقيات تلك  أحالة يربر  ما  جند وال

 .البلد أبناء على وفضلهم العاملية اجلامعات فروع يف التدريسيني إستثىن قد
 العضــــــاء،  العلمية  للرتقيات مركزية  جلنة بتشــــــكيل اوصــــــت قد، القانون   ذات  من(  21)  املادة إن   كما

 .االهلية واملعاهد والكليات اجلامعات يف التدريسية اهليئة
ـصــــيني هلذين  وفقاً  األهلية الكليات يف  التدريســـــي  فإن   مث   ومن  من  العلمية ترقيته  خيص  فيما خيضـــــع، الن

ــكلة وأخرى، حكومية كلية  يف  احدمها،  جلنتني  قبل  يف من التدريســـني  األغلب األعم ن  أ مع، الوزارة يف  مشـ

 
 ( الفقرة اثمنا من التعليمات ا اصة بقانون التعليم العال األهلي.2انظر: املادة ) -10
جملة كلية بغداد للعلوم   ،حبث  ،فلسفة التعليم األهلي يف العراق  ،أنظر  ذا الصدد أيضاً: د. حممد طاقة و د. راويه عبدالرحيم  -11

 وما بعدها. 19ص ، 2000انون الثاين ك  ،العدد الثاين ،االقتصادية اجلامعة
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، احلكوميـة  الكليـات  يف  وزمالئهم  أقرالم  عن  علميـة  مقـدرة  او  كفـاءة  او  علميـة  يقلون   ال،  االهليـة  الكليـات 
 .علمية وقدرة كفاءة  يفوقولم، منهم البعض إن  بل

( سنوات 4( بينت هذت املادة الكيفية اليت يتم  ا، تعيني عميد الكلية املرتبطة  امعة ملدة )22املادة )
شـــهادة الدكتورات ومبرتبة  وأشـــرتطت وفقا لفقرا ا الســـتة فيمن يعني عميدأ، أن يكون عراقياً، وحاصـــاًل على

 أستاذ مساعد على األقل، ومعروفاً برصانته العلمية، ولدية خدمة جامعية ال تقل عن مخس سنوات.
ـصــــــاص يف دراســـــــة أحد  وما يؤخذ على فقر ا الرابعة، هو إلا أشـــــــرتطت فيه ان يكون من ذوي األخت

 األقسام أو الفروع العلمية للكلية.
يف أحد األقسام. ال يؤثر يف االختيار طاملا، إنه مستويف للشروط األخرى    عدم األختصاص  ن  أونعتقد 

ـــعة يف جمـال التعليم اجلـامعي، ـلذا جنـد إن مـثل هـذا النص غري  وميتـلك ـقدرة وإمكـانـية إدارـية، وـله خربة واســــــــــــ
 .(12)ضروري، ويعكر صفو وضوح املادة 

ـصــوص اليت احتو ا 23املادة ) (: حبثت يف املهام اليت يتوالها عميد الكلية، وكانت فقرا ا جمملة يف الن
الفقرة اثنيــا أعطــت العميــد   ن  أابتــداًء من الفقرة األوىل اليت جــاءت بنودهــا بتعــداد تلــك املهــام، يف حني  

 فرع.صالحية ختويل بعض من مهامه اىل معاونه او رئيس القسم أو رئيس ال
 واعطت الفقرة الثالثة منها، رئيس القسم صالحية العميد يف اجلامعات اليت تتكون من أقسام.

ــرتط فيهما، ســــوى كون العميد عضــــوا يف اهليئة 24املادة ) ( حددت هذا املادة معاوين العميد، ومل تشــ
يدات والشـروط اليت التدريسـية، وأن ال تقل مرتبته العلمية عن "مدرا" وهو أمر مسـتحسـن بعيدا عن التعق

 تطلبها القانون يف نصوص أخرى.
 الفرع الثالث: الكلية غري املرتبطة بجامعة

/ أوال(: تنـاوـلت هـذت املـادة يف الفقرة األوىل، تشــــــــــــــكيـل الكليـة االهليـة غري املرتبطـة  ـامعـة 25املـادة )
 جملسا يسمى "جملس الكلية" وهو اعلى هيئة علمية وإدارية فيها.

ــاً وتـناوـلت الفقر  ــار البـند )ا( منهـا الن عمـيد الكلـية يكون رئيســــــــــــ ة الـثانـية، اتليف جملس الكلـية، ـفأشــــــــــــ
 للمجلس، مث إنتهت يف الفقرة )ز( مبمثل اهليئة التدريسية يف الكلية.

ــ( منها اشرتط يف خلليف اجمللس، ان يكون فيه "ممثل عن  وما يالحظ على هذت املادة هو إن البند )هـــــــ
 ممن تتوافر فيه شروط عضو اهليئة التدريسية، يف اجلامعات الرمسية". اجلهة املؤسسة للكلية،

ــاء  ــة، من أن يكون األعضـــ ــســـ ــرتاطه يف اهليئة املؤســـ ــحاً، مع ما ت إشـــ ــاً واضـــ ويبدو يف هذا البند تناقضـــ
 املؤسسني من املتقاعدين او من غري املورفني.

امعات احلكومية، إمنا يضــــفي عليه وال خيفى من أن إشــــرتاط توافر صــــفة عضــــو اهليئة التدريســــية يف اجل
 صفة املورف، ومن مث ال جند ما يربر هذا االشرتاط، للتناقض الواضح يف النص 

 
حبث مقدم اىل املؤلر العلمي السنوي    ،التعليم العال األهلي يف العراق اربة وآفاق  ،أنظر للمزيد: د. مصعب عبد السالم طه  -12

 .9ص  ،1999  ،جامعة املوصل ،كلية احلدابء  ،تشرين الثاين ،الثاين حول التعليم العال األهلي يف العراق



  

  2016لسنة   25نظرة ف قانون التعليم العايل األهلي رقم 

561 

(: نصـت هذت املادة على مهام واختصـاصـات جملس الكلية وهي نفس مهام واختصـاصـات 26املادة )
 ( من القانون.17جملس اجلامعة املشار اليها يف املادة )

ـصــوص، وكان على املشـــرع أن يشـــري يف املادة )وهو تكرار غري مســـو  تلك   ن  ا( اىل 17غ يف صـــياغة الن
 املهام مناطة مبجلس الكلية، منعاً للتكرار.

(: تنص هذت املادة اىل مهام عميد الكلية غري املرتبطة  امعة، وبينت النه ميارســــــها وفقاً ملا  27املادة )
 ( من هذا القانون.18منصوص عليه يف املادة )

د بينا ســـــــــــابقا، الن ما يؤخذ على هذت املادة، إلا جعلت تعيني العميد منوطة ابجلهة املؤســـــــــــســـــــــــة  وق
ومبوافقة الوزير خالفا ملا بينته املادة األوىل واليت حددت مسـؤولية اجلهة املؤسـسـة القانونية تنتهي إبسـتكمال  

 إجراءات التاسيس واالعرتاف  ا.
ـيد مبجلس الكلـية املشــــــــــــــكـل، ومبوافقـة الوزير وإن كـان إختـيارت  وكـان االجـدر ان تـناط مهمـة تعيني العم

ــة، ذـلك   ــســــــــــــ جملس الكلـية بـعد االعرتاف إمنـا ميـثل اهليـئة العلـيا يف   ن  أألول مرة يتم عن طريق اجلهـة املؤســــــــــــ
 الكلية وهو الذي يعمل على رسم السياسة العامة يف الكلية.

ــيس املـعاـهد االهلـية واحـاـلت ذـلك اىل (: تكلمـت ـهذت امـلادة عن الكيفـية اليت يت28امـلادة ) م  ـا خلســــــــــــ
ــارة اليها، وابلعودة هلا. جند إن ما يالحظ عليها ما 25أحكام املادة ) ــبق اإلشــ ( من هذا القانون، واليت ســ

جاء يف البند )هــــــــــــــ( 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
ــام او فروع علمية وجيوز ان 29املادة ) تشــــــــــكيالت للبحوب العلمية تكون (: تتكون الكلية من اقســــــــ

 وتشكيالت إدارة.
ـصـــت على القســــم او الفرع العلمي واشــــرتطت أن يضــــم عدد30املادة ) من التدريســــيني من  اً ( أوال: ن

ــتري ممن هم على مالك الكلية، وان ال يقل عددهم عن ) ــهادة الدكتورات أو املاجســــــ ( وأن يكون 7محلة شــــــ
 ( منهم على األقل من محلة شهادة الدكتورات وان يكون احدهم مبرتبة أستاذ مساعد.5)

ــننا فعل املشــــــــرع ابلنص على حتديد العدد األقل ابلنســــــــبة اىل محلة الشــــــــهاد ات من املاجســــــــتري وحســــــ
( من بينهم أربعة من محلة شــــــــــهادة املاجســــــــــتري ليتســــــــــىن  9ننا كنا نتمىن أن يكون العدد )اوالدكتورات، مع 

 .(13)للقسم العمل بطريقة اكثر علمية، وتعم الفائدة اكثر
ــم او الفرع، وهي عملـية  30وبعـد ان نظمـت الفقرة الـثانـية من املـادة ) ( اآللـية اليت يتكون منهـا القســــــــــــ

ــم أو الفرع، وكـان لنـا املـعخـذ التـاليـة  31تنظيميـة جـاءت املـادة ) ( وحـددت املهـام اليت يتوالهـا ذـلك القســــــــــــ
 على هذت املادة وهي:

 
ندوة التعليم العال األهلي يف عامل متغري   ،الواقع واملستقبل  - العراق    -اربة جملس التعليم األهلي    ،: د عبدالرحيم مرادأنظر  -13
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ــية   ــاء اهليئة التدريســـــ ــم من أعضـــــ ــية مبا حيتاجه القســـــ ــمن املهام "التوصـــــ أواًل: جاء يف البند )أ( ومن ضـــــ
 واحملاضرين واملعينني ودعوة األساتذة الزائرين.

ــاتذة من وعبا ــتعانة ابســــــ ــود منها االســــــ ـصـــــ ــاتذة الزائرين" مبهمة غري مفهومة، إال إذا كان املق رة "األســــــ
الكليات األخرى، لغريف القاء احملاضـــــــــرات، يف مواد مهمة، ومن مث ال حاجة لذكرها، ألن النص قد ذكر  

 احملاضرين ابتداًء.
ــطر األخري من البند )و(، الذاكما   ــم توجيه ننا نتحفظ على ما جاء يف الشـــــــ ي جعل من مهام القســـــــ

( ا اص مبهام 13أعضــــــاء اهليئة التدريســــــية لتحديث وتطوير املناهج الدراســــــية، خالفاً ملا جاء يف املادة )
ــادقة على   ـصـــ ــا" منها، اليت تنص على إن من مهام اجمللس امل جملس التعليم العال األهلي يف الفقرة "خامســــ

ـصــــــــــة يف املناهج الدراســـــــــــية املقرتحة من اجلامعة ا و الكلية او املعهد بعد إقرارها من اهليئات القطاعية املخت
 الوزارة.

من مهام القســـــم، توجيه األســـــاتذة بكتابة توصـــــيا م   ن  أومن مث فإن االجدر ابملشـــــرع، أن ينص على 
 فيمـا خيص تطوير املـناهج لغريف رفعهـا اىل اجلهـات القطـاعـية يف الوزارة وعـدم التوجـيه هلم بتحـدـيث املـناهج 

 أللا خارجة عن نطاق اختصاص التدريسيني.
( أوال: بينت الكيفية اليت يتم  ا ترشيح رئيس القسم وأشرتطت يف فقر ا الثانية فيمن يتوىل 32املادة )

 رائسة القسم، او الفرع العلمي.
 وابلعودة للفقرة األوىل جند إلا احتوت على جوانب تنظيمية ادارية مقبولة.

آخر، وهو ان يكون من شــــــروط رئيس  اً ة، فكنا نتمى على املشــــــرع ان يضــــــيف هلا بنداما الفقرة الثاني
القسـم، "غري حمكوم علية  نحة أو جناية وإنه حسـن السـرية والسـلوك" فا دمة اجلامعية والكفاءة اإلدارية 

 .(14)وحدها ال تكفي ملن يرتأا قسما علميا يف الكلية 
 الفرع الخامس: الهيئة التدريسية

(: تنص على خلليف اهليئة التدريسـية، وهو تعداد منطي معمول به يف كل اجلامعات مبا فيها 33املادة )
 اجلامعات العربية والعاملية مع اختالف التسميات، وال تعليق عليه.

 الفصل السادس: األحكام املالية
جلـــامعـــة االهليـــة أو املعهـــد (: تنص على املوارد املـــاليـــة للجـــامعـــة او الكليـــة غري املرتبطـــة اب34املـــادة )

 ربع اىل تلك املوارد، ولنا يف هذا املقام وجهة النظر اآلتية:األهلي، وأشارت يف فقرا ا اال
 اواًل: نصت الفقرة األوىل منها اىل مسامهة اجلهة املؤسسة هلا.

هي اجلهة ن اجلهة املؤســـــســـــة إمنا تســـــاهم يف األلقاب العلمية والشـــــهادات، واندراً ما تكون اواملعروف 
املســــتثمرة، ولذلك كان األوىل ابملشــــرع ان يذكر يف نص املادة مســــامهات املســــتثمر او اجلهة املؤســــســــة إن 

 كانت هي اجلهة املستثمرة.
 

 ، املؤسس  العضو  يف  ذلك  أشرتطت  واليت  2016  لسنة  األهلي  العال  التعليم  بقانون  ا اصة  التعليمات   من(  4)   الفقرة:  انظر  -14
 .العلمي القسم  رئيس من والرتبوية العلمية اجلوانب يف  أمهية او خلثريا اكثر املؤسس العضو إن جند وال
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أما الفقرة الثانية، واليت ذكرت األجور الدراســـــــــــية من ضـــــــــــمن املوارد املالية فال تعليق عليها فهي املورد 
 األساسي للكلية وهو امر مسلم به.

ــااي والوقف وفقا  اما الفقرة اثلثا منها، فقد ذكرت من ضــــــــــــمن املوارد املنح واهلبات واالعاانت والوصــــــــــ
 للقانون.

نعتقد ضـــــــرورة أن  وويالحظ على هذا النص الغمويف، فقد جاءت املنح واهلبات واالعاانت مطلقة،  
ــا ا اليت تتقارب مع ال كلية يف أهدافها ويكون هلا تكون املنح واهلبات واالعاانت من احلكومة أو مؤســـــــســـــ

  ن  امع اجلامعة او الكلية روابط مشـــرتكة، او تكون تلك اهلبات او املنح او اإلعاانت مشـــروعة، فضـــاًل عن 
النص مل يــذكر فيمــا إذا كــانــت تلــك اهلبــات او اإلعــاانت تقــدم من داخــل العراق أم من خــارجــه، وكــان 

 املفرتيف ان حيدد ذلك حتديدا واضحاً.
 املوارد قد تكون انمجة عن نشاطا ا املختلفة. ن  أالرابعة فإلا أشارت اىل  اما الفقرة

ـصــــــياغة الفنية "اإليرادات النامجة عن نشـــــــاطا ا   ونعتقد من جانبنا، جيب ان يكون النص من حيث ال
 العلمية والرتبوية والثقافية املختلفة" لكي نكون امام نص اكثر حتديدا ووضوحا.

ــتثمـار وهو امر  (: أعطـت ل35امـلادة ) لجـامعـة او الكلـية غري املرتبطـة  ـامعـة او املعهـد، احلق يف االســــــــــــ
 مسلم به.

( منها كولا 12يف املادة )  2016وقد اكدت التعليمات ا اصــــــــــــــة بقانون التعليم العال األهلي لعام  
ــتثمار رقم )أجازت خلســـــــيس اجلامعات أو الكليات وفتح فروع للجامعات وفقا الحكام قانون  ( 13االســـــ

 املعدل. 2006لسنة 
( من تلـــك التعليمـــات، ذلـــك إلـــا أعطـــت احلق 12ومن جـــانبنـــا نتحفظ على البنـــد أوال من املـــادة )

بتملك األريف للمســـتثمر األجنحم، كما هو احلال عليه ابملســـتثمر العراقي، وهو أمر غري مقبول وال مســـوغ 
ي هو من أهم اهداف القانون، أن يقتصر التمليك للمستثمر  لوخذ به، ونعتقد وطبقا للطابع الوطين والذ

 العراقي دون األجنحم، وال يقدح ذلك يف حقوق املستثمر األجنحم.
  % 3(: حددت الرســوم اليت تســتوفيها الوزارة من اجلامعات او الكليات واملعاهد االهلية ب 36املادة )

الكلية أو املعهد، كما أشـــــــــارت يف الفقرة الثانية اىل  )ثالثة ابملائة( من إمجال االيراد الســـــــــنوي للجامعة أو
ــايف الوفر املال بنســــــب حمددة، إذ  ــبة ما ال يزيد  ن  أتوزيع صــــ  %25البند )أ( من الفقرة اثنيا، ذكر الن نســــ

 للجهة املؤسسة، إال إنه أشرتط ان ال تؤثر هذت النسبة على التزامات اجلامعة او الكلية او املعهد.
ت النســـــــــــبة قد تقل بكثري عما حددت، ألن تغطية نفقات توســـــــــــيع وتطوير نشـــــــــــاطات  ومن مث فإن هذ

ــة  ــســــــ ــبة املمنوحة للجهة املؤســــــ ــالة البحث العلمي أوىل بكثري من النســــــ اجلامعة أو الكلية أو املعهد، ومســــــ
ــة وان تـلك اجلهـة ليس غـايتهـا الربح، ابلقـدر اـلذي يكون فـيه هـدفهـا تربواي علمـيا بعـيدا عن النفعـية  خـاصــــــــــــ

ن على جملس الكلية أن  خذ يف حســـــــــاابته متطلبات والتزامات االرحبية واملكاســـــــــب ا اصـــــــــة، ومن مث فو 
 الكلية أوال.
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 27:  العدد

(: أعفت اجلامعات والكليات واملعاهد االهلية، من الرســـــــــوم الكمركية فيما خيص إســـــــــترياد 37املادة ) 
اح والكتب واملطبوعات املســـــــــتوردة  ها وموادها االحتياطية، ووســـــــــائل االيضـــــــــ ئاملواد والعدد واألجهزة واجزا

 املقررة يف خططها وبراجمها اليت ختدم اغراضها.
ــناً  ن  أويبدو  وتبدو فيه ملســـة املســـاعدة، لتلك الكليات واجلامعات او املعاهد   هذا النص وإن كان حسـ

ــطر األخري منه " خططها وبراجمها املعدة واملســــ  ــاف اىل الشــ ــا أن يضــ تقبلية اليت  االهلية، إال إننا نقرتح أيضــ
ن الربامج املعدة قد تتغري تبعا للتطور احلاصـــــل و الظروف ومن مث حتتاج اىل برامج  اختدم اغراضـــــها " ذلك 

 م حاجا ا املستقبلية.ءتالتومواد أخرى 
 الفصل السابع: العقوبات

املعهــد إبزالــة ( أوال: أعطــت للوزير احلق إبنــذار اجلــامعــة او الكليــة غري املرتبطــة  ــامعــة او  38املــادة )
( يومـــا من اتري  التبليغ ابإلنـــذار، مث عرجـــت يف الفقرة الثـــانيـــة منهـــا إبعطـــاء الوزير  90املخـــالفـــة خالل )

ــم العلمي ملدة ال تتجاوز  ــنوات عند  3صـــــــالحية تعليق القبول يف اجلامعة او الكلية او املعهد او القســـــ ســـــ
نا ان تلك العقوبة عامة شــــــــاملة ومن مث يكون  خمالفة احكام أي من احكام هذا القانون، ونعتقد من جانب

هلا خلثري كبري ليس فقط على اجلامـعة او الكلـية او املعهـد بل على الطلـبة الذين يرغبون يف التـقدي و القبول 
مما يؤثر على مســـــــــتقبلهم الدراســـــــــي ونقرتح ان تكون العقوبة مبا ال يزيد عن ســـــــــنة واحدة فهي كافية لردع  

ــبة قليلة ابلنســـــبة للطلبة الذين يرغبون يف التقدي ومل املخالف كما الا قد  ال تؤثر او تلحق الضـــــرر اال بنســـ
ـصـــــــــالحية اعطى حيث العدالة مع  انســــــــــجاما  اكثر كان   فقد(  ب)البند  اما ختدمهم الظروف  بغلق للوزير ال

 علق ذلك مع انه اال، الكلية غلق صـــــالحية يعطيه  ومل  املخالفة  إزالة عدم  حالة يف العلمي  الفرع او القســـــم
ــيم فرق هناك يكون   ان   إبشـــــرتاط الغلق هذا  ونعتقد املذكورة الفقرة  من(ج) البند يف  املطلوبة  للشـــــروط  جســـ
 من  جســيما يعد ا رق  ذلك كون   معرفة ذلك موضــوعي  وغري  شــخصــي معيار هو  اجلســيم  ا رق  معيار  ان 

ــم  او املعهد او الكلية او  اجلامعة نوع على يعتمد امنا عدمه  اجلامعات لكل  حتديدت املمكن غري  ومن القســــــ
ـصـــود الشــــروط هي ما البند هذا يف املشــــرع  حتديد عدم  عن فضــــال، الســــواء  على الكليات او   يكون  ان  املق

ــبة  ،ا رق ذلك  فيها ــرورة  املعهد او الكلية او  اجلامعة غلق  علق فأنه)  الفقرة  ذات من( د) للبند  ابلنســـــ   بضـــــ
 انفا املذكور التعليق مدة ومرور اإلنذار مدة مرور بعد املخالفة  إزالة  حالة يف الوزارة جملس  اىل الوزير  توصـــية

 احكام من أي  خمالفة عند  التعليق اشـرتطت قد الا جند( القبول بتعليق)  ا اصـة  اثنيا  الفقرة  اىل  ابلرجوع و
  احكـام   بينهـا  من  ةمـاد  58  تضــــــــــــــمن  قـد  اـنه  جنـد  2016  من  25  رقم  القـانون   اىل  وابلرجوع،  القـانون   هـذا

صـــــــــــــوص منها الكبري القســـــــــــــم  يف القانون   هذا احكام  وان (  41)  املادة  من تبدأ  ختامية   وتنظيمية  إجرائية  ن
ــوعية   يكون  ان  يفرتيف  النص  هذا  مثل  ايراد فأن  مث  ومن، واال ام  الغمويف  على  منها  الكثري حيتوي  وموضــــــ

ـصــــــــوص االحكام بتحديد  وضـــــــــوحا اكثر   على  اإلبقاء مع  القبول تعليق  خمالفتها شـــــــــأنه  من  يكون  اليت والن
  ال  األمر الن  ؛الوزراء جملس اىل الوزير قبل من التوصــــــــية رفع قبل  املخالفة إبزالة  لائي  انذار  توجيه  ضــــــــرورة

ــبب من خيلو ــرار التســـــــــ ــيب قد  كبرية  الضـــــــــ ـصــــــــ ــيني فيها  مبا بكاملها  التعليمية  العملية ت  واملورفني التدريســـــــــ
 .والطلبة والعاملني
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( اليت أعطت احلق للوزير برفع توصـــــــية اىل جملس 38ينطبق على الفقرة اثلثا من املادة ) هنفســـــــ واالمر  
الوزراء إبلغاء إجازة اجلامعة او الكلية او املعهد بعد انذارها، فهذت الفقرة مل تذكر ماهية الشــــــروط املطلوبة،  

حال ثبوت خلل جســـــــيم يف نواحي علمية او تربوية كما الا أعطته احلق ابلتوصـــــــية على الغاء االجازة يف 
ـصـود اب لل اجلســيم وما  او عدم االلتزام ابألهداف اليت نشــأت من اجلها مع ان هذت الفقرة مل توضــح املق

ــيما من عدمه، اماهو املعيار الذي يتم اتباعه    املادة من رابعا  الفقرة لتحديد فيما اذا كان هذا ا لل جســـــــــ
 اضـــــعاف  بعشـــــرة  الغرامة  تتضـــــمن املعهد او الكلية او  اجلامعة  على  عقوبة فريف  تضـــــمنت اليت وهي(  38)

 الوزارة  قبل من احملددة القبول  خطة خارج  قبوله ت  طالب كل  من  املســـــتوفاة الدراســـــية لوجور  األعلى احلد
 ضــــــوابط يف  املثبتة  التحتية والبىن  التعليمية  العملية  على  املخالفة خلثري  نســــــبة  حســــــب  الغرامة  وضــــــاعفت  بل

 .التأسيس إجازة فتح  عليها يرتتب اليت  اإلجراءات او القبول
وابلنظر اىل هــذت الفقرة مع الــا قــد اختــذت عقوبــة الغرامــة رادعــا للحــد من القبول خــارج خطــة القبول 

العلمية احملددة من قبل الوزارة اال الا قد غالت يف مضـاعفة تلك الغرامة مبا ال ينسـجم مع اهداف القانون 
والرتبوية، فضــــــال عن ان مضــــــاعفة الغرامة قد جاء عشــــــوائيا مســــــتندا اىل نســــــبة خلثري املخالفة على العملية 
ـصــــــعوبة بل يكاد يكون مشـــــــواب ابلغمويف   التعليمية، يف حني ان معرفة نســـــــبة خلثري املخالفة امر يف غاية ال

اذا ت االعتماد على أسـاتذة من التدريسـيني غري التام، وذلك ان العملية التعليمية ال تتأثر  ذت الكيفية اال 
ــال عن خرق املناهج التعليمية بطريقة   ــحيحة فضــ ــورة صــ ـصـ اكفاء وغري قادرين على إدارة العملية التعليمية ب
غري قانونية، وهذا االمر غري ممكن ألن الكلية او اجلامعة ســــــــــــتنهار تلقائيا دون احلاجة للنص عليها نتيجة 

 اإلجراءات على تؤثر حبيث اجلســــــــامة من املخالفة كون   والتســــــــجيل فيها، امارتيادها لعزوف الطلبة على ا
ــيس  شــــــــهادة  منح   عليها يرتتب اليت ــور غري  امر فهذا التأســــــ ـصـــــ   نطاق خارج  أســــــــاليب  اعتماد  ت  اذا  اال مت

 اجلامعة  عليها تنشــأ اليت  للعقارات  املثبته  الســندات  او  ابملؤســســني  ا اصــة الرمسية  املســتندات كتزوير  القانون 
 من( 4)الفقرة حبقها  ويطبق  القانون   نظر يف أصــــــــــــال منشــــــــــــأة غري الكلية او  اجلامعة دتع وعندها الكلية او

 .(15)( 2016 لسنة 25)رقم األهلي التعليم بقانون  ا اصة التعليمات من( 14) املادة
التعليم العال األهلي حرمان عضو (: أعطت احلق للوزير بناًء على توصية مسببة من جملس  39املادة )

ــية من التدريس يف اجلامعة او الكلية او املعهد ملدة مؤقتة او لائية إذا ارتكب فعال يتناىف مع  اهليئة التدريسـ
 ( يوما من اتري  تبليغه.30القيم العلمية او الرتبوية، وللمتضرر حق الطعن أمام القضاء خالل )

ـصــياغة الفنية هلذ ن  أونعتقد  احلق يف الطعن قد أعطات املشـــرع للطعن   ن  ات املادة غري صـــحيحة، ذلك  ال
ـصــــدر من الوزارة وهي ليســـــت قرارات  ايف االحكام وفقا لقانون املرافعات املدنية، وحيث  ن القرارات اليت ت

ــائية، ومن مث كان االجدر ابملشـــــرع ان يعطي حق اللجوء للقضـــــاء وليس حق الطعن كما ورد يف نص  قضـــ
 املادة.

 
 قبل   املمنوحة  الشهادات  معاجلة  صالحية  أعطت  قد  املذكورة  التعليمات   من  (14)  املادة  من(  4)  الفقرة  ان  اىل  اإلشارة  ادر  -15
 احملاكم  مفاحتة  اىل   ويصار  احلالة  هذت  يف  رادعة  كعقوبة  الغرامة  تكفي  ال  وقد  خمتصة   جلان  تشكيل  خالل  من   الوزارة  قبل  من   ا  االعرتاف
 .1969 لسنة 111 رقم العراقي العقوابت لقانون وفقا اجلرائم مرتكحم حبق  القاونية اإلجراءات الختاذ املختصة
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أوال( ذهبت هذت املادة اىل إختاذ اإلجراءات بعد قرار جملس الوزراء إبلغاء إجازة اجلامعة او   40املادة ) 
الكلـية او العهـد، واانطـت مهمـة إدارة الكلـية أو اجلـامعـة او املعهـد بعـد ذـلك اىل الوزارة وحســــــــــــــب نظـامهـا 

امـعات أو الكلـيات او املـعاهـد االهلـية اـلداخلي اىل حني خترج آخر دفـعة من طلبتهـا، أو نـقل الطلـبة اىل اجلـ 
 املماثلة، ومن مث تؤول أمواهلا املنقولة وغري املنقولة بعد تصفية التزاما ا وديولا اىل اجلهة املؤسسة.

 ة:تيولنا عن هذت الفقرة ويف هذا املقام املالحظات اال
 ة املمـاثـلة، ـفإن هـذا االمر وإن الطلـبة اىل اجلـامعـات أو الكلـيات او املعـاهـد االهليـ أوال: فيمـا خيص نقـل  

 أو الكليات أو  ابجلامعات تلحق  كبرية  أضــــــرارا يســــــبب ذلك  ومع  إنه إال،  كبرية  صــــــعوبة على  ينطوي كان 
ــرحية وحيرم  القبول خطة على يؤثر فهو،  الطلبة  اليها  املنقول االهلية املعاهد ، القبول من  الطلبة  من  كبرية  شــــــ
 خططت قد  تكن مل  كولا،  الطلبة اليها  املنقول  اجلامعة أو الكلية على  إضـــــايف محل يســـــبب  هن  أ عن  فضـــــال
 .األخرى واملستلزمات والتدريسيني املنشعة حيث من االستيعابية للطاقة مسبقا

ــفية بعد  املنقولة  وغري  املنقولة الكلية  أموال  تؤول النه،  النص اليه  ذهب  ما  ن  ا  كما ـصـ  وديولا  التزاما ا  ت
 .إطالقه على به القبول املمكن غري من قول، املؤسسة اجلهة اىل

ن اهليئة املؤســـــــــــســـــــــــة يف االعم االغلب، مل تكن هي اجلهة املالكة لتكل األموال، ســـــــــــواء كانت اذلك 
يف املادة    2016املنقولة وغري املنقولة، وقد أكدت التعليمات ا اصــــــــــــــة بقانون التعليم العال األهلي لعام 

نه "إذا كانت جهة التأسـيس مجعية علمية أو نقابية مهنية مسـتوفية للشـروط املنـصوص  ( الفقرة "اثنيا" ال5)
عليها يف القانون، جيوز أن يكون ســــــــند ملكية األريف إبمسها أو ابســــــــم من تعاقدت معه من املســــــــتثمرين  

 أتغيري، يطر   العراقيني، على أن يــذكر ذلــك يف العقــد املربم بينهم، وتلتزم اجلهــة املــذكورة ابعالم الوزارة الي
( أشـــــــــهر ملعاجلة املوضـــــــــوع... لذا نعتقد الن هذا النص غري دقيق من 6على ســـــــــند امللكية، ليتم إمهاهلا )

 الناحية القانونية الصحيحة.
( اليت أشـارت اىل مسـالة معاجلة غلق القسـم او 40وهو االمر الذي ينطبق على الفقرة اثنيا من املادة )

 الفرع العلمي.
ــهـا، بعـد إنتهـاء خترج آخر دفعـة من امـا   الفقرة "اثلـثاً" واملتعلقـة حبـل اجلـامعـة أو الكلـية أو املعهـد لنفســــــــــــ

 طلبتها مبوافقة جملس التعليم العال األهلي.
فهـذا االمر وإن كـان مقبواًل، ومنســــــــــــــجمـا مع املبـادئ والقواعـد العـامـة يف القـانون، إال إننـا نعتقـد ابنـه 

 التعليم العال األهلي مبصادقة الوزير.  جيب أن تقرتن موافقة جملس
 الخاتمة

صــــــــــــــوص القــانونيــة، اليت وردت يف قــانون التعليم العــال األهلي   بعــد أن انتهينــا من القــاء نظرة على الن
ـصــوص ومن ذلك  ــلنا اليه من معخذ تتعلم  ذت الن ــمن ما توصـ ــع خالة تتضـ  ن  ايكون من املناســـب أن نضـ

ــتثمر  بـه  يقوم  اـلذي  والعمـل  اهليئـة  عمـل  بني  خيلط  القـانون   فتح   على  يعمـل  من  هو  األخري  ن  أ  ذـلك،  املســــــــــــ
ــة ــســـ ــااو   التعليمية  املؤســـ ــة  العقارات وتوفري  هائنشـــ ــاءات وبناء   ا  ا اصـــ   كافة  توفري عن  فضـــــال، عليها  املنشـــ

ـصــــوص  يوضـــــح  ان   ابملشـــــرع  األوىل وكان ،  بعملها  لقيامها املســـــتلزمات   عمل بني  الواضـــــح  ا لط  صـــــرحية  بن
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( 36) املادة يف عاد  التأســـــــــيس  إجراءات  إبســـــــــتكمال ينتهي  املؤســـــــــس  عمل جعل أن  وبعد ألنه، اجلهتني
 :اآلا النحو على الكلية أو للجامعة السنوي املال الوفر صايف توزيع اىل وذهب، منها الثانية الفقرة
، املعهد او الكلية او اجلامعة التزامات على تؤثر ال ان  على املؤســـــــــــــســـــــــــــة  للجهة  %25  عن يزيد ال ما

ـصـــد كان   إنه  والواضــــح  ـصـــوص يف اللبس وهذا(، املســــتثمر)  املؤســــســــة  ابهليئة يق  وما، مربر غري القانونية  الن
  املـاليـة  املوارد  حـددت  واليت  القـانون   من  األوىل  الفقرة(  34)  املـادة  إن   هو  بـه  نقول  مـا  صــــــــــــــحـة  على  يـدلـل

ــارت،  األهلي املعهد  او  الكلية أو  للجامعة ــامهة"   من خلا  قد  املوارد تلك إن  اىل  أشـــ ــة  اهليئة  مســـ ــســـ (  املؤســـ
( 1) املادة  نص إن  جند  مث   ومن،  والشــــهادات  العلمية  ابأللقاب فقط  تســــاهم  املؤســــســــة  اهليئة إن  واملعروف

  القانونية الصياغة دقة وعدم املضمون  لغمويف تفسري اىل حيتاج
ـصــــــوص القانون قد اكما    أو  اجلمعية  تكون  ان "  املهنية والنقاابت  العلمية اجلمعيات"اشـــــــرتطت يف  ن ن

 الغري  مع  االتفـاق  وجوزت  عليهـا  واالنفـاق  الكلـية  او  اجلـامعـة  متطلـبات   يـئة  على  مـالـية  ـقدرة  ذات"    النقـاـبة
  أطراف  حقوق االتفاق  يضــــــــمن  وان ،  النافذة الداخلية التشــــــــريعات مع يتعاريف ال  مبا  املتطلبات  يئة على

 الوزارة. تصدرها بتعليمات كافة  املتطلبات حتديد يتم أن  على، االتفاق
 وبدرجة  املاجســتري  أو  الدكتورات  شــهادة  حلملة  التأســيس يكون  أن ، اشــرتط أن  القانون بعد ن  اويالحظ 

 وجهة يلتزم أن   أما  ابملشـــرع  األجدر وكان ، فقط  املالية  ةءماملال وتطلب  الفقرة هذت يف  عاد، مســـاعد  أســـتاذ
 اللقب اشــــــرتاط دون  ابلتأســــــيس  البكالوريوا  او  املاجســــــتري  شــــــهادة  حلملة يســــــمح  او  العلمية  الدرجة  نظر

ــة  النقاابت أو  اجلمعيات يف يشـــرتطه مل  طاملا العلمي  وعلى اهليئات تلك يف العمل على  القائمني وأن  خاصـ
 .البكالوريوا شهادة من أكثر  ميتلكون  ال  االغلب االعم

ــيــة  وبعــد  الوزير  من  اقرتاح  بنــاًء على  الوزراء  وقــد جوز القــانون جمللس   األهلي   التعليم  جملس  من  توصــــــــــــ
صــــــــــــــوص  للجهـات املـناررة  األجنبـية  اجلهـات  منح   على  املوافـقة  امـلادة  من(  ب  -أ/    أوال  البـند)  يف  عليهـا املن

 مراعــــاة  مع  معهــــد  أو  كليــــة  او  جــــامعــــة  خلســــــــــــــيس  إجــــازة،  األجنبيــــة  واجلــــامعــــات  القــــانون   هــــذا  من(  4)
ـصـاصــات   القانون  يف  احملدد  العدد  عن عددهم يقل ال  ان  على،  العراق  يف  التنمية  عملية حتتاجها اليت االخت

 .األقل يف مساعد أستاذ ومبرتبة
ـصــــلحة مع مءتتال كانت  وإن   املادة هذت إن   ونعتقد عليها  يؤخذ ما إن  إال  التعليم فرص بتوفري  العامة  امل

صــــــــــــــوص  املنــاررة  األجنبيــة  اجلهــات  منحــت  إلــا  يف  احلق(  4)  املــادة  من(  ب-أ/    أوال)  البنــد  يف  عليهــا  املن
 فقط  تطلبت(  ب البند اوالً  الفقرة)  من  األخري  الشـــــطر يف  إلا إال، مقبوالً  كان   وإن   االمر وهذا، التأســـــيس

ــتاذ مبرتبة  األجنحم يكون  أن  ــاعد  أســـــــــ  من يكون  أن  فيه تشـــــــــــرتط  ومل، العلمية  ابلكفاءة له ومشـــــــــــهود مســـــــــ
ـصـــــــت قد املذكورة( 4)  املادة وإن   خاصــــــــة، املورفني غري من او  املتقاعدين  األجنبية اجلامعات منح  على ن

 حكومية  جامعة  تكون   قد  األجنبية  اجلامعة  إن   على  يدلل  مما،  اهلي  معهد  أو  كلية  أو  جامعة  خلسيس  أجازة
 و األجنبية اجلامعات منح  على، نتحفظ اننا  عن فضـــال املورفني التدريســـني من بكوادرها  فتســـتعني، رمسية
 من وكان ،  خلســيس اىل حتتاج وال فعالً   مؤســســة هي اجلامعات تلك  ن  ا ذلك، كلية  أو جامعة  خلســيس حق

 .العراق يف األجنبية للجامعات فروع بفتح  حقها اىل يشار  ان  املفرتيف
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صــــــــــــــوص القـانون اىل إـنه      فلطـاـلب  الوزراء  جملس  قـبل  من  الـتاســــــــــــــيس  طـلب  رفض  حـاـلة  يف"  وذهـبت ن
 إن  ونعتقد الطلب رفض  اتري   من  يوما(  30) خالل اإلداري  القضــــــاء حمكمة  لدى  التظلم حق التأســــــيس

ـــياغـة  انحـية  من  معـيب،  النص  هـذا صــــــــــــ  القـانون   يف  العـامـة  للقواعـد  طبقـاً   املعروف  ن ا  ذـلك،  اـلدقيقـة  الفنـية  ال
  جعلت  قد، املذكور  املادة إن  حني يف منه  املتظلم  القرار أصــــــــــدرت اليت  اجلهة  اىل يقدم  التظلم  ن ا، اإلداري
ـصــــــــــود إن   على  يدلل  مما(،  3) اإلداري  القضـــــــــــاء حمكمة  أمام  التظلم  قرار يف الطعن هو،  هنا"  ابلتظلم"  املق
ــاء حمكمـة أـمام  الوزراء  جملس  حـدد  ـقد إـنه  جنـد، امـلدنـية  املرافـعات  ـقانون   اىل وابلرجوع إـنه  إذ  اإلداري القضــــــــــــ
ـصــدر  اليت  القرارات يف  التظلم ـصــدرها اليت الوالئية  يف األوامر ت  إن  حني يف، الوالئية  لســـلطتها  وفقاً   احملاكم  ت
 .القرار أصدرت اليت اجلهة لدى منها التظلم يتم اليت ابلطعون  ختتص اإلداري القضاء حمكمة

ــود  ن  ا جند  مث   ومن ـصـــــ ــار  ابلتظلم  املق ــاء حمكمة  أمام دعوى رفع هو  إمنا،  اليه  املشــــــ  وهي اإلداري القضــــــ
 الفنية  الصــياغة حيث من  معيبا يعد ما وهو، الدعوى هذت مثل  لرفع القانون  تطلبه  ملا  خالفا اإللغاء دعوى

 .الصحية القانونية
 العلمية  الرتقيات  جلنة اىل التدريســية اهليئة  ألعضــاء  العلمية الرتقيات  اىل إحالةأشــارت نصــوص القانون 

 .اجلامعة جملس اىل لرفعها لهيداً  ابلرتقية التوصية لغريف احلكومية اجلامعات يف
 األقســام  رعســاء يف  أشــرتط  قد القانون  إن   ذلك، العدالة قواعد  تتطلبه ما مع  لاما  متناقض  النص  وهذا
 قبل  من  العلمية الرتقيات  جلنة  تشــــــكيل يف يضــــــر ما جند وال،  عالية  علمية والقاب  درجات العميد  ومعاوين
 .الرمسية الكليات يف احلكومية التدريسية الكوادر من نزاهة أو كفاءة  أو خربة أقل ليس إلم إذ، املذكورين
 النص إن   عن  فضــــــــــــــال، احلكومية الكليات يف الرتقيات  جلان   اىل،  الرتقيات تلك حالةا يربر  ما  جند وال

 .البلد أبناء على وفضلهم العاملية اجلامعات فروع يف التدريسيني إستثىن قد
 أجـازت  منهـا(  12)  املـادة  يف  2016  لعـام  األهلي  العـال  التعليم  بقـانون   ا ـاصــــــــــــــة  التعليمـات  ن  اكمـا  
 لســـــــــنة( 13) رقم  االســـــــــتثمار قانون  ألحكام وفقا  للجامعات  فروع وفتح  الكليات أو اجلامعات  خلســـــــــيس
 .املعدل  2006
 احلق  أعطـــت  إلـــا  ذلـــك  التعليمـــات،  تلـــك  من(  12)  املـــادة  من  أوال  البنـــد  على  نتحفظ  جـــانبنـــا  ومن
 مســـوغ وال مقبول غري أمر وهو  العراقي،  ابملســـتثمر عليه  احلال هو  كما،  األجنحم  للمســـتثمر األريف بتملك
  للمستثمر  التمليك  يقتصر  أن   القانون،  اهداف  أهم  من  هو  والذي  الوطين  للطابع  وطبقا  ونعتقد  به،  لوخذ
 إبنذار احلق أعطى القانون للوزيروقد   األجنحم املســـــــــــــتثمر حقوق يف ذلك يقدح وال  األجنحم، دون   العراقي
ابإلـنذار    التبليغ  اتري    من  يومـا(  90)  خالل  املخـالفـة  إبزاـلة  املعهـد  او   ـامعـة  املرتبطـة  غري  الكلـية  او  اجلـامعـة
 ســـنوات 3 تتجاوز ال  ملدة العلمي القســـم او املعهد او الكلية او اجلامعة يف  القبول  تعليق صـــالحية  وأعطات
ــامـلة عـاـمة العقوـبة  تـلك  ان  جـانبـنا  من  ونعتـقد،  الـقانون   هـذا  احكـام  من أي  احكـام خمـالـفة  عـند  مث   ومن شــــــــــــ

 و  التقـدي   يف  يرغبون   اـلذين  الطلـبة  على  ـبل  املعهـد  او  الكلـية  او  اجلـامعـة  على  فقط  ليس  كبري  خلثري  هلـا  يكون 
  كافية  فهي  واحدة  ســــــنة  عن يزيد ال مبا العقوبة تكون   ان  ونقرتح الدراســــــي مســــــتقبلهم على يؤثر  مما القبول
 التقدي  يف يرغبون  الذين للطلبة  ابلنســبة  قليلة بنســبة اال الضــرر تلحق او تؤثر ال قد الا  كما  املخالف لردع
ـصـــــــــــوصــــــــــــا هناك  إن   جند ذلك الظروف ومع ختدمهم  ومل   اعطى  حيث العدالة مع انســــــــــــجاما اكثر كانت  ن
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، الكلية غلق  صــالحية  يعطيه ومل  املخالفة إزالة عدم  حالة يف العلمي  الفرع او  القســم بغلق للوزير  الصــالحية
 معيار  ان  ونعتقد  املطلوبة  للشــــــروط جســــــيم فرق هناك يكون   ان   إبشــــــرتاط الغلق هذا علق ذلك مع  انه اال

 امنا عدمه من  جســيما يعد ا رق  ذلك كون   معرفة ذلك موضــوعي وغري شــخصــي معيار هو  اجلســيم ا رق
 الكليات  او  اجلامعات  لكل  حتديدت  املمكن  غري  ومن  القسم  او  املعهد  او  الكلية  او  اجلامعة  نوع  على  يعتمد
ـصــود الشـــروط هي املشـــرع ما حتديد عدم عن  فضـــال، الســـواء على   وابلنظر. ا رق  ذلك  فيها يكون   ان   املق
 قبل  من  احملددة  القبول  خطة  خارج  القبول  من  للحد  رادعا  الغرامة  عقوبة  اختذت  قد  الا  مع  الفقرة  هذت  اىل

 فضال،  والرتبوية  العلمية  القانون   اهداف  مع  ينسجم  ال  مبا  الغرامة  تلك  مضاعفة  يف  غالت  قد  الا  اال  الوزارة
 حني يف،  التعليمية  العملية  على  املخالفة  خلثري  نســــبة اىل مســــتندا  عشــــوائيا جاء قد الغرامة  مضــــاعفة  ان   عن
ـصــــــــــعوبة  غاية يف امر  املخالفة خلثري  نســـــــــــبة  معرفة  ان    ان وذلك، التام  ابلغمويف مشـــــــــــواب يكون  يكاد بل  ال

ــاتذة  على االعتماد ت   اذا اال الكيفية  ذت تتأثر ال  التعليمية  العملية ــيني من  أســـــــــ  وغري اكفاء غري التدريســـــــــ
ـصــورة  التعليمية  العملية إدارة على  قادرين ،  قانونية  غري  بطريقة  التعليمية املناهج  خرق عن فضـــال  صـــحيحة  ب
ــتنهـار  يف  اجلـامعـة  او  الكلـية  ألن   ممكن  غري  االمر  وهـذا  لعزوف  نتيجـة  عليهـا  للنص  احلـاجـة  دون   تلقـائـيا  ســــــــــــ
 .فيها والتسجيل ارتيادها على الطلبة

ـصـــوص القانون اىل إنه، ــفية بعد  املنقولة وغري  املنقولة الكلية أموال  تؤول  وذهبت ن ـصـ  وديولا  التزاما ا ت
 االعم يف  املؤســـــــــــســـــــــــة اهليئة إن  ذلك ،إطالقه على به القبول  املمكن غري  من قول،  املؤســـــــــــســـــــــــة اجلهة اىل

ــواء،  األموال  لتكــل  املــالكــة  اجلهــة  هي  تكن  مل،  االغلــب   أكــدت   وقــد،  املنقولــة  وغري  املنقولــة  كــانــت  ســــــــــــ
ــة  اتالتعليم  كانت  إذا" النه"  اثنيا"  الفقرة( 5)  املادة يف  2016 لعام  األهلي  العال التعليم بقانون   ا اصــــــــــ
 يكون  أن  جيوز، القانون  يف عليها املنصــوص للشــروط  مســتوفية مهنية  نقابية  أو  علمية مجعية التأســيس جهة
ــند ــم  أو  إبمسها  األريف ملكية  ســــــ ــتثمرين  من معه تعاقدت من  ابســــــ  يف ذلك يذكر أن  على، العراقيني املســــــ
( 6) إمهاهلا  ليتم،  امللكية ســــند على يطرا، تغيري  الي الوزارة  ابعالم املذكورة  اجلهة وتلتزم، بينهم  املربم  العقد
 .الصحيحة القانونية الناحية من دقيق غري النص هذا الن  نعتقد لذا... املوضوع ملعاجلة أشهر

ــهـا،  املعهـد  أو  الكلـية  أو  اجلـامعـة  حبـل  واملتعلقـة"    اثلـثاً "    الفقرة  امـا  على  ينطبق  اـلذي  االمر  وهو   لنفســــــــــــ
( 40)  املــادة  من  اثنيــا  الفقرة  .األهلي  العــال  التعليم  جملس  مبوافقــة  طلبتهــا  من  دفعــة  آخر  خترج  إنتهــاء  بعــد
ــارت اليت ــالة اىل  أشــ ــم غلق  معاجلة  مســ ــجما،  مقبوالً  كان   وإن   االمر العلمي، فهذا الفرع او القســ   مع   ومنســ

 األهلي  العـال  التعليم  جملس  موافقـة  تقرتن   أن   جيـب  ابنـه  نعتقـد  إننـا  إال،  القـانون   يف  العـامـة  والقواعـد  املبـادئ
 .الوزير مبصادقة

 المصادر

 أواًل: الكتب والبحوث
، حبث مركز  2000ابرهيم خليل العالف، دراســــة لوضــــع التعليم اجلامعي األهلي يف العراق حىت عام  -1

 .2005الدراسات اإلقليمية، جامعة املوصل، 
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ــتقـبل  الواقع  -  العراق  -  األهلي  العـال  التعليم  جملس  ارـبة  عـبدالرحيم مراد،.  د -2   التعليم  ـندوة  -  واملســــــــــــ
 .2009/  7/ 23-22، بريوت، واملستقبل الواقع، متغري عامل يف  األهلي العال

ــتقبـل  -العراق-د. حممـد طـاقـة اربـة جملس التعليم العـال األهلي   -3 نـدوة التعليم العـال   -الواقع واملســــــــــــ
 .2009/ 7/  23-22األهلي يف عامل متغري، الواقع واملستقبل، بريوت، 

ــفــة التعليم األهلي يف العراق، حبـث، جملــة كليــة بغــداد  -4 د. حممــد طـاقـة و د. راويـة عبــد الرحيم، فلســــــــــــ
 .2000للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد الثاين، كانون الثاين، 

صــــــــــــــعب عبد الســــــــــــــالم، التعليم العال األهلي اربة وآفاق، حبث مقدم اىل املؤلر العلمي   -5 د. حممد م
الســـــــنوي الثاين حول التعليم العال األهلي يف العراق، تشـــــــرين الثاين، كلية احلدابء، جامعة املوصـــــــل،  

1999. 
 ثانيًا: القوانني والتعليمات

 .1999لسنة  13قانون اجلامعات االهلية رقم  -1
 .2006لسنة  13قانون االستثمار رقم  -2
 .2013لسنة  17قانون جملس شورى الدولة رقم  -3
 .2016لسنة  25التعليمات ا اصة بقانون التعليم العال األهلي رقم  -4
 



 

 قسم

 االنكليزي



 

 

 



 
Ahlulbait Jurnal 

20 

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.

file:///A:/S2/classic


 
No: 27 

19 

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- ST. Mathew, 27, 29 in The Holy Bible, p. 17. 
57- Paolucci, p. 60. 
58- Who is Afraid?, p. 189. 
59- Ibid., pp. 190- 191. 
60- Amacher, p. 108. 
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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- Paolucci, p. 56. 
50- Who is Afraid?, p. 221. 
51- Paolucci, p. 59. 
52- ST. John, l, 29 in The Holy Bible: The Authorized King James Version (Ashland: Landoll, 
1994), 
53- Ibid., p. 167.  
54- Who is Afraid?, p. 218. 
55- 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- Amacher, pp. 96- 97. 
48- Who is Afraid?, p. 10. 
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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- Liu, Internet. 
45- Ibid. 
46- Ibid. 
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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- Hayman, p. 31 
43- Who is Afraid?, pp. 37- 67. 
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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, self-

deception 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-in-

law 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- Ibid., p. 117. 
40- Ibid., p. 29. 
41- Ibid., p. 27. 
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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- Porter, p. 230. 
36- Anne Paolucci, From Tension to Tonic: The Plays of Edward Albee (London: Feffer and 
Simons, 1972), p. 50.  
37- Who is Afraid?, p. 112. 
38- Ibid., p. 114. 



 
Ahlulbait Jurnal 

12 

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- Amacher, p. 101. 
30- Who is Afraid?, pp. 187- 188. 
31- Ibid., p. 217. 
32- Ibid., pp. 74- 75. 
33- Liu, Internet. 
34- Ibid. 
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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- Amacher, p. 89. 
23- Who is Afraid?, p. 34. 
24- Porter, p. 227. 
25- Edward Albee. The Zoo Story in 20th. Century Drama, eds. Ruby Cohn and Bernard 
Dukore (New York: Random House, 1966), p. 668. 
26- Liu, Internet. 
27- G. B. Shaw, The Devil’s Disciple (London: Longmans, 1966), p. 51 
28- Who is Afraid?, p. 50. 
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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- Cowper Smith, Internet. 
18- Amacher, p. 92. 
19- Who is Afraid?, p. 46. 
20- Ibid., p. 52. 
21- Ibid., p. 61. 
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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- Ibid., pp. 77- 78. 
12 - 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- Martin Esslin, The Theatre of the Absurd (London:Penguin Books, 1968), p. 311. 
3- 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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 ألدورد البيالعقم في مسرحية من يخاف من فيرجينيا ووف؟ 

Sterility in Edward Albee's Who is Afraid of Virginia 

Woolf? 
 Israa Jalal Jawad, PhD   (1) د.اسراء جالل جواد 

 المستخلص
تعاجل هذه الدراسةةةةةةي  مةةةةةةمن ي  ي يا   ي  ألل   ا    ق  لق ن   قم ا ن   ي ف   ال  ل      

 احل   ي قد سافدت ال  ل  فمى ب اء ز اله  فمى اساس لديد. مهي. تب  املممن ي ان  والهي 

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. 

 
 كم ي االداب/ لا عي بغداد  -1



 

 
 
 
 
 
 
 

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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