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 اإلســالم ، الفنــر جمــاالت يف والبــاح ن والنتّــاب االســات   مبســاتاتالبيــت أهــل جملــة ترحــ 
 واإلســــالم ، العــــري العــــام يف ال فافيــــة املشــــنالت بقضــــاا اإلهتمــــا  مــــ  واإلجتماعيــــة اإلنســــانية والعلــــو 
 .والتعليم  الرتبوي اإلمناء قضاا وك لك احلضاري، والبناء والتجدد

 :املرسلة املاد  يف يشرتط
 .أخرى جمالت يف للنشر أرسلت أو نشرت قد التنون أن
 البيــا ت بــ كر واملراجــ ، املصــادر بتوثيــ  األكادمييــة واألعــرا  العلمــ  البحــ  بقواعــد تلتــ   أن 
 النبـــوي واحلــدي  القرآنيــة النصــوص ختـــري  مــ  العلميــة، واملعاجلــة واملنهجيـــة املوضــوعية حتقــ  مــ  كاملــة،
 .وكاملة دقيقة بصور  الشريف
 صياغتها وحسن اللغة سالمة الباح  يراع  أن. 
  صـــفحة يف مل ـــ  ويرافقـــ  واحلاســـوب الناتبـــة اآللـــة علـــ  مطبوعـــة نســـ تن مـــن البحـــ  يقــد 
 .ابلباح  تعريف م  واحد 
  املت صصن املقومن ملراجعة للنشر املرسلة املاد  ختض. 
 أســباب إببــداء اجمللــة تلتــ   وال. تنشــر م أ  نشــرت تســرتد، وال اجمللــة إىل ترســل الــي املــواد تعــاد ال 

 .النشر عد 
 .كاتب  رأي عن يعرب اجمللة يف ينشر ما

 .العنوان عل  التحرير رئيس إىل املراسالت مجي  توج 
  البيت أهل ،جامعةاحلر،شارع احلر الصغريكربالء املقدسة، شارع 

 752153ـ9: هاتف ،684: ب.ص
 info@abu.edu.iqالربيد االلنرتوين: 
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 .معات اىل التقد  والرق اجلامعات منتج  لرتبية وبناء القاد  وال عماء ال ين يقودون اجملت
 .اهلد  املنشود من اقامة اجلامعاتوأيُّ هدٍ  غري ه ا اهلد  يصبح عب اً وال حيق  

اإلنسـان النففـا القـادر علـ  قيـاد  اجملتمـ  كـل  يف  م تتمنن اجلامعة من حتقيـ  بنـاء وبنل صراحة ؛إذا
. وهـ ا مـا نشـاهدجل يف اجلامعـات العامليـة الرصــينة ذات فسـيان وجـود هـ جل اجلامعـة مـن عـدمها اختصاصـ ،،

جت الن ري مـن قـاد  العـام الـ ين يتبـوين اليـو  مواقـ  التاريخ العري  واخلرب  املديد  كجامعة هارفرد الي خرّ 
 .مهمة يف بلداهنم

. فاجلامعـة األقـدر علـ  بنـاء جود  اجلامعات وليس عل  شٍ  آخر ضعت معايريه ا االساس وف   وعل
يف التعليم والي حتظ  جبود  االسات   واملنـاه  واالاـاو ووسـائل  د االنسان وتربية القاد  ه  مالنة اجلو 

 تطبي  التقنيات العاملية من أجل تعليم هاد .
واألكفــاء وامل لصـــن لعلمهــم ولشـــر  العلــم الـــ ي  لــوجل خـــال  فـــرت   ج املبـــدعنفاجلامعــات الـــي ختــرّ 

دراســـتهم هـــ  اجلامعـــات الرصـــينة الـــي  تلـــك  صـــية العلـــم مبراتـــ  عاليـــة مـــن اجلـــود  لنـــن ومـــ  االســـف 
هـو وأصـطياد أضمحل هـ ا اهلـد  يف بعـا جامعـات الشـرع ملالعـام ال الـ و حيـ  حتولـت اىل أمـاكن لل

حي  يقض  الطال  وطراً من حيات  يف ه جل اجلامعات وال ينـا  يف هنايـة املطـا  ، و وسائل الراحة واملتعة
. فقد ابتعدت ه جل اجلامعات عن معايري اجلود  احلقيقية الي قيمة الورعإالّ لوحة جدارية القيمة هلا سوى 

 حننم عل  اجلامعة أهنا أدت ما عليها م،ن مسؤوليات أ  ال.
لية الـي التسـمن وال تغـ  لـك املعـايري احلقيقيـة ابملظـاهر الشـنوأخ ت ه جل اجلامعات تستعيا عن ت

 .من جوع
فبعا ه جل، اجلامعـات حصـدت ارقامـاً عاليـة يف جمـا  اجلـود  الظاهريـة مبـا  تلنـ  مـن امنـا ت ماديـة 

ن . وكان األوىل أترى األمور بعينيها وليس بفنرها ومظهرية كاملباين واحلدائ  خادعة اللجان التفتيشية الي
تفقاس اجلامعات عل  اساس مقدار ما قدمت  من خدمات للمجتم  وحجم مـا أولدتـ  مـن مفبـدعن وقـاد  

ـــن بنـــاء يـــناداريـــن وفن جمتمـــ  معـــريف مـــن خـــال  . فنـــان البـــد مـــن تصـــحيح هـــ جل، النظـــر  حـــ  نـــتمنن م،
 جامعات تسع  لبناء االنسان بصور  موازية م  بناء القاعات الدراسية.
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 --فكرة الحق في رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين العابدين 

 ودورها في إحياء التراث القانوني اإلنساني

The notion of Right in the Rights Message By Imam Zain 

Al-Abidin and its Role in the Revival of the Human,legal 

Heritage 
) عباس العبوديأ.د 

1)Prof. Dr. Abbas AL-Aboudi                                      

 ملخص البحث

، أو  رسـالة دونــت يف الـرتاو القــانوين بـن اإلنســان --تعـد رســالة احلقـوع ل مــا  زيـن العابــدين 
وأخيــ  اإلنســان وقبــل أن يعــر  العــام اإلعــالن العــامل  حلقــوع اإلنســان، فهــ  تعــد مب ابــة مقدمــة قانونيـــة 

 ودستورية يف جما  حقوع اإلنسان حتمل ه ا االسم مبفهو  عاملنا املعاصر. 
واء يف حيـامم اخلاصـة أ  العامـة، وأن القـوانن وتضمن كل مـا حيتاجـ  األفـراد مـن حقـوع وواجبـات سـ

املعاصر  ومهما بلغت من دقة يف صياغة األحنا ، فإهنا تظل ااجة إىل الرتاو احلضاري القانوين ملدرسة 
، والسمو الفنري الراقـ  الـ ي وصـلت  إليـ  رسـالة احلقـوع السـيما يف حتديـدها لفنـر  --أهل البيت 

 احل .
Abstract 
The right idea in the letter rightis to Imam Zain Alabdeen, and theire role 

in human legal heritage.  

                                                        
 .األستاذ املتمرس الدكتور ملأستاذ القانون اخلاصو كلية القانون / جامعة بغداد -2
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 13 :العدد

 
Prepare aletter of rights, the first message listed in human legal heritage 

legally privileged organized human relation ship between man and his 

brother before scooping the world universal declaration of human rights. 

It serves as an introduction the constitutionality to human rights carry 

this name to the concept of contemporary world. Included all the rights and 

obligations of in dividuals in their lives. 

The laws, however carefully drafted provisions remain need legal 

thought of (Ahlulbayt) School Particularly in identifying the right idea. 

 المقدمة

يرتبط الرتاو القانوين اإلنساين، ارتباطاً وثيقاً بتطور احلضارات بوصف  تسجياًل لنيفية تطور القانون، 
الدراســات أن كــل مــا يســود يف بلــدان العــام مــن حضــار  أو أفنــار م يولــد بــن يــو  وليلــة، بــل فقــد أثبتــت 

تنونت م  مرور الـ من وال رـرج الـرتاو القـانوين عـن هـ ا األمـر، فعنصـر الـ من حيتـل دوراً ابلـ  األتيـة يف 
 .و1ملنشا  وتطور ه ا الرتاو وان األمم تتوارو القوانن كما تتوارو احلضارات

ا كانــت شــريعة يبــوراي تعــد منوذجــاً رائعــاً لــيس للقــوانن يف وادي الرافــدين وإمنــا يف الــرتاو القــانوين وإذ
، فــإن رســالة احلقــوع ل مــا  زيــن و7ملاإلنســاين للعــام القــدغ، ابلــرغم مــن أن هنــاك قــوانن اتلفــة قــد ســبقتها

لوب متميـ  يتفـوع علـ  الشـرائ  تعد أو  رسالة دونت يف الرتاو القـانوين اإلنسـاين  سـ --العابدين 
القانونية الي سبقتها يف جما  تنظيم حقوع اإلنسان، ذلك أن تلـك الشـرائ  الـي سـبقتها م تسـاير التطـور 
يف جما  حقوع اإلنسان، إذ كانت قاسية يف إيقاع العقاب عل  األفراد. ومن األحنا  الغريبة الي ن كرها 

قــانون األلــواث األثـ  عشــر وهـو األســاس التـارر  لتطــور القــانون  يف هـ ا اجملــا ، أنـ  ورد يف أحــد نصـوص
و ملايرن و فيهـا: إن هـ جل احلضـار  تقـو  علـ  Iheringالروماين واحلضار  الغربية والي يقو  الفقي  األملاين مل

وردت . إذ مسـح هـ ا القـانون بقتـل املـدين فقـد و6ملأساسن أتررين تا الفلسفة اليو نيـة والقـانون الرومـاين
يف أحـــد نصـــوص قـــانون األلـــواث األثـــ  عشـــر إىل أنـــ : ملإذا كـــان للمـــدين دائنـــان، فـــإن لنـــل منهمـــا احلـــ  
بتقسيم  وأخ  نصف  عند عد  سداد الدينو. فه ا القانون تشـري  تجـ  يعـرب عـن قسـاو  ال ريبـة فيهـا. 

د السيد املسيح  لف سنة وعل  تعبري األستاذ الفرنس  ملمونبي و، أن شريعة يبوراي الي صدرت قبل ميال
، فقد كـان احلنـم يف شـريعة يبـوراي، أن املـدين الـ ي يعجـ  عـن و5ملتبدو أك ر تقدماً من القانون الروماين

                                                        
ـــراهيم اســـن يف هـــ ا -1 ـــ  بـــريوت ط -اتريـــخ القـــانون -املعـــا راجـــ : د. أيبـــد إب ، د. فـــاي   مـــد حســـن 2، ص1116 6طب
 .7، ص1121اإلسنندرية  -طب  دار املطبوعات اجلامعية -اتريخ القانون - مد

Sir Henry Maine, Ancient Law, London, 1920, P.2. 
 .159، ص1125دار السنهوري،  -انون وشريعة يبوراي، طب  بريوتاتريخ الق -من التفاصيل راج  مؤلفنا للم يد -7
، د.  مـد 5، ص2984طبـ  الـدار اجلامعيـة،  -دراسـات يف القـانون الرومـاين -ذلك: د. عبد اجمليد احلفناوي راج  تفصيل -6

ترمجــة: د.  -لقــانون الرومــاينا -، األســتاذ ميشــيل فيليــ 2942، دمشــ ، 2ط -املــدخل إىل التــاريخ العــا  للقــانون -معــرو  الــدواليي
 .7، ص2936هاشم احلافظ، طب  بغداد، 

 .2985طب  بريوت، الدار اجلامعية،  -القانون الروماين -حسن فرج د. توفي  -5
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الوفاء بدين ، فإن  يعط  احل  للدائن  ن يستويل علي  ولنن  وضـ  حـداً أقصـ  للمـد  الـي مين هـا املـدين 
هـــ جل املـــد  فـــان املـــدين يتحـــرر مـــن ســـلطة دائنـــ  بقـــو   يف بيـــت الـــدائن وهـــ  ثـــالو ســـنوات، إذ انقضـــت

 .و4ملالقانون
وإذا كانــت حقــوع اإلنســان قــد أصــبحت شــعاراً يف عصــر  احلــايل، ألهنــا   ــل الطريــ  األم ــل لتقــد  

هـ  أو   --البشرية ورم  تطلعاما لتحقي  املستقبل ال اهر، فإن رسـالة احلقـوع ل مـا  زيـن العابـدين 
حلقــوع اإلنســان قبـل حــوايل ألــف وأربعمائــة ســنة وقبـل أن يعــر  العــام، إعــال ت حقــوع إعـالن إســالم  

ــــرتاو القــــانون اإلنســــاين، بوصــــفها ديباجــــة أو مقدمــــة لنــــل و ئــــ   اإلنســــان، وهــــ  رســــالة جامعــــة يف ال
تـ ، وإعال ت حقوع اإلنسان يف العام والـي يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً ابإلنسـان وحقوقـ  وتسـهم يف تطـوير حيا

لألجيــا  املتحضــر  فقــد تضــمنت هــ جل الرســالة تعايشــاً روحيــاً،  --وهــ  حتمــل فنــر اإلمــا  الســجاد 
جيم  األدان املؤمنة إبل  واحد، عل  أسس تتوافر فيها مجي  عوامل االستقرار النفس  ووقايت  من اإلصابة 

 ا الســب  تـد  علــ  عظمــة  ي لـون مــن ألـوان القلــ  واالضـطراب الــ ي يـؤدي إىل تعقيــد احليـا ، وهــ   ـ
يف تقــدغ هــ جل املدونــة احلقوقيــة والرتبويــة للعــام املتحضــر، الــ ي ينشــد إىل إنشــاء  --اإلمــا  الســجاد 

 .و3ملجمتم  إنساين تسودجل العدالة االجتماعية والعالقات الوثيقة بن أبنائ  بروابط من ال قة واحملبة
ب  خاص عندما يتحدو عـن هـ ا اإلمـا  املقـدس بطا --ويشعر املرء احمل  ل ما  زين العابدين 

ال ي كلما زاد اإلنسان ب  معرفـة زاد حبـاً وتعظيمـاً، إنب حـ  ت ارتـبط ارتباطـاً وثيقـاً يف قلـ  هـ ا اإلمـا  
 العظيم وال ي استقط  وجدان  إىل الدرجة الي منعت  من أن يرى شيئاً آخر غري ت.

 قوع إىل املبح ن اآلتين:وسنوزع دراسة فنر  احل  يف رسالة احل
 .املبح  األو : فنر  احل  من وجهة نظر القانون 
  املبح  ال اين: فنر  احل  من وجهة نظر اإلما  زين العابدين--. 

 المبحث األول: فكرة الحق من وجهة نظر القانون

أصبحت العالقة شاع است دا  اصطالث احل  يف معامالت األفراد والفق  القانوين، شيوعاً ك رياً ح  
بن احل  والقانون من أك ر العالقات ذات الصلة الوثيقة تالزماً، إذ ينمل أحدتا اآلخر فالقانون سب  
احلــ  يف أصــل وجــودجل، واحلــ  ســب  للقــانون يف انقســام  صــنوفاً وأنواعــاً، فيهــد  القــانون يف الواقــ  هــو 

                                                        
و مــن شــريعة يبــوراي والــي جــاء فيهــا: ململأن الرجــل إذا أحــرج يف حالــة اســتحقاع ديــن عليــ  وابع نتيجــة 223مل راجــ  املــاد  -4

ابنت  مقابل نقود أو أن  وضعهم حتت عبودية دائنة، فعليهم أن يعملوا يف بيت من اشرتاهم أو استعبدهم ثالو سنوات  ل لك زوجت  أو
 وتعادهلم حريتهم يف السنة الرابعةوو.

والصــادر  مــن األمــم املتحــد ، هــ  املبــاد   2968كمــا تضــمنها اإلعــالن العــامل  حلقــوع اإلنســان يف عــا    حقــوع اإلنســان -3
قيـــة واملعـــايري االجتماعيـــة الـــي تضـــ  منوذجـــاً للســـلوك اإلنســـاين وتعنـــس ريى عامليـــة ال يتعـــار  مضـــموهنا اإلطـــار العـــا  حلقـــوع األخال

 اإلنسان يف اإلسال  من حي  صيانة كرامة اإلنسان وحقوق .



 
 

21 

 13 :العدد

 

وكــان القــانون مســانداً ومشــاركاً لــ  ويعــرت  تنظــيم احلقــوع والواجبــات داخــل اجملتمــ ، فــال يوجــد حــ ، إال 
 .و8ملب 

ويرتبط احل  ك لك بدعاوى املعامالت املالية ارتباطاً وثيقاً، وهل ا فإهنا تدور م  احلـ  وتتصـف بـنفس 
. واصطالث احل  أييت أيضـاً مبعـا العـد  و9ملأوصاف ، فه  م ل  أما عيني  أو ش صية أو عقارية أو معنوية

 الواج  يف الن ري من املعامالت، كما يف ح  إعطاء الغري مااًل من األموا  واألشياء. واملساوا  أو مبعا
وي ــري اصــطالث القـــانون بعــا االلتبـــاس والغمــو  عنـــد ترمجتــ  مـــن اللغــات األجنبيـــة، الســيما كلمـــة 

القانون و الفرنسية عند ترمجتها، جند أهنا تستعمل للداللة عل  معنين القانون واحل ، فيطل  عل  Droitمل
و، وانتقلـت هـ جل الرتمجـة Droit de Proprieteو ويطلـ  أيضـاً علـ  حـ  امللنيـة ملDroit Civilاملـدين مل

غــري الدقيقــة يف االســتعما  الشــائ  علــ  معــا ال يــراد منــ  يف لغتــ  األصــلية، فاللغــة العربيــة ال  ــ ج أصــاًل 
و للح ، فضاًل Rightقانون وكلمة ملو للLaw، وك لك اللغة اإلجنلي ية تض  كلمة ملو21مله ين املصطلحن

 عن ذلك شيوع اسم كلية احلقوع يف بعا جامعتنا العراقية، بداًل من تصحيح التسمية إىل كلية القانون.
القــانون  نــ  جمموعــة القواعــد الــي تــنظم الــروابط االجتماعيــة والــي جيــرب  و22ملويعــر  جانــ  مــن الفقــ 

األفراد عل  إتباعها ابلقو  عند االقتضاء. وابلرغم من االرتباط الوثي  بن احل  والقانون جند ان فنر  احل  
غالبيــة  تعــد مــن أك ــر املواضــي  الــي حيتــد  بشــاهنا اجلــد  الفقهــ  بــن مناصــرين لوجــود هــ جل الفنــر  وهــم

الفقهــاء وبـــن آخـــرين مننـــرين لوجودهـــا، ففنـــر  احلـــ  م تنـــن مـــن األفنـــار الـــي أقرهـــا مجيـــ  الفقهـــاء، إذ 
تعرضـــت وال زالـــت النتقـــادات ك ـــري  ولعـــل أبرزهـــا، انتقـــاد انصـــار املـــ ه  الوضـــع  ويف مقـــدمتهم الفقيـــ  

لوجـود احلـ ، إذ يـرى أن  و وهـو مـن أشـهر الفقهـاء املعارضـنLéon Dugaitالفرنسـ  املعـرو  ملدجيـ و مل
فنر  احل  فنر  فلسفية ميتافي يقية غري واقعية، مما وراء الطبيعة، ألهنا ال ختض  للمشاهد  والتجربة، وه  
ابلتايل فنر  دخيلة عل  عام القانون، ودعا ه ا الفقي  إىل إخراج فنر  احل  من نطاع القانون واستبداهلا 

نوينو فما يعر  ابحل  هـو القاعـد  القانونيـة نفسـها وان القـانون جيـ  بفنر  أخرى، ه  فنر  ملاملرك  القا
أن ال ينشئ حقوقاً لألفراد لبعضهم البعا وإمنا مراك  قانونية إجيابية أو سلبية، يستطي  ملن كان يف مرك  
إجياي أن يستفيد من نشاط ش   آخر ينون يف مرك  سلي وذلك تطبيقاً للقاعد  القانونية الي تفر  
الواجبات وااللت امات عل  مجي  األفراد سواء من كان يف مرك  إجياي أ  يف مرك  سلي وينون خضـوعهم 

. غري أن رأي األستاذ ملدجي و م يسلم من النقد، إذ أن فنر  احل  و21ملبصور  متساوية حلنم ه جل القاعد 

                                                        
أو القاعد  الي تعد مقياساً  و تع  املسطر Kanonاإلشار  إىل أن كلمة القانون، ه  كلمة يو نية مقتبسٍة من كلمة مل وجتدر -8

 لنل ش ء.
 .162، ص1125السنهوري،  -طب  بريوت -شرث أحنا  قانون املرافعات املدنية -راج  مؤلفنا -9

 .85، ص1111بغداد،  -طب  بيت احلنمة -علم أصو  القانون -القيس  د. را  -21
بـريوت،  -طبـ  دار النهضـة -املدخل للعلو  القانونية النظرية العامة للقانون والنظريـة العامـة للحـ  -البدراوي د. عبد املنعم -22
 .27، ص2944
، 2989طبــ  جامعــة بغـــداد،  -مؤلــف مشـــرتك مــ  زهــري البشـــري -املــدخل لدراســـة القــانون -عبــد البـــاق  البنــري أســتاذ  -21
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ن تسليم ه ا الفق  بفنـر  احلـ ، بيـد ه  من األفنار املوجود  والي أقرها غالبية الفق  القانوين، وابلرغم م
أهنــم م يتفقــوا علــ  اجتــاجل واحــد يف حتديــد مفهــو  هــ جل الفنــر  بوصــفها أساســاً ونظريــة واقعيــة وذهبــوا إىل 

 النظرات اآلتية:
 النظرية الشخصية للحق )نظرية السلطة، نظرية اإلرادة(: -أواًل

وتعرفــ   نــ : ســلطة إراد  للفــرد روهلــا القــانون حتــدد هــ جل النظريــة احلــ ، اســتناداً إىل النظــر لصــاحب ، 
لشــ   مــن األشــ اص يف نطــاع معلــو . وتتصــل هــ جل النظريــة بقاعــد  ســلطان اإلراد  إذ أن احلــ  هــو 

 و.Savigny. ومن أنصار ه جل النظرية الفقي  األملاين املعرو  ملسافي و ملو27ملإراد  حيميها القانون
الشـــرائ  الســـماوية والقـــوانن الوضـــعية، تقـــر حقـــوع عـــدغ وتعرضـــت هـــ جل النظريـــة لالنتقـــاد، ذلـــك ان 

اإلراد  و قصــ  وفاقــدي األهليــة، كــاجملنون واملعتــوجل والصــغري واألشــ اص املعنويــة كالشــركات واجلمعيــات 
ابلرغم من عد  وجود إراد  لديهم ابملعا القانوين الدقي ، إذا اعترب  احل  سلطة إراد  فإن  يصبح من غري 

   هلؤالء األش اص.اجلائ  ثبوت
 النظرية املوضوعية للحق )نظرية املصلحة(: -ثانيًا

يـــرى أصـــحاب هـــ جل النظريـــة إىل احلـــ  مـــن زاويـــة موضـــوعية، وتـــرى  ن احلـــ  هـــو ملمصـــلحة حييمهـــا 
و، وهـو رائـد هـ جل النظريـة يف Iheringالقانونو، وواض  ه ا التعريف هو الفقي  األملاين املعرو  ملايرن و مل

وهــ  العنصــر اجلــوهري واملوضــوع  املــادي  املصــلحةفعناصــر احلــ  طبقــاً هلــ ا التعريــف تــا: تعريــف احلــ . 
يســتمد مــن الدولــة وهــو يتم ــل  شــنل الــ ي مي ــل الغايــة الــي حيققهــا احلــ  لصــاحب . والعنصــر ال ــاين وهــو 

 قها.ابلدعوى القضائية الي توفر احلماية القانونية ألحرتا  املصلحة الي يهد  احل  إىل حتقي
وتعرضت هـ جل النظريـة أيضـاً لالنتقـاد، علـ  اعتبـار أن كـل مصـلحة هـ  حـ  يف ذامـا لصـاحبها، أمـر 
يناقا احلقيقة، ذلك ان الن ري من املصاحل يستفيد منها األش اص دون أن تصل إىل مرتبة احل ، وامل ا  

جنبية، وال ي يرتتـ  عليـ  املعرو  لدى الفق  القانوين، مسالة فر  ضريبة غري مباشر ، عل  البضائ  األ
يباية الصناعات الوطنية واحمللية منافسة البضائ  األجنبية، وه ا في  مصلحة للمنت  الوط ، غري أن ه جل 
املصلحة جاءت عرضا وال تعطيـ  احلـ  يف فـر  الضـريبة والرسـو . وكـل مـا يف األمـر أنـ  يسـتفيد منهـا إذا 

لـك ان جعـل الـدعوى معيـاراً أساسـياً لوجـود احلـ  أمـر ال . فضـاًل عـن ذو26ملفرضت عل  البضائ  األجنبيـة
مينــن التســليم بــ  ألن الــدعوى اتليــة لنشــوء احلــ ، فــال يعقــل ان ينــون الالحــ  ســبباً لوجــود الســاب ، كمــا 
يتعـــ ر اعتبـــار الـــدعوى معيـــاراً لوجـــود احلـــ ، وعليـــ  فـــإن الصـــحيح أن القـــانون حيمـــ  احلـــ  بـــدعوى ألنـــ  

 .و25ملح 

                                                        
طبـ   -مؤلف مشرتك مـ  الـدكتور جـورج ح بـون -املدخل إىل علم القانون -س الصرا من التفصيل راج : د. عبا للم يد -27

 .212، ص2985اجلامعة األردنية، 
ـــد املـــنعم -26 ، 5ط -طبـــ  اإلســـنندرية -، د. حســـن كيـــد ، املـــدخل إىل القـــانون667املرجـــ  الســـاب ، ص -البـــدراوي د. عب
 .626، ص2936
 .116ب ، صاملرج  السا -عبد الباق  البنري أستاذ  -25
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 التوفيقية )النظرية املختلطة(:النظرية  -ثالثًا
وهـــ جل النظريـــة جتمـــ  بـــن النظـــريتن الســـابقتن علـــ  اعتبـــار ان احلـــ  إراد  ومصـــلحة مـــ  اخـــتال  يف 

و Herry Capitanتغلي  أحـد العنصـرين علـ  العنصـر اآلخـر، فقـد عـر  األسـتاذ الفرنسـ  ملكابيتـانو مل
اء صـــاحبها ســـلطة القيـــا  ابألعمـــا  الالزمـــة احلـــ   نـــ : مصـــلحة ماديـــة أو معنويـــة حيميهـــا القـــانون إبعطـــ

و عنصر اإلراد  عل  املصلحة، فعر  احل   ن  Ferreiraلتحقي  ه جل املصلحة. وغّل  األستاذ ملفريراو مل
. ونعتقـد أن النقـد املوجـ  للنظـريتن السـابقتن، مينـن و24ملقدر  اإلراد  عل  إشباع مصلحة حيميهـا القـانون

استناداً للقاعد  الي نقض   ن  ال مينن أن يتنون من النقيضـين إثبـات وال أن نوجه  إىل ه جل النظرية، 
 .و23ملأييت حل ه جل املسالة من طري  اجلم  بن تصويرين متعارضن

 النظرية الحديثة لألستاذ جان دابان: -رابعًا
   و احلـ   نـ : انتمـاء شـ ء إىل شـJean Dabinيعـر  الفقيـ  البلجينـ  األسـتاذ ملجـان داابنو مل

. أو مي   مينحها القـانون لشـ   وحتميهـا طـرع قانونيـة. واختلـف الفقـ  يف ترمجـة كلمـة و28ملحيمي  القانون
و بـــداًل مـــن املصـــلحة،  هنـــا: انتمـــاء، اختصـــاص، إســـناد، ميـــ  ، اســـتئ ار، أك ـــر دقـــة مـــن Appartenceمل

د  ا دون غريجل من األش اص. سابقي  ألن  يع  إعطاء املرك  القانوين أو املي   إىل صاح  احل  لن  ينفر 
 واستناداً للتعريف ال ي أوردجل األستاذ ملداابنو فإن عناصر احل  ه  عل  النحو اآليت:

األســتئ ار: أن احلــ  هــو عالقــة اســتئ ار بــن شــ   وشــ ء وهــو ي بــت لصــاح  احلــ  حــ  ولــو م  .2
 ية.تتوافر في  اإلراد . وموضوع االستئ ار، يرد عل  األشياء املادية واملعنو 

التسلط: وهو القـدر  علـ  التصـر  اريـة يف الشـ ء موضـوع احلـ . ومـن لـ  حـ  امللنيـة علـ  شـ ء  .1
مــادي فــإن لــ  احلريــة يف أن يفعــل مــا يشــاء مــن حيــ  األســاس مبــا ميلنــ ، فيســتطي  ان يســتغل  أو 

 .و29مليتصر  في  تصرفاً قانونياً سواء كان ه ا مبقابل أو غري مقابل
: أن احلــ  ال ينشــا بوجــود عنصــري االســتئ ار والتســلط، بــل يلــ   لــ لك وجــوب احــرتا  الغــري للحــ  .7

وجود الغري لن  يسري يف مواجهت  االستئ ار والتسلط. والغري هو كافة الناس دون حتديد أو تعين، 
فجمي  النـاس ابسـت ناء صـاح  احلـ  مل مـون ابحرتامـ ، فـإذا وقـ  العـدوان مـن الغـري، كـان لصـاح  

 لعدوان عن طري  القضاء.احل  ان يدف  ه ا ا

                                                        
احلـ   نـ   126، ص2993طبـ  دار أحيـاء الـرتاو العـري،  -مصادر احل  يف الفق  اإلسالم  -األستاذ السنهوري يعر  -24

 مصلحة مادية أو أدبية، أما األستاذ ملسلمندو فقد عر  احل   ن  
Salmond durisprudonce, ed, 1957. Londonm P. 261. 

من قواعد احل ، أي أن  مصلحة ينون احرتامهـا واجبـاً وجتاهلهـا خطـا راجـ  تفصـيل ذلـك د. مصلحة معرت   ا و مية لقاعد  
 .773املرج  الساب ، ص -را  القيس 

 .91، ص2931طب  جامعة النويت،  -املدخل لدراسة العلو  القانونية وفقاً للقانون النويي -احل  حجازي د. عبد -23
املرج   -، أشار إلي  د. عباس الصرا 45، ص2951طب  دالوز ابريس،  – Droit Subjectitداابن ومؤلف  احل   جان -28

 .211الساب ، ص
 .158املرج  الساب ، ص -. عبد احل  حجازي، املرج  الساب ، وأستاذ  عبد الباق  البنريراج  د -29
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25 

احلماية القانونية: إن ثبوت احل  لصاحب ، يتحق  من خال  يبايت  بواسطة الدعوى وه  الي رمسها  .6
القانون لتحقي  ه جل احلماية، فالدعوى نتيجة الزمة للح  وان صاحب  ال يستطي  الوصو  إىل حق  

 بيدجل وإمنا علي  أن يلجا إىل القضاء والسلطة حلمايت .
، غري أن  م يسلم من و11مللرغم من ان تعريف األستاذ ملداابنو للح ، قد أيدجل جان  كبري من الفق واب

النقد أيضاً، ذلك أن احلماية القانونية ليست عنصراً من عناصر احل ، ألن احل  ال تتوفر ل  احلماية قانو ً 
ن إقامتها للـدفاع عـن احلـ  إال إذا كـان إال إذا كان موجوداً أو قائماً فعاًل وكاماًل حقيقة، فالدعوى ال مين

 موجوداً ومعرتفاً ب .
و من مشروع القانون املدين العراق ، أتثرت بتعريف األستاذ ملداابنو 88وجتدر اإلشار  إىل أن املاد  مل

وعرفت احل   ن : ململميـ   مينحهـا القـانون وحييمهـا حتقيقـاً ملصـلحة اجتماعيـةوو فهـ جل املـاد  أعطـت للحـ  
 تماعياً متقدماً.بعداً اج

، أفضل تعريـف للحـ  هـو: وضـ  شـرع  جيعـل للشـ   االختصـاص و12ملونتف  م  جان  من الفق 
مبنفعة مادية أو معنوية. ويبدو من النظرات الي مت استعراضها يف تعريف احلـ ، جنـد فيهـا مـدى الصـعوبة 

  احلــ  كــان ومــا زا   ــل يف إجيــاد تعريــف متفــ  عليــ  مــن قبــل الفقــ  القــانوين، ويرجــ  الســب  أن مفهــو 
خــال  ونقــا  بــن اتلــف األفنــار الســائد  يف عاملنــا املعاصــر، وســنجد ان تعريــف احلــ  يف ضــوء رســالة 

، رتلـف عمـا ذهبـت إليــ  هـ جل النظـرات وهـ ا مـا سنوضـح  يف املبحــ  --احلقـوع ل مـا  السـجاد 
 اآليت:

 --العابدين المبحث الثاني: فكرة الحق من وجهة نظر اإلمام زين 

احل  يف اللغة هو ال ابت ال ي ال يسوغ إننارجل أو هو احلنم املطاب  للواق  وهو نقـيا الباطـل، كمـا 
ْلَباط،ل، َوَتْنتفمفواْ احلَْ ب َوأَنتفْم تـَْعَلمفونَ  ﴿يف قول  تعاىل:  . ويع  ك لك اليقن، كما يف و11مل﴾َواَل تـَْلب،سفواْ احلَْ ب اب،
. واسـتهل اإلمـا  زيـن العابـدين و17مل﴾َربّ، السبَماء َواأْلَْر ، إ،نب ف حَلَـ   مّ، ْـَل َمـا أَنبنفـْم تَنط،قفـونَ فـَوَ  ﴿قول  تعاىل: 

رسالت  ا  ت، بوصف  أكرب احلقوع الي أوجبها ت سبحان  وتعاىل علـ  العبـاد أنفسـهم واعتـربجل  --
سـالة املباركـة: ململأعلـم ريبـك ت إن ي عليـك األصل الـ ي تتفـرع منـ  احلقـوع األخـرى، فجـاء يف هـ جل الر 

حقوقاً  يطة بك يف كل حركة حتركتها، أو سننة سننتها أو من لة ن لتها، أو جارحة قلبتها وآلـة تصـرفت 
  ا، بعضها أكرب من بعاوو.

من لفظ اجلاللة قصد ب  التربك، وقد درج علي  الفصحاء والبلغاء يف خطـبهم،  --وتقدغ اإلما  
: ململكــل أمــر ذي اب  ال يبــدأ فيــ  ببســم ت، فهــو أبــرت، وقيــل --جــاء يف احلــدي  الشــريف قولــ إذ 

                                                        
 .211املرج  الساب ، ص -من التفاصيل: د. عباس الصرا  ود. جورج ح بون للم يد -11
املرجـــــ  الســـــاب ،  -، د. را  القيســـــ 293، ص2994طبـــــ  بغـــــداد،  -علـــــم أصـــــو  القـــــانون -ت مصـــــطف  د. عبـــــد -12

 .778ص
 و.61اآلية مل –البقر   سور  -11
 و.17اآلية مل -سور  ال ارات -17
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كل ما هو مطلوب   --. وبن اإلما  و16ملفهو أقط : وقيل: فهو أجد  واملعا واحد أي قليل الربكةوو
الظـاهر ، كـالبطن من اإلنسان من احلقوع الراجعة إىل نفس اإلنسان وإىل جوارح  الشاملة لبعا حواس  

والفرج والبصر والسم  أو احلقوع الراجحة ملا يصدر من اإلنسـان مـن فعـل أو قـو  أو مـن غـريجل مـن أفـراد 
جمتمعــ  أو أقاربــ  أ  غــريهم، وحيــ  أن حقــوع ت تبــارك وتعــاىل تتفــاوت يف األكربيــة بوصــفها مــا يرتتــ  

وتعــاىل لنــل فعــل مــن أفعــا  الفــرد حقوقــاً عليهــا مــن زاد  ال ــواب وشــد  العقــاب، ح جعــل ت ســبحان  
 علي ، فجعل الصال  والصو  والصدقة يف بيان حقوع األفعا  من ابب التم يل وليس عل  سبيل احلصر.
وحي  ان احلقوع متعدد  وال تق  حتت حصر، بل أهنا حتدو وتتجدد، كما تتجدد الفروع، فقد نب  

األســباب، فطــو  ملــن أعانــ  ت علــ  قضــاء مــا علــ  ذلــك، بقــدر علــل األحــوا  وتصــر   --اإلمــا  
أوج  علي  من حقوع ووفق  وسددجلوو، أي ان احلقـوع جتـدد كمـا يف حقـوع البـائ  واملشـرتي أثنـاء عقـد 

 يف رسالت  حلقوع الواجبات كاحل  واجلهاد وغريها. --البي . وم يتعر  اإلما  
ة احلـ  إىل نظـرات متعـدد ، كمـا وان سـب  ان وإذا كانت اآلراء القانونية قد اختلفت يف حتديـد طبيعـ

بينا ذلك، فمنهم من يرى احل   ن  قدر  أو سلطة إرادية أو مصلحة يعطيها القانون لش   معن، فإن 
ختتلف عن نظر  احل  يف االصطالث القانوين. وهـ جل النظـر    ـل اجتـاجل الشـريعة  --وجهة نظر اإلما  

و آية يف ذكر احل  وهو لفظ 148اً لقدسيت  فقد وردت في  أك ر من ملاإلسالمية يف حتديدها للح ، ونظر 
ابرز يف العديد من اآلات القرآنية، وال عج  يف ذلك فالقرآن هو احل  القوغ، فلنل آية مدلو  رتلف 

حلَْ ّ، وَ  ﴿عن املعا اآلخر، ن كر منها قول  تعاىل:  َنا اب، نَـَنا َوبـَْنَ قـَْوم،  .و15مل﴾أَنَت َخيـْرف اْلَفاحت،،نَ َربـبَنا افْـَتْح بـَيـْ
واستناداً هل جل القدسية الي خصها ت سبحان  وتعاىل للحـ ، فـإن احلـ  يف مفهـو  الشـريعة اإلسـالمية 
ليس احل  الطبيع  ال ي يعتقد فالسفة اليو ن  ن  يلد م  اإلنسان، وإمنا ترى ان ت سبحان  وتعاىل هو 

نحـ  ت تعـاىل ل نسـان ويسـت لف  عليهـا يف األر  ليحقـ   ـا مقاصـد أساس احل ، فاحل  منحـة إهليـة مي
 الشريعة الغراء.

احلقــوع إىل أقســا  متعــدد ، منهــا مــا هــو راجــ  إىل  --وطبقــاً ألحنــا  هــ ا املفهــو  قســم اإلمــا  
الشــاملة، حـ  ت سـبحان  وتعـاىل، ومنهـا مـا هــو راجـ  للعبـد نفسـ ، ومنهـا مــا هـو راجـ  جلـوارث اإلنسـان 

لبعا حواس  الظاهر  كالبطن والفرج والسم ، ومنها ما يرج  إىل ما يصدر من  من فعل أو قو ، ويشري 
إىل أن ململأكــرب حقــوع ت عليــ  مــا أوجبــ  لنفســ  تبــارك وتعــاىل مــن حقــ  الــ ي هــو أصــل  --اإلمــا  

                                                        
طبـ  دار  -حتقي : د. حسـا  السـاعدي -شرث رسالة احلقوع -إبن ماجة. أشار إلي  الشيخ صاحل الساعدي النجف  سنن -16
. وأنظـر كـ لك 31، ص1115، 2ط -بـريوت -طبـ  دار املرتضـ  -حتقي : د. حسا  الساعدي -احلقوع -2ط -بريوت -املرتض 

ــــدين -الســــيد حســــن القبــــاجن  ــــن العاب منشــــورات مؤسســــة األعلــــ   -اجلــــ ء األو  وال ــــاين --- شــــرث رســــالة احلقــــوع ل مــــا  زي
 .26، ص1111بريوت،  –للمطبوعات 

َصة  أَْبَصارف الـب ،يَن َكَفـرفوا﴾ وسـور  األنبيـاء، 89اآلية مل -األعرا  سور  -15 و. وقول  تعاىل: ﴿ َواقْـتَـَرَب اْلَوْعدف احلَْ ُّ فَإ،َذا ه،َ  َشاخ، َ هفَو احلَْ ُّ َوأَنب ف حيفْي،  اْلَمْوَت  َوأَنب ف َعَل  كفلّ، َشْ ٍء َقد،ير ﴾وسور  احل ، اآلية: [ وقول  تعاىل: ﴿ َذل،َك  89اآلية:  َنب اَّللب [. وقول  تعاىل: 4 ،
ــوَن﴾ وســور  املؤمنـون، اآليــة:  حْلَــ ّ، َوهفـْم اَل يفْظَلمف حْلَـ ّ، َذل،ــَك َمــا   [ وقولـ  تعــاىل: ﴿ َوَجــاءْت َسـْنَر ف 41﴿ َولَـَديـَْنا ك،تَــاب  يَنط،ـ ف اب، اْلَمــْوت، اب،

ْنـ ف حتَ،يــدف﴾ سـور  ع، اآليـة:  ﴾ وســور 29كفنـَت م، ــَن احْلَـ ّ،   [. وقولــ  تعـاىل: ﴿ أََمْ أَيْن، ل،لبـ ،يَن آَمنفــوا َأن خَتَْشـَ  قـفلـفوبـفهفْم ل،ــ ،ْكر، اَّللب، َوَمـا نـَـَ َ  م،
 [.24احلديد، اآلية: 
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ل  عل  وج  احلتم واألل ا . احلقوع ومن  تتفرعوو. سواء كانت ه جل احلقوع واجبة وهو ما طل  الشارع فع
 أو حقوع مندوبة وه  ما طل  الشارع فعل  من غري حتتيم وليس يف ترك  إح، بل يف أدائ  ثواب.

ونقصــد اــ  ت تعــاىل األفعــا  الــي كلــف ت  ــا عبــادجل وتعلــ   ــا حنمــ  وكــان املقصــود منهــا النفــ  
 هـــو حـــ  للمجتمـــ  ألن حنمـــ  ســـبحان  العـــا  دون اختصـــاص بفـــرد معـــن أو أفـــراد  ـــددين. وحـــ  ت

وتعــاىل، قــد شــرع ملصــلحة عامــة ولــيس لضــمان مصــاحل فرديــة معينــة. وهــ ا احلــ  ينســ  إىل ت ســبحان  
وتعاىل، ألن  رب الناس مجيعاً ويشمل العبادات اخلالصة ي كالصال  والصو  واحل  وال كا  والعقوابت الي 

يف ميين  أو أفطر يف شهر رمضان. وح  ت يتعل  ابملصلحة العامة  فيها معا العباد ، كالنفار  ملن حن 
 وينص  عل  م ي  النفس والسمو  ا وكفالة أمن اجملتم  ونظام  ومصاحل  االقتصادية.

وحقوع ت اخلالصة وما حيل   ا يطل  عليها يف اصطالث القانون بـملالنظا  العا و. وهـ ا االصـطالث 
تعريــف ولــ لك ذهــ  غالبيــة الفقــ  والقــوانن املعاصــر  إىل عــد  إعطــاء تعريــف  فنــر  ال مينــن حصــرها يف

للنظــا  العــا  وتركــوا ذلـــك لتقــدير القاضــ ، ألن فنــر  النظـــا  العــا ، فنــر  ليســت  بتـــة بــل قابلــة للتغيـــري 
و علــ  271اسـ  ال مـان واملنـان. والقـانون املــدين العراقـ  م يعـر  النظـا  العــا  وإمنـا اكتفـ  يف املـاد  مل

إيراد بعا املسائل اعتربها من النظا  العا  وبوجـ  خـاص األحنـا  املتعلقـة ابألحـوا  الش صـية كاألهليـة 
واملرياو واألحنا  املتعلقة ابالنتقا  واإلجراءات الالزمة للتصر  يف الوقت ويف العقار والتصـر  يف مـا  

ئر القوانن الي تصدر حلاجة املستهلنن يف احملجور وما  الوقف وما  الدولة وقوانن التسعري اجلربي وسا
 الظرو  االست نائية.

وحقوع ت سبحان  وتعاىل ال جيوز فيها األبراء والعفو والصلح، أما حقوع العبد فه  أفعا  املنلفن 
الـــي تتعلـــ   ـــا األحنـــا  الشـــرعية ومـــد  إىل حتقيـــ  مصـــلحة خاصـــة. وم ـــا  ذلـــك إلـــ ا   ـــدو الضـــرر 

. وحــ  الــ وج يف تطليــ  زوجتــ ، وحنــم هــ جل احلقــوع ان و14ملر عــن كــل ضــرر يســبب  للغــريبتعــويا املتضــر 
املشرع أثبتها ألصحا ا حتقيقاً ملصاحلهم اخلاصة وأجاز هلم اخليار يف تنفي ها أو التناز  عنها، أما احلقوع 

حتقـ  مصـلحة  الي يتعل   ا ح  ت وح  العبـد، غـري أن حـ  العبـد فيهـا هـو الغالـ ، فـإن هـ جل احلقـوع
فرديــة ومصــلحة عامــة، غــري أن املصــلحة الفرديــة تبــدو وهــ  الراجحــة، كمــا يف حــد القصــاص مــن القتــل 
العمد، فح  العبد يبدو وهو الغال  ألن  يتصل اتصااًل وثيقاً ابجملا علي  ومبصاحل ذوي  واملصلحة العامة، 

لــويل الــد  ان يعفــو عــن القاتــل ســواء  فــال يقــت  مــن القاتــل ابألبنــاء علــ  طلــ  مــن ورثــة القتيــل، وجيــوز
 مبقابل أو دون مقابل، فه جل احلقوع جيوز العفو واإلبراء والصلح عنهما.

وهنـ ا يتضــح ان اهلــد  العــا  مــن الشــريعة الغــراء هـو حفــظ األمــور الضــرورية وكفالــة ضــرورات احليــا  
قيـ  غايـة  ـدود  تقتصـر علـ  للفرد يف اجملتم ، فهـ  ديـن وقـانون يف الوقـت نفسـ ، ألهنـا م مـد  إىل حت

النف  وإمنا حرصت عل  ان تقيم جمتمعا م الياً، يتوخ  كرامة وحرية اإلنسان، فامياهنا ابلفرد وحقوق ، ليس 
غايـة يف حــد ذاتـ ، وإمنــا هـو وســيلة إلقامـة جمتمــ  م ـايل، فــاحل  منحـة آهليــة، ت بـت للفــرد مبقتضـ  أحنــا  
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  الفردي، غري أهنا قيدت  بقيود تفرضها املصلحة العامة وأصبح احل  الشريعة الغراء، والي أقرت بوجود احل
 .و13ملمن وجهة نظرها وظيفة اجتماعية

برسـالت : ململح جعـل عـ  وجـل ألفعالـك عليـك حقوقـاً، فجعـل لصـالتك عليـك  --ويشري اإلما  
عـل لنــل فعــل حقـاً ح ختــرج احلقـوع منــك إىل غـريك مــن ذوي احلقـوع الواجبــة عليـكوو. أي أن ت قــد ج

من األفعا  حقاً عليك، وذلك بت بيت احل  لنل فعل من األفعا  حقاً عليك، وذلك بت بيت احل  لنـل 
فعل، فم اًل ح  املا  فإن  ال يؤخ  إال مـن حـال  وال يصـر  إال يف موضـع ، وأن اإلخـال  بـ لك جيعـل 

نسـتطي  أن نعـر  احلـ   --ين اإلنسان موجباً لعصيان أوامر ت. ويف ضـوء وجهـة اإلمـا  زيـن العابـد
 ن : وض  يقرر لش   االستئ ار بش ء مادي أو معنوي طبقاً حلدود الشرع والقانون. وتقييد ه ا احل  
يف حدود الشرع والقانون، هو للتاكد من وجود تـوافر ضـوابط الشـريعة اإلسـالمية يف الشـ ء الـ ي ينـون 

  اًل للح . 
 الخاتمة واالستنتاجات

حقــوع األفــراد  شــئة عــن حقــوع ت تعــاىل وهــ  الوصــو  إىل احلــ  بطريقــة مشــروعة، فــإن ملــا كانــت 
رسـالة احلقـوع تعطينــا دروسـاً مهمـة و ســلوب م ـايل يف جمـايل حقــوع اإلنسـان، إذ يبـدو وغريبــاً ملـن يطلــ  

ضــح املقصــود علـ  مفــاهيم اإلعــالن العـامل  حلقــوع اإلنســان يف عاملنـا املعاصــر، جيــد أن هـ جل املفــاهيم م تو 
من احل  وم حتدد من هو اإلنسان ال ي ختاطب ، فضاًل أن ه جل املفـاهيم تبتعـد عـن العقيـد  وارتبـاط الفـرد 

، أو  مــن --خبالقــ  الــ ي هــو مــدبر أمــرجل وهــو ت ســبحان  وتعــاىل، لــ لك فــإن اإلمــا  زيــن العابــدين 
تتفرع كل احلقوع. وكل إنسان مهما بلغت استهل رسالت  ا  ت تعاىل بوصف  أكرب احلقوع وأجلها ومن  

ثقافتــ  وعقيدتــ ، فإنــ  يطمــح دائمــاً إىل النمــا  األخالقــ ، ورســالة احلقــوع ال تقتصــر علــ  هــ ا اجلانــ  
فحس  وإمنا تفتح آفاقاً عالية للمشرع الوضع  وال ي يعتمد يف صياغة أحنا  القوانن عل  ما هو كائن 

ما ينبغ  أن تنون علي  ه جل القوانن ومب الية منضبطة قلما جند م ياًل  ورسالة احلقوع توج  ه ا املشرع إىل
هلــا يف القــوانن املعاصــر ، وهــ  تتضــمن آفاقــاً جديــد  إلصــالث اإلنســان وتغيــريجل حنــو أفضــل مــنه  وأكمــل 

 سلوك.
ختتلــف عــن مفهومهــا لــدى الفنــر القــانوين املعاصــر  --واتضــح لــدينا أن فنــر  احلــ  لــدى اإلمــا  

ن العامل  حلقوع اإلنسان، إذ أن ه ا األخري قد أتثر ابالجتاهات الفنرية الي تننر عالقة اإلنسان واإلعال
برب  والي ترى  ن اإلنسان ما هو إال انعناس  للمجتم  وان مرتبة النما  اإلنساين تتم ل ابتباع  القانون 

ان  وتعاىل وه جل الفنـر  ختتلـف عـن يربط ه ا الفنر  ا  ت سبح --الطبيع ، بينما جند أن اإلما  
مفهومها يف االصطالث القانوين املعاصر فاحل  ليس مصلحة حيميها القانون وإمنا هو منحة إهلية حيق   ا 

                                                        
طبـ  جامعـة  -املـدخل لدراسـة الشـريعة اإلسـالمية -مصطف  ال ملـ  مؤلـف مشـرتك مـ  أسـتاذ  عبـد البـاق  البنـري أستاذ  -13
 .146، ص2989بغداد، 
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األش اص مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء. ويف ضوء ه جل الفنر  جي  ان يعر  احل   ن : وض  يقـرر 
 ي يف حدود الشرع والقانون.للش   االستئ ار عل  ش ء مادي أو معنو 
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قراءة في داللة االلفا  - --من اسرار التعبير في كمم اإلمام الحسن 

 -والتراكيب

Title: secrets of AL-Imam Al-Hassan's (PBUH)-

expressions: A semantic-syntactic study- 
) .م.د. فالح رسول حسين الحسينيأ

1) 

Asst.Prof.Dr. Falah Rasool Hussein AL-Hussaini  

 الملخص 

، تنــاو  ملأســرار التعبــريو --أمــا بعــد فهــ ا اــ  يف كــال  اإلمــا  احلســن بــن علــ  بــن أي طالــ  
يف اختيار لفظة ما أو تركي  ما وقد قفسم علـ  قسـمن، قسـم للمفـردات وقسـم للرتاكيـ ،  --عندجل 
، أخـــرى دون ولصــيغة أخــرى دون للفظــة الســال  عليــ  اختيــارجل ســب  مبينــا املفــردات بعــا األو  عــر 
وقــد اســتعان  ،وغــريجل والتاكيــد واحلــ   والــ كر والتــاخري التقــدغ ســب  مبينــا االم لــة بعــا ال ــاين وعــر 

مجلــة مــن النتــائ  مب وثــة يف  إىل الباحــ  توصــلالباحــ  مبصــادر عــد  ومتنوعــة، كاملعجمــات والتفاســري، و 
 املناسـ  و الصـحيح التعبـري علـ  احلـرص كـل حريصـا كان -- احلسن اإلما  أن خا ة البح  منها

 واحلمد ي أوال وآخرا. ،الرتكي  جان  يف ا  املفرد  جان  يف أكان سواء كالم  يف املؤثر و
Abstract 
But after this search in the words of Imam Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi 

Talib peace be upon them, which what notify from him in the book 

(Antiques of minds from the Prophet virtuous Family), which deal (secrets 

                                                        
 .جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلو  اإلنسانية -2
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of expression) from him (PBUH) in choice of the word or the installation of 

what has been divided in two sections, a section for the vocabulary and a 

section for structures. In the first section has been some vocabulary 

explaining why he (PBUH) chose the word without the other, and the 

formula without the other, and in the second section has been some 

examples indicating the reason for the forepart, delays, citation, deletions, 

stress and others, the researcher has hired with several and varied 

sources, such as dictionaries and interpretations, and the researcher 

concluded that Imam Al-Hassan (PBUH) was keen to appropriate on true, 

suitable and influential expression in his words, whether on the side of the 

individual or the side of the installation. 

 المقدمة

 كتـاب يف عنـ  املـروي، -- طالـ  أي بـن علـ  بـن احلسـن اإلمـا  كـال  يف اـ  فهـ ا أما بعد:
، والــ ي لفــت انتبــاجل الباحــ  هلــ ا -- عنــدجلو أســرار التعبــريمل تنــاو  و،الرســو  آ  عــن العقــو  حتــفمل

املوضوع هو حرص اإلما  علـ  التعبـري الـدقي  وقـد بـدا ذلـك واضـحا يف االعـرتا  علـ  مـن يـتنلم أمامـ  
 عل  الركون إىل التعبري املالئم والسديد ومن أم لة ذلك ما رواجل صاح  حتف العقو :حا  ااجل 

 ولعلـ  القـو   هـ ا شـ ء أي -- فقـا  الفـارس، كهنيّـيف : فقـالوا يـ منّ  قريش فاتت  غالما زعورف ململ -
 غـال  ألحـدكم لـدوف  إذا: --: فقا  ت  رسو  ابن ا نقو  كيف: جابر ل  فقا  راجال، ينون

 .و1ملووبرجل ورزقك أشدجل ب  ت بل  املوهوب، يف لك وبورك الواه  شنرتَ : ل  فقولوا فاتيتموجل
 و6مل.ووو7ملوي الع   ولرسول  وللمؤمنن: بل يّف ع   قا  ت --ململوقيل ل  فيك عظمة، فقا   -
 و5ملووالغرع من وأمان ت قوس ولننها شيطان ق ث فإن  ثقف : تقل فال: ق ث قوس وأماململ -

فهـو مـن بيـت عفـر  ابلفصـاحة والبالغـة فقـد  --وليس ذلك بغري  او بعيد عـن االمـا  احلسـن 
وقــالوا يف أبيــ :  و4ملقــالوا فيــ  ململكــان عــاقال حليمــا  بــا لل ــري، فصــيحا مــن احســن النــاس منطقــا وبديهــةوو

 ظهـر -- ومنـ ، ولـدهامَ  و البالغـة نشـاومَ  هادَ ور، مَ  و الفصاحة عرَ شْ مَ  -- املؤمنن أمري كان إذململ
، بليـ  واعـظ كـل اسـتعان وبنالمـ ، خطيـ  قائـل كـل حـ ا أم لت  وعل ، قوانينها أخ ت وعن ، امننوهنف 
 العلــم مـن مسـحة عليـ  الـ ى النـال  -- كالمـ  ألن، أتخــروا و وتقـد  رواوقّصـ سـب  فقـد ذلـك ومـ 

ـــ  أفصـــحف ململ --رســـو  ت  وقـــالوا يف جـــدجل و3ملووالنبـــوي النـــال  مـــن قـــةعبْ  وفيـــ ، اإلهلـــ   علـــ  اخلَْل

                                                        
 .175:--العقو  عن آ  الرسو   حتف -1
 .8: املنافقون -7
 .176:-- الرسو  آ  عن العقو  حتف -6
 .119 :--العقو  عن ا  الرسو   حتف -5
 .299/ 1 :االعال  -4
 .2/44 :هن  البالغةشرث  -3
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: -- اَّللّ  رســو  قــا  ،وعــال جــلب  العــاملن رب حبيــ  -- اَّللّ  رســو  ومــوال  ســيدف  اإلطـالعَ 
 مــن أين بـَْيــدَ  ابلضــاد َنطــ  مــن أفَصــحف  أ : ملبلفــظ أيضــاً  وَرَوْوجل رواجل أصــحاب الغريــ ،و العــرب أفصــحف  أ مل

 و8ملوووقريش
 وقــدكــل هــ ا دعــاين اىل تتبــ  تعبــريجل وانتقــاء بعــا االم لــة واالجتهــاد يف اســرار هــ ا التعبــري دون غــريجل 

بعــا املفــردات مبينــا ســب   األو  القســم عــر ، للرتاكيــ  وقســم للمفــردات قســم، قســمن علــ  قســمت 
لة مبينا سب  االم  بعا ال اين القسم وعر ، أخرى دون ولصيغة أخرى دون للفظة السال  علي  اختيارجل
 والتفاسري، كاملعجمات،  ومتنوعة عد  مبصادر واستعنت ،وغريجل والتاكيد واحل   وال كر والتاخري التقدغ
 .وآخرا أوال ي واحلمد والقبو  التوفي  وتعاىل سبحان  ت من راجيا وغريها،

 ما يتعلق بالمفردات:

 اوال/ الجهالة
يف وصف أخ كان لـ  صـاحل  --يستعمل اجلهل، قا  اجلهالة وم  --استعمل االما  احلسن 

ململكــان مــن اعظــم النــاس يف عي .وكــان رأس مــا عظــم بــ  يف عيــ  صــغر الــدنيا يف عينــ  كــان خارجــا مــن 
 .و9ملسلطان اجلهالة، فال ميد يدا اال عل  ثقة ملنفعةوو

 فهل مثة فرع بينهما 
ــلَ  حّقــ ، فــالن   ه،ـلَ جَ : تقــو . الع،ْلــم نقــيا: اجلهــلف يقـو  اخلليــل الفراهيــدي ململ   ــ ا وجهــل علــّ ، وَجه،

 .و21ملووع،ْلمٍ  بغري ف،عالً  تفعلَ  أن: واجلَهالةف  .األمر
َاوسنستعر  آراء املفسرين يف كلمة ملاجلهالةو يف قول  تعاىل   السَُّوءَ  يـَْعَملفونَ  ل،لب ،ينَ  اَّللّ،  َعَل  التـبْوبَةف  إ،منب

ََهاَلةٍ   .و22ملَحن،يماً  َعل،يماً  اَّلّلف  وََكانَ  َعَلْيه،مْ  اَّلّلف  يـَتفوبف  َفافْولَـئ،كَ  َقر،ي ٍ  م،ن يـَتفوبفونَ  حفب  جب،
 يفعلهــا معصــية كــل نأ و:أحــدهامل وجــوجل علــ «  جبهالــة»  قولــ  معــا يف اختلــف وململ قــا  الطربســ :

 أي عـن املـروي هـو و ...للعبـد ي ينهـا و اجلهـل إليها يدعو ألن  العمد سبيل عل  كان إن و جهالة العبد
 يف بنفســ  خــاطر حــن جاهــل فهــو عاملــا كــان إن و العبــد عملــ  ذنــ  كــلململ قــا  فإنــ  -- ت عبــد

 يعلــم كمــا العقوبــة مــن فيــ  مــا كنــ  يعلمــون ال أهنــم« جبهالــة» قولــ  معــا نأو  نيهــا و... ملووربــ  معصــية
 و في  رطئون بتاويل إما فيفعلوهنا معاص و ذنوب أهنا جيهلون أهنم معناجل نأو  ل ها ومل ...ضرور  الش ء

 عليـــ  أمجــ  مــا خبـــال  ألنــ  القــو  هــ ا الرمـــاين ضــعف و ...قبحهــا علـــ  االســتدال  يف يفرطــوا  ن إمــا
 دون هلـؤالء أهنـا تفيـد« التوبـة إمنا» قول  ألن توبة ذنوب أهنا علم ملن ينون ال أن يوج  ألن  و املفسرون
 قـا  ووو جهالـة فهـو العبد أصاب  ذن  كل أن عل  الصحابة أمجعتململ قتاد  و العالية أبو قا  و غريهم

                                                        
 .2/119 :يف علو  اللغة وأنواعها امل هر -8
 .175 – 176 :-- الرسو  ا  عن العقو  حتف -9

 .2/713:العن -21
 .23:النساء -22
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 يف جهــــل فهــــو جهــــا  الباقيــــة اللــــ   علــــ  الفانيــــة اللــــ   اختيــــارهم يف ألهنــــم اجلهالــــة قــــا  إمنــــاململ ال جــــاج
 كــــل أن علـــ  -- ت رســــو  أصـــحاب وأمجـــ . وقـــا  صــــاح  البحـــر احملــــيطململ،و21ملوووواالختيـــار
 ال ولنـن، معصـية كوهنـا جيهـل ال أي وجبهالـةمل: النلـي وقـا . جهـالً  أو كانـت عمداً  جبهالة ه  معصية
 وقا . ت طاعت  عن وخرج  ا اخت  ما يع ، جهالة كلها الّدنيا أمور: عنرمة وقا . العقوبة كن  يعلم

 اجلهالـة: وقيـل. اآلجل عل  العاجل واحلظ، الباقية الل   عل  الفانية الل   آثر حي  من جهالت : ال جاج
، عليــ  مصــرّ  غــري فعلــ  معنــاجل: وقيــل. وقريــ  مــن يتوبــون حمل: بقولــ  عقبــ  ولــ لك، املعصــية علــ  اإلصــرار
 املراد فينون، قصد غري من في  الوقوع الفعل جهل: املاتريدي وقا . الش ء يتعمد ال ال ي اجلاهل فاشب 
 هــ  قــدر: أي، احلرمــة يف أو، حــرا  أنــ : أي مبوقعــ  واجلهــل الفعــل قصــد وحيتمــل، اخلطــا عــن العفــو منــ 

 غلبــة عــن ينــون قــد ابجلهالــة والعمــل. بــ  والتهــاون بــ  االســت فا  قصــد ال، االــ  اجلهالــة مــ  فريتنبــ 
 طم  عل  ينون وقد، صاحلاً  ويصري بعد من سيتوب أن  طم  عل  الشهو  اقتضاء لغر  فيعمل، شهو 
، وأضـــــا  ابـــــن و27ملوو.عليـــــ  عقوبـــــة جهالـــــة اجلهالـــــة تنـــــون وقـــــد. وكرمـــــ  ريبتـــــ  علـــــ  واالتنـــــا  املغفـــــر 

، احل،لـــم قابـــل مـــا وهــ ، رويبـــة دون العمـــل علــ  اإلقـــدا  وعلـــ  املعاملـــة ســوء علـــ  تطلـــ  واجلهالةعاشــورململ
 مبـا العلـم انتفـاء وهـو، اجلَهـل اسـم عليـ  يطلـ  مـا ابجلهالة املراد وليس... الظفلم عل  اجلهالة تطل  ول لك
 عـام غـري وهـو معصـية أحـد عمـل ولـو، اجلَهـل لفـظ معاين من هو وإمّنا، جهالة يسّم  ال ذلك ألنّ ، فعل 
و جبهالـــةمل قيـــد أنّ  علـــ  واألك ـــر... وجيتّنبـــ  ذلـــك يـــتعّلم أن إالّ  عليـــ  جيـــ  وال آمثـــاً  ينـــن م معصـــية  هّنـــا

: قــا  قتــاد  عــن الــرزاع عبــد روى فقــد. اإلميــان مــ  الســوء عمــل املــراد ألنّ  الســوء لعمــل كاشــف كوصــف
  و26ملووغريجل أو كان عمداً  جهالة فهو ب  ت عص  عمل كلّ  أنّ  فرأْوا --  مد أصحاب اجتم 

ملكــان خارجــا مــن ســلطان اجلهــلو لنانــت تلــك اشــار  اىل انــ  م ينــن جــاهال وانــ   --فلــو قــا  
انــ  م  –بنــاء علــ  مــا تقــد   –فهــ ا يعــ   واجلهالــة ســلطان مــن خارجــا كــانموصــو  ابلعلــم، امــا قولــ  مل

يفعل املعصية الن  يعلم كن  مافي  من العقوبة فهو يعلم العقوبة وال يتجرأ عل  املعصية بل تعدى ذلك اىل 
ان  م ررج عن طاعة ت تعاىل يف امور الدنيا كلها فهو بعيد عن اهلوى والعاطفـة والشـهو  واللـ   والظلـم، 

و ملنفعــة ثقــة علــ  اال يــدا ميــد فــالمل--لــ  وال يقــد  علــ  شــ ء مــن دون رويــة، ويؤكــد ذلــك تنملــة قو 
فه ا يد  عل  احلرص واحل ر يف أفعال  الي يريدها أن تنون خارجة عـن العبـ  واللهـو واملعاصـ ، وهـ ا 

 التعبري ملالتعبري ابجلهالةو أمدث من سابق  بن ري.

                                                        
  .67-7/61 :البيان ملالطربس و جمم  -21
 .118/ 7احمليط:  البحر -27
 .138/ 6والتنوير: التحرير -26
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 ثانيا/ عـزة
-عظمــة، فقــا  علــ  كلمةملعظمــةو ووضــ  موضــعها كلمــة ملعــ  و: ململوقيــل لــ  فيــك  --اعــرت  

 .و24ملووو25ملوي الع   ولرسول  وللمؤمنن: بل يّف ع   قا  ت -
 ملاذا كان ه ا االعرتا   

من القران النرغ لنننا نبح  عن سر استبعادجل   --ال نبح  عن كلمة ملع  و الهنا كلمة اثبتها 
 كلمة ملعظمةو.

فات،  م،نْ جاء يف لسان العرب: ململ  َريّ،  سـبحان فيقـو  َربـب  العبـدف  ويفسـبّ،ح الَعظ،ـيمف  العل،ـ ُّ  وجلب  ع ب  ت ص،
ـــيمف  ،العظــيم ـــ  اإلحاطـــةف  تـفَتَصـــوبر ال حــ  العفقـــو  حـــدود،  عـــن وجـــلب  قــْدرفجلف  جـــاَوزَ  الـــ ي الَعظ،  .وَحق،يقتـــ ،  ب،نفْنه،
فات،  يف والع،َظمف  -- النـي قـا  ذلـك عـن جـلب  تعـاىل وت والعْم  والعر ،  الطُّو ،  ك،بَـرف  :اأَلْجسا  ص،

ـنم يف اْجعلفوجل أي الربب  في  فعظّ،مفوا الرُّكوعف  أمبا ـدُّ  وال تفَنيبـفف  ال سـبحان  ت،  وَعظمـةف  َعظمـةٍ  ذا أنـْففس،  وال حتف
 حَتْديـدٍ  وال َكيف،يبـةٍ  بـال ذلـك وفـَـْوعَ  نْفسـ  وَصـفَ  كمـا عظـيم   أنـ  يـَْعَلمفـوا أن العبـاد،  علـ  وجيـ ف  بشـ ء  ف ـبل
 وإذا ،الليـ ف  بـ  وَصـَفها مبـا ت عظمـةف  تفوَصـفف  وال األزهـري قـا  وال بْهوف  والنبْ و ف  التـبَعظُّمف  الَعظمةف  اللي  قا 

ـرفجل العبـد،  َعَظَمـةف  وأمـا وجل ع  ي احلقيقة يف العظمة ألن َذ    فهو ابلَعظمة العبدف  وفص،فَ  جل املـ مو ف  فن،بـْ  وجَتَـربُّ
 والّنْ و ف  وال بْهوف  النربف  هو:النفس يف مف ظُّ التـبعَ  ،َغْضبانَ  وتعاىل تَباَرك ت َلق، َ  نفس  يف تـََعظبمَ  َمنْ  احلدي  ويف

ــــوتف  والَعَظَمــــةف  ــــَغر خــــال ف  والع،ظَــــمف  ...النــــربف :والَعَظمف ــــرَ :وَعظامــــةً  ع،َظمــــاً  يـَْعظفــــم َعظفــــمَ  الصّ،  عظــــيم   وهــــو َكبـف
ــيم َعــ ابململ فقــا  النبــار،  عــ ابَ  ت َوَوَصــفَ  ...وعفظــا    نْيا يف الَعــ اب وكــ لك و23ملووَعظ،  َكْيــدَ  وَوَصــف الــدُّ
ــيم   ورجــل   و28ملووَعظــيم   كيــدَكفنب  إنب ململ فقــا  النّ،ســاء ْجــد،  يف َعظ،

َ
 ــل،  علــ  والــربْأي امل

َ
 .واْســَتعَظمَ  َتعظبــمَ  وقــد، امل

 . و29مل..وو.هلَا يفعظبمف  حفْرمة   أي النباس،  عندَ  َعَظمة   ول،فالن
 ،ردائـــ  والنـــرباء إزاري، العظمـــة: تعـــاىل ت قـــا  احلـــدي  يف :اجلـــ ري قـــا االنوار:ململوجـــاء يف اـــار 

  ا يتصف قد الي الصفات كسائر ليستا أي والنرباء العظمة بصفة انفرادجل يف م ال واالزار الرداء ضرب
 االنســان، الــرداء يشــمل كمــا يشــمالن   مــا املتصــف الن والــرداء ابالزار وشــبههما كالريبــة، جمــازا اخللــ 
 و12ملوو أحد فيهما يشرك  أن ينبغ  ال ت فن لك أحد، و11ملورداءجل إزارجل يف يشرك  ال والن 

أنى عـــن ذلـــك الن العظمـــة ي تعـــاىل وهـــ ا درس قـــيم مـــن دروس التوحيـــد والتعظـــيم  --فاالمـــا  
سـ  عّمـا حيملـ  اتصـا  ، وأراد االما  أيضا أن يفبعَد نف--والتقديس ي تعاىل من لدن االما  احلسن 

هــ ا الــرأي بقولــ  يف  --العبــد ابلعظمــة مــن معــا النــرب املــ مو  والتجــرب وال هــو، وقــد عضــد االمــا  

                                                        
 .8: املنافقون -25
 .176 :--عن آ  الرسو  حتف العقو  -24
 .212من االية  :التوبة -23
 .18يوسف: من االية  -28
 .7115 -7116/ 5العرب: م   لسان -29
  .وعل  وف  القواعد االمالئية ملردائ و ،وردت ك ا -11
 .2/251:االنوار اار -12
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 13 :العدد

 

 يتعـاظم، أن ت عظمـة عـر  ملـن ينبغـ  ال فإنـ  بـ  وآمنوا ي فاستجيبواموض  آخر من النتاب نفس : ململ
 و11ملوو[ل و يت للوا أن ت جال  ما يعرفون ال ين[ ع و و يتواضعوا أن ت عظمة يعلمون ال ين رفعة فإن

 ثالثا/ عـيـش
 فـإهنم أهلـ ، عنـد ذلـك والتمسـوا: ململ--استعمل االمـا  كلمـة ملعـيشو وم يسـتعمل ملحيـا و، قـا  

 .و17ملوواجلهل وموت العلم عيش  م  م، يقتدى وأئمة  م يستضاء نور خاصة
 م يستعمل ملحيا و م  ان  استعمل ملموتو فما سر ذلك   --نرى ان  

 مـن اإلنسـان  ـا يعـيش الّـي: واملعيشـة. احليـا ف : العـيشف وقبل االجابة البد من معرفـة معـا ملعـيشو، ململ
 فهــو فيــ  أو بــ  يعــا ف  شــ ء وكــلّ  وامل،ْشــية، اجل،ْلســة،: م ــل العــيش، مــن ضــرب  : والع،يشــة واملشــرب، املطعــم
: الَعــْيشف ويف اتج العـروس ململ و16ملوومعايشــهم فيهـا يلتمسـون لل لــ  معـا  واألر  معــا ، الّنهـار معـا ؛
 التبْمـرف  َعْيشفـهفم فـفالنٍ  آ ف : يـفَقـا  بـ، ،  يـفَعـا ف  مـا: والَعـْيشف . مَيَان،يَـة  و الطبَعـا ف مل: الَعـْيشف : دفَريْـدٍ  ابـنف  وقـا َ  ...احلََيا ف 
ـَـا ــ َ  َعْيشــاً  اخلفْبــ  مَسبــوا ورفمبب َع،يَشــةف . مفَضــر،يّة وه،

ـَـا َتع،ــيشف  الــي: وامل ْطَعــم،  مــن  ،
َ
ْشــَرب،  امل

َ
 والَعــْيشف . اللبْيــ ف  قالَــ ف  ،وامل

َع،يَشةف 
َعا ف . احلََيا ف  ب، ،  َتنفونف  َما: وامل

َ
ع،يشف  وامل

َ
َع،يَشةف  وامل

 َمَعا    واأَلْر ف  َمَعا    فالنبهارف  ف،ي ،  أَو ب، ،  يـفَعا ف  ما: وامل
 .و15ملوو.َمَعاي،شفهمْ  فيها يـَْلَتم،سفونَ  للَ ْل ، 

 --إذن للعيش معنيان االو :احليا ، وال اين: ما تنون ب  احليا ، ولو كان مبعا احليـا  السـتعمل  
والســيما انــ  قــد ذكــر املــوت، إذن أراد اإلمــا  املعــا ال ــاين وهوملمــا تنــون بــ  احليــا و، والفــرع واضــح بــن 

ط  للمفتحَدو عنهم قيمة اكرب ودورا ابرز واهتماما أك ـر؛ فهـم أسـباب احليـا  يفع -برأي –االثنن، فال اين 
 وقوامها وأركاهنا.

 ما يتعلق بالتراكيب  

 اوال /
 و14ملململقيل فما النر   قا : االبتداء ابلعطية قبل املسالة وإطعا  الطعا  يف احمْللوو

 املسالةو و ملإطعا  الطعا  يف احمللونبح  هنا مسالة الرتكي  يف اجلملتن:ملاالبتداء ابلعطية قبل 
 (املسألة قب  ابلعطية االبرداء) -4

ملاالبتــداء ابلعطيــةو وم يقلملالعطيــة...و  وملــاذا ذكــر عبــار  ملقبــل املســالةو بعــد قولــ   --ملــاذا قــا  
 ملاالبتداء ابلعطيةو 

                                                        
 .113: --العقو  عن آ  الرسو   حتف -11
 .113:-- الرسو  آ  عن العقو  حتف -17
 .1/2711:العن -16
 .187 – 181/  23: اتج العروس -15
 .115:-- الرسو  آ  عن العقو  حتف -14
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ــدُّ   ربكــةً  الَنــَر ف،وقبــل البــدء ال بــد مــن التعريــف ابلنــر  يف اللغــة ململ  كرامــةً  الــراء،، بضــم َكــرفَ ، اللُّــْؤ ، ض،
ــففوثف : والنــرغف . ونـَ بَهــ  عظبَمــ ف،: وَكربَمــ ف  ...ابلنســر، وك،ْرَمــة ، وكرميـَـة   كــرغ   فهــو  ــربَكتَـْن،، وَكَرَمــًة، وكَرمــاً  . الصب
و جمل رغكــ فهــو وجــاد بســهولة أعطــ  وكرامــة مــاكرَ  - فــالن و كــرف ملوململ و13ملووللنــاس،  مفْنــر،   : م،ْنــرا    ورجــل  
 -و ابلغيـ  جاد السحاب -و ونفس ع  الش ء -و لؤ  ضد -و كرائمو جمل كرمية وه  كرماء و كرا 

 تنــ جل :الشــائنات عــن نفســ  -و ون هــ  أعظمــ :فــال  -و كــرا   والد أتــ :الرجــلو أكــر مل.نبامــا زكـا األر 
 -و عطـايجل ينفـد ال الـ ي املعط  اجلواد اخلري الن ري وهو وأمسائ  تعاىل ت صفات من و:النرغمل ...عنها

وقـد فرقـوا بـن النـر   و18ملووكـرغ وكتاب كرغ وج  ومن  ابب  يف مدوحيف   رضيف  ما لنل صفة -و .الصفوث
 ك ـريا، أو كـان قلـيال نفـس طيـ  عـن الشـئ إعطـاء هـو النـر  يقـا  أن وجيـوزذلـك ململواجلود ومما قيـل يف 

 يقـا  أن وجيـوز ال، أو نفـس طي  عن كان سواء جودا الواس  الغ ير املطر مس  ومن  العطاء سعة واجلود
 الفـرع يف قيـلوململ و19ملووينـون ال وقد ك لك ينون قد واجلود وإع ازجل، إكرام  يريد من إعطاء هو النرغ
 .ابلعنــس وقيــل .ســؤا  غــري مــن يعطــ  الــ ي: والنــرغ .الســؤا  مــ  يعطــ  الــ ي هــو اجلــواد أن بينهمــا
 مـــن العليـــة الصـــفات يف ترقيـــا" النـــرغ اجلـــواد وأنـــت: "الشـــريفة الصـــحيفة أدعيـــة يف ورد ملـــا االو ،: واحلـــ 
 .و71ملوو.االعل  إىل االدىن

ومبقتضــ  مــا ســي  ي وال ســيما قــوهلم ملاعطــاء الشــ ء عــن طيــ  نفــسو ي مينــن أن نقــو : إن هــ ا 
ـرز  يف  ـرز ملبعـد املعا هو االوف  واالنس  لقضية ملاالبتداء قبل املسالةو الن طيـ  الـنفس  ف ذلـك، وم حتف

 املسالةو. ف كرف االبتداء يف اجلملة كان مهما جدا فافتتح ب  االما  وذكرجل.
أمــا عبــار  ملقبــل املســالةو يف قــو  االمــا  فــيمنن ان ينــون ذلــك مــن ابب التاكيــد علــ  معــا االبتــداء 

اليــة، فهـــ  حتتمـــل وتنــون الداللـــة علــ  ملقبـــل املســالةو قطعيـــة. فلـــو حفــ فت العبـــار  لنانــت الداللـــة احتم
االبتــداء قبــل املســالة وحتتمــل أن الســائل ســالَك واالمــا  يفوصــ  ابالبتــداء ابلعطيــة قبــل اللــو  او التــوبيخ او 

 االستيضاث.
 (احمل  يف الطعام إ عام) -1

 الطعا  م  كلمة اطعا    --ملاذا ذكر االما  
 ...األكل: والطّعم ذوق  وهو َشْ ء كلّ  َطْعم الطبْعمف البد من معرفة معا الطعا  اوال، جاء يف العن ململ

 هو الطبعا  أنب : الَعَرب كال ،  يف والعايل يفْشَربف  ما لنلّ  الّشراب وك لك يـفؤَْكلف  ما لن،لّ،  جام    اسم   والطبعا ف 
 طـاع،م   فهـو طفْعمـاً  َيْطَعـمف  َطع،ـمَ  وقـد يفؤَكـلف  مـا لنـل جام    اسم   الطبعا ف ويف لسان العرب:ململ و72ملووخاّصة البـفرُّ 
 بـ  َعنَــْوا ابلطبعـا ،  اللفـظَ  أْطَلقفوا إذا احلجاز وأَهلف  غريجل وَأْطَعم وَطعاماً  َطْعماً  َطع،َم  وقد.. .ذاعَ  أَو َأَكلَ  إذا

                                                        
 .986:احمليط القاموس -13
 .386:الوسيط املعجم -18
 .235اللغوية: الفروع -19
 .232:الفروع اللغوية معجم -71
 .1/2181 العن: -72
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 َطعا ٍ  من صاعاً -- ت رسو  عهد،  عل  الفطر،  صدقةَ  ُنفْر،جف  كنا :سعيد َأي حدي  ويف خاصةً  البـفرب 
ـ ف  ال قلـيالً  عنـدهم كـان البـفـرب  أَلن َأشـب  وهـو التمــر وقيـل البـفـرب  بـ  أَراد قيـل شـعري مـن صـاعاً  أَو  إلخــراج يـَتبس،

 يف عا    الطبعا ف  األثري ابن قا .. .خاصة البـفرُّ  هو الطبعا َ  َأن العرب كال  يف العايل اخلليل وقا  الفطر زكا 
 مـا كـلو الطعـا ملوجـاء يف املعجـم الوسـيط ململ و71ملوووغـري ذلـك والتمـر والشـعري احلنطـة مـن يـفْقتات ما كلّ، 
 والعـراع احلجاز أهل ويطلق  والتمر والشعري احلنطة من القوت من  ت  يف  ما كل -و البدن قوا  وب  يؤكل
 .و77ملووخاصة الربف  عل 

اذن للطعــا  معنيــان عــا  مللنــل مــا يفؤكلو،وخــاص علــ  قــولن ملالــرب، احلنطــة والشــعري والتمــرو ونفســ  
املعا اخلاص اىل العراع واحلجاز وقا  عن  اخلليلملالعايل يف كال  العربو، وحنـن هنـا مـ  املعـا اخلـاص اذ 

تفســــري قولــــ  تعــــاىل: ويعضــــد ذلــــك ماقالــــ  االلوســــ  يف معــــر  الفائــــد  مــــن ذكــــر الطعــــا  مبعنــــاجل العــــا . 
ريًا َويَت،يًما م،ْسن،يًنا حفبّ، ،  َعَل  الطبَعا َ  َويفْطع،مفونَ   لتعين عن  يغ  اإلطعا  أن م  الطعا  وذكر: ململو76مل َوَأس،

 ففـ  الـنفس وبقـاء البنيـة واسـتقامة البـدن قـوا  فيـ  فيمـا كالعلم الطعا  وألن األو  عل  و75ملالضمري مرج 
 و74مل..وو.فعلهم لف امة أتكيد ب  التصريح

َْحلف  الشّد ملولعل ما يقوي املعا اخلاص وجود كلمة ملاحمْللو وهو يف اللغة: ململ
 م وإ،ن الشديد اجلوع وامل

ْحل َجْدب ينن
َ
و  مجع و  اخل،ْص  نقيا وامل فحـو ف :اأَلزهري .وَأْ ا   ف

 وأَر  املطـر احتبـاس والقفحـوطف  امل
. فاالنســان يف الشــد  واجلــوع الشــديد بــ  حاجــة ماســة للقــوت و73ملووحينــ  يف املطــر يصــبها م وَقْحــط   َ ْــل  

 ال ي يقوي  وه ا نستظهرجل من املعا اخلاص ال العا .
ورب قائل يقو : إن اإلنسان يف جوع  الشديد الحيتاج اىل ملاحلنطة، الشعري، التمرو بل حيتاج اىل اي 

النال  مناس  هل ا النوع مـن الطعـا  اي مناسـ   طعا  ملالطعا  ابملعا العا و نقو : ان ذكر ملالنر و يف
 للطعا  ال ي يشنل قوات لالنسان وليس مناسبا الي نوع من أنواع الطعا .

 ثانيا / 
، حــن قــا  لــ  معاويــة بعــد الصــلح: اذكــر فضــلنا، ويف اثنــاء اخلطبــة قاطعــ  معاويــة --يف خطبتــ  

 ســار مــن اخلليفــة إمنــا معاويــة ا ويلــك: فقــا  اخلالفــة  إىل تنازعــك حســن ا نفســك أظــن معاويــة فقــا ململ
 ممن معاوية ا ولننك التق  ومنار اهلدى العال  إ  ولعمري ت بطاعة وعمل -- ت رسو  بسري 

                                                        
 .1437/  6العرب: م   لسان -71
 .553الوسيط:  املعجم -77
 8 :االنسان -76
 مـ  الطعـا  أعطـوا أهّنـم أيو الطعـا مل إىل يعـودو حبـ  علـ مل يف الضـمريململ :جاء يف تفسري االم ـل ،يف مرج  الضمري اختلف -75
 ي الشـديد حلـّبهم الطعـا  يطعمـون أهّنـم أي اآلات، مـن سـب  مـا يف الـوارد «ت» إىل يعود امل كور الضمري إنّ : وقيل.. .ل ، احتياجهم

 .254/  29 :و االم ل يف تفسري كتاب ت املن  وأوج  األّو  املعا ينون اآلتية اآلية يف أييت ما اىل االلتفات م  ولنن تعاىل،
 .232/ 25اجمللد العاشر  11 :املعاين روث -74
 .6263/  5لسان العرب:م   -73
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 يســريا فعشــت فيــ ، أنــت مــا أمخــل قــد فنــان لعبــا ت وديــن خــوال ت عبــاد واختــ  البــدع وأحيــا الســنن أابر
 و78ملوو.تبعات  عليك وبقيت

 واهلدى العال  إ  ولعمريمل --نتناو  عبارت  
 ملالَقَسم، وإّن، والال و  --ملاذا استعمل  .2
 ملاذا القسم بـ مللعمريو دون غريجل  .1

فــاجلمي  يفيــد التوكيــد،  والــال ، إنّ ، القســمأمــا النقطــة االوىل فلالجابــة عنهــا البــد مــن معرفــة أغــرا  مل
، و61ملوملإّنو تؤكـــد مضـــمون اجلملـــة  ،و79مللنالمـــكوو يقـــو  ســـيبوي  عـــن القســـم: ململاعلـــم ان القســـم توكيـــد

 .و62ملوالال  م  ان للتوكيد ايضا 
 وإمنــــا. وإنمل وكـــ لك. اجلملــــة مضـــمون توكيــــد الـــال  هــــ جل وفائـــد وعـــن اجتماعهمــــا يقـــو  املــــرادي ململ

 عـن منقـو  فهو االسم، لتوكيد وإن اخلرب، لتوكيد الال  أن من قيل وما. التوكيد يف املبالغة لقصد اجتمعا،
 أن النــوفين مــن وقــو  ثعلــ  وعــن واخلــرب، لالســم ال للنســبة هــو إمنــا التوكيــد ألن جتــوز، وفيــ . النســائ 

 علـم أهل وقا  .مبنطل  زيد ما: جواب ملنطل ، زيداً  وإن. منطل  زيد ما: جواب منطل ، زيداً  إن: قولك
. ذاهـــ  زيـــد: فيقـــا . احلنـــم مؤكـــدات عـــن اســـتغ  الـــ هن خـــايل هـــو مـــن إىل اجلملـــة ألقيـــت إذا: املعــاين
 احلنــم تقويــة حســن احلنــم، يف مــرتدد هلــا، طالــ  إىل ألقيــت وإذا. ابتــدائياً  اخلــرب مــن النــوع هــ ا ويســم 
. طلبيــاً  النـوع هـ ا ويسـم . ذاهـ  ل يـد: حنـو الـال ، أو. ذاهـ  زيـداً  إن: حنـو إن، إبدخـا  وذلـك. مبؤكـد
 صــدقك، يننــر ملــن صــادع، إين: فتقــو . اإلننـار اســ  توكيــدها، وجــ  للحنــم مننــر إىل ألقيـت وإذا
 .و61ملووإنناراً  النوع ه ا ويسم . إننارجل يف يبال  ملن لصادع وإين. في  يبال  وال

 --واثقا مبا يقول  ومطمئنا ومتيقنا ب لك، وكان يريـد التاكيـد علـ  هـ جل امل يـة هلـم --فنان 
اخلطاب وامل اَط  ل  أثـر واضـح يف صـياغة النـال  ويف أما  املننرين أو املتجاهلن أو الواتن، فظرو  

 تركيب  واخراج    ا الشنل دون سواجل.
 بـ  املقَسـموأما النقطة ال انية فنحن نعلم أن املقَسم ب  البد أن ينـون عظيمـا وذا شـان ومن لـة كبـري ، ف

ململهو كل اسم ي، وملـا يفعظّـم مـن الوقاتـ وو 
لعمـرك اهنـم لفـ  تعـاىل  ، وكـ ا قـا  املفسـرون عنـد قولـ و67مل

 ومــا ،اياتــ  أقســم وأنــ ، -- ت لرســو  اخلطــاب: وقيل. قــا  ال اشــري:ململو66ملســنرمم يعمهــون
 ابــن قــا  -- للنــي فيــ  اخلطــاب{ لعمــرك}وقــا  اخلــازن: ململ و65ملوولــ  كرامــة قــط أحــد ايــا  أقســم

                                                        
 .177 :--عن آ  الرسو  حتف العقو  -78
 .7/216 :النتاب -79
 .733 :املفصل يف صنعة االعراب :ينظر -61
 .218 :: اجلا الداين يف حرو  املعاينينظر -62
 .272-271 :الداين يف حرو  املعاين اجلا -61
 .186/ 2 :مجل ال جاج  شرث -67
 .31:احلجر -66
 :النشا  -65
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 13 :العدد

 

 أحد ايا  أقسم وما--  مد من علي  أكر  نفساً  ت خل  ما وقا   مد ا وحياتك معناجل: عباس
 ومـا اياتـ  أقسـم وإنـب  -- ت لرسـو  اخلطاب إنب : وقيلوفصل ابن عاد  قائال: ململ و64ملووايات  إال

 ت علـ  أكـر  نفسـاً  ت خلـ َ  مـا قـا  عنهمـا ت رضـ  عببـاس ابـن عـن اجلـوزاء أبـو روى .أحـدٍ  ايا  أقسم
 ت أقسـم: إبمجـاعهم املفسـرون قـا : العري ابن قا  .ايات ،  إالب  أحدٍ  ايا ،  أْقسمَ  وما، --  مدٍ  من

 ايـا  تعـاىل ت يقسـم أن مينـ ف  الـ ي مـا: العـري ابـن قا .. .ل  تشريفاً  --  مدٍ  ايا ،  هنا ها تعاىل
؛ -- حملمـد ضـعف  يعطـ ، فضـل مـن للوطٍ  ت يعيط  ما وكلُّ ، شاء ما التشريف من ب  ويبل ، لوطٍ 
- حملمـدٍ  ذلـك  وأعطـ، التنلـيم وموسـ ، اخللبـة إبـراهيم أعطـ  سـبحان  تـراجل ال أو؛ من  ت عل  أكر  ألنب 

 ذكـر   ل  جير م كال  إىل كال  من ررج وال، أرف ف  --  مدٍ  فحيا ، لوطٍ  ايا  أقسم فإذا، -
 كالمـاً ،  --  مـد ايـا  سـبحان  قسـمة ينـون كـان فإنـب ، حسـن   قال  ما: القرطيُّ  قا  .ضرور ٍ  لغري

 مــن هــ ا يف ومــا، ســنن وطــور، وال بيتــون، ، ابلتّ،ــن تعــاىل ت أقســم فقــد: قيــل فــإن... لــوط قصبــة يف معرتضــاً 
، عــدادجل يف يــدخل مــا علــ  فضــل علــ  داللــة ذلــك ويف إالّ ، بــ  ت أقســم شــ ء مــن مــا: لــ  قيــل الفضــل 
 .و63ملوو--  مد فن لك

د  ذلــك علــ  االشــار  اىل مرتبتــ   -مــن دون قســم بشــ ء آخــر –اياتــ   --فلمــا أقســم احلســن 
يف أحادي ـ  ومنهـا:  --السامقة وشان  العظيم ومن لت  الرفيعة، تلك املن لة الي أعطاها ل  رسو  ت 

 حبهمـــاأف  إين اللهـــم ابنـــي وابنـــا ابنـــاي و69ملهـــ ان، و ململو68ملوواجلنـــة أهـــل شـــباب ســـيدا احلســـن و احلســـنململ
ـ   و52ملووالـدنيا مـن رحيانتـاي تـا احلسن و احلسن إنو ململ و51ملووحيبهما من  ب وأح،  همابب فاح،   بـن اءالـربَ ومسف

 حبــ أف  إين اللهــم :يقــو  وهــو عاتقــ  علــ  علــ  بــن احلســن واضــعا -- النــي رأيــتف : ململيقــو  عــازب
 و51ملوو بب فاح، 

مرتبت  وشان  وفضـل ، أو جتاهـل  ي وت أعلم ي االشار  اىل ذلك أما  َمن أننر --فاراد األما  
 --ذلك، أو كان ممن اشتبهت عليهم االمور، وال رف  ما وراء ذلك من إشـار  خفيـة اىل مظلوميتـ  

 يف ك ري من القضاا ومن أبرزها قضية خالفت  سال  ت علي .

                                                        
 .7/41اخلازن: تفسري -64
 .681-639/ 22:البن عاد  اللباب -63
 .426/ 5 :الصحيح وهو سنن الرتم ي اجلام  -68
 .--: احلسن واحلسن املقصود -69
  .426/ 5: الرتم ي سنن وهو الصحيح اجلام  -51
 .425/ 5 :نفس  املصدر -52
 .411/ 5 :املصدر نفس  -51
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 ثالثا/ 
 شــهر جعـل ت إن: فقـا  ريوسـهم علـ  فوقـف ويضــحنون يلعبـون بقـو  فطـر يـو  يف -- ومـرململ
 فالعج . ف ابوا آخرون وقصر ففازوا قو  فسب  مرضات  إىل بطاعت  في  فيستبقون خللق  مضمارا رمضان

 و57ملوواملبطلون في  رف سَ ورَْ  احملسنون في   ابيف  ال ي اليو  يف الع  ضاحك من العج  كل
ملورســــر فيــــ  املبطلــــونو مــــ  اســــتعمال  قبــــل هــــ جل اجلملــــة ملي ــــاب فيــــ   --ملــــاذا اســــتعمل االمــــا  

 احملسنونو  
 ي عل  سبيل امل ا ي ملويعاق  في  املسيئونو  --فلماذا م يقل 

 لالجابة عن ه ا البد من أن نعرج عل  معاين بعا املفردات:
 إىل ذلـــك وينســـ  املـــا  رأس انتقـــاص :واخلســـران اخلســـرمعـــا ملخســـرو قـــا  الراغـــ  االصـــفهاين: ململ

ــخَ : فيقــا  اإلنسـان ـخَ  فيقــا  الفعــل وإىل ،فــالن رس،  اخلارجــة تنيــاتقامل ىف ذلــك ويســتعمل.. .جتارتــ  رتس،
، وال ـواب واإلميـان والعقـل والسـالمة كالصـحة النفسـية املقتنيـات ويف ،األك ـر وهـو االدني ىف واجلاجل كاملا 
 هو ذلك أال، القيامة يو  وأهليهم أنفسهم خسروا ال ين وقا ، املبن اخلسران تعاىل ت جعل  ال ى وهو

 ىف تعـاىل ت ذكـرجل خسـران وكـل... و55ملاخلاسرون هم فاولئك ب  ينفر ومن وقول  و56مل املبن اخلسران
 و54ملوو.البشرية والتجارات الدنيوية ابملقتنيات املتعل  اخلسران دون األخري املعا ه ا عل  فهو القرآن

ــ خاســر فهــو، وخســارا وخســار  ســرا وخف  راوخَســ راخْســ رَ َســخَ العــرب: ململوجــاء يف لســان  : كلــ ،  ر  وخس،
 إن والعصــر: الع يــ  التن يــل ويف. زائــد  فيــ  واليــاء، واهلــالك الضــال : واخليســرى واخلســار  واخلســار. ضــلّ 

: األعـــراي ابــن ...اجلنــة يف ومن لــ  أهلــ  رســر وأن ب نبــ  عقوبــة لفــ : الفــراء ؛و53مل خســر لفــ  اإلنســان
َ غَ  أو جتارت  يف ض وف : التاجر وخسر. خسرتا: أي وعقل  مال  ذه  ال ي اخلاسر  و58مل..وو.ب،

عاقَبة والع،قابف يف حن أن ملعاق و أابن  ابن منظور بقول :ململ
ف
 واالسـمف  سفـوًءا َفعل مبا الرجلَ  جَتْ ي َأن وامل

 و59ملووب  َأَخَ جل:وع،َقاابً  مفعاقَبة ب نب  وعاقَب  .العفقفوبة
 ضــَياعاً  ذهـ  وبفطْـال ً  وبفطفــوالً  بفطْـالً  يـَْبطـفل الشـ ءف  َبطَــلأمـا ملاملبطلـونو فقـد جــاء يف لسـان العـرب: ململ

 َهــَ   :وأَبطــل َبطَالــة حدي ــ  يف وَبط،ــل َهــَدراً  َأي بفطْــالً  َدمفــ  ذهــ  ويقــا  .هــو وأَْبطَلــ  ابطــل فهــو وخفْســراً 
 ابطـل ذو َبطـبا  ورجـل ...السبـَحر  والَبطَلـة ،ابلباطـل جـاء وأَْبطَـل ...احلـ  نقـيا والباطـل .الَبطـل واالسم

                                                        
 .174 :--العقو  عن آ  الرسو  حتف 57-
 .25:ال مر -56
 .212 :البقر  -55
 .181-182 :الفاظ القرآن مفردات -54
 .1-2العصر: -53
 .2254/  1العرب: م   لسان -58
 .7113/  6نفس : م   املصدر -59
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 اتبــاع وهــو الَبطَالــة فعــل :والتـبَبطُّــل واللحيــاين عــنمل الباطــل تــداولوا بيــنهم وتـََبطبلــوا البفطفــو  بـَــنّ،  ابطــل وقــالوا
 .و41ملووواجلَهالة اللهو

ــو ف  يـَــْو َ  وَ  تعــاىل قولــ وجــاء يف تفســري امليــ ان يف  : ململواملعــا و42مل اْلمفْبط،لفــونَ  ْرســرف  يـَْوَمئــ  الســاَعةف  تـَقف
 و41ملويــو  تقــو  الســاعة وهــو يــو  الرجــوع اىل ت يومئــ  رســر املبطلــون الــ ين أبطلــوا احلــ  وعــدلوا عنــ وو 

 ــ «إبطـا » مـاد  مـن ــ «املبطـل» أّمـاويقو  صاح  االم ل يف معـر  حدي ـ  عـن االيـة املـ كور  آنفـا: ململ
 وكـلّ  وذكـرجل، ابطـل أمـر وطـرث واملـ اث، واإلسـته اء والنـ ب، الش ء، كإبطا  اتلفة، معان اللغة يف فلها
 الباطــل عقيــد  نشــروا والــ ين احلــ ، أبطلــوا الــ ين األشــ اص .اآليــة مــورد يف تقبــل أن مينــن املعــاين هــ جل

  و47ملوو.اليو  ذلك يف املبن خسراهنم سريون كالمهم، من وس روا ت، أنبياء ك بوا وال ين وأهداف ،
 يشين  ما ب  أحل  -و عمل  حيسن م الش ءَ  - و بس ء أت  فالنو أساءَ ومعا املس ء متات من ملململ

 .و46ملوويضرجل و
نلحظ مما تقد  أن الفعل مليفعاق و في  داللة عامة غري اتصة بش ء وال  دد  أو معروفة لنن بقول  

ولعل  أراد ب لك التح ير الشديد لردع ملرسرو حفددت نوع العقوبة وه ا فرع جل  بن املعنين، --
الفاعل عن فعل  بتحديد نوع العقوبة والسيما بعد أن عرفنا فيما سـب  معـاين اخلسـران ملالضـال ، اهلـالك، 

، وغريهاو، ك لك ان ه جل اللفظة ملرسرو وال واب واإلميان العقلوخسران  خسران االهل واملن لة يف اجلنة،
 العج و.ملفالعج  كل  --مناسبة لقول  

دقيقا جدا يف االستعما  فقد  س  بن ه جل اللفظـة و  --أما قول  ملاملبطلونو فهنا كان اإلما  
ما تقد  من فعل هؤالء، وبعبار  اخرى ان ما تقد  من فعلهم ملاللع  والضحكو منسجم  امـا مـ  معـا 

 كـــان: قـــا » -- ت بـــدع أي املبطلـــن املـــ كور آنفـــا، ويؤيـــد كالمنـــا مـــا جـــاء يف اـــار االنـــوار ململعـــن
-احلسن بن عل  يع  ـ أضحن  أن الرجل ه ا أعياين قد: فقا  من ، الناس يضحكبطّا   رجل ملدينةاب

 فلم مض  حّ  رقبت ، من رداءجل انت ع ح  الرجل فجاءقا   ل  موليان وخلف --عل   فمرّ : قا  ـ -
: فقـالوا هـ ا  مـن: هلـم فقـا  عليـ  فطرحـوجل بـ  فجـايوا منـ ، الـرداء وأخـ وا فاتبعوجل --عل  إلي  يلتفت
 و45ملوو«املبطلون في  رسر يوماً  ي إن ل  قولوا: فقا  املدينة، أهل يضحك بطا  رجل ه ا

 الخاتمة

 يف هناية املطا  توصل الباح  إىل ما أييت:

                                                        
 .711/  2نفس :  م  املصدر -41
 .13:اجلاثية -42
 .281/  28 :يف تفسري القران املي ان -41
 .266/ 24 :االم ل -47
 .641-659: املعجم الوسيط -46
 .64/48 :اار االنوار -45
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 كــان حريصــا كــل احلــرص علــ  التعبــري الصــحيح و املناســ  و املــؤثر  --أوال / إن اإلمــا  احلســن 
 يف كالم  سواء أكان يف جان  املفرد  ا  يف جان  الرتكي .

منسـجما مـ  لغـة العـرب فحسـ  بـل كـان يعـرب ابألفضـل  -- نيا / م ينن تعبـري االمـا  احلسـن 
واألك ر أتثريا وانسجاما م  املوقف وحا  امل اَط  وغري ذلـك، وكـل هـ ا بـال شـك يـؤدي دورا فـاعال يف 

دو التـاثري املقصـود يف َمـن مسـ  أو يسـم  كالمـ  علـ  مـر العصـور، فنـان ابالغ رسالت  املراد إبالغ ها وحيف
 هل جل امل ية التعبريية االثر البال  يف مسائل عد  من أتها: 

 الدعو  اىل توحيد ت وتعظيم  وتقديس  كما رأينا ذلك يف ابتعادجل عن العظمة. .2
 احل  عل  منار  االخالع كما رأيناجل يف كالم  عن النر . .1
 النه  عن مساوئها كما رأيناجل يف كالم  عن املبطلن. .7
 بيان مظلوميت  كما رأيناجل يف كالم  أما  معاوية. .6

ابلتعبري الصادر من  بل كان مراقبـا ل،مـا يصـدر مـن االخـرين، فيعـرت   -- ل ا / م ينتف االما  
ناســ ، وقــد حــدو هــ ا يكمــا علــيهم ويفصــرّ،ث بــ لك حــا  َمــن تنلــم أمامــ   ن يتــوخ  التعبــري الــدقي  امل

 رأيناي أك ر من مر .
 المصادر والمراجع

 القران النرغ -
االعـــال  قـــاموس تـــراجم الشـــهر الرجـــا  والنســـاء مـــن العـــرب واملســـتعربن واملستشـــرقن، خـــري الـــدين  -

 .1111/  25لبنان، ط  –ال ركل ، دار العلم للمالين، بريوت 
 صــر منــار  الشــريازي، االمـري  للطباعــة والنشــر والتوزيــ ، االم ـل يف تفســري كتــاب ت املنــ  ، الشـيخ  -

 .1115، 2لبنان، ط–بريوت 
 ،ه 2781، حيـدرى مطبعة، طهران،االسالمية النت  دارو: 2ملج  اار االنوار، العالمة اجمللس ، -

 املنتبة االسالمية، طهران، املطبعة االسالمية، د.ت. و:64ملج 
دراسـة وحتقيـ : الشـيخ عــاد  ايبـد عبـد املوجـود، وآخــرين، دار البحـر احملـيط، أبـو حيـان األندلســ ،  -

  .2997، 2لبنان، ط –النت  العلمية، بريوت 
اتج العروس من جواهر القاموس،  مد مرتض  احلسي  ال بيدي، حتقي : مصطف  حجازي،راجع :  -

درها وزار  االعال  عبد الستار ايبد فراج ابشرا  جلنة فنية بوزار  االعال ، الرتاو العري ملسلسلة تص
 .2933يف النويتو، مطبعة حنومة النويت، 

 .2986التحرير والتنوير، الشيخ  مد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  -
، ابو  مد احلسن بن عل  بن احلسن بن شعبة احلراين، عا --حتف العقو  عن آ  الرسو   -

 االسالمية العاملية ملد.تو.  --ري، رابطة اهل البيتبتصحيح  والتعلي  علي  عل  اكرب الغفا
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اجلام  الصحيح وهو سنن الرتم ي، ابو عيس   مد بن عيسـ ، حتقيـ  وشـرث: ايبـد  مـد شـاكر،  -
 .2983، 2لبنان،ط –دار النت  العلمية، بريوت 

ـــرادي ملت  -
ف
نـــدغ هو، حتقيـــ  د. ف ـــر الـــدين قبـــاو ، و مـــد 369اجلـــا الـــداين يف حـــرو  املعـــاين، امل

  .2،2991لبنان، ط -فاضل، منشورات  مد عل  بيضون، دار النت  العلمية، بريوت
روث املعاين يف تفسري القران العظـيم والسـب  امل ـاين، شـهاب الـدين السـيد  مـود االلوسـ  البغـدادي،  -

ضبط وتصحيح: عل  عبد الباري عطية، منشورات  مد عل  بيضون، دار النت  العلمية، بـريوت 
 .1112، 2ن، طلبنا

هو، حتقي  د. انس بـديوي، دار إحيـاء 449شرث مجل ال جاج  ملالشرث النبريو، ابن عصفور ملت  -
  .1117، 2لبنان، ط –الرتاو العري، بريوت 

بريوت، -شرث هن  البالغة، ابن اي احلديد، حتقي :  مد ابو الفضل ابراهيم، املنتبة العصرية، صيدا -
1122. 

هو، حتقيـ  د. مهـدي امل  ومـ ، ود. إبـراهيم 235بـن ايبـد الفراهيـدي ملت  العن ملترتي و، اخلليل -
 ه. 2،2626السامرائ ، تصحيح اسعد الطي ، انتشارات أسو ، مطبعة ابقري،قم، ط

الفروع اللغوية، ابو هال  العسنري، حتقي :  مد ابراهيم سليم، دار العلـم وال قافـة للنشـر والتوزيـ ،  -
 القاهر .

هو، حتقيـ  عبـد اخلـال  السـيد عبـد اخلـال ، منتبـة اإلميـان، 823الفـريوزآابدي ملت القاموس احملـيط،  -
  . 1119، 2املنصور ، ط

القــاهر ، مطبعــة املــدين،  ،النتــاب، ســيبوي ، حتقيــ  وشــرث عبــد الســال   مــد هــارون، منتبــة اخلــاجن  -
2991.  

هو، اعتــا بــ  578ت النشــا  عــن حقــائ  التن يــل وعيــون األقاويــل يف وجــوجل التاويــل، ال اشــري مل -
 . 1119/  7لبنان، ط –وخرج احادي   وعل  علي : خليل مامون شيحا، دار املعرفة، بريوت 

لباب التاويل يف معاين التن يل، عالء الدين البغدادي الشهري ابخلازن، ضبط  وصحح : عبد السال   -
 .1116/  2ن، ط مد عل  شاهن، منشورات  مد عل  بيضون دار النت  العلمية بريوت لبنا

هو، حتقيــ : الشــيخ عــاد  ايبــد 881اللبــاب يف علــو  النتــاب، ابــن عــاد  الدمشــق  احلنبلــ  ملت  -
ــــد املوجــــود، وآخــــرين، ــــ  العلميــــة، بــــريوت  عب لبنــــان،  –منشــــورات  مــــد علــــ  بيضــــون، دار النت

  .2،2998ط
عـار  القـاهر ، هو، حتقي  عبـد ت علـ  النبـري، وآخـرين، دار امل322لسان العرب، ابن منظورملت  -

 د.ت.
جمم  البيـان، الشـيخ الطربسـ ، حتقيـ  وتعليـ : جلنـة مـن العلمـاء واحملققـن االخصـائين، مؤسسـة آ   -

 .2995، 2الحياء الرتاو شبنة رافد للتنمية ال قافية بريوت، ط --البيت 
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حواشـي : امل هر يف علو  اللغة وانواعها، السيوط ، شرح  وضبط  وصحح  وعنون موضوعات  وعلـ   -
 .7 مد ايبد جاد املوىل بك وآخرون، منتبة دار الرتاو، القاهر ، ط 

معجـــم الفــــروع اللغويـــة احلــــاوي لنتــــاب اي هـــال  العســــنري وجـــ ءا مــــن كتــــاب الســـيد نــــور الــــدين  -
 ه. 2612، 1اجل ائري، حتقي : مؤسسة النشر االسالم  التابعة جلماعة املدرسن بقم املقدسة، ط

  إبخراجـــــ  إبـــــراهيم مصـــــطف ، وآخـــــرون، جممـــــ  اللغـــــة العربيـــــة، اإلدار  العامـــــة املعجـــــم الوســـــيط، قـــــا -
 تركية. –للمعجمات وإحياء الرتاو، دار الدعو ، استانبو  

مفردات الفاظ القران، الراغ  االصفهاين، حتقي : صفوان عد ن داوودي، دار القلم، دمش ، الدار  -
 ه. 2619، 6الشامية، بريوت، منشورات طليعة النور، ط

املفصـــل يف صـــنعة اإلعـــراب، ال اشـــري، قـــد  لـــ  ووضـــ  هوامشـــ  وفهارســـ  د. إميـــل بـــدي  يعقـــوب،  -
  .2999، 2لبنان، ط –منشورات  مد عل  بيضون، دار النت  العلمية، بريوت 

 األعلمــــ  مؤسســــة منشــــورات ،الطباطبــــائ  حســــن  مــــد الســــيد للعالمــــة، القــــرآن تفســــري يف امليــــ ان -
 .2993، 2ط، بنانل -بريوت  للمطبوعات
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 في مكافحة الفساد االداري البرلماندور 

The role of Parliament in fighting the Administrative 

corruption        
                    Prof. Dr. Samir M. Abdul-Latif(1) سامر مؤيد عبد اللطيف دأ.

                     L. Dr. Munah M. Abdul-Razak (2)م.د منى محمد عبد الرزاق
                                          Asst. L. Safa M. Abid (3)م.م صفاء محمد عبد

 المستخلص 

وحــ  يومنــا  بــدء اخلليقــةعرفتهــا اجملتمعــات اإلنســانية وعانــت منهــا منــ   ظــاهر  ســلبيةالفســاد اإلداري 
 مــن دولــة توجـدفــال  ةالسياسـيو  ةاإلداريــو  ةاملاليـاالقتصــادية و  النــواح  مجيـ  علــ  سـلبية آ ر ذو فهــوهـ ا. 
 مجيــ  ومشولــ  اســتفحال و  خلطورتــ  وذلــك األتيــة مــن قــدرا الفســاد ملوضــوع وأعطــت إال عصــر  يف الــدو 
 .احليا  جماالت

 بنـل الفسـاد حملاربـة عـد  ووسـائل آليات اعتماد إىل العراع بينها ومن الدو  من يددالع سعتل لك 
 كمـــا اعتربتـــ  واملـــؤ رات نـــدواتال وأقيمـــت ،احلنوميـــة الوطنيـــة اهليئـــات مـــن دالعديـــ أتســـيس متاذ  أشـــنال 
 .القانون عليها يعاق جرمية  القوانن

 الربملـانحتري دور بعد ومن ه ا كل ، تتولد احلاجة لتوصيف ماهية الفساد وا رجل املدمر ، ليتسا فيما 
 ضمن مهام  التشريعية والرقابية.يف مواجهت  

                                                        
  ن.القانو كربالء/كلية جامعة   -2
 ن./كلية القانو جامعة كربالء -1
 ن.كربالء/كلية القانو  جامعة -7
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وقد توصل البح  اىل نتيجة مفادها أن مظاهر الفساد، تتنوع بتنوع مظاهر النشاط اإلنساين ون عات  
مصــلحت  اخلاصــة علــ  مصــلحة اجملتمــ . وان مواجهــة هــ ا اخلطــر تــتم بتظــافر  وميلــ  الــدائم لتغليــ  املاديــة

 .جهود مجي  السلطات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف اجملتم 
ويف هــ ا اجملــا  مينــن التوصــية ببنــاء دولــة القــانون واملؤسســات، وتع يــ  مبــدأ تنــافؤ الفــرص وتنــريس 

ملفسـدين النبـار قبـل الصـغار وعـد  مـنح حصـانة مل ـل هـؤالء علـ  العدالة واملساوا  اما  القـانون و اسـبة ا
حســـاب اجملتمـــ . مـــ  ضـــرور  الرتكيـــ  علـــ  معيـــار الشـــفافية يف األداء مـــ  تبســـيط وســـائل العمـــل وترشـــي  

اعتماد معايري الن اهة والنفاء  والعدالة عند التعين والرتقيـة و جناز املعامالت إل فرت   دد حلقات ، وحتديد 
 .واألداء

Abstract 
Administrative corruption is considered as a sociecial scourge, that 

human societies have known and suffered from it since the appearance of 

man on earth and even to this day. As the corruption phenomenon 

rampant in all the joints of the community and have all this destructive 

effect, required to be in the face of authority of her command and the ability 

to control and eradicate them from society, that receive such authority 

legitimacy and authority of the Constitution as the highest law regulating 

the life of the state 

It is all of this, generated the need to characterize the nature of 

corruption and its devastating effect, in order to investigate the role of the 

constitutional institutions in the face. 

The researcher has come to the conclusion that the manifestations of 

corruption, ranging diversity of aspects of human activity and deviant 

tendencies and his penchant for giving priority to the Permanent his own 

advantage to the benefit of society. 

And thus is not fair in something inflict corruption political system 

without the other in spite of the prevalence of the belief that the public 

sector is associated with socialist system is often a breeding ground for 

deviations administrative and thefts financial, because the individual 

motivation is absent and the self-interest of those in charge of economic 

activity are not available. 

In this area can be recommended building a state of law and 

institutions, and promote the principle of equal opportunities and devote 

justice and equality before the law and accountability of the corrupt and 

young adults by not granting immunity to such as these at the expense of 

the community. With the need to focus on the standard of transparency in 

performance while simplifying and reducing its working methods and its 
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rings, and determine the leisurely completion of the transactions to adopt 

standards of integrity, efficiency and justice on appointment, promotion and 

performance 

 المقدمة

  وجــ  الفسـاد اإلداري آفـة جمتمعيـة عرفتهـا اجملتمعـات اإلنسـانية وعانــت منهـا منـ  ظهـور اإلنسـان علـ
البســـيطة وحـــ  يومنـــا هـــ ا. وهـــ  اليـــو  موجـــود  يف اجملتمعـــات الغنيـــة والفقـــري ، املتعلمـــة واألميـــة، القويـــة 
والضــعيفة كافــة. فظهورهــا واســتمرارها مــرتبط برغبــة اإلنســان يف احلصــو  علــ  مناســ  ماديــة أو معنويــة 

فهـو يلجـا إىل وسـائل غـري سـوية يعتقد يف قرار  نفس  أن  ليس ل  حـ  فيهـا ومـ  ذلـك يسـع  إليهـا. ولـ ا 
للوصو  هلا، منها إقصاء من ل  أحقية فيها، ومنها أيضاً احلصو  عليها عن طري  رشو  من بيدجل األمر أو 

 .عن طري  آخر هو احملسوبية أو الواسطة عند ذوي الشان
فيهـا، لقد جاهدت الن ري من اجملتمعات احلدي ة للـت ل  مـن آفـة الفسـاد اإلداري وعقـاب املتسـب  

وكــان للســلطة التشــريعية يف هــ جل ألهنــا عقبــة كــاداء يف ســبيل التطــور الســليم والصــحيح لتلــك اجملتمعــات. 
الدو ، االثر البارز يف جهود منافحة الفساد االداري عرب تصديها ملها  التشري  والرقابة علـ  مؤسسـات 

 .الدولة كافة تتقدمها السلطة التنفي ية
الــدو  الــي استشــرى  ــا الفســاد بنــل أنواعــ ، حــ  غــدا آفــة مــدد بنيــان وكــان بلــد  العــراع مــن بــن 

تراف  ذلك م  تع ر دور جملس النواب العراق   الدولة ومستقبلها، فتجاوز يف أتثريجل خطر اإلرهاب ودمارجل،
 .يف مهمة التصدي ملظاهر الفساد يف مؤسسات الدولة بل وتورط عدد اعضاءجل يف صفقات فساد

احلاجــة ألدراك ماهيــة الفســاد اإلداري وبيــان أســباب ، وصــورجل، فضــال عــن حتديــد أهــم ومــن هنــا تتولــد 
 آ رجل املدمر ، والتحري بعد ذلك عن الدور املفرت  للربملان يف منافحت .

 أتسيسا عل  ما تقد ، جرى تقسيم الدراسة عل  مبح ن تا:
 املبح  األو : الفساد اإلداري ملاطار نظريو.

 تعريف الفساد االداري وصورجلاملطل  االو : 
 املطل  ال اين: ا ر الفساد االداري 

  اربة الفساد االداري دور الربملان يف املبح  ال اين: 
 الدور التشريع  للربملان يف  اربة الفساداملطل  االو : 

 املطل  ال اين: الدور الرقاي للربملان يف  اربة الفساد
 داريالمبحث األول: تعريف الفساد اإل

ا ن هـ الفساد االداري، ينبغ  اسـتجالء داللتـ  اللغويـة واالصـطالحية. وانطالقـا مـ معاللوقو  عل  
 جرى تقسيم ه ا املبح  عل  مطلبن: 
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 الفساد لغةمعنى املطلب األول: 
ورد يف معجم لسان العرب: الفساد نقيا الصالث، فسد يفسد و فسد فسادا وفسودا، فهو فاسـد، 

، و تفاســد القــو : تــدابروا، و قطعــوا األرحــا  و استفسـد الســلطان قائــدجل إذا أســاء إليــ  حــ  اذ و6ملو فسـيد
 و5ملاساء الي  ح  قالوا مله ا األمر مفسد  لن ا أي في  فسادو واالستفساد: خال  االستصالث 

وجاء يف معجم الراغ  األصفهاين، الفسـاد مـن ال الثـ  مل ، س، دو و هـو أصـل يـد  علـ  اخلـروج 
الفساد خروج الش ء عن االعتدا  قليال كـان اخلـروج عنـ  أو ك ـريا، و يضـادجل الصـالث، ويسـتعمل ذلـك ف

 .و4مليف النفس وملالبدن و األشياء اخلارجة عن االستقامةو
كما تفشري كلمة "فساد" يف اللغة العربية إىل ملالعط ، البطالن، التلف، واالضطراب، واخللـل وإحلـاع 

َفَسدو ضد َصلفَح، فيقا  فسد الش ء أي بطفَل واضمحل كما أييت تعبـري الفسـاد ملالضررو وأتيت من الفعل
ظهر الفساد يف الرب والبحـر عل  معاٍن عد  اس  موقع . فهو ملاجلدب أو القحطو كما يف قول  تعاىل 

 أو ملالطغيان والتجـربو كمـا يف قولـ  و3ملمبا كسبت أيدي الناس لي يقهم بعا ال ي عملوا لعلهم يرجعون
إمنــا أو ملعصـيان لطاعــة تو كمــا يف قولــ  تعــاىل و8مل للــ ين ال يريــدون علــواً يف األر  وال فســاداً تعـاىل 

ج اء ال ين حيـاربون ت ورسـول  ويسـعون يف األر  فسـاداً إن يقتلـوا أو يصـلبوا أو تقطـ  أيـديهم وأرجلهـم 
. ونـرى يف اآليـة النرميـة و9مل ظـيممن خال  أو ينفوا من األر  ذلك هلـم خـ ي يف الـدنيا وهلـم عـ اب ع

الســـابقة تشـــديد القـــرآن النـــرغ علـــ  حتـــرغ الفســـاد علـــ  حنـــو كلـــ ، وإن ملرتنبيـــ  اخلـــ ي يف احليـــا  الـــدنيا 
والعــ اب الشــديد يف اآلخر وو.وهنــ ا تفشــري كلمــة "فســاد" يف اللغــة العربيــة إىل كــل ســلوك يتضــمن معــاين 

 و21ملتم و. ملالضرر واخللل والتلف وتقطي  أوصا  اجمل
و التلف والتدهور األخالق ، وأيضاً الرشو . وهن ا corruptionأما الفساد يف اللغة اإلجنلي ية فيع  مل

يتضح أن مفهو  الفساد يف اللغـة اإلجنلي يـة يشـري إىل السـلوك الفعلـ  الـ ي ينطـوي علـ  التلـف والتـدهور 
 و22ملاألخالق .

اللغوية لنلمة الفساد تع : ملاإلتـال  وإحلـاع الضـرر وأتسيساً عل  ما سب ، مينن القو  إن الداللة 
 واألذى ابآلخرينو.

                                                        
 .7621ص ،القاهر ،اجمللد اخلامس ،دار املعار  ،لسان العرب ،الدين  مد منر  بن منظور أبو الفضل مجا  -6
ـــيس اللغــة، حتقيــ : عبــد الســال   مــد هــارون، اجلــ ء الرابــ ، دار الفنــر، بــدون  أي احلســن -5 أيبــد بــن فــارس، بــن زكــرا، مقايـ

 .516، ص2991منان طب ، 
 ،لبنـــان ،بـــريوت ،الطبعـــة ال ال ـــة،دار املعرفة ،املفـــردات يف غريـــ  القـــران ،احلســـن بـــن  مـــد الراغـــ  األصـــفهاين أبـــو القاســـم -4
 .782ص،1124
 و62اآلية الرو  ملسور  -3
 و87اآلية ملسور  القص  -8
 و77املائد  اآلية ملسور  -9

مركـــ   ،الفســـاد اإلداري.. مفهومـــ  ومظـــاهرجل وأســـباب : مـــ  أشـــار  إىل جتربـــة العـــراع يف الفســـاد ،بركـــات الـــوائل  اســـر خالـــد -21
  http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm ،املستقبل للدراسات والبحوو

  
  ،دراسة منشور  عل  موق  املقاتل االلنرتوين ،االداري الفساد -22

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm
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 املطلب الثاني: الفساد اصطالحًا 
اختلف الفق  حو  تعريف الفساد نظرا الختال  منابعهم و توجهامم الفنرية هل ا يقو  " جاردنر " 

ســـعة اســـت دام  يف اجملـــا  أنـــ  ال يوجـــد إمجـــاع حـــو  تعريـــف الفســـاد، و رمبـــا يعـــود ذلـــك إىل عموميـــة و 
 .و21ملالسياس  اليوم ، وانعناس  عل  ابق  القطاعات والتيارات

وانطالقـاً ممــا سـب  جنــد أن هنـاك العديــد مــن التعريفـات املتنوعــة، والـي اختلفــت مـن ابحــ  إىل آخــر. 
أن  ورمبا يرج  ه ا التعدد إىل أن الفساد مفهو  مرك  ومطاط وينطـوي علـ  أك ـر مـن بعـد، عـالو  علـ 

ه ا املفهو  رتلف من عصر إىل آخر، ومن منان إىل آخر. كـ لك مينـن أن ختتلـف النظـر  إىل السـلوك 
ال ي تنطب  علي  خاصية الفساد طبقاً لداللت ؛ فاحملسوبية واحملااب ، عل  سبيل امل ا ، رمبا يفنظر إليها عل  

 عـن صـعوبة وضـ  معـايري عامـة تنطبـ  علـ  حنو اتلف  اماً يف اجملتمعات الي  ـا الت امـات قرابيـة، فضـالً 
ظاهر  الفساد يف كل اجملتمعـات؛ ألن املعـايري االجتماعيـة والقانونيـة إذا انطبقـت يف بعـا اجلوانـ ، فإهنـا 

يف هـ ا اإلطـار مينـن  و27ملقد تنون متعارضة  اماً يف جوان  أخرى يف عديد من الـدو  واألمـم امل تلفـة.
 ة يف تعريف الفساد عل  النحو اآليت:حتديد أهم االجتاهات األساسي

 . االجتاه األ  : الفساد هو إساء  الوظيفة العامة، مت أج  حت يق مكاسب ةاصة4
يؤكد أنصار ه ا االجتاجل أن الفساد هو وسيلة الست دا  الوظيفة العامة، من أجل حتقي  منفعة ذاتية ـ 

القواعد الرمسيـة واإلجـراءات املعمـو   ـا. سواء يف شنل عائد مادي أو معنوي ـ وذلك من خال  انتهاك 
ومـن هـ جل التعريفــات علـ  سـبيل امل ــا ، تعريـف ملكريسـتوفر كالفــانو الـ ي عـّر  الفســاد  نـ  "اســت دا  
السلطة العامة مـن أجـل حتقيـ  أهـدا  خاصـة"، وأن حتديـد هـ ا املفهـو  ينشـا مـن خـال  التمييـ  بـن مـا 

 هو عا  وما هو خاص. 
و  ن الفساد اإلداري هو "سوء است دا  الوظيفـة Kuperطار، أيضاً، تعريفملكوبر وأييت يف ه ا اإل

 العامة أو السلطة للحصو  عل  مناس  ش صية أو منفعة ذاتية، بطريقة غري شرعية".
وقـــد ســـار علـــ  املنـــوا  نفســـ  ك ـــري مـــن البـــاح ن يف ربـــط الفســـاد اإلداري إبســـاء  اســـت دا  الوظيفـــة 

أن الفســاد اإلداري هــو "ســلوك حييــد عــن املهــا  الرمسيــة لوظيفــة  وBrooksروكس العامــة؛ فــريى ملروبــرت بــ
عامة  د  احلصو  عل  مناف  خاصة؛ أو أنـ  األداء السـيئ املقصـود، أو جتاهـل واجـ   ـدد معـرو ، 
أو املمارســة غــري املســموث  ــا للســلطة، وذلــك بــداف  احلصــو  علــ  مصــلحة ش صــية مباشــر  بشــنل أو 

تبن أن ه ا االجتاجل يوضح أن السلوك املنطوي عل  الفساد ليس ابلضرور  االفاً لنصوص آبخر. وهن ا ي
القــانون، وإمنــا يعــ  اســتغال  املوظــف العــا  ســلطت  ونفــوذجل لتحقيــ  مناســ  خاصــة، وذلــك مــن خــال  

                                                        
 األقطار يف االقتصادي و السياس  ل صالث الدعو  و الفساد ملنافحة الدولية املشاري "  لفسادا و ھ" مف عامر خياط، -21

 .68ص ،1114 ،لبنان ،الدار العربية للعلو  ،املنظمة العربية ملنافحة الفساد ،. العربية
ـــــــــة، -27 ـــــــــ ، مقـــــــــا  منشـــــــــور علـــــــــ  موقـــــــــ  منهـــــــــل ال قافـــــــــة الرتبوي  خبيـــــــــت عبـــــــــد القـــــــــادر، الفســـــــــاد االداري وســـــــــبل منافحت

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526  

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
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القواعد  تعطيل نصوص القانون، أو من طري  زاد  التعقيدات البريوقراطية يف تنفي  اإلجراءات، أو انتهاك
 الرمسية.
 . االجتاه الثاين: الفساد هو ا ر اك املعايري الرمسية  ا ر ج على املصلحة العامة1

يرّكـــ  هـــ ا االجتـــاجل علـــ  أن الســـلوك املنطـــوي علـــ  الفســـاد هـــو ذلـــك الســـلوك الـــ ي ينتهـــك القواعـــد 
و Manhiemارولـد ماهنـاغ القانونية الرمسية، الـي يفرضـها النظـا  السياسـ  القـائم علـ  مواطنيـ . ويفعـد ملج

مـــن أهـــم العلمـــاء املعـــربين عـــن هـــ ا االجتـــاجل القـــانوين. عـــر  ملماهنـــاغو الفســـاد  نـــ  "ســـلوك منحـــر  عـــن 
الواجبات والقواعد الرمسية للدور العا ، نتيجة للمناس  ذات االعتبار اخلاص ملسواء ش صية أو عائليـة 

نانــة. أو الســلوك الــ ي ينتهــك األحنــا  والقواعــد أو اجلماعــات اخلصوصــيةو، والــي تتعلــ  ابل ــرو  أو امل
 املانعة ملمارسة أمناط معينة من التاثري والنفوذ ذوي الطاب  الش ص  اخلاص".

وكــ لك تعريــف ملهينتجتــونو للفســاد اإلداري  نــ  "ســلوك املوظــف العــا  الــ ي ينحــر  عــن القواعــد 
 القانونية السائد ،  د  حتقي  منفعة ذاتية".

مــن أتيــة هــ ا النــوع مــن التعريفــات للفســاد، إال أهنــا ال تعــرب ابلضــرور  عــن كــل أشــنا  وعلــ  الــرغم 
الفســـاد عـــن اخلـــروج علـــ  القـــانون؛ إضـــافة إىل أن التعريفـــات القانونيـــة للفســـاد غـــري كافيـــة؛ ألن املميـــ ات 

لصـع  احملدد  غالباً ما حتدد من خال  العر  االجتماع  والعنس ابلعنس؛ فضاًل عن ذلك فإنـ  مـن ا
 وض  معايري عامة للسلوك املقبو ، خاصة يف الدو  األك ر عرضة للتغري السياس  واالجتماع .

يف تعريــف الفســاد بشــنل عــا ، مينــن حتديــد مفهــو  الفســاد اإلداري  الســابقةبعــد عــر  االجتاهــات 
ية امل ولة هلـم بوصف  "استغال  رجا  اإلدار ، العاملن يف كافة أجه   الدولة ومؤسساما، للسلطات الرمس

 و26ملواالحنرا   ا عن املصاحل العامة، حتقيقاً ملصاحل ذاتية وش صية بطريقة غري مشروعة".
 المبحث الثاني: مظاهر الفساد اإلداري واثاره 

تتنــوع مظــاهر الفســاد بتنــوع اســباب  والظــرو  والرتكيبــة املرضــية ال اتيــة لنــل جمتمــ ، ولنــل فــرد ضــمن 
الســيما اذا مــا  التــاثرياجملتمــ  ذاتــ . ومــ  اخــتال  مظــاهر الفســاد، تتبــاين ا رجل مــن حيــ  الطبيعــة ودرجــة 

 . التاثرياقحمنا عنصر ال من يف معادلة وعم  
 املبح  عل  مطلبن: وتبعا ملا تقد  جرى تقسيم ه ا

 املطل  االو : مظاهر الفساد االداري 
 املطل  ال اين: ا ر الفساد االداري

                                                        
 اب .، مصدر سموق  املقاتل ،الفساد االداري -26
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 املطلب االول: مظاهر الفساد االداري
اي  يصع  حصـرها ابجتـاجل واحـد او إخضـاعها ملعيـار  إن مظاهر الفساد اإلداري متعدد  ومتداخلة

الفساد سبباً مساعداً عل  انتشار املظاهر األخرى. ومينن وغالباً ما ينون انتشار احد أمناط  .و25مل منفرد
 إمجاهلا اباليت:

 الفرع اال  :الفساد مت حيث ال صد
الفساد العرض : هو الفساد ال ي حيدو عند قاعد  اهلر  اإلداري من قبل صغار املوظفن ويعرب  -2

علـ  نطـاع  ـدود او تلقـ  غالبا عن سلوك ش ص  أك ر من  تعبريا عـن نظـا  عـا  كحـاالت االخـتالس 
 الرشو  اخلفيفة او سرقة أدوات منتبية وما اىل ذلك.

: وهــو الـــ ي حيــدو حــن تتحـــو  إدار  systematic corruptionالفســاد املنــتظم او النظــام   -1
املنظمة اىل إدار  فاسد  مبعا أن يدير العمل برمت  شبنة مرتابطة للفساد يستفيد ويعتمد كل عنصر منها 

 و24ملآلخر م ا  ذلك شبنة الفساد الي تضم مدير الدائر  ومدراء املشاري  واملدير املايل والتجاري. عل  ا
 الفرع الثاين: الفساد مت حيث احلجم

 و Minor Corruptionمل الفساد الصغري -2
ملفساد الدرجات الوظيفية الدنياو وهو الفساد ال ي ميارس من فرد واحد دون تنسي  م  اآلخرين ل ا 

 اجل ينتشر بن صغار املوظفن عن طري  استال  رشاوى من اآلخرين.نر 
 و Gross Corruptionالفساد النبري مل -1

ملفســـاد الـــدرجات الوظيفيـــة العليـــا مـــن املـــوظفنو والـــ ي يقـــو  بـــ  كبـــار املســـؤولن واملـــوظفن لتحقيـــ  
   ض مة مصاحل مادية أو اجتماعية كبري ؛ وهو أهم وامشل واخطر لتنليف  الدولة مبال

وغالبا ما يرتبط ابملقاوالت أي املشاري  النربى، ألن القائمن عليها ال تدخل عليهم إال جبواز مرور، 
هــ ا اجلــواز هــو انــك  لــك النفــوذ املــادي والسياســ ..... أشــ اص يــدجمون اهليمنــة السياســية ابلســيطر  

 و23ملاالقتصادية فيسيطرون عل  األمور ويس روهنا خلدمة أغراضهم اخلاصة.
 الفرع الثالث: الفساد مت حيث النطاق

  -. الفساد الدويل:2

                                                        
الفســاد ، الفســاد ال قــايف ،الفســاد األخالقــ  :هــو الفســاد طبقــا للمجــا  الــ ي نشــا فيــ  ومــن انواعــ  مــن تصــنيفات الفســاد -25

دور الربملـان يف منافحــة  ،ابتسـا  جحــدوا :ينظــر .الفســاد املـايل ،الفسـاد السياســ ، الفسـاد االقتصــادي، الفسـاد االداري ،االجتمـاع 
 وما بعدها. 15ص ،1124 ،اجل ائر ،تبسة ،جامعة العري التبس  ،لية احلقوع والعلو  السياسيةك  ،رسالة ماجستري ،الفساد

ــــــــــــارس -24  ،مركــــــــــــ  املســــــــــــتقبل للدراســــــــــــات والبحــــــــــــوو ،الفســــــــــــاد االداري منوذجــــــــــــاً  :حــــــــــــل االزمــــــــــــات ،علــــــــــــ  ايبــــــــــــد ف
http://mcsr.net/activities/032.html  

 ،اــ  منشــور ضــمن وقــائ  املــؤ ر العلمــ  االو  هليئــة الن اهــة يف بغــداد ،الفســاد االداري واملــايل ، مــد ســعاد عبــد الفتــاث -23
 .169ص  ،1118 وز سنة  4-5للفرت  

http://mcsr.net/activities/032.html
http://mcsr.net/activities/032.html


 

 يف مكافحة الفساد االداري ال ملاند ر  

67 

وهــ ا النــوع مــن الفســاد أيخــ  مــدى واســعاً عامليــا يعــرب حــدود الــدو  وحــ  القــارات ضــمن مــا يطلــ  
 عليها ملابلعوملةو بفتح احلدود واملعابر بن البالد وحتت مظلة ونظا  االقتصاد احلر.

تــرتبط املؤسســات االقتصـــادية للدولــة داخـــل وخــارج البلــد ابلنيـــان السياســ  أو قيادتـــ  لتمريــر منـــاف  
اقتصادية نفعية يصع  الفصل بينهمـا هلـ ا ينـون هـ ا الفسـاد أخطبوطيـاً يلـف كيـا ت واقتصـادات علـ  

 و28ملمدى واس  ويعترب األخطر نوعاً. 
  -. الفساد احملل :1

د الواحـد يف منشـات  االقتصـادية وضـمن املناصـ  الصـغري  ومـن الـ ين ال وهو ال ي ينتشـر داخـل البلـ
 و29ملارتباط هلم خارج احلدود ملم  شركات أو كيا ت كربى أو عامليةو.

 الفرع الرابع: الفساد مت حيث املمارسة  األداء 
 -االحنرافات الرنظيمية: -4

ويقصد  ا تلك امل الفات الي تصدر عن املوظف يف أثناء أتديت  ملهمات وظيفت  والي تتعل  بصـفة 
 أساسية ابلعمل، ومن أتها: 

  عـد  االلتـ ا   وامـر  -الرتاخـ   -امتناع املوظف عن أداء العمـل املطلـوب منـ   -عد  احرتا  العمل
 و11ملوتعليمات الريساء. 

 عـــد  امليـــل إىل التجديـــد والتطـــوير  –عـــد  إبـــداء الـــرأي  –المبـــاال  الســـليبة، ومـــن صـــور ذلـــك: ملال
عد  حتمل املسؤولية، ومن صور ذلك: ملحتويل  الع و  عن املشاركة يف اختاذ القرارات. –واالبتنار 

التهــــــــرب مــــــــن اإلمضــــــــاءات والتوقيعــــــــات لعــــــــد  حتمــــــــل  –األوراع مــــــــن مســــــــتوى إداري إىل آخــــــــر 
 .و12ملاملسؤولية.....و

  و11ملوالدقة يف اداء واجبات العمل.عد  االمانة 
  .و17ملإفشاء أسرار العمل 

                                                        
اتفاقيـة االمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد الـي  وكانـت ،جهـودا كبـري  ملواجهـة خطـر هـ ا النـوع مـن الفسـاد ب   اجملتم  الـدويل -28

اذ ال مـت الـدو  املوقعـة علـ  تبـ   ،مـن ابـرز هـ جل اجلهـود 1115دولة و دخلت حي  النفاذ يف كانون االو  من عـا   273وق  عليها 
ملنافحــة الفســاد واســرتداد  اتفاقيــة االمــم املتحــد  ،ينظــر: ارا اســنويفل ،للتفاصــيل حــو  هــ ا املوضــوع .تــدابري ملنــ  وقمــ  الفســاد فيهــا

 ،ابز  / سويســرا ،املركــ  الــدويل الســرتداد االصــو  ،اــ  منشــور يف كتيــ  اقتفــاء اثــر االصــو  املســروقة،الطريــ  اىل الرتحيل :االصــو 
 .264ص  ،1119
 .169ص  ،املصدر الساب  -29
علـ  قيـا  املوظـف ابحـرتا  ريسـاءجل والتـ ا  االدب واللياقـة  2992لسـنة  26انضباط موظف  الدولة العراق  رقـم  ن  قانون -11

 ويف ااطبتهم واطاعة اوامرهم املتعلقة ابداء واجبات 
ظـف وجـوب اداء املو مل :الن  علـ  2996لسنة  26/اوالو من قانون انضباط موظف  الدولة العراق  رقم 6ملاملاد   جاء يف -12

ومـن مقتضــيات ذلــك كمـا جــاء يف تفسـري احملــاكم االداري قيـا  املوظــف ابداء العمــل  والعمـا  وظيفتــ  بنفسـ  ابمانــة وشـعور ابملســؤولية
 ،ينظـر للتفاصـيل: د. ع مـان سـلمان غـيالن .املنوط ب  من ريسائ  دون تعقي  منـ  علـ  مـدى مالئمـة هـ ا العمـل المنانياتـ  وقدراتـ 

 .238ص  ،1122 ،بغداد ،2ط ،عامةاخالقيات الوظيفة ال
علــ  العامــل نراعــا  اداء  2938لســنة  68و مــن قــانون نظــا  العــاملن ابلقطــاع العــا  املصــري رقــم 2/ 38مل اوجبــت املــاد  -11

 ،منشـــا  املعــــار  ،اتديـــ  العـــاملن يف قــــانون شـــركات قطـــاع االعمـــا  ،د. عبــــد احلميـــد الشـــواري :نقـــال عـــن .واجباتـــ  بدقـــة وامانـــة
 .41ص  ،2995 ،ندريةاالسن
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 -االحنرافات السلوكية:-1
ويقصــد  ــا تلــك امل الفــات اإلداريــة الــي يرتنبهــا املوظــف وتتعلــ  مبســلن  الش صــ  وتصــرف ، ومــن 

 أتها: 
 مــل  عـد  احملافظـة علـ  كرامـة الوظيفـة، ومـن صــور ذلـك: ملارتنـاب املوظـف لفعـل اـل ابحليـاء يف الع

 كاستعما  امل درات أو التورط يف جرائم أخالقيةو.
  ســوء اســـتعما  الســلطة أو االحنـــرا   ــا، ويقصـــد بــ لك االســـت دا  العمــدي مـــن اإلدار  لســـلطتها

ومـن صـور ذلـك:  و16مللتحقي  هد  خـاص أو مغـاير لـ لك الـ ي مـن اجلـ  منحـت تلـك السـلطة.
بـارات العدالـة املوضـوعية يف مـنح أقـارب أو ملكتقدغ اخلدمات الش صية وتسـهيل األمـور وجتـاوز اعت

 ولن ما يطل  منهمو.ؤ معار  املس
 احملـــــااب  ملFavoritism و أي تفضـــــيل جهـــــة علـــــ  أخـــــرى بغـــــري وجـــــ  حـــــ  كمـــــا يف مـــــنح املقـــــاوالت

 والعطاءات أو عقود االستئجار واالست مار.
  .والوسـاطة هـ  حالـة الوساطة، فيستعمل بعا املوظفن الوساطة شنال من أشـنا  تبـاد  املصـاحل

استجابة املوظف لرجاء أو توصية يؤدي  الغري إىل صـاح  احلاجـة للقيـا  ابلعمـل أو االمتنـاع عنـ  أو 
 و15ملح  اإلخال .

 -االحنرافات املالية  اجلنائية: -3
ويقصد  ا امل الفات املالية واإلدارية الي تتصل بسري العمل املنوط ابملوظف، وتتم ل ه جل امل الفات 

 :و14ملما يل  في
  .االفة القواعد واألحنا  املالية املنصوص عليها داخل املنظمة 
   ملاالبتــ ازو فــر  املغــارBlack Mailing  وتعــ  قيــا  املوظــف بتســ ري ســلطة وظيفتــ  لالنتفــاع مــن

األعما  املوكلة إلي  يف فر  اإلاتو  عل  بعا األشـ اص أو اسـت دا  القـو  البشـرية احلنوميـة مـن 
لغـر  احلصــو  علــ  العمـا  واملــوظفن يف األمـور الش صــية يف غـري األعمــا  الرمسيــة امل صصـة هلــم 

لـوظيف  بتربيـرات قانونيـة أو إداريـة أو إخفـاء التعليمـات النافـ   املا  من األشـ اص مسـتغاًل موقعـ  ا
  و13مل.عل  األش اص املعنين كما حيدو يف دوائر الضريبة أو ت وير الشهاد  الدراسية أو ت وير النقود

                                                                                                                                            
  http://www.saaid.net/book/7/1291.docاسالم ، الفساد االداري وعالج  من منظور  هناء مياين، -17
، 1119 ،االسـنندرية ،منشـا  املعـار  ،االحنرا  ابلسلطة كسب  اللغـاء القـرار االداري ،خليفة د. عبد الع ي  عبد املنعم -16

 .23ص 
 .79ص  ،2987 ،دار احلنمة ن جامعة البصر  ،جرائم استغال  النفوذ ،د. صباث كر  شعبان -15
دراسـة منشـور  علــ  موقـ  مدونـة فقــ   ،.. مفهومـ  ومظــاهرجل وأسـباب : مـ  أشــار  إىل جتربـة العـراع يف الفســادالفسـاد اإلداري -14

  http://almalafnews.com/feqhalseasa/index.php?aa=news&id22=151، 7/9/1119بتاريخ  ،السياسة االلنرتوين
اــ  منشــور ضـمن وقــائ  املـؤ ر العلمــ  االو  هليئــة  ،الفسـاد االداري واملــايل يف العـراع ،نــوري عبــاس د.مسـري عبــود وصـباث -13

 .633ص  ،1118 وز سنة  4-5للفرت   ،الن اهة يف بغداد
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  إتال  وتبديد األموا  العامة،ويقصد ب لك إساء  است دا  واستعما  أمـوا  وممتلنـات اإلدار  عـن
هـا ئبقصد ختريبها أو إتالفها أو انتقاصها أو تضيي  وتفويت ربح  ق  ل دار  من وراعمد أو إتا  

 و18ملأو بقصد تعطيلها عن أداء ما خصصت ل  من مها .
 الرشو  ملBribe وتع  حصو  الش   عل  منفعة تنون مالية يف الغالـ  لتمريـر أو تنفيـ  إعمـا  و

 و19ملخال  التشري  أو أصو  املهنة.
اخطـر انـواع الفسـاد هـو ذلـك النـوع املـنظم واملـدار مـن السـلطة وان كانـت مجيـ  األنـواع وال رف  فان 

 املتقدمة حتدو ا را ضار  وانعناسات سلبية عل  اجملتم .
وإمجــاال فــان القاســم املشــرتك بــن هــ جل التقســيمات هــو ملوحــد  اهلــد  املتم ــل بتحقيــ  أقصــ  املنــاف  

 شروعةو.اخلاصة من الوظيفة العامة وبطرع غري م
 املطلب الثاني: آثار الفساد اإلداري 

ملا كان الفسـاد االداري ظـاهر  مرضـية تصـي  اجملتمعـات  عراضـها، فإهنـا سـترتك ابلضـرور  ا را ضـار  
عل  كل االصـعد  ملالسياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـةو. وللوقـو  علـ  طبيعـة هـ جل اال ر جـرى تقسـيم 

 املطل  عل  الفروع االتية:
 الفرع اال  : اآلاثر السياسية  ال ا و ية:

تنـــت  اال ر السياســـية للفســـاد االداري مـــن اســـتغال  أصـــحاب النفـــوذ ملـــواقعهم املميـــ   يف اجملتمـــ  ويف 
النظا  السياس  ال ي يتيح هلم االستئ ار ابجلان  األكرب من املناف  االقتصادية ابإلضافة اىل قدرمم عل  

ر  ممــا يــؤدي اىل توســي  الفجــو  بــن هــ جل الن بــة وبقيــة أفــراد اجملتمــ . وهــ جل مراكمــة األصــو  بصــفة مســتم
الفئــة املتنفــ  ؛ تــنجح مــن خــال  نفوذهــا يف الدولــة ابستصــدار قــوانن او أنظمــة ختلــ  او حتمــ  احتنــارا 
جتـارا او صـناعيا او خـدميا كـ  جتـ  بواسـطت  ريعـا رايـا علـ  حسـاب املسـتهلك. وقـد يصـل الفسـاد اىل 

وى ما اصطلح علي  يف العلو  االجتماعية والسياسية ملاقتناص الدولةو او ملأسرهاو؛ وقد يصل ابلدولة مست
ها يف مستوى ملالدولة الرخو و. ان انتشار الفساد االداري يـؤثر سـلباً ئبقاااىل مستوى ملالدولة الفاشلةو او 

العدالــة.كما يضــرب مصــداقية  يف أمــن واســتقرار البلــد وهــو يقــو  العمــل املؤسسايت،والدميقراطية،واســس
الدولــة ومؤسســاما وابلتــايل ســي ع ع ثقــة افــراد اجملتمــ   ــا ورلــ  فجــو  كبــري  مــابن طــريف املعادلــة اجملتمــ  

 والدولة.
وحن يتفشـ  الفسـاد وتـ داد الفجـو  بـن األقليـة املرتفـة واألغلبيـة الفقـري  واملسـحوقة، فـان ذلـك يـؤدي 

قبل احملرومن واملهمشن، قد يصل احلا  اىل حد استعما  العنف كآلية اىل ظهور احتجاجات واسعة من 
 و71ململواجهة احلرمان والتهميش؛ األمر ال ي يع  انتشار الفوض  وانعدا  االستقرار السياس . 

                                                        
 .251ص  ،1115،القاهر  ،دار النهضة العربية ، مد مرجان د. السيد ايبد -18
 .73ص  ،مصدر ساب  ،د. صباث كر  شعبان -19
ســعاد عبــد الفتــاث  مــد، الفســاد االداري واملــايل: مظــاهرجل وســبل معاجلتــ ، اــ  منشــور ضــمن وقــائ  املــؤ ر العلمــ  االو   -71

 .151ص  ،1118 وز سنة  4-5للفرت   ،الن اهة يف بغداد هليئة
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وعل  مستوى اال ر القانونية يالحظ ان القانون يفقد هيبت  يف اجملتم  الن املفسـدين ميلنـون تعطيـل 
ل القرارات التنظيمية ويصبح واضح للعيان ان القـانون يف سـبات عميـ  وان اجلـ اءات واللـوائح القانون وقت

ال تطب  ضد امل الفات الصرحية واملدمر  ألمن البلد واجملتم  فالبد للفرد ان يفقد ثقت  يف هيبة القانون يف 
فسـاد علـ  خلـ  ثقافـة يفلـت اجملتم  وتصبح االفت  ه  االصل واحـرتا  القـانون هـو االسـت ناء. ويعمـل ال

فيها املفسدون من املسالة عن تصرفامم.وك لك يعمل عل  تنريس نظا  يغفل في  سياد  القانون بشنل  
 .كبري فيسهم يف ارتفاع معدالت اجلرمية نتيجة سهولة اهلروب من العقاب

 -الفرع الثاين: اآلاثر االقرصادية  االدارية:
هنـــاك اتفـــاع عـــا  علـــ  ان التنميـــة والنمـــو االقتصـــادي اد االداري مـــن  حيـــة اال ر االقتصـــادية للفســـ

يصيبها الضرر من جراء ممارسات الفساد من حي  اُنفا  معـد  العائـد االسـت ماري؛ اذ ان املبـال  الـي 
 يدفعها املست مر كعموالت ورشاوى عل  كلفة املشروع ستجد ما يعوضها من خال  ذلك االُنفا .

اد يف تـــدين كفـــاء  االســـت مار العـــا ، وأضـــعا  مســـتوى اجلـــود  يف البنيـــة وهنـــ ا ســـو  يســـاهم الفســـ
التحية العامة، وذلك بسب  الرشاوى الي حتد مـن املـوارد امل صصـة لالسـت مار وتسـ ء توجيههـا أو ت يـد 

 و72ملمن كلفتها.
الـ ي يف حجـم ونوعيـة مـوارد االسـت مار األجنـي، ففـ  الوقـت  اً مباشـر  اً اضف اىل ذلك ان للفساد أثر 

تسع  فيـ  البلـدان الناميـة إىل اسـتقطاب مـوارد االسـت مار األجنـي ملـا تنطـوي عليـ  هـ جل االسـت مارات مـن 
إمنا ت نقل املهارات والتننلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف ه جل التدفقات االست مارية 

اجـ  مؤشـرات التنميـة البشـرية خاصـًة وقد يعطلها مما مينن أن يسهم يف تدين إنتاجية الضـرائ  وابلتـايل تر 
 و71ملفيما يتعل  مبؤشرات التعليم والصحة.

كمـا يــرتبط الفســاد بــرتدي حالـة توزيــ  الــدخل وال ــرو ، مــن خـال  اســتغال  أصــحاب النفــوذ ملــواقعهم 
الـي  املمي   يف اجملتم  ويف النظا  السياس ، مما يتـيح هلـم االسـتئ ار ابجلانـ  األكـرب مـن املنـاف  االقتصـادية

يقدمها النظا  ابإلضافة إىل قدرمم عل  مراكمة األصو  بصفة مستمر  ممـا يـؤدي إىل توسـي  الفجـو  بـن 
ه جل الن بة وبقية أفراد اجملتم  االمر ال ي سيؤدي ابلنتيجة اىل حصو   اي  طبقـ  وفجـو  كبـري  بـن مـن 

 و77مل.ميلنون وبن من ال ميلنون
ن الفســاد االداري يــؤدي اىل حــدوو خلــل كبــري يف أخالقيــات اىل جانــ  مــا ســب  مــن ا ر يالحــظ ا

العمــل مــن خــال  ســياد  حالــة ذهنيــة لــدى االفــراد واجلماعــات تــربر الفســاد وجتــد لــ  مــن الــ رائ  مــا يــربر 
استمرارجل؛ األمر ال ي يقود اىل فقدان ال قة لدى الفرد  تية العمل الفردي وقيمت  وتراج  االهتما  ابحل  

                                                        
اـ  منشـور ضـمن وقـائ  املـؤ ر العلمـ  االو  هليئـة الن اهـة يف  ،اال ر االقتصـادية للفسـاد االقتصـادي ،النجـار د.حيىي غ  -72

 .  255ص ،1118 وز سنة  4-5للفرت   ،بغداد
 .254ص  ،ذات  املصدر -71
ـــــــــة، املوقـــــــــ :د.هـــــــــادي حســـــــــن علـــــــــوي، الفســـــــــاد وانعناســـــــــات  االقت -77 ـــــــــد  الصـــــــــباث البغدادي ـــــــــة، جري  صـــــــــادية واالجتماعي

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782  

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782


 

 يف مكافحة الفساد االداري ال ملاند ر  

63 

ان الــدخو  املنتســبة عــن املمارســات الفاســد  تفــوع يف قيمتهــا املاديــة الــدخو  املنتســبة عــن  العــا  طاملــا
العمـــل الشـــريف، ممـــا يتولـــد عنـــ  شـــعور بعـــد  املبـــاال  واإلتـــا  وعـــد  اإلخـــالص واحلـــرص علـــ  املصـــلحة 

 و76ملالعامة.
وســـتؤدي اىل  امـــا علـــ  الصـــعيد االداري، ســـيعمل املفســـدون علـــ  إك ـــار احللقـــات الروتينـــة وتعقيـــدها

زاد  إجـــراء األعمـــا  لغـــر  ابتـــ از املـــواطن أو يتحملهـــا مـــن خـــال  زاد  األســـعار، او أهنـــا تصـــبح مب ابـــة 
العـــائ  أمـــا  دخـــو  املؤسســـات اىل الســـوع. كمـــا يتســـب  الفســـاد اإلداري إبهـــدار جـــ ء كبـــري مـــن مـــوارد 

مــن الضــرائ  والنمــارك واملصــادر املؤسســات الــي تشــنل روافــد أساســية لتغ يــة مي انيــة الدولــة املتحققــة 
االيراديــة األخــرى لتغطيــة متطلبــات الفســاد بــداًل مــن إنفاقهــا علــ  أنشــطة تع يــ  النمــو والتقــد . ويســهم 
الفســاد ايضــا يف تراجــ  االحســاس مبســؤولية الوظيفــة العامــة وروث االبــداع واالبتنــار يف األعمــا  لضــعف 

 حيــة أخــرى ســيولد الفســاد اإلداري ثقافــة التقــل يف شــد  القــانون يف يبايــة حقــوع امللنيــة الفنريــة..من 
الــــدمار عــــن ثقافــــة الســــالث اال وهــــ  ثقافــــة ترســــيخ الفســــاد مــــن خــــال  حــــرص املســــؤولن املفســــدين يف 
املؤسســـات عمومـــاً علـــ  عــــد  تغيـــري القـــوانن واللــــوائح والقواعـــد الـــي اغتنــــوا بســـببها،بل ســـيعملون علــــ  

  يد منها من اجل امل يد من اإلثراء الفاسد.التمسك  ا وتعميقها وتوليد امل
 في مكافحة الفساد االداري مجلس النواب مهام: الثالثالمبحث 

صالحيات السلطة التشريعية تنقسم اىل دورين، يتم ل األو  بتشري  القوانن واقرارها، أما الدور ال اين 
التشــــري  واملســــاءلة ملمارســــة هــــ ين  فهــــو الرقابــــة علــــ  اداء واعمــــا  الســــلطة التنفي يــــة، واســــتعما  ادوات

 .و75ملالدورين وفقاً لالختصاصات املنصوص عليها يف الدستور
 ومن هنا جرى تقسيم ه ا املبح  عل  املطلبن اآلتين: 

   ةالتشريعي املهام :املطلب االول
حســـ   حيتـــل تشـــري  القـــوانن املرتبـــة االوىل مـــن بـــن واجبـــات اهليئـــة التشـــريعية، وهـــ جل القـــوانن تتنـــوع

احلاجــة اليهــا، وقــد تنــون هــ جل احلاجــة تســيري مرفــ  عــا  مــن مرافــ  الدولــة او  اولــة القضــاء علــ  ظــاهر  
معينــة تضــر بنيــان الدولــة مــن مجيــ  جوانبــ  ومــن بــن تلــك الظــواهر ظــاهر  الفســاد االداري الــي دفعــت 

اربــة الفســاد االداري الربملــان اىل تشــري  عــدد مــن القــوانن بعضــها نــ  علــ  إنشــاء اجهــ   مت صصــة حمل
 شرع لغر  ضبط العمل يف املرف  العا . والقضاء علي ، والبعا االخر من تلك القوانن

 وانطالقا مما سب  سنقسم ه ا املطل  عل  فرعن وكااليت:

                                                        
   وا رجل واهم اسـالي  معاجلتـ ، اـ  منشـور ضـمن وقـائ  املـؤ ر العلمـ ساهر عبد الناظم مهدي، الفساد االداري: اسباب -76

 .749ص  ،1118 وز سنة  4-5االو  هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  
 عل : ملرت  جملس النواب مبا أييت: 1115و من دستور مجهورية العراع لسنة 42نصت املاد  مل -75

 أواًل: تشري  القوانن االحتادية.
 و.رقابة عل  اداء السلطة التنفي ية نياً: ال
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 الفرع اال  : االج ز  االدارية املرخصصة مبحاربة الفساد 
وهــ جل املؤسســات هــ  بشــنل خــاص بــة الفســاد شــرع الربملــان قــوانن مؤسســات رقابيــة يف العــراع حملار 

 :و74مل
  (37)اواًل: ديوان الرقابة املالية االحتادي

يعمل ديوان الرقابة املالية بصفت  اجلهة العليا للتـدقي  املـايل واحملاسـي وهـو معـ  ابلنشـف عـن اعمـا  
الرقابة املالية كمؤسسة الفساد والغش والتب ير واساء  التصر  وفقا ألحنا  القانون، وقد مت أنشاء ديوان 

و مهمتها ت ويد اجلمهور واحلنومة ابملعلومات الدقيقة  2991و لسنة 4تدقي  عليا يف العراع وف  املاد  مل
واخلاصة ابلعمليات احلنومية واألوضاع املالية لغر  تع ي  االقتصاد من خال  مهمة التدقي  املايل وتقييم 

 أعاد  العمل ب  من قبل قوات االحتال  االمرين  ابلقانون رقم األداء، ولغر  منافحة الفساد املايل، مت
و لســنة 72، ح شــرع جملــس النــواب العراقــ  قــانون اخــر لــديوان الرقابــة املاليــة ابلــرقم مل1116و لســنة 33مل

1122. 
 اث ياً: هيئة النزاهة 

و 55رقـم مل الصادر من سلطة االئتال  املنحـل 1116و لسنة 55انشات هيئة الن اهة مبوج  األمرمل
و والـــي نصـــت علـــ  ملرـــو  جملـــس احلنـــم مبوجـــ  هـــ ا االمـــر ســـلطة انشـــاء 2وفـــ  املـــاد  مل 1116لســـنة 

مفوضــية عراقيــة معنيـــة ابلن اهــة العامــة تنـــون جهــازاً مســتقاًل مســـؤواًل عــن تنفيــ  وتطبيـــ  قــوانن منافحـــة 
بتشــري  قــانون رقـــم  قــا  جملـــس النــواب 1115الفســاد...و، و بعــد صــدور دســتور مجهوريـــة العــراع لســنة 

 .و78ملو من الدستور211هليئة الن اهة تطبيقا للماد  مل 1122و لسنة71مل
ومهمة هيئة الن اهة التحقي  يف حاالت الفساد املشـنوك فيهـا م ـل احملسـوبية واملنسـوبية والتمييـ  علـ  

  العامـة األساس العرق  أو الطائف  واستغال  السلطة لتحقي  أهدا  ش صية او سـوء اسـت دا  األمـوا
مـــن خـــال  وضـــ  أســـس ومعـــايري ألخـــالع اخلدمـــة العامـــة وثقافـــة مبنيـــة علـــ  الشـــفافية والن اهـــة والشـــعور 

 .و79ملابملسؤولية الي يستوج  االلت ا  بتعليماما من قبل مجي  موظف  الدولة

                                                        
 يف الـوزارات كافـة مهمتهـا املراجعـة والتـدقي  1116و لسـنة 53كما يوجد منات  املفتشون العمومين الي مبوجـ  األمـر مل  -74

لرفـ  مســتوات املســؤولية والن اهــة واألشــرا  علــ  أداء الــوزارات ومنــ  وقــوع أعمــا  التبــ ير والغــش وإســاء  اســت دا  الســلطة واحليلولــة 
  .  ينظــر: .دون وقوعهــا وتعمــل مــن خــال  تقــدغ التقــارير إىل الــوزير املعــ  وينــون التعــاون مــ  هيئــة الن اهــة لنشــف حــاالت الفســاد

ا  منشور يف جملة للعلو  القانونية والسياسية كلية القـانون جامعـة  ،لفساد املايل واالداري يف العراع وسبل معاجلت ا ،غايل راه   مد
  .123ص ،1119و، 2اجمللد مل ،و1العدد مل ،النوفة

ن الرقابــة ملحتــل تســمية ديــوا 1122لســنة  72و مــن قــانون التعــديل االو  لقــانون ديــوان الرقابــة املاليــة رقــم 2نصــت املــاد  مل -73
  و.االحتادي  ل تسمية ديوان الرقابة املالية اينما ورد يف القانون املالية

 و مـن دسـتور مجهوريـة العــراع علـ  انـ  ملتعـد املفوضـية العليــا حلقـوع االنسـان، واملفوضـية العليـا املســتقلة211نصـت املـاد  مل -78
 .ووتنظم اعماهلا بقانون،وابختض  لرقابة جملس الن هيات مستقلة ،و هيئة الن اهة،لالنت اابت
، اــ  منشــور علــ  26نــور شــدهان عــداي، دور االجهــ   الرقابيــة يف احلــد مــن الفســاد دراســة يف التشــريعات العراقيــة، ص -79

  www.mof.gov.iq/SiteAssets/pages/ar/DeptEconomics:االلنرتوين املوق 
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 الفرع الثاين: الرشريعات اليت تعاجل قضااي الفساد
   4969لسنة  444ا اًل: قا ون الع وابت العراقي رقم 

نظــم هــ ا القــانون جــرائم الفســاد يف البــاب الســادس بعنــوان ملاجلــرائم امل لــة بواجبــات الوظيفــةو و الــي 
و 726 – 713تشـــمل جـــرائم الرشـــو  واالخـــتالس وجتـــاوز املـــوظفن حـــدود وظـــائفهم، إذ عاجلـــت املـــواد مل

ا  املوظف ابستال  الرشو  ابي صور  سواء كانت بطل  املوظف او قبول  الرشو ، وتتحق  االخري  عند قي
لنفس  او لغريجل عطية او منفعة او مي   او وعد بش ء من ذلك إلداء عمل من اعما  وظيفت  او االمتنـاع 
عن  او االخال  بواجبات الوظيفة، وقد عاق  املشرع العراق  ابلسجن مد  ال ت يد عل  سـب  سـنوات او 

  عل  ما وقـ  ااذا حصل الطل  او القبو  او االخ  بعد اداء العمل او االمتناع عن  بقصد املناف احلبس
 من ذلك.

كما تعد جرمية االخـتالس مـن اخطـر جـرائم الفسـاد املـايل، واملقصـود ابالخـتالس اسـتيالء املوظـف او 
املوظف او املنلف خبدمـة  املنلف خبدمة عامة عل  االموا  الي حتت عهدت ، وقد عاق  املشرع اجلنائ 

عامـة الــ ي يرتنـ  جرميــة االخـتالس ابلســجن عنــدما ينـون قــد اخـتلس او اخفــ  مـاال او متاعــا او ورقــ  
م بتة حل  او غري ذلك مما وجد يف حيازت  وشددت العقوبة اىل السجن املؤبد او املؤقـت اذا كـان املوظـف 

ن ل  او االمناء عل  الودائ  او الصيارفة واختلس او املنلف خبدمة عامة من ماموري التحصيل او املندوب
شيئا ممـا سـلم لـ   ـ جل الصـفة وتنـون العقوبـة السـجن كـل موظـف او منلـف خبدمـة عامـة اسـتغل وظيفتـ  
فاستوىل بغري ح  عل  ما  او متاع او ورقة م بتة حلـ  او غـري ذلـك مملـوك للدولـة او إلحـدى املؤسسـات 

 .و61مل ماهلا بنصي  ما او سهل ذلك لغريجلاو اهليئات الي تسهم الدولة يف
 املعد  4994( لسنة 41اث ياً: قا ون ا ضباط موظفي الد لة رقم )

  امل ـربين ا، و قـانون منافـ1125و لسنة 79وقانون منافحة غسيل االموا  و  ويل االرهاب رقم مل
ي  مــن يقــد  و:علــ  مليهــد  هــ ا القــانون إىل تشــج2والــ ي نصــت مادتــ  رقــم مل 1118ولســنة 77رقــم مل

اخبارا يؤدي اىل استعاد  األصو  و األموا  اململوكـة للدولـة والقطـاع العـا  أو النشـف عـن جرميـة السـرقة 
أو االختالس أو ت وير احملررات الرمسية او عن حـاالت الفسـاد االداري وسـوء التصـر  مـن خـال  منافـا  

 .1118و لسنة 28هلا يف االسواع احملليةملامل ربو، كما يوجد قانون ضبط االموا  املهربة واملمنوع تداو 
ممـــا ســـب  عرضـــ  مـــن تشـــريعات قانونيـــة يتضـــح ان الربملـــان ميـــارس دورجل يف  اربـــة الفســـاد االداري مـــن 

 خال  تشري  القوانن الالزمة للقضاء عل  الفساد املستشري يف مفاصل الدولة.
 ةالرقابي املهاماملطلب الثاني: 

، ذلـك من ابعد مدى اىل  تد امنا القوانن تشري ساد االداري التقف عند سلطة الربملان يف  اربة الف
 خـال  مـن احلنومـةعل  انشطة  ابلرقابة يتم ل النيابية وه ا الدور األنظمة يف رئيس بدور الربملان يقو  أذ

 مـــن ااعماهلـــ راقـــ وي تصــرفات عـــن احلنومـــة حياســ  فالربملـــانعــد  وســـائل رقابيـــة منحــ  ااهـــا الدســـتور، 
                                                        

 .و املعد 2949لسنة  22رقم مل و من قانون العقوابت العراق 712 - 725من مل ينظر املواد -61
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 عــن و ؤ املســ فهــون، الربملــا اعتمــدجل الــ ي رياالــوز  املنهــاج يف وردت الــي العامــة اهسياســت مناقشــة خــال 
 السـلطة تصـرفات مشروعية من التحق  الرقابة خال  من الربملان ويستطي  ،احلنومة أعما  وتقييم متابعة

 حفاظــا أقرهــا، الــي ابملي انيــة وااللتــ ا  االحنــرا ، ومنــ  العــا ، الصــاحل اســتهدافها ومــدى وأعماهلــا التنفي يــة
 .اإلهدار من العامة األموا  عل 

مواجهــة  يفومــن مطالعــة دســاتري الــدو  العربيــة واللــوائح الداخليــة جملالســها جنــد أن للربملــان دورا كبــريا 
ســح  علــ  األقــل مــن الناحيــة القانونيــة، بدايــة مــن طريقــة امامــ  وهنايــة ب ،فســاد احلــاكم أو رئــيس الدولــة

 الدولة. مسؤويلال قة من  أو ع ل ، وك ا الوزراء، وذلك من خال  تشريعات خاصة مبحاسبة كبار 
وابإلضافة اىل ه ا الدور املقرر دستوراً للربملان ىف مواجهة اتلف أشنا  الفساد، فهناك دور النواب 

 وكما أييت:ىف متابعة تنفي  ه جل التشريعات، ومنافحة إفسادها، 
  االسرجواب اال  : السؤا الفرع 

يوجهــ  اىل احــد اعضــاء الــوزار  يســتطي  بواســطت  ان حــ  ش صــ  لعضــو الربملــان يقصــد ابلســؤا  انــ  
ولــ   ،بقصــد االستيضــاث منــ  عــن قضــية معينــة. وللســائل فقــط وملــر  واحــد  ان يعقــ  علــ  جــواب الــوزير

 و62ملان االخرين التدخل يف املوضوع.ايضا ان يطل  الغاء السؤا  قبل االجابة عن  وليس ألعضاء الربمل
اللوائح الداخلية لعدد من الدساتري العربية إىل استفها  عضو الربملان عما  يفمد  األسئلة كما جاء 

االطـــالع علـــ  مشـــاري  الســـلطة  يفجيهـــل أو التحقـــ  مـــن واقعـــة. وهـــ  وســـيلة تؤكـــد حـــ  موجـــ  الســـؤا  
 .مناقشة ه جل املشاري  يفالتنفي ية وتسمح ل  ابلتوس  

وتســمح أنظمــة داخليــة لــبعا الربملــا ت العربيــة لصــاح  الســؤا  ابلتعليــ  علــ  جــواب احلنومــة مــر  
واحــد ، إال أن الــبعا منهــا يســمح لــ  ابلتــدخل مــر   نيــة شــفهيا إذا م يقتنــ  جبــواب احلنومــة م ــل دولــة 

م  الشـفائ رب أن جـواب احلنومـة علـ  سـؤال  اإلمارات العربية املتحد ، أو أن يتقد  بسؤا  خط  إذا اعتـ
هية او خطيـة اكمـا جتيـ  االنظمـة الداخليـة لـبعا الربملـا ت العربيـة للنـواب توجيـ  اسـئلة شـفينن مرضيا.  

االجابـة  أتجيـلاىل الوزراء، فاذا كان السـؤا  شـفوا امنـن للـوزير ان جييـ  عليـ  فـورا ولـ  ايضـا ان يطلـ  
 و61مل  توجي  السؤا  منتواب.اىل اجللسة التالية او يطل

الن افـة  هـ ميارسـها األعضـاء، وذلـك مـن  حيتـن، األوىل  الـيالسؤا  من أك ر وسـائل الرقابـة  دويع
 احلــ يالــوزراء الــ ين توجــ  إلــيهم، وال انيــة التنــوع  وابلتــايلموضــوعات األســئلة  يفالعدديــة والتنــوع النبــري 

كــل منهمــا، ســواء بــن حــ ب احلنومــة أو املعارضــة واملســتقلن، بــل إنــ  يالحــظ أن أعضــاء حــ ب   ملقــدم 
احلنومة أك ر ميال لألسئلة مقارنة بغريها من الوسائل م ل تقص  احلقائ  واالسـتطالع واملواجهـة، فضـال 

قلن، وهـو مـا عن غياب االستجواابت تقريبا، عل  خال  الوضـ   امـا ابلنسـبة ألعضـاء املعارضـة واملسـت
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حنومـة احلـ ب احلـاكم، وقـد  يف نـ  مـن توجيـ  امـا  لـوزير  الي احل يأحد داللت  لظاهر  االلت ا   يفيرم  
 و67مل.مينن التغل  عل  ه ا من خال  التصويت اإللنرتوين ال ى يساعد يف رف  احلرج عن األعضاء

يـــد دور الربملـــان يف مراقبـــة اعمـــا  عـــن قاعـــد  أتك 1115وم رـــرج الدســـتور العراقـــ  النافـــ  منـــ  ســـنة 
و جتسيداً ملبـدأ املشـروعية، وذلـك مـن خـال  42السلطة التنفي ية وف  ما جاء يف الفقر  ال انية من املاد  مل

وســائل عــد  كــان مــن ايســرها مــا جــاء يف القــر  الســابعة مــن املــاد  نفســها مــن اجــاز  احلــ  لعضــو جملــس 
رئيس جملـس الـوزراء والـوزراء شـريطة ان يـدخل ذلـك السـؤا  يف  النواب بتوجي  االسئلة يف أي موضوع اىل

 و66ملاختصاص ، وقد حصر الدستور ح  التعقي  عل  االجابة للسائل وحدجل.
اعم وامشل من السؤا  وحيمل بن ثنـااجل امامـا ابلتقصـري، لـ ا فـان املناقشـة حـو  فهو االستجواب  اما

ميــ  اعضــاء اجمللــس االشــرتاك يف املناقشــة بعــد مســاع تقتصــر علــ  املســتجوب وامنــا حيــ  جل االســتجواب ال
 و65ملجواب الوزير.

يلجــا إليهــا الربملــانيون للحصــو  علــ  تربيــر حــو  سياســة معينــة مــن  أدا  للمحاســبة مي ــل االســتجواب
من كافة أعضاء احلنومة. وقد ينت  عن ه جل العملية نقا  موسـ   عضو يف احلنومة أو يف بعا البلدان

دد ، أو تصويت م  أو ضد املسـالة املطروحـة. ومـن املمنـن أيضـاً أن يلـ  االسـتجواب حو  السياسة احمل
و  عـن أعمـا  ؤ ذلـك ألهنـا تتضـمن تقييمـا للعمـل والنشـاط وتقـرر مـدى هنـو  املسـ اقرتاحاً بتوجي  اللو ،

 و64مل.مواجهة احلنومة يفيؤكد علو سلطة الربملان  احملاسيوظيفت ، واالستجواب   ا املعا 
بعــا الــدو  م ــل ملالنويــت مصــر، ولبنــان، واألردنو حيــ   ففــ االســتجواب بشــروط وآليــات، قيــد وي

ــــة  ألى عضــــو مــــن أعضــــاء الربملــــان، تقــــدغ اســــتجواب إىل احلنومــــة. وحتــــدد الدســــاتري واألنظمــــة الداخلي
انعقاد  للربملا ت العربية مهلة قصري  عاد  بن اتريخ تقدغ طل  االستجواب أو سح  ال قة، وبن اتريخ

احلنومـة مسـتقيلة م ـل اجلمهوريـة اللبنانيـة، أو أهنـا مضـطر  إىل  دوتعـ .جلسة مناقشة االستجواب أو ال قـة
االستقالة م ل اململنة األردنية اهلامشية إذا انتهت مناقشة االستجواب إىل املوافقة عل  اقرتاث سح  ال قة 

وقـد اشـرتطت بعـا التشـريعات ان  .نـ  أيضـامن احلنومة، وه ا ينطب  عل  الوزير ال ي تسـح  ال قـة م
ينون االستجواب كتابيا، وابملقابل ينون جواب احلنومة منتواب ايضا م ا  ذلك النظا  الداخل  جمللس 

و63ملو من .37-31مل النواب اللبناين يف املادتن
 الدستور حدود تتجاوز استجواابت تقد  أن جيوز كما ال 

 الســـلطات تـــدخل دون بنفســـ  ميارســـها الـــي الـــرئيس  عمـــا  االســـتجواب نـــ  يتعلـــ  كـــان،  القـــانون أو
 .و68ملالقضاء أما  معل   مر االستجواب مساسعد   ك لك جي  كما،  األخرى
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ــــد عــــدد االســــتجواابت وتنوعهــــا أابحــــت بعــــا اللــــوائح الداخليــــة ضــــم املتشــــاب  منهــــا   يفونظــــرا لت اي
بعــا  يفمجهوريــة مصـر العربيــة. وأتكيـدا علــ  أتيــة االسـتجواابت، تقــرر  يفاسـتجواب واحــد كمـا احلــا  

جلسات عمـل عاديـة كمـا جـاء، علـ  سـبيل امل ـا ،  6البلدان العربية ختصي  جلسة استجواب بعد كل 
وىف  .اللبنــاينجملــس النــواب  يف، وقــد ادخــل هــ ا التقليــد مــؤخرا األردينجمللــس النــواب  الــداخل النظــا   يف

أمور يراها مقد   يفاحلنومة  ارس االستجواب ىف معظم الدو  العربية، كوسيلة ملناقشة ورمبا مراقبةالواق  مي
جوهرجل مطل  توقي  العقاب، بقدر ما يرم  اىل التنبي  اىل  يفاالستجواب مشوبة ابخللل، ولنن  ال حيمل 

 .و69ملاختال ، إن ثبت ومت اإلقرار ب ، يستوج  التصحيح
الربملــان وبعــد موافقــة مخســة  ألعضــاءع علــ  خطــ  الــنظم الربملانيــة حــن ااتث وقــد ســار دســتور العــرا

وعشرين منهم ح  توجي  استجواب اىل رئيس جملس الوزراء او الوزراء حملاسبتهم يف الشؤون الي تدخل يف 
 .و51ملاختصاصهم.

  لب اإلحا ةالفرع الثاين: 
طل  اإلحاطة معناجل أن العضو يطلـ  إحاطـة احلنومـة علمـاً  مـر قـد جتهلـ  أو يطلـ  منهـا إحاطتـ  
علمــا  مــر جيهلــ . ولــ ا فهــ جل الوســيلة مب ابــة مبــادر  مــن العضــو ذاتــ  لنشــف مــواطن اخللــل والفســاد أينمــا  

 فهـــ  الفســـاد، كـــان. وتضـــف  طلبـــات اإلحاطـــة قـــدراً مـــن الفاعليـــة علـــ  الوظيفـــة الرقابيـــة ملواجهـــة قضـــاا
تتطلــ   الــيواقــ  األمــر جتــاوابً فــوراً مــ  نــبا الشــارع، فقضــاا الفســاد مــن القضــاا الســاخنة  يفتعنــس 

 .تصدى سري  من قبل األعضاء، ول ا فه جل األدا  حتتل موقعاً متمي اً بن آليات الرقابة الربملانية
و ال ى وض  يدجل عل  قضـية وقد ينون طل  اإلحاطة جمرد جس نبا احلنومة للتجاوب م  العض

يســـتطي   وابلتـــايلأحــد املشـــروعات لضـــعف الرقابــة مـــ ال،  يفمــن قضـــاا الفســـاد، م ــل إهـــدار املـــا  العـــا  
مناقشة هـ ا املوضـوع وبيـان أسـباب  ووضـ   يفالعضو من خال  ه جل الوسيلة إدراك مدى حتمس احلنومة 

 .احللو  هل جل التجاوزات
ال ينـت  عنهـا أثـراً قـواً، كاالمـا  مـ ال، إال أهنـا  الـية مـن الوسـائل وعل  الرغم من أن طلبات اإلحاطـ

تعد مب ابة الرتمومرت ال ى يقيس ب  العضو درجة حتمس احلنومة للتجـاوب مـ  املوضـوع  ـل النقـا ، بـل 
أن العضو من خال  ه جل الوسيلة البسيطة قد يستعملها ب كاء الكتشا  حقيقة األمر وذلك من خال  

 .و52ملمة، وما إذا كان املوضوع يقف عند ما أ رجل العضو أ  يتعداجلرد احلنو 
ويف العــراع ظهــر هــ ا الشــنل مــن الرقابــة عــرب اقــرار اليــة طــرث موضــوع عــا  للمناقشــة مــن قبــل مخســة 
وعشرين  ئباً مقـدماً اىل رئـيس جملـس النـواب الستيضـاث سياسـة واداء جملـس الـوزراء او احـدى الـوزارات، 

 .و42حتديد موعد احلضور للمناقشة وف  ما اقرت  الفقر  ملالسابعة / ب من املاد   خريينلألعل  ان يرتك 
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 (ال ملاينجلان ت صى احل ائق )الرح يق  :الثالثالفرع 
جلان تقص  احلقائ  آلية من آليات الرقابة ال  عن طريقها مينن الوقو  عل  حقيقة ما ي ار من  دتع

موضوعات ومشاكل مالية وإدارية، أو بيـان مـواطن الفسـاد ىف نشـاط إحـدى املصـاحل العامـة، أو وحـدات 
  قـد تنـون عرضـ  اإلدار  احمللية، أو أى جهاز تنفي ى أو إدارى أو أى مشروع من املشروعات العامة الـ

وأتخــ  هــ جل اللجــان برملانيــة صــور  اللجــان املؤقتــة أو جلــان للقيــا   و51ملألعمــا  فســاد أو اخــرتاع القــانون.
بتحقيقات دقيقـة حـو  مواضـي   ـدد  ذات أتيـة عامـة، وحتظـ  بقـدر  الوصـو  إىل املعلومـات أك ـر مـن 

بشــهادامم مــ  أداء القســم، ومواجهــة  اللجــان األخــرى، اذ تتضــمن صــالحياما اســتدعاء الشــهود لــ دالء
شاهد م  اآلخر، وطل  أو أخ  مسـتندات، إىل جانـ  األمـر ابلقيـا  ابألاـاو، وتنظـيم زارات ميدانيـة 
وغريهــا مــن الصــالحيات. وال بــد مــن اإلشــار  إىل أن بعــا الــدو  قــد تعطــ  هــ جل اللجــان الصــالحيات 

جلــان التحقيــ  مــن األدوات الرقابيــة  دقضــائية. وتعــعينهــا الــي حيظــ   ــا القاضــ  الــ ي يقــو  بتحقيقــات 
الشـــائعة يف الربملـــا ت حـــو  العـــام، وقـــد تســـت د  للتحقيـــ  يف قضـــاا كـــربى كالفســـاد وســـوء اســـت دا  

 و57ملالسلطة.
وعلــ  العضــو الــ ى يلجــا اىل تفعيــل آليــة جلــان تقصــ  احلقــائ ، أن أيخــ  ىف اعتبــارجل التاكيــد واملنــادا  

ة ون اهـة، وأن يطالــ  دومــاً يــداة، حيــ  أنـ  مــن النــادر أن تراقـ  احلنومــة ذامـا اياياديـة تشــنيل اللجنـ
 ن ينون تشنيل اللجنة ابع اً عل  كشف جوان  املوضوع كافة. ك لك عل  العضو أن يفند مدى دقة 

 .تقرير اللجنة، وهل رصدت السلبيات فقط أ  وضعت خطة ل صالث وعالج الفساد
  كمـا هـو األمـر يف اك ـر احلـاالت بنـاء علـ  اقـرتاث مـن عـدد مـن النـواب، وتشنل جلنـة تقصـ  احلقـائ

وبقـرار مــن اجمللـس أو ابقــرتاث مــن أحـد جلانــ ، أو مببـادر  ملنيــة م ــل اململنـة املغربيــة. وتعمـل اللجنــة علــ  
ت بلوغ غايتها، أي جتمي  احلقائ  عرب زارات ميدانية وحتقيقات تشمل األفراد واملؤسسات ومراجعة بيا 

وو ئــ  رمسيــة. ويراعــ  يف تشــنيل اللجــان عــاد  الت صــ  و  يــل األحــ اب املعارضــة والنــواب املســتقلن. 
 .وتنته  جلان تقص  احلقائ  إىل وض  تقرير يناقش  اجمللس الختاذ املوقف املناس  يف ضوئ 

ا  هلـا لنـ  تعمـل  نن اللجان الربملانية من االضـطالع ابملهمـات املنلفـة  ـا يتطلـ  إفسـاث اجملـ نب إ
اذ ان للجنة سـلطة   .ارية ولن  حتصل عل  معلومات كافية، ه ا فضال عن توفري بعا احلاجات املادية

كاملــة يف اســتدعاء املــوظفن والبحــ  يف امللفــات واملســتندات للوصــو  اىل احلقيقــة، إال انــ  مبقــدار أتيــة 
اقبة احلنومـة، فإهنـا قـد تصـطد  بصـعوابت  شـئة اللجان ىف معيار العمل الربملاىن، وكوسيلة من وسائل مر 

عــن رغبــة أصــحاب القــرار ىف الدولـــة ىف احلــد مــن نشــاط اللجــان، وابلتـــاىل مــن حيويــة اجمللــس ومـــن دورجل 
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183. 
 AGORA administrator 2 October 2012الرقابية املقدمة من  وظيفة الربملان -57



 
 

56 

 13 :العدد

 

الرقا . وبعد انتهاء اعما  اللجن تقو  بعر  تقريرهـا علـ  الربملـان بنامـل هيئتـ  الختـاذ القـرار الـ ي يـراجل 
 و56ملاملناقشات.يف ضوء التقرير املعرو  و 

وقــد حققــت بعــا الربملــا ت العربيــة خطــوات مهمــة، عنــدما قامــت بتشــنيل جلــان حتقيــ  ىف قضــاا 
للنظر ىف قضـاا فسـاد أمـم  ـا  2991حساسة ودقيقة. فف  األردن شنل اجمللس جلنة خاصة ىف صيف 

تتقد   ا اللجان العادية  اليإضافة إىل نشاط جلان تقص  احلقائ  وأعماهلا، فإن التقارير  وزراء سابقون؛
بعــا الــدو  العربيــة، وىف قضــاا حساســة أيضــا م ــل دور  يف الرقــايتع يــ  دور الربملــا ت  يفتســاهم أيضــا 

تقريــر جلنــة  النــوييتبــا جملــس األمــة  2997صــيف عــا   ففــ املؤسســات األمنيــة وعالقتهــا ابملــواطنن. 
الــدفاع عــن حقــوع اإلنســان الربملانيــة الــ ى تضــمن انتقــادا ألجهــ   أمــن الدولــة بســب  جتاوزامــا يف بعــا 

 .و55ملاحلاالت
ـــر  ي الـــ ي وجـــد يف جلـــان جملـــس النـــواب العراقـــ  الدائمـــة األدوات الرئيســـة لـــ  يف أوال مينـــن جمانبـــة ال

أعمال  مجيعاً الـي ميارسـها علـ  نشـاط اتلـف أجهـ   ممارست  الختصاصات  التشريعية والرقابية والتوجيهية و 
اهليئة التنفي ية ومؤسساما يف اجملاالت امل تلفة، بداللة الدور النبري ال ي تضطل  ب  والسيما يف اجلان  

 الرقاي املتم ل بـ:
مــن قبــل  متابعــة تنفيــ  السياســة العامــة للدولــة واخلطــة العامــة للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املقــرّ  .2

 اجمللس.
ــــة العامــــة للدولــــة وموازنــــة الوحــــدات االقتصــــادية واملــــواز ت املســــتقلة  .1 متابعــــة تنفيــــ  مــــا ورد يف املوازن

وامللحقة، وبياهنا املايل والرب م  االست ماري لنل سنة مالية ومتابعة تقدغ احلساب اخلتام  للموازنة 
 يف موعدجل احملدد.

بر جمهــا العــا  املقــّد  إىل جملــس النــواب وتعقيــ  اجمللــس عليــ  ومــا متابعــة تنفيــ  احلنومــة ملــا ورد يف  .7
 الت مت ب  إزاء اجمللس.

متابعــة قيــا  احلنومــة بنشــر القــوانن والتعليمــات يف اجلريــد  الرمسيــة، وإذاعتهــا عــرب وســائل اإلعــال ،  .6
 والتاكد من قيا  احلنومة بنشر وتعمي  الوع  القانوين بن املواطنن.

احلنومة وأجه ما امل تلفة للتحق  مـن االلتـ ا  بتنفيـ  القـوانن والقـرارات والتاكـد مـن إصـدار متابعة  .5
 التعليمات وعد  تعارضها م  نصوص القوانن اخلاصة  ا.

 تقص  احلقائ  للوقو  عل  أّي وقائ  أو تصرفات االفة للدستور والقوانن الناف  . .4
 توصيات  بشان اجملاالت امل تلفة.متابعة احلنومة لتنفي  توجيهات اجمللس و  .3
دراسة املعلومات والبيا ت والو ئ  وحتليلها الي تطلبها اللجان من أجه   السـلطة التنفي يـة مبناسـبة  .8

دراســتها ألي مشــروع قــانون أو اتفاقيــة أو أي موضــوع مــن املواضــي  الــي تفنّلــف بدراســتها مــن قبــل 

                                                        
 183ص  ،مصدر ساب  ،ود. مد رفعت عبد الوهاب د.عاصم ايبد عجيلة -56
 .75-77ص ص  ،مصدر ساب  الصاوي، عل  .د -55
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تصاصــــاما، وإن احلــــ  املــــ كور يفســــتمد مــــن احلــــ  اجمللــــس أو هيئــــة الريســــة، أو يقــــ  مــــن ضــــمن اخ
 الدستوري للربملان وجلان  يف ممارسة الرقابة عل  أعما  السلطة التنفي ية.

 :الخاتمة

 اوال: النتائج
تنــوع مظــاهر الفســاد االداري بتنــوع النشــاط االنســاين ويلــ  الــدائم لتغليــ  مصــاحل  الش صــية علــ   .2

 مصلحة اجملتم .
 اســتقالليت  وغيــاب القضــائ  اجلهــاز ضــعف الــي تشــج  علــ  الفســاد االداريان مــن بــن االســباب  .1

 وسياد  مبدأ املصاحل املتبادلة. ون اهت 
استقال  مؤسسات  اربة الفساد عن السلطة التنفي ية يوفر هلا املناخ املناس  للعمل دون أتثري من  .7

 جان  احلنومة.
نون اـــت  ببيـــان االفعـــا  الـــي تعـــد مـــن قبيـــل علـــ  صـــعيد العمليـــة التشـــريعية م يوجـــد حلـــد االن قـــا .6

التصــرفات الــي تنــدرج حتــت مفهــو  الفســاد االداري، واالعتمــاد علــ  النصــوص القانونيــة املتفرقــة يف 
 بعا القوانن الناف   ملالقدميةو عل  الرغم من تطور وسائل الفساد االداري.

قابيــة ضــد احلنومــة اال انــ  غالبــاً مــا ضــعف الــدور الرقــاي للربملــان علــ  الــرغم مــن  تعــ  بصــالحيات ر  .5
يلجـــا اىل الوســـائل االقـــل فاعليـــة وأتثـــري علـــ  احلنومـــة كتوجيـــ  االســـئلة الشـــفوية. وقلـــة اللجـــوء اىل 

 الوسائل الرقابية كاالستجواب والتحقي  الربملاين وطل  سح  ال قة من وزير او الوزار  كنل.
 ثانيا: التوصيات

الجهـاز علـ  التوجهـات الش صـية واحل بيـة يف ادار  مؤسسـات مـن بناء دولـة القـانون واملؤسسـات وا .2
 ورية والدميقراطية يف اختاذ القرار.اشتخال  تغيري طرع اختاذ القرار و إتباع الطرع ال

تع يـــ  مبـــدأ تنـــافؤ الفـــرص وتنـــريس العدالـــة واملســـاوا  امـــا  القـــانون و اســـبة املفســـدين النبـــار قبـــل  .1
 الء عل  حساب اجملتم .الصغار وعد  منح حصانة مل ل هؤ 

الرتكي  عل  معيار الشفافية يف األداء م  تبسـيط وسـائل العمـل وترشـي  حلقاتـ ، وحتديـد مهـل أجنـاز  .7
 املعامالت اعتماد معايري الن اهة والنفاء  والعدالة عند التعين والرتقية واألداء

ط مــن أتهــا الن اهــة والنفــاء  اعتمــاد آليــة االنت ــاابت الدوريــة الختيــار القيــادات اإلداريــة وفــ  ضــواب .6
واخلـــــرب  واإلخـــــالص، وحتـــــت إشـــــرا  جلـــــان تشـــــنل بصـــــور  شـــــفافة و ايـــــد  لضـــــمان ن اهـــــة نتـــــائ  

 االنت اابت.
إتبـــاع آليـــة دقيقـــة جـــدا عنـــد اختيـــار املـــوظفن لغـــر  التعيـــن وإخضـــاعهم لسلســـلة مـــن االختبـــارات  .5

ات امل تلفــة قبــل ت بيــتهم يف الوظيفــة األخالقيــة للتحقــ  مــن أخالقيــامم وقــدرمم علــ  مقاومــة املغــر 
 العامة.
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تشـــنيل جلـــان خاصـــة لوضـــ  نظـــا  متنامـــل ألداء املـــوظفن تقـــو  إبجـــراء تفتـــيش دوري بـــن الـــدوائر  .4
 والوزارات وأعداد التقارير اخلاصة ب لك.

الرتكيــ  علــ  حتصــن املوظــف العــا  ضــد أمنــاط الفســاد مــن خــال  التوعيــة األخالقيــة والدينيــة، وحــ   .3
ت. تنظـــيم دورات عــــد  و دوريـــة للتنبيـــ  مـــن اـــاطر الفســــاد آقانونيـــة، امل صصـــات املاليـــة واملنافـــال

 اإلداري والتح ير من مغبة الوقوع ب ، وبيان موقف الشرع والقانون من .
 االهتما  بوسائل املراقبة السرية وااللنرتونية و اولة اجناز مشروع احلنومة االلنرتونية. .8
ابلقوانن واملؤسسات واآلليات امل تصة مبعاجلة أمور الفساد بنل أمناط  يف الدولـة علـ  إعاد  النظر  .9

حنو جيعلها أك ر فاعلية واستجابة للمتغريات والتطـورات الـي يعتمـدها املفسـدون يف تغطيـة أنشـطتهم 
 اإلجرامية ومن ذلك:

و ســنوات قابلــة 6ت ــاب ملــد  ملتعــديل الدســتور العراقــ  النافــ  وجعــل اختيــار رئــيس هيئــة الن اهــة ابالن .21
للتجديد مر  واحد  فقط، من بن أفضل القضا  او امل تصن ابلقانون واملشهود هلم ابلن اهة واخلـرب  
والنفاء  واالستقاللية من قبل هيئة موسعة من القضا  واحملامن املتمرسن واملنت بن بدورهم من قبل 

لت  ءيتاب  جملس النواب عمل رئيس هيئة الن اهة ومسااعضاء جملس القضاء ونقابة احملامن. عل  أن 
 حس  الضوابط املرعية يف مراقبة الوزير.

فك ارتباط دائر  املفتش العا  ضمن كل وزار  عن الوزار  املعنية، وجعل  مرتبطا  يئة الن اهة. عل  ان  .22
ورضــ  بــدورجل ملتابعــة يــتم اختيــارجل وفــ  ســياقات تتــوخ  اعلــ  درجــات الن اهــة واالســتقاللية والنفــاء  

دقيقة ودورية من قبل هيئة الن اهـة نفسـها لضـمان قيامـ  ابملسـؤوليات املناطـة علـ  عاتقـ  علـ  اكمـل 
 وج .

الســـت باري مـــن خـــال  اســـت راع مصـــدر اانتهـــاج أســـلوب اخـــرتاع الشـــبنات والرتكيـــ  علـــ  العمـــل  .21
ن داخـل الـدائر  نفسـها او معلومات موثوع ضمن كل قسم يف الدوائر احلنومية سـواء أكـان جمنـدا مـ

 يتم تعيين  ويتب  ابالرتباط م  هيئة الن اهة.
مالية ملن يساعد يف تش ي  حـاالت الفسـاد داخـل الـدوائر احلنوميـة سـواء مـن  آتختصي  مناف .27

  قبل املوظفن او املراجعن العادين.
 املصادقة عل  قانون منافحة الفساد. .26

 المصادر

 القران الكريم 

 الكتب: اوال
احلسن أيبد بن فارس، بن زكرا، مقايــيس اللغة، حتقي : عبد السال   مد هارون، اجل ء الراب ،  وبأ .2

 .2991دار الفنر، بدون منان طب ، 
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 أبو الفضل مجا  الدين  مد منر  بن منظور، لسان العرب، دار املعار ، اجمللد اخلامس،القاهر . .1
األصـــفهاين، املفـــردات يف غريـــ  القـــران، دار املعرفة،الطبعـــة أبـــو القاســـم احلســـن بـــن  مـــد الراغـــ   .7

 .1124ال ال ة، بريوت، لبنان، 
 .2998، بريوت، 7بطرس البستاين،  يط احمليط، منتبة لبنان، ط .6
 .1115د.حسن ع مان  مد، النظم السياسية، دار اجلامعة اجلديد ، االسنندرية،  .5
 للقـــــــانون العامـــــــة ةيــــــالنظر ،األو  اجل ء،الدســـــــتوري القــــــانون و ةياســـــــيالس النظم،الشــــــاعرطـــــــ   رمــــــ ي .4

 .2933، مشس نع ةجامع مطبعة،الدستوري
د. صاحل جواد الناظم ود. عل  غال  العاين، االنظمة السياسية، العاتك لصناعة النت ، القاهر ،  .3

2991. 
 .2987د. صباث كر  شعبان، جرائم استغال  النفوذ، دار احلنمة، جامعة البصر ،  .8
اجملـــ وب، االدار  العامـــة: العمليـــة والوظيفـــة العامـــة واالصـــالث االداري، منشـــورات احللـــي د. طـــارع  .9

 .1115احلقوقية، بريوت، 
، دار النهضــة العربيــة، 5د.عاصــم ايبــد عجيلــة ود. مــد رفعــت عبــد الوهــاب، الــنظم السياســية، ط .21

 .2991القاهر ، 
قطــــاع االعمــــا ، منشــــا  املعــــار ،  د. عبــــد احلميــــد الشــــواري، اتديــــ  العــــاملن يف قــــانون شــــركات .22

 .2995االسنندرية، 
د. عبد الع ي  عبد املنعم خليفـة، االحنـرا  ابلسـلطة كسـب  اللغـاء القـرار االداري، منشـا  املعـار ،  .21

 .1119االسنندرية، 
 .2981عبد ت البستان، الوايف، منتبة لبنان، بريوت،  .27
 .1122، بغداد، 2ط د. ع مان سلمان غيالن، اخالقيات الوظيفة العامة، .26
 و اســــ يالس ل صــــالث والــــدعو  الفســــاد ملنافحــــة الدوليــــة واملشــــاري  الفســــاد مفهــــو ، اطيــــخ عــــامر .25

 .1114، لبنان، للعلو  العربية الدار، الفساد ملنافحة العربية املنظمة، العربية األقطار يف االقتصادي
 ثانيا: املجالت والدوريات 

االداري: اسباب  وا رجل واهم اسالي  معاجلت ، ا  منشور ضمن ساهر عبد الناظم مهدي، الفساد  .2
 .1118 وز سنة  4-5وقائ  املؤ ر العلم  االو  هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  

ا  منشور ضمن وقائ  املؤ ر العلمـ  االو  هليئـة  سعاد عبد الفتاث  مد، الفساد االداري واملايل، .1
 .1118 وز سنة  4-5الن اهة يف بغداد، للفرت  

مســري عبـــود وصــباث نـــوري عبــاس، الفســـاد االداري واملـــايل يف العــراع، اـــ  منشــور ضـــمن وقـــائ   د. .7
 .1118 وز سنة  4-5املؤ ر العلم  االو  هليئة الن اهة يف بغداد، للفرت  

 للعلـــو  جملـــة يف منشـــور اـــ ، معاجلتـــ  وســـبل العـــراع يف واالداري املـــايل الفســـاد، راهـــ  غـــايل  مـــد .6
 .1119 ،و2مل اجمللد ،و1مل العدد، النوفة جامعة القانون كلية والسياسية القانونية
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ارا اســنويفل، اتفاقيــة االمــم املتحــد  ملنافحــة الفســاد واســرتداد االصــو : الطريــ  اىل الرتحيل،اــ   .5
تيـــ  اقتفـــاء اثـــر االصـــو  املســـروقة، املركـــ  الـــدويل الســـرتداد االصـــو ، ابز  / سويســـرا، منشـــور يف ك

1119. 
حيىي غ  النجار، اال ر االقتصادية للفساد االقتصادي، ا  منشور ضمن وقائ  املـؤ ر العلمـ   د. .4

 .1118 وز سنة  4-5االو  هليئة الن اهة يف بغداد، للفرت  
 ثالثا: النصوص القانونية  

 .1115دستور مجهورية العراع لسنة  .2
 2949لسنة  222قانون العقوابت العراق  رقم  .1
 .2938لسنة  68قانون العاملن ابلقطاع العا  املصري رقم  .7
 املعد . 2992لسنة  26قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  العراق  رقم  .6

 )االنرتنت(رابعا: مصادر الشبكة الدولية للمعلومات 
 االداري، دراسة منشور  عل  موق  املقاتل االلنرتوين، الفساد  .2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.
htm  

وأسـباب : مــ  أشــار  إىل جتربــة العـراع يف الفســاد، دراســة منشــور   الفسـاد اإلداري.. مفهومــ  ومظــاهرجل .1
ــــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــــة فقــــــــــــــــ  السياســــــــــــــــة االلنــــــــــــــــرتوين، بت  ،7/9/1119علــــــــــــــــ  موقــــــــــــــــ  مدون

http://almalafnews.com/feqhalseasa/index.php?aa=news&id22=151  
ة خبيــــت عبــــد القــــادر، الفســـــاد االداري وســــبل منافحتــــ ، مقــــا  منشـــــور علــــ  موقــــ  منهــــل ال قافـــــ .7

  http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526الرتبوية،
علـــ  ايبـــد فـــارس، حـــل االزمـــات: الفســـاد االداري منوذجـــاً، مركـــ  املســـتقبل للدراســـات والبحـــوو،  .6

http://mcsr.net/activities/032.html  
 ، مفهو  الشفافية واملساءلة ودور األجه   العليا للرقابة .5

http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9  
د.هـــادي حســـن علـــوي، الفســـاد وانعناســـات  االقتصـــادية واالجتماعيـــة، جريـــد  الصـــباث البغداديـــة،  .4

 املوق : 
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782  

 مياين، الفساد االداري وعالج  من منظور اسالم ، هناء  .3
 http://www.saaid.net/book/7/1291.doc  

 اــ ، العراقيــة التشــريعات يف دراســة الفســاد مــن احلــد يف الرقابيــة االجهــ   دور، عــداي شــدهان نــور .8
  www.mof.gov.iq/SiteAssets/pages/ar/DeptEconomics:االلنرتوين املوق  عل  منشور

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
http://mcsr.net/activities/032.html
http://mcsr.net/activities/032.html
http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9
http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782
http://www.saaid.net/book/7/1291.doc
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 اللفظّي المتشابِه في آياِتالَتوِجيُه اللغويُّ للَحذِف الصوتيِّ والنحويِّ 

Linguistic guidance for deletion Voice and grammar In 

the verses of like-verbal 

        Asst.Prof. Dr Wafaa Abbas Fayyad(1) . وفاء عباس فياضدأ.م.

 الملخص 

وتتجلـــ  مـــواطن  ،يســـلط البحـــ  الضـــوء علـــ  جمموعـــة مـــن الســـياقات القرآنيـــة املتشـــا ة يف األلفـــاظ
وبيان مي ت  بن موض  ومواض   اولة النشف عن وجوجل التعبري القرآين اإلعجاز القرآين فيها بوضوث عرب 

مع   بنشـف اجلانـ  اللغـوي للتعبـري القـرآين وبيـان وجـوجل فضـيلة  . والبح آفخر وق  فيها ذكر أو ح  
 واض .امله ا التعبري ههنا عل  غريجل من 

Abstract 
Find sheds light on a range of contexts in Quranic similar words, and 

reflected citizen Quranic miracles where clearly by trying to detect the 

faces of the Quranic expression and a statement of the position of 

advantage and placements last occurred in which a male or deleted. And 

research on detecting linguistic aspect of the Quranic expression and the 

statement of the faces of the virtue of this expression here over other 

places. 

                                                        
 جامعة كربالء/ كلّية العلو  اإلسالمّية/ قسم اللغة العربية. -2
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 البحث: مقدمة

أو اآلات املتشا ة ه  اآلات الـي يشـب  بعضـها بعضـا مـن حيـ   و1ملأما بعد: فرياد ابملتشاب  القرآين
وتتجلـ  مـواطن اإلعجـاز  ،األحنـا  والعقائـداملتشـاب  يف وال  األلفاظ ال من حي  املتشاب  مقابل احملنـم،

 اولــة النشــف عــن وجــوجل التعبــري القـرآين وبيــان مي تــ  بــن موضــ  ومواضــ  آفخــر وقــ  القـرآين بوضــوث عــرب 
 .فيها تقدغ أو أتخري أو ذكر أو ح   وغري ذلك

وتنمـن مي تــ  يف معرفــة املنــان األنســ   يعـّد الــ كر واحلــ   مــن املـواطن الــي تتفاضــل  ــا التعبــرياتو 
يقد  ما حق   أاّل كما أّن األصل   ،ال كر هو األصل واحل   فرع عن و ل كر ه جل النلمة أو عد  ذكرها. 

عـد  التنـرار هـو األصـل والتنـرار فـرع. وهـ جل النظـر  التحليليـة لبنـاء اجلملـة و  ،التاخري وإمنا تقدمي  فرع عن 
ملأمن اللـبسو بــ  عن  النحويون يف أك ر من موض حظة الفروع وهو ما عرّب ه  الي تعط  القدر  عل  مال

 أوملوضوث املعاو.
وبناًء عل  ما تقـد  سـو  يتعـر  إىل مسـالة احلـ   يف العربيـة حتديـدا بصـور  مـوج  ، ومـن ح يعـرّج 

تـ  علـ  هـ ا عل  مسالة ال كر واحل   يف القرآن النرغ وبيـان داللتهمـا يف االسـتعما  القـرآين، ومـا يرت 
 وردت يف السياقات القرآنية املتشا ة. بن موض  ومواض  آفخراالستعما  من مي ات لغوية 

واقتضت منهجية البح  أن ينون مقسما عل  ثالثة مباح . تناو  املبح  األو  وقفة اتصر  يف 
  يف القرآن النرغ، ال كر واحل   يف اللغة واالصطالث، واحل   يف العربية، وتناو  املبح  ال اين احل 

وكان املبح  ال ال  يف التوجيهـات اللغويـة يف القـرآن النـرغ، ح أودعـت البحـ  خا ـة ذكـرت فيهـا أهـم 
 نتائ  البح ، وحلقتها ب بت للمظان.

 المبحث األول: الذكروالحذف في اللغة واالصطمح والحذف في العربية:

جل وال ّ،ْكرف أَيضاً الش ء جيري عل  اللسان وال ّ،ْكرف َجْريف الش ء ململاحل،ْفظف للش ء َتْ كفرف يف اللغة هو ال ّ،ْكرف 
 و7ملووعل  لسانك

ال ّ،ْكرف ما ذكرت  بلسانك وَأظهرت  هـو قول :ململ113هـو نقال عن الفراءملت322ومما ذكرجل ابن منظورملت
َر بــ  بــط يف أفصــبع  خيطــاً ليَــْ كف والــ ُّْكرف ابلقلــ  يقــا  مــا زا  مــ  علــ  ذفْكــٍر َأي م أَْنَســ  واْســَتْ َكَر الرجــَل ر 

حاجت  والتب ك،َر ف ما تفْسَتْ كفرف ب  احلاجةوو
ململوإ،منا حي   م  ال ّ،ْكر، ما وفيما روي أيضا   ا الشان قوهلم: و6مل

                                                        
للـدكتور  مـد بـن عبـد ت  واملتشـا ات اللفظيـة يف القـرآن النـرغدليـل ملابل كر ههنا أن هنالك كتااب حيمل عنوا   من اجلدير -1

ألنــ  استقصــ   ؛وهــو مــن أجــود مــا ألــف يف ذلــك  .2993 -ه2628 – / الســعوديةالصـغري، الطبعــة األوىل دار طيبــة للنشــر والتوزيــ 
بســور  البقــر   تــديً املتشــاب  وامل تلــف مب ومقـدار ،رتــ  املتشـا ات يف جــداو  حتــوي اســم الســور  واآلات إذمجيـ  مــا يف القــرآن النــرغ 

يقــاظ لتــ كري اإلملجيمــ  عنـد كــل آيــة مـا يشــبهها يف ابقــ  القـرآن ويــ كر اســم السـور  ورقــم اآليــة. وهنالـك كتــاب حيمــل اسـم  كــان  ايـ 
ملتنبيـــ  احلفـــاظ وكتـــاب  ، 1116-ه2615ن أبـــو  مـــد الطبعـــة الرابعـــة احلفـــاظ ابآلات املتشـــا ة األلفـــاظو أتليـــف: مجـــا  عبـــد الـــريب

وه جل كلهـا من بالغة املتشاب  اللفظ  يف القرآن النرغو دكتور إبراهيم ط  اجلعل . مللآلات املتشا ات األلفاظو  مد املسند، وكتاب 
 مــد زكــ   واملعجــم املفهــرس للرتاكيــ  املتشــا ة لفظــا يف القــرآن النــرغملمب ابــة معجمــات لــآلات املتشــا ات. فضــال علــ  ذلــك وجــود

 . مد خضر
 ملماد  ذكرو.لسان العرب -7
 ملماد  ذكرو.املصدر الساب  -6
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يـَتَـَعــرب ف  :رطبهــا وقيــل ملأيو --يَــْ كفرف فاطمــة --َأن علّيــاً  --عفق،ــَل معنــاجل ويف حــدي  علــ ّ 
 .و5ملخل،ْطَبت،ها..وو

وم أع ر علـ  معـا الـ كر يف االصـطالث، ولعـل األمـر راجـ  إىل وضـوث هـ جل اللفظـة بـداللتها اللغويـة 
 املعجمية من جهة ومن جهة أخرى غالبا ما يرد ذكرها مرادفا لنلمة احل   فه  النقيا هلا. 

وقــا  و4ملووَطَرفــ ململحــَ َ  الشــ َء حَيْ ،ففــ  َحــْ فاً َقَطَعــ  مــن فهــ  يف اللغــة مــن قوهلم:   أمــا كلمــة احلــ
ويف الصـحاث قـا  و3ملووةبـااحلَْ  ف َقْطفف الش ء مـن الطـَر  كمـا حيفْـَ  ف َذنَـ  الدّ هو:ململ731ملتاأَلزهري
 و8مل...ووَحْ  ف الش ء إْسقاطف هـو:ململ797ملتاجلوهري

عطيـات املعجميبـة أنب املعــا الـ ي تفشـري إليـ  كلمــة  عـن طريـ ويتبضـح 
ف
ــرج  وحـ  ملهــ جل امل غالبًـا، ال رف

  :ه  عن ثالثة معان أساسيبة
  .: حَ   الش ء حَي ف ؛ أي: قَطع  من طَرف كما ورد يف ن  ابن منظورالَقْط ف؛   األو :
، وهو أيًضا مبعا القط ؛ كما ذََكر  ال اين:   .قَطف الش ء يَقطف ؛ أي: قَطع يف الن  ال اين الَقْطفف
ـَ   شـ ء إالب طـفر،ث، والطـبرْث كـ لك اإلسـقاط ؛ إذأو اإلسـقاط الطبرْث ال ال : واصـطالًحا:  .إنـ  ال حيف

 .و9ملب  وكون  معروفا  إسقاط وطرْث ج ٍء من النال  أو االستغناء عن ؛ لدليل َد ب علي ، أو للع،لم
وأتخـري،  وتقـدغ وزاد ، حـ   مـن اجلملـة بنـاء إىل يعـر  مـا إىل هو797جـ ملت ابـن تعـر  وقـد
 .و21ملعار وو هناك عر  إذا املرات  ململنقا ابب حتت وأدرج 
 سـنن وعـّدجل سـنة مـن هو،795فـارسمل احلـ   مـن علمـاء العربيـة القـدام  أيبـد بـن تنلـم علـ ن وممـ

  .و22ملالمها ملاحل   واالختصاروالعرب يف ك
إىل  والـرد األصـل عـن ململالعـدو  ابب يف العـوار  هـ جل عـن حّسـان  ّـا  الـدكتور ومـن احملـدثن تنلـم

 .و21ملاألصلوو
املعا،  عل  تد  لفظية قرينة بوجود إال احل   جيوز وال ال كر، هو النال  يف أن ململاألصلوال شك يف 

 حيصـل املعـا، وال ولوضـوث التنـرار؛ لتجنـ  املـتنلم؛ إلي  ويلجا األساسية، اجلملة يف النق  يع  واحل  
 .و27ملاملعاوو عل  الداللة كافية املوجود  العناصر تنون عندما إال اجلملة يف احل  

                                                        
 الساب . املصدر -5
 .ماد  ح  وملالساب  املصدر -4
 ماد  ح  و.مل م ي  اللغة -3
 .ماد  ح  وملالعربية  وصحاث اللغة اتج -8
 .167 /2عقيل  شرْث ابن ينظر: -9

 .2/197 ينظر: اخلصائ  -21
 .114-115 يف فق  اللغة الصاحيينظر:  -22
 وما بعدها. 213األصو  دراسة يف إبستيمولوجية للفنر اللغوي عند العرب  ينظر: -21
 . 9وصفية  حنوية البقر  دراسة سور  عوار  الرتكي  يف -27
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 بل فائد ، دون اجلملة من يف أييت ال الرتكي  وهو ك لك ململوهو عوار  أهم وهناك من جيعل احل  
 أن لـ  مينـن مـا وختيـل عقلـ ، وتشـغيل فنـرجل، لشـح   نيـة فرصـة واملتلقـ  القـار  يعطـ  إنـ  إذ قيمتـ ، لـ 

 و26مل.وويت يل 
 قو  يف ه ا جاء مفيدا. كالما تنون اي  بعا إىل بعضها ومج  النلمات ائتال  ابلرتكي  ويقصد

 فاالسـم مسـتقاًل، كالمـا كـان الـ الو النلـم هـ جل مـن ائتلـف إذا مـا اببململهو:733الفارسـ ملت علـ  أي
 االسـم مـ  الفعـل وأيتلـف صـاحبك، وبشـر أخـوك، عمـرو :كقولنـا مفيـدا كالمـا فينـون االسـم مـ  أيتلـف
 و25ملووبنر   وسرب  ت،عبد  كت : كقولنا ذلك فينون

وقـــد يطلـــ  علـــ  اســـم الرتكيـــ  اجلملـــة أو ملالنـــال و وهـــ  تتـــالف اـــد ذامـــا مـــن اســـم وفعـــل وحـــر ، 
وتنون أساسيات اجلملة إما امسية تتنون من اسم واسم أو فعلية تتنون من فعـل واسـم، وحيصـل احلـ   

حـو  ويف[  النحـو علمـاء اختلـف ململوقـديف االسـم أو الفعـل أو احلـر  إذا د  علـ  ذلـك دليـل أو قرينـة. 
 أمـا دليـل، عليهـا د  إذا إال يف اجلملـة ملالعمـدو اإلسـنادية العناصـر حـ   منـ  مـن فمـنهم احلـ  ، جـواز

 واملفعـو  والتمييـ  كاحلـا  عنهـا، اجلملـة احلـ  ؛ السـتغناء فيهـا فيجـوز ملالفضـلةو اإلسـنادية غـري العناصـر
  و24ملوو.ب 

 عـن يعـد  وقـد واإلفـاد ، والرتبـة، اإلظهـار، أيضـاً  واألصـل اإلسـنادية، عناصـرها ذكـر اجلملـة يف واألصل
 جيـ  وهنـا اإلظهـار، عـن يعـد  وقـد التقـدير، وجـ  وهنـا ابحلـ  ، الـ كر عـن فيعـد  األصـو ، هـ جل

 عـوار  هـو األصـل عـن العـدو  وهـ ا والتـاخري، ابلتقـدغ اجلملـة عناصر بن الرتبة عن يعد  وقد اإلضمار،
 .الرتكي 

 مـا بوجـود إال احلـ   جيـوز فـال الفائـد ، لتحقـ  اللـبس؛ أمن األصل عن واخلروج العدو  جلواز ويشرتط
 .و23ملاملعا وضوث م  إال والتاخري التقدغ جيوز وال يفسرجل، ما بوجود إال اإلضمار جيوز وال علي ، يد 
 وهـ جل األصـل، عـن ررجهـا مـا هلـا يعـر  بـل قـد واحـد ، تركيبيـة صـور  علـ  أتيت ال العربيـة إذن اجلملةف

 قد تعط  اجلملة معًا جديدا. إذ ه  فائد ، لتحقي  أتيت العوار 
واحلـــ   ظـــاهر  لغويـــة تشـــرتك فيهـــا اللغـــات اإلنســـانية إذ مييـــل النـــاطقون بلغـــة مـــا إىل حـــ   بعـــا 

ليــة  العناصــر املنــرر  يف النــال ، أو إىل حــ   مــا مينــن للســام  فهمــ  اعتمــادا علــ  القــرائن املصــاحبة حا
كانت أو عقلية أو لفظية، كما قد يعـرتي احلـ   بعـا عناصـر النلمـة الواحـد  فيسـقط منهـا مقطـ  أو 

 و28ملأك ر.
ولنــن هــ جل الظــاهر  تبــدو يف العربيــة أك ــر وضــوحا مــن غريهــا مــن اللغــات ملــا جبلــت عليــ  العربيــة يف 

الـربط بـن ج ئـ  اجلملـة  يضـمر فعـل النينونـة يف -مـ ال-خصائصها األصيلة من ميل إىل اإلجياز جعلهـا 
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االمسيــة، وال تــ كر لفظــا للتعبــري عــن النــون املطلــ  أي جمــرد الوجــود، فهــو واجــ  احلــ   إذا كــان خــرب 
للمبتـــدأ بعـــد لـــوال "، أو خـــربا لــــ " ال " النافيـــة للجـــنس، أو غـــري ذلـــك مـــن املواضـــ ، ولـــيس األمـــر كـــ لك 

 و29ملابلنسبة لن ري من اللغات الي تظهر أفعا  النينونة.

ومــن هنــا فاحلــ   ظــاهر  شــديد  الوضــوث يف كتــ  العربّيــة، تناوهلــا اللغويــون والبالغّيــون واملفّســرون؛ 
فــ كر النحويــون شــروطا لوجــود هــ جل الظــاهر  يف النــال ، وكشــفوا النقــاب عــن فؤادهــا وأســبا ا وأقســامها، 

 .و11ملوم لوا هلا يف كل أقسا  النلم، 
ملابب  يف شجاعة العربّيةو ذكر في  قائاًل: ململاعلم أّن معظم ذلك هـو ابابً مسّاجل 791وعقد ابن ج ملت

 و12ملوإمّنا هو احل  ، وال اد ، والتقدغ، والتاخري، واحلمل عل  املعا، والتحريف.و

دقي  املسلك، لطيف املاخ ، عجي  األمر، شبي    هـو:ململهو ابب  632وقا  عبد القاهر اجلرجاينملت
ابلسحر، فإّنك ترى ب  ترَك ال كر أفصَح من ال كر، والصمَت عن اإلفاد  أزيَد ل فاد ، وجتـدفك أنطـَ  مـا 

.وو ْ  و11ملتنون إذا م تنط ، وأمتب ما تنون بيا ً إذا م تفب،
جـاء يف الربهــان: ململإّن مــن شــروط  و17ملواحلـ  : اإلســقاط، وهــو إســقاط جـ ء النــال  أو كلّــ  لــدليل.

احل   أْن تنون يف املـ كور داللـة علـ  احملـ و  إّمـا مـن لفظـ  أو مـن سـياق ، وإال م يـفتمنن مـن معرفتـ  
 وهو ما جاء يف ك ري من اآلي املبارك، ودلت علي  مواض  احل  . و16ملفيصري اللفظ اف،الًّ ابلفهم.وو

  :المبحث الثاني:الحذف في القرآن الكري

اخت  ال كر واحل   يف القرآن النرغ مناح  متعدد  وصورا اتلفة، وهو موضوع واس  ومتشع  ولـ  
صور متعدد ، والقرآن النرغ يوظف االستعما  فإذا كان النال  موج ا فالسياع كل  موج ا، وإذا كان يف 

 :و15ملنها مقا  التبسط والتبسيط فهو يبسط ويتبسط، وهنالك عينات لل كر واحل   ن كر م
 ما ينون يف مقا  االقتطاع من احلدو. .2
 ما ينون يف مقا  االجياز. .1
 ما ينون يف مقا  البسط والتبسط. .7

ومــــــواطن الــــــ كر واحلــــــ   يف القــــــرآن النــــــرغ أك ــــــر مــــــن أن حتصــــــ ، وقــــــد صــــــنف الــــــدكتور فاضــــــل 
ما ح   وأصل  أن ي كر كح    األو  ال ي يدخل يف ه ا املوضوعبعضها إىل صنفن:  و14ملالسامرائ 

حــر  أو فعــل أو اســم ممــا أصــل  أن يــ كر. فقــد حيــ   يف التعبــري القــرآين لفــظ أو أك ــر حســبما يقتضــي  
                                                        

 .9: املصدر الساب  ينظر -29
 .225، وظاهر  احل   يف الدرس الّلغوي 254/ 1: مغ  اللبي  ينظر -11
 .741/ 1 اخلصائ  -12
 .264 دالئل اإلعجاز -11
 .225/ 7يف علو  القرآن  ينظر: الربهان -17
 .39ظاهر  احل   ودورها يف حتقي  التماسك الّنّص وينظر:  .213/ 7علو  القرآن  الربهان يف -16
 و.مدوني اخلاصةمل  2993-2994سنة  للدكتور فاضل السامرائ  التعبري القرآينوماد  مل  اضرات -15
 وما بعدها. 31القرآين  ينظر: التعبري -14
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الســياع وقــد حيــ   حرفــاً أو يــ كرجل أو جيتــ   ابحلركــة للداللــة علــ  احملــ و ، وكــل ذلــك لغــر  بالغــ  
 تلحظ في  غاية الفن واجلما . 

وردت ءو مــن كلمــة ملتســط و وإثبامــا يف أخــرى نفســها ملتســتط و إذ فم ــا  ذلــك حــ   حــر  ملالتــا
فنــان  ،أمــرجل بعــد  ســؤال  عمــا يفعلــ حــن موســ  اخلضــر  فوافــ هــااتن النلمتــان يف قصــة موســ  واخلضــر 

َهـَ ا ف،ـرَاعف ﴿:فيننر عليـ  فقـا  لـ  بعـد إننـارجل الفعـل ال الـ  يفعل أموراً يرى موس  أن اخلضر فيها االف  
ح نبــاجل بتاويــل أفعالــ   .ءإبثبــات التــاو 38النهــفمل﴾ْين،ــَك َســافنـَبّ،ئفَك ب،َتْاو،يــل، َمــا مَْ َتْســَتط،  عبَلْيــ ، َصــرْباً بـَْيــ ، َوبَـ 

َوَمـــــا فـََعْلتفـــــ ف َعـــــْن أَْمـــــر،ي َذل،ـــــَك أَتْو،يـــــلف َمـــــا مَْ َتْســـــط،  عبَلْيـــــ ، ﴿وأخـــــربجل أنـــــ  م يفعـــــل ذلـــــك مـــــن تلقـــــاء نفســـــ 
 ا   التاء. و81النهفمل﴾َصرْباً 

يف قل   بعد أن كان--السياع القرآين راع  ال قل النفس  ال ي يعيش  موس فهناك من رأى أن 
، ال قـل يف نطـ  -- فاثبت التاء ليتناسـ  مـ  ال قـل النفسـ  ملوسـ  ،-- ري جرّاء أفعا  اخلضر
  النلمة ب اد  احلر .

بعـد ملباركة ال انية فقـد حـ   التـاء منهـا ه ا هو التوجي  األو  لآلية األوىل، أما التوجي  ال اين لآلية ا
ليتناسـ  خفـة اهلـم مـ  خفـة النلمـة اـ   احلـر  الـ ي لـيس  --زوا  احلري  وخفة اهلم عن موسـ 

أو لعــل املقــا  يف الســياع األو  مقــا  شــرث وتبيــن وإيضــاث فاثبــت التــاء يف اآليــة  .و13مل مــن أصــل النلمــة
األوىل، وأمـــا املقـــا  يف اآليـــة ال انيـــة فهـــو مقـــا  فـــراع ومفارقـــة وم يـــتنلم معـــ  بنلمـــة وفارقـــ  فحـــ   التـــاء 

 .و18ملليتناس  كل مقا  مقال  وت أعلم 
، وهـ جل اآليـة و93النهـفمل ﴾ْظَهرفوجلف َوَما اْسَتطَاعفوا لَـ ف نـَْقبًـاَفَما اْسطَاعفوا َأْن يَ ﴿ونظري ذلك قول  تعاىل:

قاهلا ربنا يف السد ال ي صـنع  ذو القـرنن مـن قطـ  احلديـد والنحـاس املـ اب. قـا  تعـاىل علـ  لسـان ذي 
إ،َذا َجَعلَـ ف َ رًا قَـاَ  َآتـفوين، أففْـر،ْغ  َآتفوين، زفبـََر احْلَد،يـد، َحـ ب إ،َذا َسـاَوى بـَـْنَ الصبـَدفـَْن، قَـاَ  انـْفف فـوا َحـ ب ﴿القرنن:

. فقـا : ملفمـا اسـطاعوا و93-94النهـف مل﴾َفَما اْسـطَاعفوا َأْن َيْظَهـرفوجلف َوَمـا اْسـَتطَاعفوا لَـ ف نـَْقبًـا*  َعَلْي ، ق،ْطرًا
قـاء بأن يظهروجلو أي يصعدوا علي  فح   التاء واألصل ملاستطاعواو، ح قـا : ملومـا اسـتطاعوا لـ  نقبـاًو إب

التاء. وذلك أنّ  ملا كان صعود السـد الـ ي هـو سـبينة مـن قطـ  احلديـد والنحـاس أيسـر مـن نقبـ  وأخـف 
الفعــل فجــاء  فقــا  ملفمــا اســطاعوا أن يظهــروجلو وطــّو عمــاًل خفــف الفعــل للعمــل اخلفيــف فحــ   التــاء 

 الصـعود وجـاء  ـا يف التـاء يف فقا : ملوما استطاعوا ل  نقبـاًو فحـ   طو  بناء ل  للعمل ال قيل الطويل 
 .و19ملالنق 

َهــْل أفنـَبّ،ــئفنفْم َعلَــ  َمــْن تـَنَـــ ب ف ﴿قــا  تعــاىل: و71ملتتنــ  و -ومــن ذلــك مــا يســتعمل  القــرآن يف لفظــي ملتنــ ب 
ـــَياط،نف  ـــلّ، أَفـبــاٍك أَثـ،ــيمٍ  *الشب  تـَنَــــ ب ف اْلَماَلئ،َنـــةف َوالـــرُّوثف ﴿، وقـــا  تعـــاىل:و111-112الشـــعراءمل﴾تـَنَــــ ب ف َعلَـــ  كف
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 13 :العدد

 

إ،نب الب ،يَن قَالفوا َربُـَّنا اَّللبف حفب اْستَـَقامفوا تـَتَـنَـ ب ف َعَلْيه،مف اْلَماَلئ،َنةف َأالب خَتَاففوا ﴿، وك لك قا  تعاىل:و6ملالقدر﴾ف،يَها
ـتفْم تفوَعــدفونَ  نـْ جْلَنبـة، البــي، كف ــرفوا اب، َأّن ملتنــ ب و األوىل ، فبمقتضــ  القاعـد  املــ كور  و71فصـلتمل﴾َواَل حَتَْ نـفوا َوأَْبش،

وأمـا ملتنـ ب و فم صـوص يف  تع  أهنا تن   عل  النهنة وعـرب عـنهم ابلشـياطن؛ فــ ملالتنـ  و  ـدود  ـؤالء،
اآلية ال انية يف ليلة واحد  يف العا  كل ، وأما ملتتن ب و الوارد  يف اآلية ال ال ة تنون عند املوت؛ ألن املؤمن 

ـرفواابجلنـة إذ قــا  ملعنـد املـوت تتنــ   عليـ  املالئنـة تبشــرجل  حلظـة ختلـو مــن مـوت مــؤمن   و. فهـل هنــاكَوأَْبش،
بل يف كل حلظة ال ختلو من ه ا الواق  فاستعمل ملتتنـ ب و ألهنـا أك ـر حـد   فف  كل يو  بل يف كل ساعة

فاختار هلا بناء فعل طويل وجاء املبا أطو . أما يف اآلية األوىل فقد مير جيل وال تنون هنالك شياطن، 
 .و72ملفاعط  احلر  للحدو الطويل املتس  الن ري املمتد، واقتط  من احلدو األقصر

ـــتفْم قَـــالفوا كفنبـــا تـََوفبـــاهفمف إ،نب البـــ ،يَن ﴿ولـــ  تعـــاىل:ومـــن ذلـــك حنـــو ق نـْ ـــه،ْم قَـــالفوا ف،ـــيَم كف اْلَماَلئ،َنـــةف ظَـــال،م،  أَنـْففس،
ـــــــــــــ  تعـــــــــــــاىل:93ملالنســـــــــــــاء﴾مفْسَتْضـــــــــــــَعف،َن يف، اأْلَْر ،  اْلَماَلئ،َنـــــــــــــةف ظَـــــــــــــال،م،   تـَتَـَوفبـــــــــــــاهفمف البـــــــــــــ ،يَن ﴿و، وقول

ــه،مْ  وىل ملتوفــاهمو ظــامل  أنفســهم لــيس كلهــم وإمنــا املستضــعفن، أّمــا يف و، ففــ  اآليــة األ18ملالنحــل﴾أَنـْففس،
اآليــة ال انيــة ملتتوفــاهمو فهــ  يف عمــو  الظــاملن. فالقســم األو  لــيس كــل الــ ين ظلمــوا أنفســهم أّمــا القســم 
ال اين فهو عمو  الظاملن، فاألو  ختصي  وال اين عمو . فاعط  الفعل ال ي هو أك ر أطو  واقتط  من 

 .و71ملاألقلاحلدو 
َنا ب،ــ ، ﴿وم ــل ذلــك قولــ  تعــاىل: نَــا إ،لَْيــَك َوَمــا َوصبــيـْ ــَن الــدّ،ين، َمــا َوصبــ  ب،ــ ، نفوًحــا َوالبــ ،ي أَْوَحيـْ ــْم م، َشــرََع َلنف

يَم َومفوَس  َوع،يَس  َأْن أَق،يمفوا الدّ،يَن  ْم إ،لَْيـ ، اَّللبف جَيْتَـي، إ،لَْيـ ، ف،ي ، َكبـفَر َعَل  اْلمفْشر،ك،َن َما َتْدعفوهف َواَل تـَتَـَفربقفوا إ،بـْرَاه،
ــنَـهفمْ  *َمــْن َيَشــاءف َويـَْهــد،ي إ،لَْيــ ، َمــْن يفن،يــ ف  ــْن بـَْعــد، َمــا َجــاَءهفمف اْلع،ْلــمف بـَْغيًــا بـَيـْ -27ملالشــورى﴾َوَمــا تـََفربقفــوا إ،الب م،

َ َح ب تـفَقات، ﴿و، وقول  تعاىل:26 َْبل،  * ، َواَل َ فوتفنب إ،الب َوأَنـْتفْم مفْسل،مفوَن َا أَيُـَّها الب ،يَن َآَمنفوا اتـبقفوا اَّللب مفوا ا، َواْعَتص،
يًعا  و، فف  اآلية األوىل ذكر ملتتفرقواو واخلطاب يف أمم متطاولة 217-211ملآ  عمران ﴾َواَل تـََفربقفوااَّللب، مجَ،

منـ ،  جـ ء --و مـد --إىل ما بعدجل ومن  شـريعة  مـد  --عل  مدى التاريخ من نوث 
-فهو ختصي ، فهؤالء ج ء من أمة  مد --أما اآلية ال انية ملتفرقواو فتع  املؤمنن من أمة  مد 

 ج ء من تلك األمم. --وأمة  مد -
ويف هـ ا السـياع نقــو  إّن ت سـبحان  وتعـاىل هنــ  األمـة اإلســالمية هنيـاً شـديداً عــن التفـرع فقــا  ملال 

َشرََع َلنفْم م،َن الدّ،ين، َما َوصب   كر يف النه  عن التفرع مرتن فف  اآلية قا  تفرقواو أما يف اآلية األوىل ف
َنا إ،لَْيكَ ويف الته  ال اين  ب، ،  لنا. ويف اآلية  بعد  التفرع ألن ت شرع ا فنحن مل مون شرع َوالب ،ي أَْوَحيـْ

أمــرهم ابلوحــد     فقــا  ملوال تفرقــواو أيفقــا  ملأتقــواو و ملاعتصــمواو وأكــد ابلنهــاألوىل أكــد ابألمــر مــرتن 
وهناهم عن التفرع وح ر  ن هلم ع اب أليم فقا  ملاعتصمواو أمرهم مجيعـا ابالعتصـا  وهـ ا مطلـوب مـن 
مجي  أفراد األمة الوحد  فاستغرع األفراد كلهم ابلوحد  وأن  ال تغ  الن ر  الناثر  من النافرين وال تنجي  
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ن فردا واحدا يدخل النار ول لك قا  تعاىل ملابل ت مجيعاو فالع اب أطلق  وم من احملاسبة واملسؤولية أل
 . و77ملرصص  يف اآلخر  
َوَحاجب ف قـَْومف ف قَاَ  َأحتفَاجُّويّن، يف، اَّللب، َوَقْد َهـَدان، َواَل َأَخـا ف َمـا تفْشـر،كفوَن بـ، ، إ،الب َأْن َيَشـاَء ﴿أما قول  تعاىل:

ـَ  َريّ، كفـلب َشـْ ٍء ع،ْلًمــا أَفَـاَل  ًئا َوس،   َم َـلف اْلَفـر،يَقْن، َكــاأْلَْعمَ ﴿ ، وقولــ  تعـاىل:و81األنعـا مل﴾تـَتَـ َكبرفونَ َريّ، َشـيـْ
ري، َوالسبم،ي ، َهْل َيْسَتو،َان، َمَ اًل أََفاَل تَـ -فاآليـة األوىل كـال  سـيد  إبـراهيم  و16هـودمل﴾ َكبرفونَ َواأْلََصمّ، َواْلَبص،

عندما حاج  قوم  حن دعاهم إىل التوحيد وهم أقوا  عريقون ابلنفـر واإلحلـاد والتوحيـد حيتـاج إىل   -
رك إىل التوحيـد حيتـاج إىل أتمـل وطـو  تـ كر وبـراهن وحجـ  وأدلـة. ك ر  وأتمل وتفنـر، ونقلهـم مـن الشـ

أمـا اآليـة ال انيــة فهـ  كــال  عـن فــريقن األعمـ  والبصــري واألصـم والســمي  هـل يســتوان  كـال ال يســتوان 
وه ا ال حيتاج إىل طو  ت كر وتفنر؛ ول لك اقتطـ  منـ . فـالنال  الـ ي حيتـاج إىل طـو  أتمـل وتـ كر ال 

 .و76ملألن احلدو أطو  وأوس  وأعطاجل بناًء أطو يقتط  من  
تَـَ أ عن  اركة جمانسة ل ، مـن ذلـك ذكـر اء املـتنلم أو حـ فها والتعـويا عنهـا  وقد حي   احلر  وجيف

ـــْن َهـــَ ا  ﴿كقولـــ  تعـــاىل:  و75ملاركـــة النســـر  جمانســـة لليـــاء احمل وفـــة  َقْــــَرَب م، َوقـفــْل َعَســـ  َأْن يـَْهـــد،َين، َريّ، أل،
ــــــَ  ت،ْلَقــــــاَء َمــــــْدَيَن قَــــــاَ  َعَســــــ  َريّ، َأْن يـَْهــــــد،َي ، َســــــَواَء  ﴿، وقولــــــ  تعــــــاىل:و16لنهــــــفامل﴾َرَشــــــًدا ــــــا تـََوجب َوَلمب
ـــب،يل،   . فإنـــ  حـــ   اء الضـــمري وأجتـــ أ ابلنســـر  يف ملالنهـــفو فقـــا  مليهـــدينو وأبـــرزو11القصـــ مل﴾السب

املــتنلم؛ ألنــ  مقــا  التجــاء  يفملالقصــ و فقــا  مليهــدي و وذلــك أن املقــا  يف القصــ  يســتدع  إبــراز اء
وخـو  وخشــية. واخلـو  يســتدع  أن يلصـ  اإلنســان مبـن حيميــ  ويلقـ  بنفســ  كلهـا عليــ  ويســتدع  أن 
يلتجئ إىل من ينصرجل وأيخ  بيدجل بنل أحاسيسـ  ومشـاعرجل التجـاًء كـاماًل، وهـ ا هـو املوقـف األو ؛ فقـد 

رب  التجاء اخلائف الوجل طالبـا منـ  أن يهديـ  خرج موس  خائفا يرتق  فارّاً من بطش فرعون فالتجا إىل 
سـواء السـبيل ولـ ا أظهــر اليـاء داللـة علـ  كمــا  االلتجـاء والقـاء الـنفس كلهــا أمـا  خالقـ  أمـا يف النهــف 

كفْر َرببَك إ،َذا إ،الب َأْن َيَشاَء اَّللبف َواذْ  *َواَل تـَقفوَلنب ل،َشْ ٍء إ،يّن، فَاع،ل  َذل،َك َغًدا ﴿ليس املقا  ك لك فإن  قا :فإن  
َقْـَرَب م،ْن َهَ ا َرَشًدا يَت َوقفْل َعَس  َأْن يـَْهد،َين، َريّ، أل،  .و16-17النهفمل﴾َنس،

يف القصـــ  يســـتدع  القـــاء الـــنفس كلهـــا أمـــا  ربـــ  --فـــالفرع كبـــري بـــن املقـــامن فمقـــا  موســـ 
وخالق . وملا كان اخلائف الضعيف يطل  أوال من حيمي  ويلتجئ إلي  ّقد  ملالـربو علـ  فعـل اهلدايـة ألنـ  

فيها  خبال  ما يف النهف فإن املقا  و11القص مل﴾َعَس  َريّ، َأْن يـَْهد،َي ، َسَواَء السبب،يل، ﴿هو امللجا فقا 
لقــو  احلــ  فيمــا اختلفــت فيــ  األقــوا  وبيــان األمــر الصــحيح فيمــا تباينــت فيــ  اآلراء وهــ ا أمــر مقــا  ذكــر ا

 حيتاج إىل اهلداية والرشد فقد  اهلداية وه ا من دقي  االستعما .
ح لننظر من  حية أخرى فإن اء الضمري تنرر يف ملالقص و أك ر مما يف سور  النهف فناس  ذكر 

 الياء يف سور  القص .
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يسرتســل الــدكتور فاضــل الســامرائ  يف احلــدي  فيقــو :ململح إن لفــظ اهلدايــة تنــرر يف القصــ  اثنــي و 
عشر  مر . أما يف النهف فقد تردد مخس مرات ف اد اللفظ يف القص  ملا زاد ترددجل. وهـ ا األمـر مراعـ  

ـــــَو  َمـــــْن يـَْهـــــد، ﴿يف القـــــرآن النـــــرغ كمـــــا ذكـــــرت. أال تـــــرى كيـــــف قـــــا  تعـــــاىل يف ســـــور  األعـــــرا   اَّللبف فـَهف
ــَو اْلمفْهَتــد، ﴿إبثبــات اليــاء يف حــن قــا  يف ســور  االســراء  و238مل﴾اْلمفْهَتــد،ي ويف  و93مل﴾َوَمــْن يـَْهــد، اَّللبف فـَهف

ابالجت اء ابلنسر  فيهما وذلك أن لفـظ اهلدايـة تـردد يف  و23مل﴾َمْن يـَْهد، اَّللبف فـَهفَو اْلمفْهَتد، ﴿سور  النهف 
تـردد يف سـوريت اإلسـراء والنهـف جمتمعـن. فقـد ورد يف األعـرا  سـب  عشـر  مـر  سور  األعرا  أك ر ممـا 

يف حن ورد يف اإلسراء مثاين مرات ويف النهف ست مرات، فلما زادت ألفـاظ اهلدايـة يف سـور  األعـرا  
 و74ملعل  ما يف السورتن زاد لفظ ملاملهتديوعل  ما يف السورتنوو

َه ،جل،  نـَْبغ، قَالفوا َا َأاَبَ  َما ﴿وقول  تعاىل: و46النهفمل﴾نـَْب ، َما كفنبا  قَاَ  َذل،كَ ﴿ونظري ذلك قول  تعاىل:
َنا  .و45يوسفمل﴾ب،َضاَعتـفَنا رفدبْت إ،لَيـْ

عنـدما سـئل عـن أعلـم النـاس  فقـا : أ ،  --فاآلية األوىل جـاءت يف سـياع النـال  عـن موسـ  
موســـ : كيـــف أراجل  قـــا  الـــرب حيـــ  تنســـ  فعتـــ  عليـــ  رب العـــ   فقـــا : إنـــ  يوجـــد أعلـــم منـــك فقـــا  

ــْن َســَفر،َ  َهــَ ا َنَصــًبا * قَــاَ  أََرأَيْــَت إ،ْذ ﴿طعامــك قــا  تعــاىل: ــا َجــاَوزَا قَــاَ  ل،َفَتــاجلف َآت،نَــا َغــَداَءَ  َلَقــْد َلق،يَنــا م، فـََلمب
يتف احلْفوتَ  جـد الرجـل الـ ي يبحـ  و فحي  نس  طعام  و 47-41ملالنهف﴾أََويـَْنا إ،ىَل الصبْ َر ، فَإ،يّن، َنس،

ـــيس نيســـان احلـــوت فالبغيـــة احلقيقيـــة واألساســـية م حتصـــل  --عنـــ  فمطلـــ  موســـ   إجيـــاد الرجـــل ول
فنســـيان احلـــوت داللـــة وعالمـــة علـــ  البغيـــة. فالبغيـــة م تنتمـــل ولـــ لك اقتطـــ  مـــن احلـــدو. أّمـــا يف ســـور  

يــة فجــاءت ملنبغــ و وم يقتطــ  يوســف فبغيــتهم هــ  البضــاعة والبعــري وقــد ردت إلــيهم وهــ جل بغيــتهم احلقيق
منهــا ألهنــا بغيــتهم فالبغيــة هنــا اكتملــت وم يقتطــ  منهــا فضــال عــن أّن كــال الفعلــن م بــت لــيس فيــ  أدا  

 .و73ملج  
 المبحث الثالث: التوجيهات اللغوية للحذف في القرآن الكري : 

ات، يف األلفـاظ واختلفـت صـورها وعلـ  هـ ا املتشـا يف اآلات حـ   تنوعت التوجيهات اللغويـة لل
األساس نستطي  أن نصنف ذلك اس  املستوات اللغوية للنال  عل  النحو اآليت والسيما فيما يتعل  

 بداللة احل   الصويت والنحوي: 
 داللة الحذف الصوتي:

عـن ململجمموعـة قد يتحنم يف ه ا األمـر علـ  مـا نـرى املقطـ  الصـويت للنلمـة، واملقطـ  نعـ  بـ  عبـار  
صوتية تبدأ بصامت، يتبع  صائت، وتنته  قبـل أو  صـامت يـرد متبوعـا بصـائت، أو عنـد انتهـاء النـال  

 وجم ء القيد يع  قبل أن أييت صائت. و78ملقبل جم ء القيدوو
                                                        

 .  82-81ينالقرآ التعبري -74
 و.مدوني اخلاصة  مل2993-2994سنة  للدكتور فاضل السامرائ  وماد  ملالتعبري القرآين  اضرات -73
 .138يف الدراسات العربية  املصطلح الصويت -78
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وعلي  راع  القـرآن النـرغ مـن وجهـة نظـر  بنـاء الفعـل مـن حيـ  طولـ  وقصـرجل ليناسـ  احلـدو، فمـا 
. و79ملطويل اختار ل  فعال مقاطع  ك ري ، وما كـان أمـرجل قصـريا اختـار لـ  فعـال مقاطعـ  أقـلحيتاج إىل وقت 

فالفعـل مليتــدبرو منـون مــن مخســة مقـاط : أربعــة مــن النـوع األو  ملصم حركــة قصــري و ومقطـ  مــن النــوع 
 ال ال ملصم حركة قصري  م صامتو وكتابتها صوتيا ه :

 / ي ـَـ / ت ـَـ/ د ــَ ب/ ب ـَـ / رــف /
أما مليّدبّرو فمنون مـن أربعـة مقـاط  مقطعـن مـن النـوع ال الـ  ومقطعـن مـن األو . وكتابتهـا صـوتيا 

 ه :
 / ي ـَـ د / د ــَ ب / ب ـَـ / ر ــف / 

 فالفعل األو  في  تضعيف واحد والفعل ال اين في  تضعيفان.
السـياع ذاتـ  فمـ ال أنخـ   ولتطبي  ما ذكر جل، ومصداقا ملا ورد سنقف عند بعا اآلات املتشـا ة يف

 مقاط  األفعا  اآلتية: يتضرعون ويّضّرعون، يت ّك  وي ّّك ، تطريّ  واّطرّي .
ـــــْم يَـ ﴿قـــــا  تعـــــاىل: ـــــرباء، َلَعلبهف ْلَبْاَســـــاء، َوالضب ـــــْن قـَْبل،ـــــَك َفَاَخـــــْ َ هفْم اب، ـــــٍم م، ـــــْد أَْرَســـــْلَنا إ،ىَل أفَم  ﴾َتَضـــــربعفونَ َوَلَق

ْلَبْاَساء، َوالضبرباء، َلَعلبهفْم يَ ﴿وقا  تعاىل: ،و61ملاألنعا  ٍّ إ،الب َأَخْ َ  أَْهَلَها اب،  ﴾ضبربعفونَ َوَما أَْرَسْلَنا يف، قـَْريٍَة م،ْن َني،
والسـؤا   فاإلرسا  يف اآلية األوىل كـان إىل أمـم علـ  حـن كـان يف ال انيـة إىل قريـة واحـد . و96ملاألعرا 

ناً وأك ر مدى  واجلواب ينون ال شك يف أّن اآلية األوىل تشري إىل ال ي مينن تصورجل هو أيهما أطو  زم
أمـــد طويـــل لــــ لك اســـتعمل معهـــا الفعــــل ذا البنـــاء الطويــــل أي مليتضـــربعونو ومقاطعـــ  أك ــــر مـــن مقــــاط  

 مليّضّرعونو. 
ــف / ن ـَـ / ُف ُف  / ي ـَـ / ت ـَـ /   ـَـ ر/ رـَـ / ع ـف

 // ي ـَـ  /   ـَـ ر/ رـَـ/ ع ـفــف / ن َــ 
ويلحــظ أن الفعــل يف اآليــة ال انيــة فيــ  تضــعيفان مليّضــّرعونو فهــو أك ــر مبالغــة ذلــك ألن قولــ  ملأرســلنا 
إىلو يقتض  التبلي  ال املن  خالفاً لقولـ  ملمـا أرسـلنا يفو الـ ي يقتضـ  التبليـ  واملنـ ؛ فوجـود الرسـو  

 ومن   بينهم سيؤدي إىل زاد  التضرع؛ ل لك ورد الفعل بتضعيف .
ـَوَما يفْدر،يَك َلَعلب ف  *َأْن َجاَءجلف اأْلَْعَم  *َعَبَس َوتـََوىلب ﴿لك قول  تعاىل:ومن ذ و، وقولـ  7-2ملعـبس﴾ يـَ بكب

ــ البــ ،ي يـفــْؤيت، َمالَــ ف  *َوَســيفَجنـببـفَها اأْلَتْـَقــ  ﴿تعــاىل: ، ففــ  ســور  عــبس جــاء ابلفعــل و28 -23الليــلمل﴾يـَتَـ َكب
  لت ا  ش   واحد؛ فقلل ل لك بناء الفعل.ملي ّك و  صغر بناء ل  ذلك؛ ألهنا ن

 أما مليت ّك و يف سـور  الليـل فقـد جـاء بـ   طـو  بنـاء لـ  ذلـك ألن احلـدي  عـن ال كـا  وال كـا  متطاولـة
 عل  مدى الدهر فه  فر  عل  كل املسلمن فف  كل سنة ال بد للموسرين واملقتدرين من أدائها.

 (أي لعلـة يبـال  يف الت كـ  أمـا يف سـور  الليـل فقـد ورد مليت ّكـ وقد جاء ابلفعل ملي ّّك و وفي  تضـعيفان 
 بتضعيف واحد ألن ليس كل من يؤيت مال  يبال  يف الت ك .

                                                        
 ملمـدوني اخلاصـةو للـدكتور فاضـل صـاحل السـامرائ يف احل   الصويت هو من  اضرات يف التعبري القرآين  جاء من أم لة ما -79

   االشار  إليها ملر  واحد  فقط.فينف



 
 

31 

 13 :العدد

 

 ه : ومن األفعا  الي وردت مبقاط  متساوية ملاطّيّـر و و ملتطرّي و فنالتا منون من أربعة مقاط 
ـ /. َُ  / ا ــ، ط / ط ـَـ ي/ ي ـَـ ر/ ن ـً

 ـَـ ي / ي ـَـ ر / ن ـًـ /. / ت ــَ / ط
َْن َمَعَك قَاَ  طَائ،رفكفْم ع،ْنَد اَّللب، َبْل أَنـْتفْم قـَـْو   تـفْفتَـنفـونَ ﴿قا  تعاىل: ، وقـا  و63النمـلمل﴾قَالفوا اطبيـبْرَ  ب،َك َومب،

َنبنفْم َولََيَمسب ﴿تعاىل: تَـهفوا لَنَـْرمجف نبا َعـَ اب  أَلـ،يم  قَالفوا إ، ب َتطَيـبْرَ  ب،نفْم لَئ،ْن مَْ تـَنـْ ، لننظـر يف بنـاء و28يـسمل﴾نبنفْم م،
الفعلــن ملأطّــرّي و و ملتطــرّي و فنالتــا منــون مــن أربعــة مقــاط ، ولنــن ملأطّــرّي و فيــ  تضــعيفان علــ  حــن 
ملتطرّي و في  تضعيف واحد. وال شك يف أن ملأّطرّي و تالئم آية النمل؛ ألن فيها إابد  وتدمرياً شاماًل، قا  

 فاملبالغة يف التطري وافقت النتيجة الي وصلوا إليها. و52النململ﴾َأ ب َدمبْرَ هفْم َوقـَْوَمهفْم َأمْجَع،نَ ﴿ىل:تعا
إىل مقتضــيات الســـياع يف املتشــاب  القــرآين  احلــ  بعــا مواضـــ   أرجــ بعــا العلمــاء  واملالحــظ أنّ 

 مرائ : ململمــن املالحــظ أن القــرآن يعــا، وكمــا يقــو  الــدكتور فاضــل الســاالصــويت لفواصــل اآلات القرآنيــة
 و61مل   ا االنسجا  املوسيق  عناية واضحة ملا ل لك من أتثري كبري عل  السم  ووق  مؤثر يف النفسوو

 ومـــنهمعنـــد انســجا  الفواصـــل القرآنيـــة يف الســـور  الواحـــد .  وقفـــواعلمــاء البالغـــة واإلعجـــاز القـــرآين و 
ألهنا طريـ  إىل إفهـا  املعـاين  ؛ هنا:ململكلها بالغة وحنمة صف فواصل القرآنال ي و و ـه784الرماينملت

 .و61ملووالشعر ململالفاصلة يف اآلية كالقافية يفو. و62ملالي حيتاج إليها يف أحسن صور  يد   ا عليها...وو
َوَعـَد اَّلّلف الـب ،يَن ﴿ قـا  تعـاىل: يف آية وذكرجل يف آية أخـرى،و وعدملما ورد من ح   مفعو   من ذلك

ــيم   آَمنفــواْ  ــَر   َوَأْجــر  َعظ، َات، هَلفــم مبْغف، ــاحل، لفــواْ الصب لفــوا ﴿و وقــا  تعــاىل:9ملاملائــد  ﴾َوَعم، َوَعــَد اَّللبف البــ ،يَن آَمنفــوا َوَعم،
ــَرً  َوَأْجــرًا َعظ،يًمــا ــنـْهفم مبْغف، َات، م، ــاحل،   مــا يف هــ جل الّســور  رفــ:ململالنرمــاين و ويف ذلــك يقــو 19ملالفــتح ﴾الصب

وهـ  مسـالة  .و67ملووموافقـة للفواصـل أَيضـاً، الفـتحوملموافقـة لفواصـل اآلي، ونصـ  مـا يف مليع : املائد و 
و، تشــنرون 5اخلاســرين ملآيــة و،6الــن  القــرآين مــن ســور  ســبقتها فواصــل: رحــيم ملآيــة واضــحة يف حتليــل

 و،21و، السبيل ملآية22و، املؤمنون ملآية21اجلحيم ملآية وتلتها: و.8تعملونملآية و،3الصدورملآية و،4ملآية
 . و66ملو21احملسنن ملآية

و، شهيداً 13و، قربياً ملآية14و، علّياً ملآية15أليما ملآية أما اآلية من سور  الفتح فقد سبقتها فواصل:
 .و65ملو 18يةآمل

                                                        
 .295القرآين  التعبري -61
 .98القرآن  الننت يف إعجاز -62
 . ملا  منشورو87اآلي القرآين  وفواصل الصلة بن القافية -61
 .41 يف القرآن أسرار التنرار -67
ن مجـ  مـ كر سـام أو نـون فعـل مـن األفعـا  الي سبقتها أو تلتها كلها أما مرفوع منون أو جمرور أو منتٍ  بنـو  ن الفواصلأأي  -66
 اخلمسة.
و. 2إ، ب فـََتْحنَـا لَـَك فـَْتًحـا مُّب،ينًـا﴾ ملآيـةمـن قولـ  تعـاىل يف اآليـة األوىل:﴿يف سور  الفتح منصـوبة  مجي  فواصل اآلات القرآنية -65

نـْهفمَوَعَد اَّللبف الب ،يَن آَمنفوا َوَعم،لفوا اقولة تعاىل يف اآلية األخري : ﴿إىل  َات، م،  و.19آيةمل﴾مبْغف،َرً  َوَأْجًرا َعظ،يًما لصباحل،
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ب  من  فعو املما ورد من ح    وقد يق  احل   يف السياع الواحد مراعا  للفاصلة القرآنية من ذلك
َفعفـــوَننفْم أَْو َيضفـــرُّونَ  *َيْســـَمعفوَننفْم إ،ْذ تَـــْدعفونَ قَـــاَ  َهـــْل ﴿قولـــ  تعـــاىل: األصـــل ، و و37-31ملالشـــعراء ﴾أَْو يـَنـْ

مليضروننمو ولنن  ح   املفعو  ب  أي مفعو  الضّر وذكر مفعـو  النفـ ؛ إذ لـو أبقـاجل م تنسـجم فاصـلة 
 بــل احلــ   و64ملجل اآليــة مــ  بقيــة اآلات فنــان احلــ   أوىل النســجا  الفاصــلة، ولــيس هــ ا األمــر وحــد

اقتضاجل املعا أيضا فقـد ذكـر مفعـو  النفـ  فقـا  ملينفعـوننمو ألهنـم يريـدون النفـ  ألنفسـهم. وأطلـ  الضـر 
 لسببن:

 األو : أن االنسان ال يريد الضرر لنفس  وإمنا يريدجل لعدوجل.
 ال اين: أن االنسان رش  ممن يستطي  أن يلح  ب  الضرر.

والضّر موض  اطالع، ف   النف  وأطل  الضر. واملعا أّن ه جل  فانت ترى أّن النف  موطن ختصي 
اآلهلة ال تتمنن من اإلضرار بعدوكم كما أهّنا ال تستطي  أن تضركم، فلماذا تعبدوهنا  ولو ذكر املفعو  ب  
فقا  ملأو يضـروننمو مـا أفـاد هـ ين املعنيـن. فـانظر كيـف أن االطـالع يف الضـر اقتضـاجل املعـا زاد  علـ  

 صل.الفا
 داللة الحذف النحوي:

النـال  أو الرتكيـ  أو اجلملـة يف األصـل جمموعــة مـن األلفـاظ مرتابطـة فيمــا بينهـا تـؤدي معـا مفهومــا 
ومعلومــا لــدى املــتنلم واملتلقــ ، ولنــن قــد يقــ  احلــ   يف اجلملــة أو الرتكيــ  وينــون احلــ   يف احلــر  

عليــ  حــ   ملاألدواتو، وهــو مــا يطلــ  عليــ  حــ   جــ ء النلمــة، وال ــاين حــ   النلمــة وهــو مــا يطلــ  
 وذلك لوجود علة حنوية يقتضيها احل  . و63ملج ء اجلملة، وال ال  ح   اجلملة 

وعنــد الوقــو  علــ  اآلات املتشــا ات نالحــظ أن القــرآن النــرغ قــد وظّــف احلــ   يف هــ ا اجلانــ  
 توظيفا دقيقا من أجل بناء لغوي سليم ووق  احل   يف احلر  والنلمة واجلملة.

 ح ف احلر ف:
ا احلرو  يف بعا اآلات املتشا ات، وذكرت يف آات أخـر، ومـن أبـرز تلـك احلـرو  ح فت بع

حرو  اجلر وحرو  املعاين الي وردت يف القرآن النرغ، وجاءت توجيهاما بصور اتلفـة سـنلحظها عـرب 
 ما سريد من آات. 

 َك ببفوكَ  فَإ،نْ ﴿تعاىل: وعلي  فإن من أوائل اآلات الي تطالعنا يف ذلك ح   حر  اجلر الباء يف قول 
ــ ّ،بَ  فـََقــدْ  ــل   كف ــنْ  رفسف ْلبَـيّ،َنــات،  َجــاءفوا قـَْبل،ــكَ  م، ، وذكــرجل يف قولــ  و286آ  عمــرانمل﴾اْلمفن،ــري،  اْلن،َتــاب، وَ  َوال ُّبفــر،  اب،

ْلبَـيّ،َنات،  رفسفلفهفمْ  َجاَءتْـهفمْ  قـَْبل،ه،مْ  م،نْ  الب ،ينَ  َك ببَ  فـََقدْ ﴿تعاىل: ْلن،َتاب، وَ  ابل ُّبفر، وَ  اب،  . و15فاطرمل﴾اْلمفن،ري،  اب،
 لفـظ إقامـة وهـو االختصـار علـ  مب  كال  يف وق  السور  ه جل يف وعلل النرماين ذلك بقول :ململألن 

 ذكـــر إىل حيتــاج فــال للمجهـــو  الفعــل وبــ  أخــف املاضـــ  ولفــظ املســتقبل لفـــظ مقــا  الشــرط يف املاضــ 
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 يف األو  ليوافــ  البــاءات حــ فت لــ لك ﴾قبلــك مــن رســل كــ ب فقــد كــ بوك فــإن﴿ قولــ  وهــو الفاعــل
 وإن﴿ قولـ  وهـو الفعـل مـ  مـ كور والفاعـل املسـتقبل بلفـظ فيـ  الشرط فإن فاطر يف ما خبال  االختصار
مبعا أن  و68ملواحدوو نس  عل  كل  لينون الباءات بعدها ذكر ح ﴾قبلهم من ال ين ك ب فقد ين بوك

سياع اآلية املباركة األوىل ب  عل  االختصار لعد  وجود الفاعل للفعل املب  للمجهو  فح   الباءات، 
 أما اآلية ال انية فبنيت عل  ذكر الفعل للمعلو  فظهر الفاعل وذكرت مع  الباءات.

ـــنْ  اأْلَْر َ  ب،ـــ ،  َفَاْحيَـــا﴿ونظــري ذلـــك قولـــ  تعـــاىل: ـَــا بـَْعــد،  م،  اَل  َأْك ـَـــرفهفمْ  بَـــلْ  َّلل،ب،  احْلَْمـــدف  قفـــل،  اَّللبف  لَيَـقفـــولفنب  َمْوم،
ــــا﴿و، وقولــــ  تعــــاىل:47ملالعننبــــوت﴾يـَْعق،لفــــونَ  ــــَ  َ  َوَم ــــنَ  اَّللبف  أَنـْ ــــَماء،  م، ــــنْ  السب ــــاءٍ  م، ــــا َم ــــدَ  اأْلَْر َ  ب،ــــ ،  َفَاْحَي  بـَْع
َا  السـور  مليعـ : العننبـوتو هـ جل يف و وتعليـل ذلـك هـوململألن5،اجلاثيـة45،النحـل246ملسور  البقر ﴾َمْوم،
 وتقريــر ســؤا  الســور  هــ جل يف مــا أن وهــو آخــر شــ ء وفيــ  يتوافقــان، فإهنمــا قبلــ  مــن وهــو قبلــ  مــا وافــ 

واملــراد مــن ذلــك قولــ   و69ملطرفيــ وو  بــن فجمــ  مبــن الظــر  فقيــد غــريجل فــوع التحقيــ  إىل حيتــاج والتقريــر
َا لَيَـقفولفنب  بـَْعد،  م،نْ  اأْلَْر َ  ب، ،  َفَاْحَيا َماءً  السبَماء،  م،نَ  نـَ ب َ  َمنْ  َساَْلتَـهفمْ  َولَئ،نْ ﴿تعاىل:  ﴾اَّللبف  َمْوم،

ـنَ  نـَـ ب َ  َمـنْ  َساَْلتَـهفمْ  َولَئ،نْ ﴿:تعاىل قول  وي كر ابن ال بري علة أخرى هل ا االثبات بقول :ململوأما  السبـَماء،  م،
َا بـَْعد،  م،نْ  اأْلَْر َ  ب، ،  َفَاْحَيا َماءً   اإلحيـاء علـ  الربهـان إقامـة فمقصـودها ،و47العننبـوتمل﴾اَّللبف  لَيَـقفـولفنب  َمْوم،
 وبـــ لك   يلـــ ، قصـــد مـــا جـــواز اعتبـــارجل عـــن حيصـــل للعـــامو مشـــاهدمل مب ـــا  ذلـــك وبيـــان املـــوت، بعـــد مـــن

ْـر،جف  َكـَ ل،كَ ﴿:بقول  تعقيبها يف األعرا  آية أفصحت  وذلـك ،و53 األعـرا مل ﴾تَـ َكبرفونَ  َلَعلبنفـمْ  اْلَمـْوَت  ُنف
 و51ملوو.تقد  كما املقصد اختلف فقد ش ء، أبن

ــمْ  َواَّللبف ﴿ولعــل األمــر يتعلــ  مــن جهــة أخــرى يف مــدار اإلمجــا  والتفصــيل كمــا يف قولــ  تعــاىل:  حفب  َخَلَقنف
ــْننفمْ  يـَتَـَوفبــاكفمْ  ــر،  أَْرَذ ،  إ،ىَل  يـفــَردُّ  َمــنْ  َوم، ــمَ  اَل  ل،َنــ ْ  اْلعفمف ًئا ع،ْلــمٍ  بـَْعــدَ  يـَْعَل ، و31النحــلمل﴾َقــد،ير   َعل،ــيم   اَّللبَ  إ،نب  َشــيـْ

ْننفمْ ﴿وقول  تعاىل: ًئا ع،ْلمٍ  بـَْعد،  م،نْ  يـَْعَلمَ  ل،َنْياَل  اْلعفمفر،  أَْرَذ ،  إ،ىَل  يـفَردُّ  َمنْ  َوم،ْننفمْ  يـفتَـَوىفب  َمنْ  َوم، و إذ 5ملاحل ﴾َشيـْ
 مــن خلقنــاكم فــإ  فقــا  احلــ  يف الســور  وفصــل هــ جل يف النــال  أمجــل علــل النرمــاين ذلــك بقول :ململألنــ 

 والتفصيل احل   اإلمجا  فاقتض  يتوىف من ومننم قول  إىل مضغة من ح علقة من ح نطفة من ح تراو
 و52ملاحلا وو اقتضاجل مبا سور  كل يف فجاء اإلثبات

 وقد ختتلف وجهة نظر املفسرين عن وجهة نظر النحوين يف توجيههم لبعا اآلات القرآنية الـي ورد
ـــــــــرَ ﴿:فيهـــــــــا احلـــــــــ   والـــــــــ كر يف داللـــــــــة بعـــــــــا احلـــــــــرو ، مـــــــــن ذلـــــــــك قولـــــــــ  تعـــــــــاىل ـــــــــمْ  ل،يَـْغف، ـــــــــنْ  َلنف  م،

 .و51مل هـو عن داللتها إهنا زائد 125د قا  األخفشملتو، إبثبات ملمنو فق21ملإبراهيم﴾ذفنفوب،نفمْ 
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هـــو رأيــ  يف هــ جل 578وأمــا مــا ورد مــن آات آخــر م يــرد ذكــر ملمــنو فيهــا، فقــد وضــح ال اشــريملت
 يف إال هنــ ا جــاء علمتــ  مــا: قلــت ذنــوبنم  مــن: قولــ  يف التبعــيا معــا مــا: قلــت :ململفإناآلات بقولــ 

* َواتـبقفوجلف ﴿:كقول  النافرين، خطاب يبفوا قـَْوَمَنا اَ ﴿ و،6-7ملنوث﴾ذفنفوب،نفمْ  م،نْ  َلنفمْ  يـَْغف،رْ  َوَأط،يعفون،  َداع، َ  َأج،
نفــوا اَّللب،  ــمْ  يـَْغف،ــرْ  ب،ــ ،  َوَآم، ــنْ  َلنف ــمْ  َهــلْ ﴿:املــؤمنن خطــاب يف وقــا  و72ملاألحقــا ﴾ذفنفــوب،نفمْ  م، َــاَر ٍ  َعلَــ  أَدفلُّنف  جت،

ـينفمْ  ــنْ  تـفْنج، ــمْ  يـَْغف،ـرْ ﴿قــا : أن إىل و،21ملالصــف﴾أَل،ــيمٍ  َعــَ ابٍ  م،  ممــا ذلــك وغــري و21 ملالصــف﴾ذفنفــوَبنفمْ  َلنف
 و57ملامليعادوو يف الفريقن بن يسوي ولئال اخلطابن، بن للتفرقة ذلك وكان االستقراء، علي  يقفك

فينشــف الــن  عــن الداللــة القرآنيــة اجلديــد  املســتفاد  مــن ســياع الــن  وأحوالــ  الــي كشــف عنهــا 
التفســـري. فداللـــة ملمـــنو م تقتصـــر علـــ  ملالتبعـــياو وإمنـــا جـــاءت للتفريـــ  بـــن اخلطـــابن خطـــاب املـــؤمنن 

 والنافرين وعد  التسوية بينهما يف امليعاد.
الســب  الــ ي جعــل أحــد البــاح ن يــ ه  إىل أن املفســر هــو الــ ي تنبــ  علــ  النحــو  ولعــل هــ ا هــو

القـــرآين، وهـــو رتلـــف عـــن حنـــو النحـــا  الـــ ي يتـــوخ  الصـــحة والصـــواب النحـــوي. يقـــو  د.علـــ  كـــاظم 
أسد:ململولنن املفسر وهو ال ي ينتمـ  إىل القـرآن يـؤمن بوجـود حنـو القـرآن غـري النحـو الـ ي اسـتقرَي مـن  

ال ي انتمـ  مسـتقري  إليـ ...ذلك أن حنـو القـرآن هدفـ  التفسـري، وحنـو هـؤالء هدفـ  الصـواب كال  الناس 
واخلطا، فنم من داللة خّلفوا وراءهم مبصطلحهم ه ا فوصفوا ه جل النلمة الصغري  ولننها الدالـة يف هـ ا 

سو يف النتاب النبري املقصود في  كل ش ء ح  وإن صغر، فنان جيـ  أن تسـم  هـ جل ملمـن الـي للجـن
 و56ملاملصطلح القرآينوو

حـر  يف القـرآن النـرغ فقـا : نـ كر لل   احلـ كر و الـوذكر الدكتور فاضل السامرّائ  بعـا حـاالت 
مــن حــاالت ذكــر وحــ   احلــر  يف القــرآن النــرغ حــالتن: األوىل: عنــدما حيتمــل التعبــري ذكــر أك ــر مــن 

قولـــ   احلالـــة األوىلفمـــن  ر حـــر  بعينـــ .حـــر ، ومـــ  ذلـــك حي فـــ ، وال انيـــة عنـــدما ال حيتمـــل التعبـــري ذكـــ
يحتمل أن ينون احمل و  ملالباءو؛ ألن األمر عاد  ف و92النمل مل﴾َوأفم،ْرتف َأْن َأكفوَن م،َن اْلمفْسل،م،نَ ﴿:تعاىل

أييت مــ  حــر  البــاء ملأمــرت  نو كمــا يف قولــ  تعــاىل ملأتمــرون ابملعــرو و كمــا حيتمــل التعبــري ذكــر حــر  
ــْرتف أل،َ ﴿الــال   ــوَن أَوبَ  اْلمفْســل،م،نَ َوأفم، فلمــاذا حــ    هــ ا مــا يســم  التوســ  يف املعــا  و21ال مــرمل ﴾ْن َأكف

وأراد تعاىل أن جيم  بن املعنين ملالباء والال و فإذا أراد الت صي  ذكر احلر  وإذا أراد كل االحتماالت 
 للتوس  يف املعا حي  .

 ح ف الكلمات
تفمفو َ  َوَلَقدْ ﴿من ذلك قول  تعاىل: ئـْ  َلَقـدْ ﴿و، وقولـ  تعـاىل:96ملاألنعـا ﴾َمـرب ٍ  أَوب َ  َخَلْقَناكفمْ  َكَما  فـفرَاَدى ج،

تفمفو َ  ئـْ واحـد كمـا يـ كر ذلـك  و، وعل  الرغم مـن أن مرمـ  اآليتـن68ملالنهف﴾َمرب ٍ  أَوب َ  َخَلْقَناكفمْ  َكَما ج،
إذ أثبت يف اآلية األوىل وح فت من  األنعا  آية يف ملفرادىو زاد  هـو إال أن  يفسا  عن318ابن ال بريملت

                                                        
 .564النشا  -57
 .153. وينظر: النحو القرآين يف ضوء لسانيات الن 31ومستوات االستعما  اللغوي املفسر -56
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: قولـ  مـن بـ  أعقبـت مـا األنعـا  آيـة يف فيـ  مراعـ  ذلـك اآلية ال انيـة، واجلـواب يف ذلـك كمـا وضـح ململأن
 نرى وما﴿:قا  ح آخرتنم، عن شغلنم مما الدنيا يف أعطيناكم ما أي ﴾ظهوركم وراء خولناكم ما وتركتم﴿

 ومعبـوداتنم أنـدادكم مـن تؤملـون كنتم عما منفردين أي ﴾شركاء فينم أهنم زعمتم ال ين شفعاءكم معنم
 آيــة أمــا ﴾فــرادى جئتمــو  ولقــد﴿: فيهــا قيــل مــا األنعــا  آيــة يف بــ  املعقــ  هــ ا فلرعــ ، ســبحان  دونــ  مــن

 ح ﴾أحــدا مـنهم نغـادر فلــم فحشـر هم ابرز  األر  وتـرى اجلبــا  نسـري ويـو ﴿:تعــاىل قولـ  فقبلهـا النهـف
 هنا يق  وم .متعل  كل عن جمردين ﴾مر  أو  خلقناكم كما جئتمو  لقد صفا ربك عل  وعرضوا﴿: قا 
 م الــوارد وعنـس التناســ  بـن وذلـك" فــرادى" هنـا يقـ  م فلهــ ا ت دون مـن عبـد مــا إىل إشـار  وال ذكـر

  و55ملوو.أعلم وت يناس 
َْهل،ـَك ب،ق،طْـٍ  ﴿من قول  تعاىل:ح   لفظ املست ا وال ي وق  من ح   يتعل  ابللفظة أيضا  َفَاْسر،  ،

َن اللبْيل، َواَل يـَْلَتف،ْت م،ننفْم َأَحد   وم  وإ،الب اْمَرأََتكَ ملو است ا يف ه جل السور  من األهل 82ملهود﴾إ،الب اْمَرأََتكَ مّ،
ـَن اللبْيـل، وَ ﴿تعـاىل: فقـا يف سور  احلجر  ذلك يست ن َْهل،ـَك ب،ق،طْـٍ  مّ، ـننفْم َفَاْسـر،  ، اتبب،ـْ  أَْداَبَرهفـْم َواَل يـَْلَتف،ـْت م،
 و.45ملاحلجر ﴾َأَحد  

َلمفَنجُّـوهفْم  إ،ىَل قـَـْوٍ  جمُّْـر،م،َن إ،الب آَ  لـفوٍط إ، ب ﴿ذلك بقول : ململاكتفاَء مبـا قبلـ ، وهـو قولـ : النرماينوسوغ 
ي انفردْت ب  سور  احل،ْجر قا  مقـا  االسـت ناء، و فه ا االست ناءف الب 58،59،41ملاحلجر﴾َأمْجَع،َن إ،الب اْمَرأََت ف 

ـَن اْللبْيـل، ﴿من قول : َْهل،َك ب،ق،طْـٍ  مّ، و؛ ألَنـب  إ،ذا سـاقهم 45ملاحلجـر﴾أَْداَبَرهفـمْ  َواتـببَـ ْ ﴿ احلجـر وزاد يف ﴾َفَاْسر،  ،
 غري منكوهنا  فقد تقد  است ناء امرأ  لوطول ا  و54ملوكان من ورائهم علم بنجامم وال رف  علي  حاهلم.وو

بعد اآلية من احلجر حملـة لطيفـة تبـّن علـم  ﴾اتبب،ْ  أَْداَبَرهفمْ ﴿الناجن فلم تنن حاجة إلعادت . وقول  تعاىل: 
يف احلجـــر تعـــ ز تنامـــل اجلملـــة لــوط بوقـــوع االســـت ناء. وهـــ جل الصــور  الـــي يرمسهـــا القـــرآن خلـــروج آ  لــوط 

 الداليل م  ح   أحد أج ائها.
 ح ف اجلملة:

َّللب،  َآَمنبا قفولفوا﴿:ي كر االسم املوصو  وصلت  يف آية و حي   يف آية أخرى م ا  ذلك قول  تعاىل قد  اب،
نَـا أفنْـ ، َ  َوَمـا يمَ  إ،ىَل  أفنْـ ، َ  َوَمـا إ،لَيـْ َ  َوَمـا َواأْلَْسـَباط،  َويـَْعقفـوبَ  َوإ،ْسـَحاعَ  َوإ،مْسَاع،يــلَ  إ،بـْـرَاه،  َوَمــا َوع،يَسـ  مفوَسـ  أفويت،
 َ ـنْ  النبب،يُّونَ  أفويت، ـنـْهفمْ  َأَحـدٍ  بـَـْنَ  نـفَفـرّ،عف  اَل  َر ّ،ـ،مْ  م،  قـفلْ ﴿، وقولـ  تعـاىل:و274سـور  البقـر مل﴾مفْسـل،مفونَ  لَـ ف  َوحَنْـنف  م،
َّللب،  َآَمنبــا نَــا أفنْــ ، َ  َوَمــا اب، يمَ  َعَلــ  أفنْــ ، َ  َوَمــا َعَليـْ َ  َوَمــا اط، َواأْلَْســبَ  َويـَْعقفــوبَ  َوإ،ْســَحاعَ  َوإ،مْسَاع،يــلَ  إ،بـْــرَاه،  مفوَســ  أفويت،

نـْهفمْ  َأَحدٍ  بـَْنَ  نـفَفرّ،عف  اَل  َر ّ،،مْ  م،نْ  َوالنبب،يُّونَ  َوع،يَس  ، والسـب  يف ذلـك و86آ  عمـرانمل﴾مفْسـل،مفونَ  لَـ ف  َوحَنْنف  م،
 األنبيـاء ذكـر تقـد  قـد عمـران آ  يف ألن عمـران؛ آ  من سـور  وح   أويتو سور  البقر  ملوما يف أن  زاد

ي َاعَ  اَّللبف  َأَخ َ  َوإ،ذْ ﴿قا : إذ تفنفمْ  َلَما النبب،يّ،نَ  م، ْنَمةٍ  ك،َتابٍ  م،نْ  َآتـَيـْ و، واخلطـاب يف اآليـة 82ملآ  عمـران﴾َوح،

                                                        
 .171-2/119التاويل مالك -55
 .221 سرار التنرارا -54
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 -- ابلنـي اتصـة تعاىل:ملقولواو وأما اآليـة ال انيـة فهـ  لقول  األمة هل جل السور  ه جل األوىل موج  يف
 .و53ملأمت  دون

اجلملـة كلهـا، وهـ :ملال النافيـة للجـنس وامسهـا وخربهـاو يف آيـة وإثبامـا يف آيـة ومن ذلك أيضا ح   
َ  َوحَلْـَم اخلْ،ْن ،يـر، َوَمـا أفه،ـلب بـ، ، ل،غَـرْي، اَّللب، َفَمـن، اْضـطفرب ﴿أخرى، كمـا يف قولـ  تعـاىل: تَـَة َوالـدب َـا َحـربَ  َعلَـْينفمف اْلَميـْ إ،منب

َر اَبٍغ َواَل َعاٍد  يم    َعَلْي ، َفاَل إ،حَْ َغيـْ َتًة أَْو َدًما ﴿، وقول  تعاىل:و237البقر مل ﴾إ،نب اَّللبَ َغففور  َرح، إ،الب َأْن َينفوَن َميـْ
ْن ،يٍر فَإ،نب ف ر،ْجس  أَْو ف،ْسًقا َر اَبٍغ َواَل َعاٍد فَإ،نب َربب فَ  أفه،لب ل،َغرْي، اَّللب، ب، ،  َمْسففوًحا أَْو حلََْم خ، َك َغففور  َمن، اْضطفرب َغيـْ

يم   َ  َوحَلْـَم اخلْ،ْن ،يـر، َوَمـا أفه،ـلب ل،غَـرْي، اَّللب، ﴿، وك لك قول  تعاىل:و265األنعا مل ﴾َرح، تَـَة َوالـدب َا َحربَ  َعلَـْينفمف اْلَميـْ إ،منب
يم   َر اَبٍغ َواَل َعاٍد فَإ،نب اَّللبَ َغففور  َرح،  . و225النحلمل ﴾ب، ، َفَمن، اْضطفرب َغيـْ

لة ملال النافية للجنس وامسها وخربهـاو يف اآليـة األوىل، وحـ فها يف اآليتـن االخريتـن؛ ولعـل إبثبات مج
قصد ت تعاىل يف املواض  التوجي  النحوي واملعنوي فيهما هو كما بّين  اخلطي  االسنايفملت هـو بقول :ململ

فـــــ كر يف املوضـــــعن  ال الثـــــة أن يبـــــن للمضـــــطر مـــــا لـــــ  أن يتناولـــــ  مـــــن احملـــــر  الـــــ ي ميســـــن  بـــــ  رمقـــــة،
األخريين:ملفإن ربك غفور رحيمو و ملفإن ت غفور رحيمو فنان تعريضا مبغفرت  ملن اضطر تنـاو  احملـر  يف 
حالت ، واملوض  األو  بدا في  بصريح اللفظ يف إسقاط اإلح فقا : ملفـال إح عليـ و ح عقبـ  مبـا اتصـف بـ  

 . و58ملوومن املغفر  والريبة.
ويف  ﴾فـــال إح عليـــ ﴿قولـــ  يف هـــ جل الســـور  هــــو ويعلـــل ذلك:ململ511النرمـــاينملت ويؤكـــد املعـــا نفســـ 
ألنـ  ملـا قـا  يف املوضـ  األو  فـال إح عليـ  صـرحيا كـان نفـ  اإلح يف غـريجل تضـمينا  ؛السور الـ الو اـ فها

 . و59ملوويد  عل  أن  ال إح علي  ﴾غفور رحيم﴿ألن قول  
وننتفــ   ــ ا القــدر مــن األم لــة والتطبيقــات لداللــة احلــ   يف القــرآن النــرغ يف اآلات املتشــا ات 

 وأوج  تعليالما واستعما  اللفظ املناس  دون غريجل يف السياقات القرآنية. 
 الخاتمة:

 منها:بعد ه جل اجلولة امليمونة يف كتاب ت العظيم القرآن النرغ برزت للبح  مجلة من النتائ  
احل   ظاهر  لغوية نراها أك ر وضوحا وبروزا يف العربية ملا  تلن  ه جل اللغة من خصائ  تنفـرد  ـا  .2

 دون غريها من اللغات األخرى.
وتنمــن مي تــ  يف معرفــة املنــان القرآنيــة،  يعــّد الــ كر واحلــ   مــن املــواطن الــي تتفاضــل  ــا التعبــريات .1

 .عد  ذكرها مناألنس  ل كر ه جل النلمة 
للح   يف القرآن النرغ مناٍث متعدد  وصور اتلفة، منها ما ينون يف مقا  االقتطـاع مـن احلـدو.  .7

 ومنها ما ينون يف مقا  االجياز. ومنها ما ينون يف مقا  البسط والتبسط.

                                                        
 .74-75الساب  املصدر -53
 .712-2/711 در  التن يل -58
 .79التنرار  سرارا -59
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ات، واختلفــت املتشــا القــرآن النــرغ الــ ي ورد يف اآلات  حــ   يفتنوعــت التوجيهــات اللغويــة لل .6
 ستوات اللغوية للنال .صورجل اس  امل

يف احل   الصويت راع  القرآن النرغ بناء الفعل من حي  طول  وقصرجل ليناس  احلدو فما حيتـاج  .5
 إىل وقت طويل اختار ل  فعال مقاطع  ك ري ، وما كان أمرجل قصريا اختار ل  فعال مقاطع  أقل.

وهــ  مســالة توافــ  لفظــ  أو  -تــربز مــ  مراعــا  الفاصــلة القرآنيــة ال ميــ   التعبــري القــرآين املعجــ  إن  .4
 ما. امه يف عل  حساب اجلان  الداليل ووضوث املعا بل -إيقاع  

وّظف القرآن النرغ احل   يف تركي  اجلملة توظيفا دقيقا من أجل بناء لغوي سليم، ووقـ  احلـ    .3
 يف احلر  والنلمة واجلملة.

رين عن وجهة نظر النحوين يف توجيههم لبعا اآلات القرآنية الـي ورد قد ختتلف وجهة نظر املفس .8
فيهــا احلــ   لــبعا احلــرو . وذلــك بســب  أن املفســر هــو الــ ي يتنبــ  علــ  النحــو القــرآين، وهـــو 

 رتلف عن حنو النحا  ال ي يتوخ  الصحة والصواب النحوي.
خصوصــية االســتعما  يف كــل حــر  ويف  اتضــح لنــا عــرب اآلات املتشــا ات الــوارد  يف القــرآن النــرغ  .9

قـفْل لَـئ،ن، ﴿كل لفظة ويف كل تركي  مما ال ي يد وال ينق  من داللت  ش ء وه ا مصداع قولـ  تعـاىل:
نْـــسف َواجلْـ،ــنُّ َعلَـــ  َأْن أَيْتفــــوا مب،، ْـــل، َهـــَ ا اْلقفـــْرَآن، اَل أَيْتـفــوَن مب،،ْ ل،ــــ ، َولَـــْو َكـــاَن بـَْعضفـــهف  ٍا ْم ل،ــــبَـعْ اْجَتَمَعـــت، اإْل،

 .و88اإلسراءمل﴾َظه،ريًا
 ثبت المظان:

، دراســة وحتقيــ : عبــد القــادر أيبــد هو511ملتســرار التنــرار يف القــرآن:  مــود بــن يبــ   النرمــاينأ .1
  .2987تونس، الطبعة األوىل –عطا، دار بوسالمة للطباعة والنشر 

م النت /القـاهر  األصو  دراسة يف إبستيمولوجية للفنر اللغوي عند العرب: دكتور  ا  حسان، عـا .2
  .1111-هـ2611

 فرهـود شـاذيل حسـن الـدكتور حتقيـ  الفارسـ  أيبـد بـن احلسـن علـ  أي أتليـف العضـدي: اإليضـاث .3
  .2988 -هـ2618 ال انية الطبعة

الربهــــان يف علــــو  القــــرآن: ال ركشـــــ ، حتقيــــ : مصــــطف  عبــــد القـــــادر عطــــا، بــــريوت، دار النتـــــ ،  .4
  .2988-هـ2618

، حتقي :  مد عل  النجار، هـو823ملتيف لطائف النتاب الع ي : الفريوزآابديبصائر ذوي التميي   .5
 – ، اجمللـــس األعلـــ  للشـــؤون اإلســـالمية، جلنـــة إحيـــاء الـــرتاو اإلســـالم  2946-هــــ2787القـــاهر 
  .2937-هـ2797القاهر  

ركة العاتــك ، الطبعــة ال انيــة/ شــالــدكتور فاضــل الســامرائ األســتاذ بالغــة النلمــة يف التعبــري القــرآين:  .6
  .1114-هـ2613القاهر   -للنشر/ مصر
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 دار عطـار، بـريوت، الغفـور عبـد أيبـد:حتقيـ  اجلـوهري، يبـاد بـن إمساعيـل العربيـة: وصـحاث اللغـة اتج .7
 هــ.2799 للمالين العلم

التعبري القرآين: أتليف الدكتور فاضل صاحل السامرائ ، سـاعدت جامعـة بغـداد / بيـت احلنمـة علـ   .8
 .2983-2989للسنة الدراسية  25التعضيد نشرجل تسلسل 

إبــراهيم اإلبيــاري، دار الناتــ  العــري،  قيــ ، حتاألزهــريأبــو منصــور  مــد بــن أيبــد مــ ي  اللغــة:  .9
 .2943ومطاب  سجل الرتاو، القاهر  

، 7املصـــريّة العاّمـــة للنتـــاب، مصـــر، ط ا اخلصـــائ ، البـــن حـــ ، حتقيـــ :  ّمـــد علـــ  النّجـــار، اهليـــ .11
  .2984هـ، 2614

حتقي :  مد مصطف  آيدن، الطبعة األوىل، جامعة أ  ، در  التن يل وغر  التاويل: اخلطي  االسنايف .11
  .1112 -هـ 2611القرى/ منة املنرمة 

  .1111عبد القاهر اجلرجاين، اهليئة املصريّة العاّمة للنتاب، الطبعة األوىل،  :دالئل اإلعجاز .12
 1119نوفمرب  5ال كر واحل   يف القرآن النرغ موق  إسالميات إعداد/ إمساعيل اجلريف مت إضافت   .13

 .ن النرغ وعلوم القرآيف  islamiyyatبواسطة 
 مــد  يــ  الــدين عبداحلميــد، منتبــة دار الــرتاو، القــاهر ،  :شــرْث ابــن عقيــل علــ  ألفيبــة ابــن مالــك .14

 . 2981يوليو - هـ2611، رمضان 11ط
بن فارس، حقق  وقّد  ل : مصطف  الشـومي ، أيبد  الصاحي يف فق  اللغة وسنن العرب يف كالمها: .15

 . 2787-2946بريوت / لبنان  مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر،
الصلة بن القافية وفواصل اآلي القرآين: أيبد نصيف اجلناي، جملة آداب املستنصرية، العدد ال ال ،  .16

  . ملا  منشورو2938-هـ 2798
ظـــاهر  احلـــ   يف الـــدرس اللغـــوي: أتليـــف الـــدكتور طـــاهر ســـليمان يبـــود ، الـــدار اجلامعيـــة للطباعـــة  .17

 .2998االسنندرية، والنشر والتوزي ، 
ظاهر  احل   ودورها يف حتقي  التماسك الّنّص  دراسة تطبيقّية عل  سور  البقر  أ. د. إسال   مد  .18

 عبد السال .
 .سامية مؤنس خليل أبو سعيفانوصفية:  حنوية دراسة البقر  سور  يفعوار  الرتكي   .19
 دي،يـاخلد عـايا منسـ  أمـل و:حنويـة الرقيـات ملدراسـة يسقـ بـن ت عبيـد شـعر يف الرتكيـ  عـوار  .21

 .القرى أ  جامعة هـ2619 -هـ 2618ماجستري احملمودي، رسالة عطية أيبد الدكتور األستاذ إشرا 
هـو الطبعة ال ال ة، 578النشا  عن حقائ  التن يل وعيون األقاويل يف وجوجل التاويل: ال اشري ملت .21

  .1119-هـ2671عناية خليل مامون شيحا، املعرفة، بريوت،
 الطبعة األوىل، إبراهيم، خليل املنعم عبد :مراجعة حيدر، أيبد عامر : حتقي ،منظور ابن لسان العرب: .22

  .1117العلمية، بريوت/ لبنان النت  دار

http://islamiyyat.com/category/alqranwa3olomoh/
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ـــــــ  للفـــــــريوزآابدي  .23 ـــــــاب الع ي ـــــــ  يف لطـــــــائف النت ـــــــة يف بصـــــــائر ذوي التميي ـــــــة والنحوي املباحـــــــ  اللغوي
الــدكتور  خدجيــة احلــدي  . ملأطروحــة دكتــوراجلو  هـــو: وفــاء عبــاس فيــا ، إبشــرا  األســتاذ  823ملت

  .1112كلية اآلداب/ جامعة بغداد 
سـرارجل البالغيــة: صــاحل بــن عبـد ت بــن  مــد الششــري، إبشــرا  أاملتشـاب  اللفظــ  يف القــرآن النــرغ و  .24

  .1112-هـ2612األستاذ الدكتور  مد  مد أبو موس / جامعة أ  القرى ملأطروحة دكتوراجلو 
  .2993-2994لسنة  ومدوني اخلاصةللدكتور فاضل السامرائ مل تعبري القرآينو اضراتملال .25
دمشـــ ،  –املصـــطلح الصـــويت يف الدراســـات العربيـــة: الـــدكتور عبـــد الع يـــ  ســـعيد الصـــي ، دار الفنـــر  .26

2998.  
هــــو، حتقيـــ : هـــ ى  مـــود قراعـــة، 125معـــاين القـــرآن: األخفـــش األوســـط، ســـعيد بـــن مســـعد  ملت .27

  .1118-هـ2622مصر، -دينالطبعة األوىل، امل
 مغ  اللبي  عن كت  األعاري ، ابن هشا  األنصاري، دار إحياء النت  العربية/ القاهر . .28
ر ومستوات االسـتعما  اللغـوي: د. علـ  كـاظم األسـد، الطبعـة األوىل، دار الضـياء، النجـف،  .29 فسّ،

ف
امل

  .1113-هـ2618
وجيــ  املتشــاب  اللفــظ مــن آي التن يــل: أبــو جعفــر مــالك التاويــل القــاط  بــ وي اإلحلــاد والتعطيــل يف ت .31

هـــو، حتقيــ : د.  مــود كامــل أيبــد، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 318أيبــد بــن الــ بري الغر طــ ملت
  . 2985-هـ2615بريوت،  -والنشر

النحــو القــرآين يف ضــوء لســانيات الــن : أتليــف: الــدكتور  هنــاء  مــود إمساعيــل، الطبعــة األوىل، دار  .31
   .1121-هـ2677بريوت/ بريوت  -العلمية النت 

هو، طبـــ  ضـــمن ثـــالو رســـائل يف إعجـــاز 784الننـــت يف إعجـــاز القـــرآن: أبـــو احلســـن الرمـــاينملت .32
مصـــــر، الطبعـــــة ال انيـــــة،  -القـــــرآن، حتقيـــــ :  مـــــد خلـــــف ت، و مـــــد زغلـــــو  ســـــال ، دار املعـــــار 

2948.  
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تحديد عوامل النمو االقتصادي في قطاعات اإلنتا  السلعي العراقية للمدة 

(4002 – 4002) 

Determining economic growth factors in Iraqi 

commodity producing sectors for the period (2004-2013) 

            Prof. Dr. Kamal A. H. EL-Ziyarah(1) . كمال عبد حامد آل زيارةأ.د

 الملخص 

انطلـ  البحـ  مـن مشـنلة يعـاين منهـا االقتصـاد العراقـ  تتم ـل يف هيمنـة العوائـد النفطيـة علـ  النــات  
. ابملقابـــــل كانـــــت نســــــبة 1127%و يف عـــــا  64احمللـــــ  اإلمجـــــايل ايـــــ  وصـــــلت نســـــبتها إىل حـــــوايل مل

راعة جمتمعن القطاعات اإلنتاجية السلعية متدنية جدا، إذ بلغت نسبة قطاع الصناعة التحويلية وقطاع ال  
دومـار  -%و من النات  احملل  اإلمجايل يف العـا  ذاتـ . واسـت د  الباحـ  كـل مـن معادلـة هـارود 3قرابة مل

دوكالص لتحديد العناصر ملأو املصادرو األساسية الالزمة للنهو    ين القطاعن.  -ودالة إنتاج كوب 
القطاع ال راع  من  يف القطاع الصناع ، وتوصل البح  إىل نتيجة مفادها ان معامل رأس املا  أفضل يف 

أي أن إنتاجية رأس املا  أعل  يف القطاع األو  مقارنة ابل اين، وه ا ما أكدت  تطبيقات دالة اإلنتاج، إذ  
كانت مرونة رأس املا  يف القطاع ال راع  أعل  بضـعفن ابلقيـاس إىل قطـاع الصـناعة التحويليـة، يف حـن 

يف كل من القطاعن. وأظهر البح  أيضا ضعف مساتة العامل التننولوج   أظهرت مرونة العمل تقاراب
يف توليــد كــل مــن النــات  الصــناع  وال راعــ ، إذ أن منــو هــ ا النــات  يعتمــد علــ  النميــات املســت دمة مــن 

رفة عنصري العمل ورأس املا  أك ر من العوامل النوعية املستند  إىل املهار  والنفاء  اإلنتاجية ووسائل املع

                                                        
 /كلية القانون.--جامعة أهل البيت  -2
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واألسالي  التننولوجية احلدي ة. كما أن مسـتوى النمـو الـ ي مت احتسـاب  خـال  مـد  البحـ  وللقطـاعن 
 %و.7.7امل كورين كان متدنيا وخباصة حينما يقارن مبستوى منو السنان يف العراع والبال  حوايل مل

Abstract 
The research started from the problem of the Iraqi economy 

represented by the dominance of oil revenues on the GDP to reach about 

(46%) in 2013. In contrast, the proportion of commodity production sectors 

was very low, as the percentage of manufacturing sector and agriculture 

sector together about (7%) of the GDP in the same year. The researcher 

used both the Harrod-Domar equation and the Cobb-Douglas production 

function to identify the basic elements (or sources) needed to advance 

these sectors. The research concludes that the capital coefficient is better 

in the agricultural sector than in the industrial sector. The productivity of the 

highest capital in the first sector compared by the second, and this was 

confirmed by the production function applications, as it was the capital 

elasticity in the agricultural sector compared to the highest twice the 

Manufacturing sector, while labor elasticity showed a convergence in both 

sectors. The research also showed the low contribution of the 

technological factor in the generation of industrial and agricultural output, 

as the growth of this output depends on the quantities of labor and capital 

used more than qualitative factors based on skill, productive efficiency, 

means of knowledge and modern technological methods. The level of 

growth that was calculated during the period of research and these two 

sectors was low, especially when compared to the level of population 

growth in Iraq, which is about (3.3%). 

 المقدمة

يعاين االقتصاد العراق  من مشنلة هينلية رئيسة تتم ل يف اعتمادجل عل  العوائد النفطية، الي تشنل 
ت  احملل  اإلمجايل، وه ا ما حيمل يف طيات  اـاطر مجـة تنمـن يف تعـر  االقتصـاد النسبة العظم  من النا

إىل عد  استقرار النشاط االقتصادي النـاجم عـن التقلبـات يف سـوع الـنفط العامليـة فضـال عـن كـون الـنفط 
عديـد  ماد   ضبة. ابملقابل فإن قطاعات اإلنتاج السـلع ، والـي تعـد عمـاد التنميـة والنمـو االقتصـادي يف

الدو  املتقدمة منها والنامية، الزالت حتتل مواق  متدنية يف هينلية االقتصاد، اي  شنل قطاعا الصناعة 
 .1127%و فقط من النات  احملل  اإلمجايل يف عا  3التحويلية وال راعة معا نسبة تعاد  مل

   ــ جل القطاعــات مــن هــ ا املنطلــ  جــاء اهلــد  الــ ي يســع  البحــ  احلــايل لتحقيقــ ، إذ أن االهتمــا
ومسـالة منوهــا وتطويرهـا، يتطلــ  حتديـد املصــادر أو العوامــل األساسـية الالزمــة هلـ ا النمــو، وهـ ا مــا مينــن 
بلوغ  من خال  االستعانة ببعا األدوات التحليلية ومنها بعا النظرات والنماذج االقتصـادية الـي وان  
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ها ال رلو من فائد  بنسـبة معينـة خلدمـة االقتصـادات كان مصدرها الدو  الرأمسالية املتقدمة اال أن تطبيق
 النامية ومنها االقتصاد العراق .

دومـارو  –واختار الباح  للتطبي ، من أجل بلوغ هدف ، كل من معامـل رأس املـا  ومعادلـة ملهـارود 
دوكــالصو لتحديــد العناصــر األساســية  -لقيــاس معــد  النمــو، عــالو  علــ  اســت دا  دالــة إنتــاج ملكــوب 

 ؤثر  يف النات  الصناع  وال راع .امل
 أهمية البحث:

تتم ل يف حتديد املصادر أو العوامل الرئيسة املؤثر  يف منو النات  السلع  الصناع  وال راع ، مبـا يـؤدي 
 إىل توظيفها مستقبال لتع ي  خطوات النمو واالستقرار االقتصادي.

 مشكلة البحث:
املبنيـــة علـــ  االعتمـــاد املطـــرد علـــ  العوائـــد النفطيـــة، ال مينـــن إن إشـــنالية االقتصـــاد العراقـــ  الريعيـــة، 

جتاوزهــا إال بنهــو  االقتصــادات الســلعية والســيما الصــناعية وال راعيــة، وهــ ا يقتضــ  حتديــدا للمصــادر 
 األساسية الالزمة لنمو ه جل القطاعات.

 هدف البحث:
 -يهد  البح  إىل:

االقتصــادي ذات املنشــا الغــري يف االقتصــادات  توضــيح إمنانيــة اســت دا  نظــرات وأدوات التحليــل .2
 النامية.

بيان االختال  اهلينل  يف النات  احملل  اإلمجايل العراق  من خال  بعا املؤشرات الي تظهر أحادية  .1
 االقتصاد العراق .

 حساب نسبة رأس املا  إىل الدخل يف كل من القطاع الصناع  والقطاع ال راع  يف العراع. .7
 لنمو يف كل من قطاع  اإلنتاج السلع  الصناع  وال راع .قياس معد  ا .6
 تطبي  دالة اإلنتاج ملعرفة وحتديد العوامل األساسية املؤثر  يف النمو لنل من القطاعن. .5

 حدود البحث:
احلدود املنانية: وتتم ل يف دراسة بعا املؤشـرات األساسـية الالزمـة لقيـاس النمـو االقتصـادي  -أوال:

ـــات  احمللـــ  اإلمجـــايل، تـــراكم رأس املـــا ، تعويضـــات يف قطـــاع   الصـــناعة التحويليـــة وال راعـــة والســـيما ملالن
املشـتغلنو، وكــ لك بعــا تلــك املؤشـرات ال انويــة م ــل ملإمجــايل تنـوين رأس املــا  ال ابــت، الــرقم القياســ  

 ألسعار املستهلك، معد  النمو السناينو.
ة وحتليــــل السالســــل ال منيــــة لتلــــك املؤشــــرات االقتصــــادية احلــــدود ال مانيــــة: وتتم ــــل يف دراســــ - نيــــا:

-2993و. مـــ  إجـــراء بعـــا املقـــار ت مـــ  املـــد  ال منيـــة مل1127-1116األساســـية وال انويـــة للمـــد  مل
وذلـك بســب   1124 – 1127واألعــوا   1117و. واسـتبعد الباحــ  مـن دراســت  كـل مــن عـا  1111
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خـال  هـ جل األعـوا  والـي   ـا عنهـا حالـة مـن عـد  الظرو  السياسـية والعسـنرية الـي شـهدها العـراع 
 االستقرار تركت أثرها عل  اجلان  االقتصادي.

 فرضية البحث:
ال راعــ و يســهم يف تعميــ  أحاديــة االقتصــاد -ان ضــعف النمــو يف قطــاع  اإلنتــاج الســلع  ملالصــناع 

 الريع  العراق  ويف دميومة االختال  اهلينل  يف النات  احملل  اإلمجايل.
 أسلوب البحث:

اعتمد البح  عل  املنه  الوصف  يف تتب  واستقصاء مادت ، ابإلضافة إىل املنه  االحصائ  املسـتند 
 عل  حتليل السالسل ال منية، واجراء بعا الطرع اإلحصائية القياسية عليها ألجل استنباط النتائ .

 هيكلية البحث:
ألو  اجلان  النظري ملفهو  النمو االقتصادي مت تقسيم البح  إىل مبح ن رئيسن، تضمن املبح  ا

دومـــار بوصـــف  مـــن النمـــاذج املهمـــة يف قيـــاس معـــد  النمـــو -مـــ  الرتكيـــ  علـــ  شـــرث وحتليـــل منـــوذج هـــارود
دوكــالص األك ــر -االقتصــادي، فضــال عــن توضــيح نظريــة اإلنتــاج النالســينية وخباصــة دالــة إنتــاج كــوب

فشــمل اجلانــ  التطبيقــ  يف نطــاع االقتصــاد العراقــ  ممــ ال شــهر  واألوســ  اســت داما. أمــا املبحــ  ال ــاين 
بقيـاس معــدالت النمـو يف كــل مـن القطــاع الصــناع  وال راعـ  عــالو  علـ  تطبيــ  دالـة اإلنتــاج املــ كور  يف  
كـــل مـــن القطـــاعن. ح أخـــريا خلـــ  الباحـــ  إىل مجلـــة مـــن االســـتنتاجات والتوصـــيات الـــي تنســـجم مـــ  

 ح  وفرضيت  وأسلوب  وهينليت .منهجية البح  وخباصة هد  الب
 المبحث األول: اإلطار النظري:

ـــ اد  الســـنوية يف الـــدخل القـــوم  ـــات  احمللـــ  اإلمجـــايل أو متوســـط  و1ملمي ـــل النمـــو االقتصـــادي ال أو الن
 .و7ملنصي  الفرد منهما

ويعد عقد ال الثينيات مـن القـرن العشـرين منطلقـا لـدخو  مفهـو  النمـو يف النظريـة االقتصـادية، اذ أن 
تراو الفنر االقتصادي قبل ذلك ال يشري إىل النمو إال إشارات عابر  كمقرتحـات وآراء. أمـا ال الثينيـات 

  الراضـ ، والـ ي فشهدت أعما  كل من ملفر ، ساملسون، كاليسن و ال ين وضعوا نظريـة االسـت دا
شاع يف تلك الفرت  خباصة يف حساب التقلبات االقتصادية ملاملضاعف، املعجلو. ولنن املشنلة يف هـ جل 
النمـاذج إهنــا كانــت حتلــيالت ســتاتينية أك ــر مــن كوهنــا دينامينيــة ألهنــا تفتقــد إىل النظــر  الشــمولية للواقــ  

رب عن توقعات املستهلنن أو املنتجن أو التغريات بسب  إتا  ه جل النماذج للعديد من املتغريات الي تع

                                                        
التغريات اهلينلية الي تراف  النمو االقتصادي، والتنمية تشرتط حـدوو النمـو، بينمـا النمـو ال يشـرتط  التنمية فه  جمموعة أما -1

 حدوو التنمية.
بنصـي  الفـرد مـن الـدخل، فـاذا ارتفـ  الـدخل فيجـ  أن ينـون ذلـك بـوتري  أسـرع مـن الـ اد  السـنانية لنـ   يعرب عن النمـو -7

 حيدو النمو.
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يف حجم الفائا من الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد....لننها  ننت من إلقاء الضوء عل  أسباب التقلبـات 
 االقتصادية ألو  مر .

 دومار: –نموذج هارود  -املطلب األول:
ح تالجل منـوذج آخـر يف  (Harrod)ود ظهر يف هناية ال الثينيات منوذج وضع  االقتصادي الربيطاين هار 

، ومي ــل هــ ان النموذجــان أســس نظريــة النمــو (Domar)االربعينيــات وضــع  االقتصــادي األمرينــ  دومــار 
 االقتصادي املستوحا  من األعما  السابقة حو  التقلبات.

عــن  دومـارو مشـنلة الفصـل بــن التقلبـات يف اقتصـاد حيقـ  النمـو االقتصـادي –واجـ  حتليـل ملهـارود 
اجتاجل معد  النمو ال ي حتدو حول  التقلبات. ولنن ما هو أتثري ه جل التقلبات سلبا أو إجيااب  ه ا ما م 

 يتمنن من  النموذج.
ك لك انطل  ه ا النموذج من فرضية مبسـطة جـدا مفادهـا أن معـدالت النمـو مجيعهـا سـواء أكانـت 

ستقر، وه جل الفرضية ما ه  إال تعبري عـن واقـ  مرتفعة أ  من فضة ه   بتة وان االقتصاد يف حالة منو م
 احلا  يف االقتصادات الصناعية بعد خروجها من أزمة ال الثينيات.

 اختلف ه ا النموذج، يف إطار التحليل االقتصادي، عما سبق  يف اجتاهن:
جـل ومـتم ان  جتاهل التقلبات االقتصادية قصري  األجـل واجتـ  ابلتحليـل حنـو نظريـة طويلـة األ -أوهلما:

ابلعوامل احملدد  الجتاجل النمو االقتصادي عل  املـدى البعيـد. إذ كـان هـد  النمـوذج االنتقـا  يف التحليـل 
االقتصــادي مــن األجــل القصــري ملالــ ي ركــ  عليــ  كــل مــن النالســيك وكينــ و إىل األجــل الطويــل، الــ ي 

 يتطل  النمو الرتكي  علي .
 الديناميك ألن دراسة النمو االقتصادي تعـ  التحـو  مـن انتقل النموذج من الستاتيك إىل - نيهما:

تنــاو  معــدالت النمــو يف فــرت  زمنيــة معينــة إىل دراســة معــدالت التغــري يف النــات  وحتليلهــا بــن فــرتات زمنيــة 
اتلفة. فعل  سبيل امل ا  يتعامل التحليل الستاتين  م  بعا املتغريات عل  اهنا معطيات، بينما ه  يف 

غــريات حتــدد مســتوى النــات  وأســعار املنتجــات ودخــو  عناصــر اإلنتــاج... لــ لك جيــ  ان تعــد الواقــ  مت
عوامل متغري ، وه ا ما يتعامل ب  االقتصاد الدينامين ، إذ مت إدخا  العديد من العوامل كمتغريات رئيسة 

عـد  التغـري يف يف نظرية النمو إىل جان  معد  منو الدخل م ل ملمعـد  التغـري يف السـنان وقـو  العمـل وم
 تراكم رأس املا و.

دومــارو مــن أن  ــددات النمــو االقتصــادي هــ  عوامــل اإلنتــاج ملوهــ  حصــر  –انطلــ  منــوذج ملهــارود 
العمل ورأس املا و، فاي  تـ  مـا هـو إال حصـيلة اسـت دا  هـ ين العـاملن. ولنـن النمـوذج عـ ى الـ اد  

نات  املتولـد  مـن زاد  عـدد العـاملن  بتـة ملاسـت دا   يف النات  لتغري رأس املا  فقط، والسب  ان زاد  ال
كاملو، إال إذا كان العمـل يف حالـة بطالـة، لـ لك فـال اد  يف النـات  أتيت لـيس عـن طريـ  العمـل بـل عـن 
طريــ  زاد  تــراكم رأس املــا  علــ  مــر ال مــان، ابعتبــار ان عمليــة تــراكم رأس املــا  مســتمر  علــ  الــرغم مــن 

 عاملة.ثبات حجم القو  ال
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وحـــ  يف ظـــل فرضـــية عـــد  وجـــود تطـــوير أو ابتنـــارات فـــإن نســـبة رأس املـــا  إىل العمـــل ســـرتتف  أي 
سيعمل كل عامل م  رأس ما  أكرب ومـن ح سـيتاث لـ  أن ينـت  أك ـر وسـي داد النـات  ويرتفـ  اـ ون رأس 

صــادي يــرتبط كليــا مــ  املــا   ــ جل الطريقــة. لــ لك عنــدما ينــون حجــم القــو  العاملــة  بتــا فــإن النمــو االقت
معد  تراكم رأس املا . ويفرت  النموذج أيضا ان  من غري املمنـن مطلقـا يف أي جمتمـ  أن ينـون معـد  
االست مار صفرا أو سـالبا إال إذا كـان اجملتمـ  يواجـ  كارثـة اقتصـادية، وهنـاك دائمـا تـراكم واسـت مار جديـد 

 .و6مليسمح بتغطية االند ر
إبمجــايل النــات  القــوم   (k)عالقــة تــربط احلجــم النلــ  لرصــيد رأس املــا  إذن يفــرت  النمــوذج وجــود 

(y)  وتعر  ه جل العالقة يف األدب االقتصادي مبعامـل رأس املـا ،(Capital – Output Ratio)  ونسـبة
 .(v)رأس املا  إىل النات [ ومينن أن نرم  ل  ابلرم  

 -:و5ملدومارو عل  الفرضيات اآلتية –يستند منوذج ملهارود 
 -مي ل االدخار نسبة معينة من الدخل القوم : -أوال:

S = s (y) ………………….(1) 
 -االست مار دالة للتغري يف مستوى الدخل: - نيا:

I = v (Δy)……………………(2) 
 .(v)أي أن رصيد رأس املا  يرتبط ابلنات  القوم  من خال  معامل رأس املا  

مـن اإلنفـاع احلنـوم  وقطـاع التجـار  اخلارجيـة، فـإن علـ  الـرغم مـن أن النمـوذج يتضـمن كـل  - ل ا:
 الباح  سو  يستبعد ه ين القطاعن لن  يرك  عل  النموذج األساس.

 -و:1و مل2ل لك مينن استنتاج ما أييت من املعادلتن مل (S)يساوي االدخار  (I)ومبا أن االست مار 
s (y) = v (Δy) 

 -حنصل عل : vح  yوبقسمة طريف املعادلة عل  
 

  

 
 =

 

 
 

 -مينن احلصو  عل  معادلة النمو األساسية ملالنمو الفعل و للنموذج: (G)وإذا رم   ملعد  النمو بـ 
G = 

 

 
  

                                                        
كليـــة اإلدار    –األمـــري شـــال ،  اضـــرات يف التنميـــة االقتصـــادية ألقيـــت علـــ  طلبـــة الـــدكتوراجل يف قســـم االقتصـــاد  عبـــد آمـــا  -6

 .2995 – 2996جامعة بغداد، للعا  الدراس   –واالقتصاد 
ـــة والسياســـة، ترمجـــة وتعريـــ   مـــد إبـــراهيم منصـــور، دار املـــريخ للنشـــر ماينـــل ابـــدمجان، -5 ، الـــرا ، االقتصـــاد النلـــ  النظري
 .658. ص 2999
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وه ا يع  أن معد  منو النات  القوم  ملأو النـات  احمللـ  اإلمجـايلو يعتمـد علـ  معـد  االدخـار طـردا 
دومـــارو أن حتقـــ  عمليـــة النمـــو تتطلـــ  زاد   –ومعامـــل رأس املـــا  عنســـيا. وعليـــ  يبـــن منـــوذج ملهـــارود 

إىل النــات  ملمعامــل رأس االدخــار ومــن ح االســت مار لــ اد  وتــري  النمــو االقتصــادي. أمــا نســبة رأس املــا  
 املا و فإن  ببساطة مقياس إلنتاجية االست مار أو رأس املا .

 -نظرية اإلنتاج النيوكالسيكية: -املطلب الثاني:
أدى االهتما  ابلنمو إىل تواصل البح  عن مصادرجل من غري االست مار، وانصبت جهود الباح ن يف 

، لنوهنــا تعـرب عــن تنـاق  اإلنتاجيــة احلديـة لعنصــر اإلنتــاج هـ ا املضــمار علـ  دوا  اإلنتــاج النيوكالسـينية
املتغري، ب بـات العوامـل األخـرى، مـن  حيـة، وتطويعهـا مـن  حيـة أخـرى لتنسـجم مـ  التيـار السـائد حـو  
التوزيــ  الــوظيف  للــدخل: األجــر يســاوي اإلنتاجيــة احلديــة للعمــل، والــربح يســاوي اإلنتاجيــة احلديــة لــرأس 

 .و4ملاملا 
نظريــة اإلنتــاج النيوكالســينية، نقطــة حتــو  حنــو اجتــاجل جديــد يف حي يــات االقتصــاد النلــ ، أصــبحت 

وحتظــ   تيــة خاصــة مــن بــن هــ جل املواضــي  مســالة التقــدير النمــ  ملســاتة كــل عامــل مــن عوامــل النمــو 
إلنتــاج االقتصـادي. وابتـت فنـر  دالـة اإلنتــاج األسـاس حلـل هـ جل املسـالة. ويف هــ ا اإلطـار حتولـت نظريـة ا

النيوكالسـينية إىل نظريــة للنمــو بفعــل اســت دامها يف حتليــل مسـائل االقتصــاد النلــ . وينمــن جــوهر هــ ا 
التحو  يف االنتقا  من مسالة حتديد أسعار عوامل اإلنتاج وتربير توزي  الدخل القائم إىل ا  النمو عل  

 .و3ملمستوى االقتصاد النل 
 –ا يف التحليل النظري واالحصـائ ، هـ  دالـة إنتـاج ملكـوب ومن أك ر دوا  اإلنتاج شهر  واست دام

مبسـاعد  عـام الراضـيات كـوب  (Paul.H.Douglas)دوكالصو. إذ قا  االقتصادي األمرينـ  دوكـالص 
(Charles.W.Cobb)   واختـ ا يف التحليـل الصـيغة املدرجـة يف أد جل 2918بتحليل دالة اإلنتاج يف عـا ،

 دوكالص ل نتاج". –وب املعروفة حتت تسمية "دالة ك
 (The Cobb – Douglas Production Function)  

Y = A        

 -إذ أن:
L, K,Yل النات  ورأس املا  والعمل عل  التوايل   : 

A  معامل التناس :(Proportionality Factor).ويعنس ه ا املعامل كفاء  اإلنتاج . 
α املرونة اجل ئية للنات  ابلنسبة ملدخل رأس املا  ابفرتا  ثبات العمالة : 
β. املرونة اجل ئية للنات  ابلنسبة ملدخل العمل ابفرتا  ثبات رأس املا : 

                                                        
 .275. ص1126عل ، االست مار األجني والنمو وسياسات االستقرار االقتصادي، دار النت ، كربالء،  أيبد بريه  -4
تطـــور النين يــة والرتكيـــ  النالســين  اجلديـــد، ترمجـــة وتقــدغ د. عـــار  دليلـــة، دار  –، النين يــة احلدي ـــة ايرينــا . أسادتشـــاا -3

 .81. ص2939، الطليعة، بريوت
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بـن الصــفر والواحـد، وذلـك لتحقيـ  فرضـيي إجيابيـة القيمــة  α، βويفـرت   ن تـرتاوث قيمـة كـل مـن 
احلريـــة للعمـــل ورأس املـــا  ال ابـــت ومنـــو النـــات  املتبـــاطئ نتيجـــة زاد  عـــدد العـــاملن أو رأس املـــا  ال ابـــت 

 مبعدالت منو  بتة.
 -معاين اقتصادية أخرى تتم ل مبا أييت: α، βوتعط  كل من املعلمتن 

إذ تنـــــــون حصــــــة رأس املـــــــا  ، K ،L  التوزيــــــ  النســـــــبية للعنصــــــرين إن املعلمتــــــن تظهــــــران حصـــــــ .2
 

   
 وحصة العمل 

   
. 

 مينن االستفاد  من النسبة  .1

 
يف قياس ك افة رأس املا  أو ك افة العمل ملنسبياو، فارتفاع ه جل النسبة  

 يشري إىل ك افة رأمسالية أكرب، وابلعنس فإن اُنفاضها يد  عل  ك افة عمالية أكرب.
𝛼)يعطـــ  جممـــوع  .7  β   داللـــة عـــن مـــدى اســـتجابة النـــات  لتغـــرّي نســـي يف املـــدخالت، فـــإذا كـــان

اجملموع يساوي واحـد، فـإن ذلـك يعـ  انـ  مبضـاعفة املـدخالت سـتتم مضـاعفة النـات ، وثالثـة أم ـا  
املــدخالت ســيعط  ثالثــة أم ــا  النــات  وهنــ ا. أمــا إذا كــان اجملمــوع أقــل مــن واحــد فينــون املعــد  

ـــات . وأخـــريا إذا كـــان مت ناقصـــا، مبعـــا أن زاد  املـــدخالت بنســـبة معينـــة تـــؤدي إىل زاد  أقـــل يف الن
اجملموع أكرب من واحد فسينون املعد  مت ايدا، أي أن زاد  املدخالت بنسبة معينة تؤدي إىل زاد  

 . و8ملأكرب يف النات 
دوكــالصو هــ  إحــدى الــدوا  غــري اخلطيــة، لــ لك ال مينــن اســتعما   –ومبــا أن دالــة إنتــاج ملكــوب 

لتقـــدير قيمـــة  (OLS)(Ordinary Least Squares Method)طريقـــة املربعـــات الصـــغرى االعتياديـــة 
 -املعلمات فيها، إال بعد حتويلها إىل صيغة خطية، وه ا يتم من خال  تغيري الصيغة الالخطية:

Y = A          

 -طية ابست دا  أسلوب اللوغاريتم: إىل صيغة خ
Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + Ln U 

وهـو املتغـري الـ ي يعـرّب عـن العوامـل  (Random Variable)مي ل املتغري العشوائ   (U)علما ان الرم  
املــؤثر  يف النــات  الــي م تــرد كمتغــريات مســتقلة يف النمــوذج كــان تنــون جمهولــة أو غــري قابلــة للقيــاس أو ال 

 تتوافر البيا ت النافية عنها.
دوكالص مينن فرز أثر كل من رأس املا   –يتضح من خال  ما تقد  ان  ابست دا  دالة إنتاج كوب 

اكم والعمـل يف النـات . وذلـك يف ظـل افـرتا  ثبـات املسـتوى العلمـ  والتننولـوج . إال أن الواقـ  غـري املـرت 
ذلــك، إذ أن التقــد  العلمــ  والتننولــوج  يعــد ســببا يف حتســن فاعليــة العمــل وأدوات اإلنتــاج ملرأس املــا  

                                                        
االقتصاد القياس ، اجلـ ء األو ، تعريـ  ومراجعـة أ. .د.هنـد عبـد الغفـار عـود ، أ.د.عفـا  علـ  حسـن الـد ،  جوجارات، -8

 .186. ص1125دار املريخ للنشر، الرا ، 
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دير نفســها مــن العمــل ورأس ال ابــتو. وهــ ا يعــ  ارتفاعــا يف مــردود العمليــة اإلنتاجيــة عنــد اســت دا  املقــا
 املا .

وابلنظـــر إىل أتثـــري ثقافـــة الفـــرد العامـــل ومســـتواجل التعليمـــ  ومهارتـــ  ومســـتوى تدريبـــ  وأتهيلـــ  وكـــ لك 
تننولوجيا اإلنتاج وأسالي  التنظيم..... يف مـردود العمليـة اإلنتاجيـة، فإنـ  البـد مـن األخـ   ـ جل العوامـل 

ج إىل جانــ  العمــل ورأس املــا . وللســهولة مت التعبــري عــن جممــل بوصــفها متغــريات مســتقلة يف دالــة اإلنتــا 
العوامل سالفة ال كر بوساطة متغري مستقل واحد مي ل التقـد  العلمـ  والتننولـوج ، وبـ لك دخلـت دالـة 

 اإلنتاج يف الطور الدينامين .
 Time)دوكـــالص يف صـــور  اجتـــاجل عـــا   –إىل دالـــة كـــوب  (T)وعليـــ  مينـــن إضـــافة املتغـــري ال الـــ  

Trend) 
 :و9مللتصبح الصيغة اجلديد  للدالة غري اخلطية

Y = A           

 عنصر ال من (t)حي  أن: 
(r)  معامل التقد  العلم  والتننولوج 
(e)  اللوغاريتم الطبيع 

 وبتحويلها إىل الصيغة اخلطية ابست دا  اللوغاريتم تصبح:
Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + r t 

 -إمكانية تطبيق أدوات التحليل االقتصادي الكلي يف اقتصاد نام: -املطلب الثالث:
اآلن وبعد مناقشة بعا الطروحات النظرية املتعلقة ابلنمو االقتصادي وقبـل االنتقـا  لوضـعها موضـ  

شاكل التطبي  البد من طرث التساي  عن صلة النظرات واألدوات املالوفة للتحليل االقتصادي النل  ابمل
 املتعلقة ابلبلدان النامية.

الشــك أن اخللفيــة الــي تســتند إليهــا النظــرات االقتصــادية املالوفــة، هــ  اقتصــادات متقدمــة، اكتمــل 
جهازها اإلنتاج  وبنيتها األساسية وتنظيماما املؤسسية، وبق  البح  عـن وسـائل العـالج واإلصـالث ملـا 

مشاكل أو اختالالت. فهل معا ذلك انعدا  الرابطة  اما  قد يتعر  إلي  ه ا النيان الناض  املعقد من
بن تلك النظرات وبن واق  البلدان النامية، الي تفتقد الن ري من مسـات االقتصـادات املتقدمـة  اإلجابـة 
عل  ه ا التساي  ابلنف  ينقصها الواقعية، أما اإلجابة ابإلجياب فيشو ا املبالغة، إذ أن هناك علـ  األقـل 

س واستنتاجات مينن اخلروج  ا من تلك النظـرات تسـهل مـن تنـاو  القضـاا االقتصـادية يف البلـدان درو 
 النامية.

                                                        
 -ومل يد من التفاصيل انظر: (J. Tinbergen)ه جل املعادلة من قبل االقتصادي اهلولندي جان تنربكن  طبقت -9

Jan Tinbergen, Selected Papers, Amsterdam, 1959. P 193. 
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ولالســـتدال  علـــ  ذلـــك مينـــن مناقشـــة بعـــا األفنـــار، إذ قـــد يبـــدو احلـــدي  مـــ ال عـــن فنـــرٍ  نظريـــٍة 
االقتصــادي متســما "كاملضــاعف" عب ــا المعــا لــ ، والشــك يف صــحة هــ ا التصــور حينمــا ينــون اإلطــار 

بضعف الطاقات اإلنتاجية، وتدين فرص النشاط امل مر والدور املضلل ملؤشرات الربح. ولنـن مـ  ظهـرت 
إىل الوجــود مشــاري  خطــة إمنائيــة واضــحة ومتناملــة اجلوانــ ، أصــبح احلــدي  عــن املضــاعف وفاعليتــ  ذا 

العر " فإن عمل املضـاعف يعـرّب عـن معا، فإذا كان خل  األنشطة اإلنتاجية اجلديد  يعرّب عن جان  "
القوى املقابلة "الطل ". وإذا كان السوع احملل  ليس ابلنموذج النايف لتحقي  التنمية، إال أن  يقو  بدور 

 ل  أتيت  يف حتريك القوى الدافعة إلي .
 البلدان وهنا أيضا تظهر احلاجة ملحة إىل رف  مستوى النفاء  اإلنتاجية كقضية هلا أتيتها اخلاصة يف

الناميــة، وذلــك علــ  عنــس مــا قــد يقــا  أحيــا  مــن أن مشــنلة النفــاء  ال تطــرث نفســها إال يف مراحــل 
متقدمة من النمو. فارتفاع مستوى النفاء  اإلنتاجية يف الوقـت الـ ي يعـ  اُنفاضـا يف تنـاليف اإلنتـاج، 

عـامال هامـا يف توسـي  نطـاع السـوع ومن ح القدر  عل  توفري املنتجات الوطنية  سعار معقولـة فإنـ  يعـد 
احملل ، ال ي تتسم الدخو  في  ابالُنفا ، بل أن هناك من التجارب العملية ما يبـن اسـتفاد  بلـدان يف 

 كطور النمو مببدأ النفاء ، مبا مننها من فتح أسواع خارجيـة ملنتجامـا ذات األسـعار املن فضـة. وال شـ
ر يف متنــــاو  الــــدخو  املن فضــــة جيعــــل مــــن املمنــــن التطلــــ  إىل أن تــــوفر الســــل  احملليــــة األساســــية  ســــعا

مستوات من االدخار أك ر ارتفاعا. كما يتف  هـ ا املبـدأ مـ  القـو   ولويـة أنشـطة م ـل التعلـيم والصـحة 
 واملراف  األخرى كمتطلبات أساسية للتنمية.

  وجـود مسـتوى عـا  مـن دومارو وغريجل من أدوات التحليل الغربيـة، تفـرت  –وإذا كان منوذج ملهارود 
االدخــار، وجتعــل هــ ا املســتوى ســببا رئيســا يف حصــو  النمــو االقتصــادي، فــإن القضــية األساســية ملشــنلة 
االدخــار يف البلــدان الناميــة هــ  اتبــاع السياســة االســتهالكية املالئمــة لتعبئــة أقصــ  طاقــات االدخــار، ويف 

أا كــان فقرهــا، علــ  اجنــاز هــ جل املهمــة ألغــرا   أقصــر فــرت  زمنيــة ممننــة. ولعــل يف قــدر  كــل اجملتمعــات،
احلــروب م ــارا للتســاي  وم ال ألغــرا  التنميــة  وإذا خصصــنا العــراع بتحليــل هــ جل املشــنلة فــإن الباحــ  
يعتقــد بعــد  وجــود مشــنلة نقــ  األمــوا  الالزمــة لالســت مار يف العــراع ابعتبــارجل مــن البلــدان الريعيــة الــي 

 ائد النفطية. تعتمد اقتصاداما عل  العو 
دالـــة  أمـــا ابلنســـبة لتطبيـــ  دالـــة اإلنتـــاج علـــ  اقتصـــاد   ، م ـــل االقتصـــاد العراقـــ ، فـــيمنن القـــو  إن

ال حتمـل اـد ذامـا أي مضـمون اجتمـاع . فهـ  منـاذج راضـية  ةاإلنتاج، عموما، هـ  أدا  تننـو اقتصـادي
م  أو النــات  احمللــ  اإلمجــايل مــن جهــة تعــرّب عــن عالقــة تبعيــة بــن النشــاط االقتصــادي، ممــ ال ابلنــات  القــو 

والعوامل الي أسـهمت يف حتقيقـ  كالعمـل ورأس املـا  والتقـد  التننولـوج  مـن جهـة أخـرى. ومـن ح يـرى 
الباح   ن دالة اإلنتاج وسيلة فنية  فعة لتحليـل العمليـات اإلنتاجيـة وان درجـة الدقـة يف نتـائ  تطبيقهـا 

ل مــــن مســــتوى االقتصــــاد النلــــ  إىل مســــتوى القطــــاع والفــــرع والوحــــد  تــــ داد كلمــــا مت االنتقــــا  ابلتحليــــ
اإلنتاجية. فحينما تطبـ  دالـة اإلنتـاج علـ  نطـاع االقتصـاد النلـ ، ال ينحصـر األمـر ابلعالقـة التقنيـة بـن 
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املتغريات املسـتقلة والتابعـة، بـل تـؤثر فيهـا إىل حـد كبـري العوامـل االجتماعيـة، ومـن ح ال مينـن بلـوغ نتـائ  
 حيحة. ص

وابحملصلة مينن القو  ان حتليل عوامل النمو االقتصادي يف البلدان النامية بوسـاطة دوا  اإلنتـاج يعـد 
أمرا مفيدا، وعلي  سيحاو  الباح  وض  تطبيقات  عل  صعيد قطـاع  متنـاوال القطاعـات الـي تعـد رائـدً  

تقدمــةو متم لــة بقطــاع  الصــناعة يف النمــو االقتصــادي ملعلــ  صــعيد العديــد مــن االقتصــادات وال ســيما امل
 التحويلية وال راعة. 

 المبحث الثاني: الجانب التطبيقي:

من املعلو  أن االقتصاد العراق  هو اقتصاد ريع  يعتمد ابلدرجة الرئيسة عل  العوائد النفطية، فما زا  
ايل، يف حن ما تـ ا  قطاع الصناعة االست راجية ملالتعدينو يشنل النسبة العظم  من النات  احملل  اإلمج

القطاعــات الســلعية ملغــري النفطيــةو وخباصــة قطــاع  ال راعــة والصــناعة التحويليــة تشــنل نســبة متدنيــة مــن 
و ترليـــون دينـــار ابألســـعار اجلاريـــة يف عـــا  271.4النـــات  احمللـــ  اإلمجـــايل. فقـــد بلـــ  هـــ ا النـــات  عمومـــا مل

%و. أما النشاط ال راع  فاسهم بنسـبة 67.7، احتل قطاع التعدين الصدار  في  إذ أسهم بنسبة مل1119
%و. ويف 1.4%و، بينما م تتعد مساتة نشاط الصناعة التحويليـة يف النـات  احمللـ  اإلمجـايل نسـبة مل5.1مل

ــــ  اإلمجــــايل إىل مل 1127عــــا   ــــات  احملل ــــار ومبعــــد  زاد  ســــنوية مقــــدارها 137.4وصــــل الن ــــون دين و ترلي
%و، ويعود سب  ه ا االرتفاع 64.1طاع التعدين من  نسبة مل[، احتل ق1119%و ابلقياس لعا  13.6مل

إىل االرتفـــاع احلاصـــل يف أســـعار الـــنفط بـــن  1127، 1119يف نســـبة مســـاتة هـــ ا القطـــاع بـــن عـــام  
ارتفــ  إىل  1119و دوالر ســنة 42.1الســنتن }إذ كــان معــد  ســعر برميــل الــنفط لســلة خامــات أوبــك مل

وه ا يعنس تبعيـة االقتصـاد  و21مل%و{28.6  سنوية مقدارها ملبنسبة زاد 1127و دوالر سنة 215.9مل
العراق  شب  الناملة للقطـاع النفطـ  وانعنـاس تطـورات السـوع العامليـة للـنفط والظـرو  املـؤثر  عليـ  علـ  

 االقتصاد العراق .
ملمقارنـة  1127أما ابلنسبة لنشاط  قطاع ال راعة والصـناعة التحويليـة فاُنفضـت مسـاتتهما يف عـا  

 %و للقطاعن عل  التوايل.1.7%و مل6.8و لتبل  مل1119عا  ب
تعنــس هــ جل النســ  اخــتالال واضــحا يف هينليــة االقتصــاد العراقــ ، إذ لــيس مــن املنطقــ  أن تنــون 
مساتة قطاعات اإلنتاج السلع  وخباصة ال راعة والصـناعة التحويليـة ملالـي يفـرت  أن تنـون قائـد  للنمـو 

 تواض .االقتصاديو،   ا الشنل امل
القطاعن السلعين بصور  است نائية  نمن ه ا املنطل ، يعتقد الباح  بضرور  أن جيري االهتما    ي

وبدراسات معمقة من أجل النهو   ما. ومن ذلـك حتديـد املصـادر أو العوامـل احملـدد  لنمـو القطـاعن، 
 ومدى فاعلية االست مار يف كل واحد منهما.

                                                        
 .797. اجلداو  اإلحصائية. ص1126العري، التقرير االقتصادي العري املوحد لعا   صندوع النقد -21
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احــــ  حســــاب معامــــل رأس املــــا  علــــ  املســــتوى القطــــاع  للصــــناعة ويف هــــ ا اإلطــــار ســــيحاو  الب
دومارو، فضال عن تطبي  دالة إنتاج  –التحويلية وال راعة، وقياس معد  النمو فيهما وفقا لنموذج ملهارود 

 دوكالصو لتحديد األتية النسبية لنل عامل من عوامل اإلنتاج. –ملكوب 
 دومار(: –ق نموذج )هارود حساب معامل رأس املال وتطبي -املطلب األول:

تؤثر فاعلية االست مار بشنل واضح عل  معـدالت النمـو االقتصـادي ومـدى التطـور الـ ي حيصـل يف 
النات  احملل  اإلمجايل، ومن ح فإن العالقة بن ال اد  احلاصلة يف النات ، وبـن حجـم االسـت مار املطلـوب 

النفاء  االقتصادية لالست مارات، وابلتاكيد تنون ه جل ل لك تعد من املؤشرات اهلامة الي تعنس مدى 
العالقة أفضل كلمـا أمنـن حتقيـ  زاد  أكـرب يف النـات  ابسـت دا  حجـم أقـل مـن االسـت مارات، إذ يـؤدي 
ذلــك إىل التــاثري إجيابيــا علــ  قيمــة معامــل رأس املــا  وجيعلهــا من فضــة بدرجــة أكــرب، ممــا يــد  علــ  زاد  

 .و22ملفاعلية االست مارات
 -:و21ملويت   معامل رأس املا  أنواع عد 

: ومي ــل العالقـة بــن (Incremental Capital Output Ratio)املعامـل احلــدي لـرأس املــا   -أوال:
 -اإلضافة إىل رأس املا  يف فرت  زمنية معينة، والنات  أو الدخل اإلضايف املتحق . أي أن:

I.C.O.R= 
  

  
 

 -إذ أن:
 ال ابت ملاالست مار السنويو = تنوين رأس املا    
 = التغري احلاصل يف النات  أو الدخل  
: ومي ـل العالقـة بـن تـراكم (Average Capital Output Ratio)املعامل املتوسط لرأس املا   - نيا:

 -رأس املا  املتنون خال  فرت  زمنية معينة و ت  تلك الفرت  أي أن:
A.C.O.R = 

 

 
 

 -إذ أن:
K املا   = تراكم رأس 
Y النات  أو الدخل = 

ومــن اجلــدير ابلــ كر، بصــور  عامــة، ان معامــل رأس املــا  احلــدي حيظــ   تيــة أكــرب واســت دا  أوســ  
ملمقارنـــة ابملعامـــل املتوســـط لـــرأس املـــا و لتحديـــد معـــد  االســـت مار وتوزيعـــ  بـــن القطاعـــات االقتصـــادية، 

                                                        
و، جملــــة 2993 – 2986حســــن يــــونس، ملمعامــــل رأس املــــا  وفعاليــــة االســــت مارات يف االقتصــــاد العراقــــ  للفــــرت   عـــد ن -22

 .54. ص1111و، 6السنة مل –و 25ت اقتصادية، بيت احلنمة، بغداد، العدد ملدراسا
 .58-53نفس . ص  املصدر -21
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لت طـــيط، ابلنظـــر لنونـــ  يركـــ  علـــ  مقـــدار وكـــ لك لتحديـــد معـــد  النمـــو االقتصـــادي يف إطـــار عمليـــة ا
اإلضافة أو التغرّي ال ي حيصل يف النات  أو الدخل، عندما يتغري االست مار مبقدار معـن، وهـ ا مـن شـان  
أن يســهل مــن متابعــة مــدى تطــور العالقــة بــن االســت مار اإلضــايف والنــات  اإلضــايف النــاجم عنــ ، إذ تتغــري 

 حلة تنموية إىل أخرى.نسبة رأس املا  / النات  من مر 
 – 1116واساب معامل رأس املا  احلدي يف قطاع الصناعة التحويلية العراق  خال  مـد  البحـ  

و كمتوســــط وهــــ ا يعــــ  احلاجــــة إىل 9.87و، يتبــــن انــــ  كــــان حــــوايل مل2، واملوضــــح يف اجلــــدو  مل1127
و وحــد  مــن رأس املــا  لــ اد  النــات  بوحــد  واحــد . وهــو أفضــل مــن م يلــ  خــال  املــد  الســابقة 9.87مل

 و75و وال ي يد  عل  حاجة كبـري  لوحـدات رأس املـا  تصـل إىل مل75.11والبال  مل 1111 – 2993
 وحد  للحصو  عل  وحد  واحد  فقط من النات .

 =G)دومار املشار إليها سابقامل –وعند تطبي  معادلة النمو االقتصادي األساسية يف منوذج هارود 
 

 
و،  1.68يالحـظ اهنـا كانـت مل 1127 – 1116عل  قطاع الصناعة التحويلية يف العراع، خال  املد   

 كما موضح يف اجلدو  امل كور.
و، يالحـــظ أن 1جـــراء احلســـاابت ذامـــا علـــ  قطـــاع ال راعــة يف العـــراع كمـــا يعنســـها اجلـــدو  ملوعنــد إ

و أي أن إنتـــاج 2.46حـــوايل مل 1127 – 1116معامـــل رأس املـــا  احلـــدي كـــان يف الفـــرت  قيـــد البحـــ  
و وحـــد  رأس املـــا ، بينمـــا كـــان هـــ ا املعـــد  يف وضـــ  أفضـــل خـــال  املـــد  2.46وحـــد  واحـــد  يتطلـــ  مل

و مبعـــــا ان بلــــوغ وحـــــد  واحــــد  مــــن النـــــات  حيتــــاج فقـــــط إىل 1.71، إذ كــــان قرابــــة مل1111 – 2993
 %و وحد  من رأس املا .71مل

 –، حســ  معادلـة هــارود 1127 – 1116أمـا ابلنسـبة لقيــاس معـد  النمـو يف هــ ا القطـاع للمـد  
 و.1.658دومار فبل  مل
التحويليـة يف العـراع للسـنوات و حساب معامل رأس املا  ومعد  النمـو يف قطـاع الصـناعة 2جدو  مل

2993 – 1127 
 ململيون دينارو

 السنة

النــــــــات  احمللــــــــ  
 اإلمجايل

ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 
 ال ابتة

2988=211 

إمجــــايل تنــــوين 
رأس املـــــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ال اب
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=211 

التغــــــــــري يف 
 النات 

معامــــــــــــل 
رأس 

املــــــــــــــــــــــا  
 احلدي

صـــــــــايف تـــــــــراكم 
رأس املـــــــــــــــــــــــــــا  
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=211 

معـــــــــــــــــــد  
 االست مار

معــــــــــــــد  
 النمو

1997 1708.7 33.9      
1998 1732.5 41.3 23.8 1.424    
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1999 1830.2 69.3 97.7 0.423    

2000 1748.3 135.6 -81.9 -0.846    

2001 1909.4 297.4 161.1 0.842    

2002 1740.4 566.5 -169.0 -1.760    

جممـــــــــــــــــــــوع الســـــــــــــــــــــنوات 
2998-1111 1110.1 31.7 35.019    

2004 966.6 296.6   3119 3.227  

2005 956.0 901.8 -10.6 -
27.981 3174 3.320 -0.119 

2006 1056.4 4532.2 100.4 8.982 6086 5.761 0.641 
2007 1122.4 207.2 66.0 68.670 7561 6.736 0.098 
2008 1167.3 132.5 44.9 4.615 7696 6.593 1.429 
2009 1587.5 320.7 420.2 0.315 7972 5.022 15.926 
2010 1687.5 567.0 100.0 3.207 7661 4.540 1.416 
2011 1726.8 823.0 39.3 14.427 7151 4.141 0.287 
2012 2093.2 468.0 366.4 2.246 7903 3.776 1.681 
2013 1895.7 1184.0 -197.5 -2.370 8980 4.737 -1.999 
 0.480 4.720 67303.0 9.834 929.1 9136.4 14259.4 اجملموع

و املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي ل حصــــــاء وتننولوجيــــــا 1العمــــــود مل
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجايل لسنوات متعدد .

اجلهــــــاز املركــــــ ي ل حصــــــاء وتننولوجيــــــا و املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، 7العمــــــود مل
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية لتنوين رأس املا  ال ابت لسنوات متعدد .

و املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ل حصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة 4العمــود مل
 .26-27. ص 1126 – 1112صايف الرتاكم الرأمسايل للسنوات 

 املالحظات:
 و مت حسا ا من قبل الباح 8و مل3و مل5و مل6األعمد  مل -
 النات  احملل  اإلمجايل يف السنة السابقة –التغري يف النات  = النات  احملل  اإلمجايل يف سنة معينة  -
التغري  معامل رأس املا  احلدي = إمجايل تنوين رأس املا  ال ابت ملابألسعار ال ابتةو يف سنة معينة / -

 يف النات  يف السنة الالحقة
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معــد  االســت مار = صــايف تـــراكم رأس املــا  ملابألســعار ال ابتــةو / النـــات  احمللــ  اإلمجــايل ملابألســـعار  -
 ال ابتةو

 معد  النمو = معد  االست مار / معامل رأس املا  احلدي -
 – 2993للسـنوات و حساب معامل رأس املا  ومعـد  النمـو يف قطـاع ال راعـة يف العـراع 1جدو  مل

1127 
 ململيون دينارو

 السنة

ــــــ   النــــــات  احملل
 اإلمجايل

ابألســـــــــــــــــــــــــــعار 
 ال ابتة

2988=
211 

إمجــايل تنـــوين 
رأس املــــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ال اب
ابألســـــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=
211 

التغــــــــــــــــري 
يف 

 النات 

معامـــل 
رأس 

املـــــــــــــا  
 احلدي

صـــــــايف تـــــــراكم 
رأس املــــــــــــــــــــــــا  
ابألســـــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=
211 

معـــــــــــــــــد  
االســـــت ما

 ر

معــــــــــــــــــــد  
 النمو

199
7 

4133.8 36.7 
    

   

199
8 

4475.1 28.6 341.3 0.10
8 

   

199
9 

5188.3 26.1 713.2 0.04
0 

   

200
0 

4589.0 36.0 -
599.3 

-
0.04

4 

   

200
1 

4644.0 74.5 55.0 0.65
5 

   

2002 5432.6 228.2 788.6 0.09
4 

   

جممــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــنوات 
2998-1111 393.4 1298.

8 
0.30

3 
   

2004 4521.8 10.1     4338 0.959   

2005 5939.6 710.3 1417.
8 

0.00
7 4278 0.720 101.10

6 
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200
6 

6195.9 288.9 256.3 2.77
1 4161 0.672 0.242 

200
7 

4479.7 14.1 
-

1716.
2 

-
0.16

8 
3988 0.890 -5.288 

200
8 

3889.0 20.7 -
590.7 

-
0.02

4 
3737 0.961 -

40.256 

200
9 

4020.7 4.6 131.7 0.15
7 3433 0.854 5.432 

201
0 

4712.8 140.0 692.1 0.00
7 3287 0.697 104.93

8 
201

1 
4739.7 177.0 26.9 5.20

4 3079 0.650 0.125 

201
2 

4941.4 517.0 201.7 0.87
8 3304 0.669 0.762 

201
3 

5935.8 439.0 994.4 0.52
0 3338 0.562 1.082 

اجملمـــــــــو 
.1414 2311.6 49376.4 ع

0 
1.63

5 36943.0 0.748 0.458 

و املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي ل حصــــــاء وتننولوجيــــــا 1العمــــــود مل
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجايل لسنوات متعدد .

ل حصــــــاء وتننولوجيــــــا و املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي 7العمــــــود مل
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية لتنوين رأس املا  ال ابت لسنوات متعدد .

و املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ل حصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة 4العمــود مل
 .21-9. ص 1126 – 1112صايف الرتاكم الرأمسايل للسنوات 

 الحظات:امل
 و مت حسا ا من قبل الباح 8و مل3و مل5و مل6األعمد  مل -
 النات  احملل  اإلمجايل يف السنة السابقة –التغري يف النات  = النات  احملل  اإلمجايل يف سنة معينة  -
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معامل رأس املا  احلدي = إمجايل تنوين رأس املا  ال ابت ملابألسعار ال ابتةو يف سنة معينة / التغري  -
   يف السنة الالحقةيف النات

معــد  االســت مار = صــايف تـــراكم رأس املــا  ملابألســعار ال ابتــةو / النـــات  احمللــ  اإلمجــايل ملابألســـعار  -
 ال ابتةو

 معد  النمو = معد  االست مار / معامل رأس املا  احلدي -
 -ومن خال  املؤشرات أعالجل مينن حتليل النتائ  عل  النحو اآليت:

كمـا توقـ  الباحـ ، فـإن معامـل رأس املـا  يف قطـاع الصـناعة التحويليـة كـان مرتفعـا يف مـد  البحـ   .2
و. وبطبيعــة 1111 – 2993و، وان كــان أفضــل ابلقيــاس للمــد  الــي ســبقتها مل1127 – 1116مل

احلا  ال مينن التعويل عل  ه ا التحسـن النسـي ألن الفـرت  الـي سـبقت عـا  التغيـري يف نظـا  احلنـم 
و، ه  فرت  حصار اقتصادي مشل مفاصل االقتصاد العراق  امل تلفة، تعطلت في  1117السياس  مل

ن املـواد األوليـة اخلـا  والسـل  العديد من املنشآت الصناعية، خباصة منها الي تعتمد عل  االسترياد مـ
الوســيطة، فضـــال عـــن تعـــر  العديـــد مـــن البـــا االرتنازيـــة للضـــرر، نتيجـــة للعمليـــات العســـنرية الـــي 
حصـــلت خـــال  عقـــد التســـعينيات ونتيجـــة أيضـــا لضـــعف اإلدامـــة والصـــيانة بســـب  ظـــرو  احلصـــار 

 االقتصادي.
د يف القطــاع الصــناع ، فعلــ  صــعيد م تشــهد االهتمــا  املنشــو  1117إن الســنوات الــي أعقبــت عــا  

القطـــاع العــــا  توقفــــت العديــــد مــــن املنشــــآت الصـــناعية عــــن العمــــل وأصــــبح منتســــبوها يتقاضــــون األجــــور 
والرواتــ  دون أيــة إنتاجيــة، وحــ  املنشــآت الــي اســتمرت يف العمــل فــإن الن ــري منهــا كــان أدايهــا ضــعيفا 

رنــة بتنــاليف اإلنتــاج، الســيما وان العديــد مــن املنشــآت ابملعــايري االقتصــادية، وكانــت ارجامــا متدنيــة مقا
هـــ  أصـــال عبـــار  عـــن صـــناعات جتميعيـــة، تعتمـــد علـــ  رأس املـــا  املرتفـــ  وم تـــب علـــ  دراســـات معمقـــة 
للجــدوى الفنيــة واالقتصــادية. والــ ي فــاقم مــن مشــاكل الصــناعة التحويليــة يف القطــاع العــا  هــو االنفتــاث 

م اخلــارج ، ايــ  فتحــت أبــواب االســترياد للبضــائ  والســل  امل تلفــة بعيــدا النبـري غــري املــدروس علــ  العــا
عن أية قيود كمركية أو ضوابط مستند  إىل سياسات اقتصادية منطقية األمر ال ي ساهم إبضـعا  القـو  

 التنافسية للصناعة العراقية جتاجل املنتوج األجني.
ل اجلـ ء األعظـم مـن الصـناعة العراقيـة، فـإن وإذا كان ه ا حا  القطاع الصناع  احلنوم  الـ ي يشـن

حــا  القطـــاع اخلـــاص م ينــن  فضـــل، فمـــا زا  هــ ا القطـــاع، كمـــا عــر  عنـــ ، قطاعـــا يســع  حنـــو الـــربح 
الســري  واملضــمون وقــد وجــد ضــالت  يف التجــار ، إذ انــدف  حنــو االســترياد، وخباصــة للســل  والبضــائ  ذات 

وعيـــةو مســـتغال يف الوقـــت ذاتـــ  كـــل مـــن غيـــاب التعرفـــة املنشـــا الـــرخي  ملحـــ  وان كـــان علـــ  حســـاب الن
النمركيــة مللســنوات عــد و واملســتوى املرتفــ  للطلــ  الــ ي تولــد نتيجــة الرتفــاع مســتوى األجــور والرواتــ  

 ملنتسي الدولة. ل لك ال مينن احلدي  عن قطاع صناع  ابملعا احلقيق  يف إطار القطاع اخلاص.
يف القطاع ال راع  يالحظ أن النتائ  أظهرت اجتاها مغايرا ملـا  عند حساب معامل رأس املا  احلدي  .1

، 1111 – 2993كان علي  احلا  يف الصناعة، إذ كان ه ا املعامل أفضل نسبيا خال  السـنوات 
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، ويــرى الباحــ  أن هــ ا املؤشــر يف حســاب معامــل رأس 1127 – 1116مقارنــة مــ  فــرت  البحــ  
الــ ي شــهدجل العــراع يف أثنــاء هــاتن الفرتتــن. فبســب  ظــرو  املــا  ينســجم  امــا مــ  الواقــ  ال راعــ  

احلصــار االقتصــادي الــي عاشــها البلــد يف حقبــة التســعينيات مــن القــرن املاضــ  والــي طالــت الســل  
األساســية واملــواد الغ ائيــة، والتوقــف شــب  التــا  لتصــدير الــنفط اخلــا  العراقــ ، انــدفعت الدولــة ابجتــاجل 

داعمـــة للقطـــاع ال راعـــ  مـــن خـــال  تـــوفري البـــ ور واالمســـد  ووســـائل الـــري اعتمـــاد سياســـية اقتصـــادية 
وك لك شراء احلبوب واحملاصيل من امل ارعن  سعار مدعومة، األمر الـ ي عـ ز مـن النشـاط ال راعـ  
وحّسـن مـن إنتاجيـة رأس املـا ، إىل حــد مـا، يف هـ ا القطـاع، لــ لك ظهـر هـ ا االُنفـا  يف معامــل 

ملمــد  البحــ و،  1127وحــ  عــا   1117احلقبــة ال منيــة الــي أعقبــت عــا   رأس املــا . أمــا خــال 
فحصـــلت خالهلـــا العديـــد مــــن املتغـــريات الـــي انعنســـت ســــلبا علـــ  النشـــاط ال راعـــ  واســــهمت يف 
اُنفـا  إنتاجيــة رأس املــا  ومبــا أثــر ســلبا أيضــا علـ  معامــل رأس املــا  الــ ي شــهد ارتفاعــا وان كــان 

بقة. إذ دفــ  القطــاع ال راعــ  أيضــا مثــن االنفتــاث غــري املــدروس علــ  العــام طفيفــا مقارنــة ابلفــرت  الســا
اخلارج  اي  ابتت ح  أبسط السل  ال راعية تستورد من الـدو  األخـرى وخباصـة اجملـاور  وهـ ا مـا 
جعــل املنتــوج ال راعــ  احمللــ  غــري قــادر علــ  منافســة نظــريجل األجنــي. ومــا فــاقم مــن األمــر هــو انشــغا  

املتعاقبـــة ابلوضـــ  السياســـ  واألمـــ  غـــري املســـتقر. ليلقـــ  كـــل ذلـــك بضـــالل  علـــ  الواقـــ  احلنومـــات 
ال راعـــ ، ايـــ  اُنفضـــت كفاءتـــ  االقتصـــادية عمومـــا وابت يتطلـــ  وحـــدات أكـــرب مـــن رأس املـــا  

 لتحقي  وحد  واحد  من اإلنتاج.
د مؤشر معامل رأس املا ، وعند إجراء املقارنة بن قطاع الصناعة التحويلية وقطاع ال راعة، عل  صعي .7

يالحظ أن القطاع األخـري يتفـوع علـ  القطـاع األو  خـال  سـنوات البحـ ، مبعـا أن إنتاجيـة رأس 
املــا  أفضــل يف ال راعــة وان مردودهــا اإلنتــاج  أعلــ  وهــ ا يــد  علــ  فاعليــة االســت مار يف النشــاط 

 ال راع  ابلقياس النسي م  النشاط الصناع .
دومـار علـ  كـل مـن القطـاعن تبـن أن كـل مـن القطـاعن حقـ  معـد   –هـارود عند تطبي  معادلـة  .6

و، يف حــن كــان معــد  1.68منــو مقــارب لآلخــر، إذ كــان معــد  النمــو الســنوي للقطــاع الصــناع  مل
 .1127 – 1116و خال  مد  البح  1.64النمو السنوي للقطاع ال راع  مل

قارنــة مــ  املعــد  الســنوي لنمــو الســنان يف ولنــن مــ  ذلــك يبقــ  كــل مــن هــ ين املعــدلن ضــعيفا ابمل
%و خال  سنوات البح . وه ا يد ، من  حية، عل  ضعف أداء قطاعات 7.7العراع والبال  حوايل مل

اإلنتاج السلع  الي يفرت  أن تنون قائد  للنمو االقتصادي. ومن  حيـة أخـرى، ال مينـن احلـدي  عـن 
ات املاضـية ومبـا جيعـل مسـاتتهما أكـرب يف النـات  احمللـ  هلـ ين القطـاعن خـال  السـنو  و27ملتطور اقتصـادي

 اإلمجايل.

                                                        
االقتصـادي ال يتضــمن ابلضـرور  حالـة التطــور االقتصـادي. فمؤشـر التطــور االقتصـادي يف بلـد معــن هـو أن البلــد  إن النمـو -27

 مجايل ي يد عن النمو السناين ل لك البلد.يعيش حالة تطور إذا كان النمو السنوي يف  جت  احملل  اإل
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 دوكالص(: –تطبيق دالة إنتاج )كوب  -املطلب الثاني:
 Multiple)للحصـــو  علـــ  نتـــائ  جيـــد  وأقـــرب إىل الدقـــة، عنـــد تقـــدير معادلـــة االحنـــدار املتعـــدد 

Regression) مــن وجـود سلســلة زمنيــة طويلـة. ومبــا أن البحــ  ركـ  علــ  دراســة ملـد  تقتصــر علــ  ، البـد
و لــ لك يقتضــ  األمــر توســي  السلســلة ال منيــة، وهــ ا مــا مينــن حتقيقــ  1127 – 1116عشــر ســنوات مل

 -وكاآليت:و26مل (DIZ)من خال  حتويل البيا ت السنوية إىل رب  سنوية بوساطة اتباع طريقة 
   =      + 

   

  
 (   -       

   =      + 
    

  
 (   -       

   =    + 
   

  
 (     -     

   =    + 
   

  
 (     -     

قيمة املتغري      ، tقيمة املتغري يف السنة السابقة للسنة      ، tقيمة املتغري يف السنة     -إذ أن:
 i = 1,2,3,4القيمة اخلا  للرب  قبل التعديل، علما أن    ، tيف السنة الالحقة للسنة 

و مشـاهد ، 74ل لك سـو  تتـيح هـ جل الطريقـة زاد  عـدد املشـاهدات لنـل متغـري يـتم تناولـ  لتبلـ  مل
وهو عدد جيد يساعد عل  تطبي  طرع االقتصاد القياس  م ل موضوع التنامل املشرتك، واالحندار....، 

حــال مناســبا لتجــاوز مشــنلة عــد  تــوازن البيــا ت يف اقتصــاد  احمللــ  ابلنســبة  وهــو يف الوقــت ذاتــ  يعطــ 
 للفرتات ال منية الطويلة.

، لــ لك البــد مــن حتويــل (OLS)ومبـا أن الباحــ  ســيعتمد تطبيــ  طريقــة املربعــات الصــغرى االعتياديــة 
لوغاريتمات ملكما دوكالص إىل صيغة خطية عن طري  است دا  ال –الصيغة الالخطية لدالة إنتاج كوب 

 مت ذكرجلو.
 -أما عن املتغريات املست دمة يف النموذج فه  عل  النحو اآليت:

 و211=2988: النات  احملل  اإلمجايل ابألسعار ال ابتة مل(Y)املتغري التاب   -أوال:
 -املتغريات املستقلة: - نيا:

 و211=2988: صايف تراكم رأس املا  ابألسعار ال ابتة مل(K)رأس املا   .2

                                                                                                                                            
للم يـد مــن التفاصــيل انظــر:  مــد علـ  زيــ ، االقتصــاد العراقــ  املاضــ  واحلاضـر وخيــارات املســتقبل، دار املــالك للفنــون واآلداب 

 .19-17. ص 1121والنشر، بغداد، 
14- Diz, A Money and Prices in Argentina, 1935 – 1962, Journal of Money and Banking, USA, 

1971. 
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: تعويضـــات املشـــتغلن ومبـــا أن البيــا ت املتيســـر  عـــن هـــ ا املتغــرّي هـــ  ابألســـعار اجلاريـــة، (L)العمــل  .1
لــــ لك اضــــطر الباحــــ  إىل حتويلهــــا لألســــعار ال ابتــــة عــــن طريــــ  اســــت دا  الــــرقم القياســــ  ألســــعار 

 و.211=2997املستهلك والي كانت متاحة بسنة أساس مل
 -ه ا ابلنسبة للصيغة اللوغاريتمية:

Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + Ln U 

 -، فالصيغة املطبقة ه :(T)أما عند إضافة املتغرّي املعرّب عن التقد  التننولوج  واملتم ل بعامل ال من 
Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + r t 

وبعــد إجــراء عمليــي التقــدير واالختبــار االحصــائ  والقياســ  للصــيغتن أعــالجل علــ  كــل مــن قطــاع  
مت اخلــروج ابلنتــائ  وعلــ  النحــو  (Excel)و  (Eviews 7)الصــناعة التحويليــة وال راعــة ابســت دا  بــر م  

 اآليت:
 -قطاع الصناعة الرحويلية: -أ ال:

و وكانـت 2علـ  البيـا ت الـوارد  يف امللحـ  مل (OLS)يادية مت است دا  طريقة املربعات الصغرى االعت
 -امل رجات عل  النحو االيت:

Ln Y = -1.385 + 0.240 Ln K + 0.737 Ln L  

t (-3.864) (5.467) (18.337) 

 0.950 =0.953  ̅   =R = 0.976    

F (332.836) D.W (0.156) r KL (0.537) 

  tو. فاختبـار D.Wأظهرت نتائ  التقدير واالختبار هل جل الدالة مقبولية بشنل عـا  ملابسـت ناء اختبـار 
و للمعلمتــن علــ  28.7و مل5.5احملتســبة مل t-testكــان معنــوا ملعلمــي رأس املــا  والعمــل، إذ بلغــت قيمــة 

قبـل الفـر  البـديل بوجـود اجلدولية وعلي  فإننا نرفا الفـر  العـدم  ون 1التوايل، وه  أعل  من القيمة 
عالقة ذات معنوية إحصائية بن املتغريين املستقلن واملتغري التاب  ملمبعا أن رأس املا  وك لك العمل هلمـا 

معنويـة امجاليـة عاليـة للنمـوذج، فقـد تفوقـت بشـنل كبـري  Fأثر معنوي عل  النات و. ك لك أظهر اختبار 
%و وهــ ا 5و مبســتوى معنويــة مل7.71متهــا اجلدوليــة البالغــة ملو علــ  قي771.8احملتســبة والبالغــة مل Fقيمــة 

يــد  علــ  وجــود عالقــة معنويــة بــن النــات  مــن جهــة وكــل مــن العمــل ورأس املــا  مــن جهــة أخــرى أي أن 
ممــا   ̅ ومعامــل التحديــد املعــد     النمــوذج مناســ . كمــا أن هنــاك ارتفاعــا يف قيمــة معامــل التحديــد 

نمــوذج عاليــة، مبعــا أن النســبة الغالبــة مــن التغــريات احلاصــلة يف النــات  ســببها يعــ  أن القــو  التوضــيحية لل
 التغريات يف عنصري العمل ورأس املا .
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يف  r KLو عل  قيمة 1.934يف النموذج املقدر البالغة مل Rوابلنسبة الختبار كالين فإن ارتفاع قيمة 
ــــاط اجل ئيــــة البالغــــة مل ــــاط اخلطــــ  املتعــــدد و يــــد  علــــ  عــــد  وجــــو 1.573مصــــفوفة االرتب د مشــــنلة االرتب

(Multicollinearity)   ومن ح فإن املعلمات يف النموذج غري منحاز(Unbiased). 
فإن  أظهر ارتباطا ذاتيا عاليا مما يقلل مـن كفـاء  هـ جل الدالـة انـم شـد  االرتبـاط  (D.W)أما اختبار 

 املتسلسل بن املتغريات العشوائية.
للبدء  α ،βقتصادي لنتائ  النموذج أعالجل فيمنن ابتداًء االستعانة ابملعلمتن أما ابلنسبة للتفسري اال

و، وه ا يع  أن زاد  1.16، ملαب . إذ بلغت مرونة النات  ابلنسبة لعنصر رأس املا ، والي   لها املعلمة 
%و فقـط مـ  ثبــات 16%و تـؤدي إىل زاد  نسـبية يف النـات  قـدرها مل211يف عنصـر رأس املـا  نسـبتها مل

تعرّب عن اسـتجابة النـات  للتغـري يف عنصـر العمـل أي أن زاد   βعنصر العمل، وابمل ل فإن معلمة العمل 
%و ابفــرتا  ثبــات أتثــري 36النــات  نســبتها مل %و ســو  تــؤدي إىل زاد  يف211عنصــر العمــل بنســبة مل

 عنصر رأس املا .
ولن  نستنت  حصة كل من العمل ورأس املا  يف النات  الصناع ، نقو  بتقسيم قيمـة املعلمـة املقـدر  

 -لنل من العنصرين عل  جمموع املعلمتن وكما أييت:
=  حصة رأس املا  يف النات 

 

   
  =

     

     
 =25% 

=  لعمـل يف النات أما حصة ا
 

   
  =

     

     
  =75% 

 وه ا يد  عل  أن مساتة عنصر العمل ب اد  النات  ه  ثالثة أم ا  مساتة عنصر رأس املا .
ولتاكيـد ذلــك مـن خــال  قيـاس درجــة الن افـة يف قطــاع الصـناعة التحويليــة، وهـل أن هــ ا القطــاع ذو  

     أي مل βعلـــ   αك افـــة عمـــل أ  رأس مـــا ، نقـــو  بتقســـيم املعلمـــة 

     
و وهـــ ا يعـــ  أنـــ  قطـــاع  1.77= 

 و.1.77 < 2ك يف العمل نسبيا ألن مل
فتقـاس بوسـاطة مجـ  مـرو ت النـات  يف النمـوذج  أما عن درجـة العائـد إىل السـعة يف القطـاع الصـناع 

 -املقّدر، أي:
α                      

%و ســــتؤدي إىل زاد  النــــات  بنســــبة 211وهـــ ا يعــــ  ان زاد  كــــل مــــن العمــــل ورأس املـــا  بنســــبة مل
%و، أي ان معد  النمو يف النات  أبطا بقليل من معد  النمو يف العمل ورأس املا  معا، األمر 1.933مل

 ال ي يد  عل  وجود حالة تناق  العائد إىل السعة يف ه ا القطاع.
 – 1116و: اإلنتاجيــــة احلديــــة لــــرأس املــــا  والعمــــل يف قطــــاع الصــــناعة التحويليــــة للمــــد  7جــــدو  مل

1127 
 ململيون دينارو

ـــــــــاجتعويضـــــــــــــــــــــــــات الــــرقم القياســــ  تعويضـــــــــــــــــات صـــــــــايف تـــــــــراكم النــــــــات  احمللــــــــ   السنة ـــــــــاجاإلنت اإلنت
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اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=211 

(Y) 

رأس املـــــــــــــــــــــــــــا  
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ابتةال 
2988=211 

(K) 

املشـــــــــــــــــــــتغلن 
ابألســــــــــــــــــــــعار 

 اجلارية
 

(W) 

ألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار 
 املستهلك
2997=211 

 
(P) 

املشـــــــــــــــــــــــــــــتغلن 
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2997=211 

(L) 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
احلديـــــــــــــة 
لـــــــــــــــــــرأس 

 املا 
ملوحــــــــــد  

 إنتاجو
α 

  

  

 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
احلديـــــــــــــة 

 للعمل
ملوحــــــــــد  

 إنتاجو
 

β 
  

  

 
2004 966.6 3119 482521.0 8815.6 5473.5 0.074 0.130 
2005 956.0 3174 646777.7 12073.8 5356.9 0.072 0.132 
2006 1056.4 6086 841423.3 18500.8 4548.0 0.042 0.171 
2007 1122.4 7561 1099474.3 24205.5 4542.2 0.036 0.182 
2008 1167.3 7696 1580076.6 24851.3 6358.1 0.036 0.135 
2009 1587.5 7972 2007971.7 24155.1 8312.8 0.048 0.141 
2010 1687.5 7661 1982915.3 24748.5 8012.3 0.053 0.155 
2011 1726.8 7151 2455666.4 26133.3 9396.7 0.058 0.135 
2012 2093.2 7903 2928873.2 27716.0 10567.4 0.064 0.146 
2013 1895.7 8980 2423835.3 28230.3 8585.9 0.051 0.163 

و املصــدر: وزار  الت طــيط والتعــاون اإلمنــائ ، اجلهــاز املركــ ي ل حصــاء وتننولوجيــا 6و مل1العمــودان مل
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجايل لسنوات متعدد .

اجلهــاز املركــ ي ل حصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة و املصــدر: وزار  الت طــيط، 7العمــود مل
 . 26-27. ص 1126 – 1112صايف الرتاكم الرأمسايل للسنوات 

و املصدر: وزار  الت طيط، اجلهاز املرك ي ل حصاء، اجملموعة اإلحصائية السـنوية لسـنوات 5العمود مل
 متعدد ، األرقا  القياسية.

 املالحظات:
 و مت حسا ا من قبل الباح 8و مل3و مل4األعمد  مل -
تعويضات املشتغلن ابألسعار اجلارية تعويضات املشتغلن ابألسعار ال ابتة =  -

الرقم القياس  ألسعار املستهلك
  

  مل 1.161اإلنتاجية احلدية لرأس املا  =  -

  
 و

  مل 1.373اإلنتاجية احلدية للعمل =  -

  
 و
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، كمــا 1116و وحــد  إنتــاج يف عــا  1.136لــرأس املــا  مل ، فبلغــتو25ملأمــا يف مؤشــر اإلنتاجيــة احلديــة
إىل  1127و، ح سـجلت اجتاهـا عامـا متناقصـا خـال  مـد  البحـ  لتصـل يف عـا  7يتضح مـن اجلـدو  مل

، 1113و وحــد  إنتـــاج، وقـــد وصـــلت اإلنتاجيـــة احلديـــة لـــرأس املـــا  أدىن مســـتوى هلـــا يف عـــام  1.152مل
إلنتاجية احلدية للعمـل فتصـاعدت خـال  سـنوات البحـ  و وحد  إنتاج، أما ا1.174إذ بلغت مل 1118

و 1.247و إىل مل1.271بشـــنل ملحـــوظ، كمـــا يظهـــر مـــن اجلـــدو  املـــ كور نفســـ ، ايـــ  ارتفعـــت مـــن مل
، إذ وصــــلت إىل 1113علــــ  التــــوايل، وبلغــــت ذرومــــا يف عــــا   1127، 1116وحــــد  إنتــــاج يف عــــام  

و وحــد  1.271، والـ ي بلغـت فيـ  مل1115  و وحـد  إنتـاج. أمـا أقـل مسـتوى هلـا فنـان يف عـا1.281مل
 إنتاج.

وعلــ  الــرغم مــن هــ ا الت بــ ب لنــن مــن الواضــح أن اإلنتاجيــة احلديــة للعمــل فاقــت اإلنتاجيــة احلديــة 
 لرأس املا  يف سنوات البح  مجيعها.

يف النموذج ليعـرب عـن عامـل التقـد  التننولـوج  إىل جانـ  عنصـري رأس  (T)وإبدخا  عنصر ال من 
 -والعمل، فقد ظهرت نتائ  التقدير واالختبار عل  النحو اآليت:املا  

Ln Y = 0.259 + 0.172 Ln K + 0.607 Ln L + 0.006 t  

t (0.487) (4.165) (12.500) (3.751) 

 0.964= 0.967  ̅   =R = 0.983    

F (314.086) D.W (0.291) 

r KL (0.537) r KT (0.651) r LT (0.806) 

مرتفعـة ملوتتجـاوز  tواضح من خال  ه ا النموذج أن االختبارات اإلحصائية مشجعة، فقيمة اختبـار 
احملتسـبة أعلـ  بن ـري  Fو وتد  عل  معنوية املعلمـات الـ الو للمتغـريات املسـتقلة، وقيمـة اختبـار 1العدد 

ة للنمــوذج مرتفعــة كمــا مــن القيمــة اجلدوليــة وهــ ا مــا يظهــر معنويــة كبــري  للنمــوذج كنــل، والقــو  التوضــيحي
ممــا يـد  علـ  عــد  وجـود مشـنلة االرتبــاط  r KLعلـ   R. وتتفــوع قيمـة   يعنسـها معامـل التحديـد 

اخلطــ  املتعــدد حســ  اختبــار كاليــن. فقــط تبقــ  امل لبــة الوحيــد  يف النمــوذج واملتم لــة يف اُنفــا  قيمــة 
(D.W) من دقة النتائ  املست رجة.، حي  تد  عل  وجود مشنلة االرتباط ال ايت، ومبا يقلل 

وابلنســبة للمعلمــات املقــدر  فواضــح أن الــ ي يــؤثر يف النــات  الصــناع  هــو لــيس التقــد  التننولــوج  
و، بــل هــو النميــات املســت دمة مــن عنصـــري 1.114ملبنــل مضــامين  املــ كور و والــ ي بلغــت معلمتـــ  مل

و يف حـــن 1.23معلمــة رأس املــا  ملالعمــل ورأس املــا ، واــدود مقاربــة للنمــوذج الــ ي ســبق ، إذ بلغــت 

                                                        
دوكــالص وتســاوي مرونــة النــات  للعنصــر اإلنتــاج   –اإلنتاجيــة احلديــة مــن خــال  التفاضــل اجل ئــ  لدالــة كــوب  تســت رج -25

 ملالعمل أو رأس املا و مضروب يف اإلنتاجية املتوسطة للعنصر.
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%و علـــ  38%و مل11و، أي أن حصــة رأس املـــا  والعمــل يف النــات  هــ  مل1.42بلغــت معلمــة العمــل مل
 الرتتي .
 -قطاع الزراعة: -اث يا:

و وكانـت 2علـ  البيـا ت الـوارد  يف امللحـ  مل (OLS)مت است دا  طريقة املربعات الصغرى االعتيادية 
 -امل رجات عل  النحو االيت:

Ln Y = -2.724 + 0.704 Ln K + 0.587 Ln L  
t (-2.233) (7.172) (7.844) 

 0.705= 0.722  ̅  = R = 0.849    
F (42.759) D.W (0.184) r KL (- 0.323) 

العمو  جيد  يف النمـوذج اخلـاص ابلقطـاع ال راعـ . ابلنسبة إىل االختبارات اإلحصائية، فالنتائ  عل  
و علــ  التــوايل، وتــا قيمتــان 3.86و مل3.23احملتســبة لنــل مــن معلمــي رأس املــا  والعمــل كانــت مل tفقيمــة 

%. كـ لك فـإن 5و عنـد مسـتوى معنويـة 2.493والـي تبلـ  مل tمرتفعتان مقارنة ابلقيمة اجلدولية الختبـار 
األخــرى مرتفعــة وتــد  علــ  معنويــة إمجاليــة للنمــوذج. أمــا ابلنســبة ملعامــل  و هــ 61.34احملتســبة مل Fقيمــة 

و فهــو يشـري إىل قــو  توضــيحية جيـد  لنــل مــن عنصـري العمــل ورأس املــا  يف 1.31البــال  مل   التحديـد 
 التاثري عل  النات .

، فـاوال ال وابلنسبة للمشـاكل اإلحصـائية فيبـدو أن األمـر ال رتلـف ك ـريا عـن منـوذج القطـاع الصـناع 
يف  r KLو هـو أعلـ  مـن قيمـة 1.85البـال  مل Rوجود ملشنلة االرتباط اخلط  املتعدد، فمعامـل االرتبـاط 

. أما مشنلة االرتباط ال ايت فواضح أن النموذج يعـاين منهـا (0.32-)مصفوفة االرتباط اجل ئية الي بلغت 
 و األمر ال ي يقلل أيضا من دقة النتائ  املست رجة.1.28البالغة مل (D.W)استنادا إىل اُنفا  قيمة 

و 1.316مل αوخبصوص التفسري االقتصادي لنتائ  النموذج يف القطاع ال راع . فنانت قيمة املعلمة 
%و ســــو  يرتتــــ  عليهــــا زاد  يف النــــات  بنســـــبة 211وهــــ ا يعــــ  أن زاد  عنصــــر رأس املــــا  بنســــبة مل

و، أي أن زاد  عنصـر العمـل 1.583بلغـت مل β%و ب بات عنصر العمل. ك لك فإن قيمة املعلمـة 31مل
 ا .%و م  ثبات عنصر رأس امل59%و سو  تؤدي إىل ارتفاع مستوى النات  بنسبة مل211بنسبة مل

أمـا ابلنسـبة حلصــة كـل مـن رأس املــا  والعمـل يف النـات  ال راعــ ، كمـا تعنسـها نتــائ  النمـوذج املقــدر 
 -فه :

=  حصة رأس املا  يف النات 
     

     
  =55% 

=  حصة العمل يف النات 
     

     
  =45% 
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 وهـ ا يعـ  أن القطــاع ال راعـ  ذو ك افــة رأمساليـة فبقســمة 

 
     مل 

     
و تظهـر النتيجــة أكـرب مــن 2.1=  

 و، أي أن معلمة رأس املا  أكرب من معلمة العمل.2.1 > 2واحد مل
وابلنسبة إىل درجة العائد إىل السعة يف القطاع ال راع  كمـا يظهرهـا النمـوذج املقـدر، والـي تقـاس مـن 

 -أي أن: α ،βخال  مج  املعلمتن 
0.704 + 0.587 = 1.291 

%و ســـو  تـــؤدي إىل زاد  211كـــل مـــن عنصـــري العمـــل ورأس املـــا  بنســـبة ملوهـــ ا معنـــاجل أن زاد   
 %و، أي أن القطاع ال راع  مير مبرحلة ت ايد العائد إىل السعة.219النات  بنسبة أكرب مقدارها مل

أمـــا اإلنتاجيـــة احلديـــة لعنصـــري اإلنتـــاج، فواضـــح أن هنـــاك تفوقـــاً ل نتاجيـــة احلديـــة لـــرأس املـــا  علـــ  
و. فبالنسـبة ل نتاجيـة 6ة للعمل عل  مدار سنوات البح ، كما هـو واضـح مـن اجلـدو  ملاإلنتاجية احلدي

و وحــد  2.151، ح زادت لتبلــ  مل1116و وحــد  إنتــاج يف عــا  1.376احلديــة لــرأس املــا  فإهنــا بلغــت مل
 ، عل  الرغم من االُنفا  ال ي شهدت  بعا السنوات. 1127إنتاج يف عا  

و يف عـــام  1.114و إىل مل1.291ديـــة للعمـــل شـــهدت زاد  طفيفـــة مـــن ملابملقابـــل فـــإن اإلنتاجيـــة احل
علـ  التـوايل، األمـر الـ ي يــدلل علـ  ضـعف أتثـري هــ ا العنصـر علـ  اإلنتـاج يف القطــاع  1127، 1116
 ال راع .

ظهـرت النتـائ    Tوعند إدخا  عامل التقـد  التننولـوج  يف دالـة اإلنتـاج ال راعـ  ممـ ال بعنصـر الـ من 
  -كما أييت:

Ln Y = - 1.329 + 0.479 Ln K + 0.642 Ln L - 0.004 t  

t (- 0.796) (2.296) (7.380) (- 1.214) 

 0.709= 0.734  ̅   =R = 0.857    

F (29.407) D.W (0.158) 

r KL (- 0.323) r KT (- 0.884) r LT (0.516) 

وواضـــح مـــن خـــال  النمـــوذج املقـــدر أن الباحـــ  م حيصـــل علـــ  معلمـــة ذات معنويـــة لعامـــل التقــــد  
و وهـــ  أقـــل مـــن القيمــة اجلدوليـــة، كمـــا كانـــت قيمـــة 2.1احملتســـبة حــوايل مل tالتننولــوج ، إذ كانـــت قيمـــة 

ر  وفــ  هــ ا املعلمــة ســالبة وهــ ا يتنــاىف مــ  املنطــ  االقتصــادي، لــ لك ال مينــن التعويــل علــ  النتــائ  املقــد
 النموذج.

وعنــد إجــراء املقارنــة بــن النتــائ  املقــدر  يف كــل مــن منــوذج القطــاع الصــناع  والقطــاع ال راعــ  ملعلــ  
صــعيد مرونــة النــات  لنــل مــن عنصــري العمــل ورأس املــا ، ودرجــة ك افــة كــل مــن العنصــرين، والعائــد إىل 

عنصـر العمـل يف النـات  لنـال القطـاعن، يف السعة، واإلنتاجية احلديةو يالحظ نـوع مـن التقـارب يف أتثـري 
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حــن يتفــوع القطــاع ال راعــ  علــ  قطــاع الصــناعة التحويليــة يف أتثــري عنصــر رأس املــا  علــ  النــات ، وهــ ا 
 دومار. –ينسجم م  النتائ  الي مت اخلروج  ا من خال  تطبي  منوذج هارود 

 1127 – 1116و: اإلنتاجية احلدية لرأس املا  والعمل يف قطاع ال راعة للمد  6جدو  مل
 ململيون دينارو

 السنة

النــــــــات  احمللــــــــ  
اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=211 

(Y) 

صـــــــــايف تـــــــــراكم 
رأس املـــــــــــــــــــــــــــا  
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2988=211 

(K) 

تعويضـــــــــــــــــات 
املشـــــــــــــــــــــتغلن 
ابألســــــــــــــــــــــعار 

 اجلارية
 

(W) 

 الــــرقم القياســــ 
ألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار 

 املستهلك
2997=211 

 
(P) 

تعويضـــــــــــــــــــــــــات 
املشـــــــــــــــــــــــــــــتغلن 
ابألســــــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
2997=211 

(L) 

ـــــــــاج اإلنت
يـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
احلديـــــــــــــة 
لـــــــــــــــــــرأس 

 املا 
ملوحــــــــــد  

 إنتاجو
α 

  

  

 

ـــــــــاج اإلنت
يـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
احلديـــــــــــــة 

 للعمل
ملوحــــــــــد  

 إنتاجو
 

β 
  

  

 
2004 4521.8 4338 1217545.8 8815.6 13811.3 0.734 0.192 
2005 5939.6 4278 1461573.8 12073.8 12105.3 0.977 0.288 
2006 6195.9 4161 1902403.0 18500.8 10282.8 1.048 0.354 
2007 4479.7 3988 1889025.4 24205.5 7804.1 0.791 0.337 
2008 3889.0 3737 2063965.6 24851.3 8305.3 0.733 0.275 
2009 4020.7 3433 2361736.3 24155.1 9777.4 0.825 0.241 
2010 4712.8 3287 2841694.5 24748.5 11482.3 1.009 0.241 
2011 4739.7 3079 3414910.8 26133.3 13067.3 1.084 0.213 
2012 4941.4 3304 3609252.1 27716.0 13022.3 1.053 0.223 
2013 5935.8 3338 4352029.9 28230.3 15416.2 1.252 0.226 

وزار  الت طــيط والتعــاون اإلمنــائ ، اجلهــاز املركــ ي ل حصــاء وتننولوجيــا و املصــدر: 6و مل1العمــودان مل
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجايل لسنوات متعدد .

و املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ل حصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة 7العمــود مل
 .21-9. ص 1126 – 1112اكم الرأمسايل للسنوات صايف الرت 

و املصدر: وزار  الت طيط، اجلهاز املرك ي ل حصاء، اجملموعة اإلحصائية السـنوية لسـنوات 5العمود مل
 متعدد ، األرقا  القياسية.

 املالحظات:
 و مت حسا ا من قبل الباح 8و مل3و مل4األعمد  مل -
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جلاريةا تعويضات املشتغلن ابألسعار ال ابتة =  - تعويضات املشتغلن ابألسعار 
الرقم القياس  ألسعار املستهلك

  

  مل 1.316اإلنتاجية احلدية لرأس املا  =  -

  
 و

  مل 1.583اإلنتاجية احلدية للعمل =  -

  
 و

 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات:
أظهــر حســاب معامــل رأس املــا  احلــدي تفوقــا للقطــاع ال راعــ  علــ  قطــاع الصــناعة التحويليــة  -أوال:

و، 9.87و وبلــ  للقطــاع ال ــاين مل2.46ايــ  بلــ  للقطــاع األو  مل 1127 – 1116خــال  مــد  البحــ  
حــن  و وحــد  مــن رأس املــا  يف القطــاع ال راعــ ، يف2.46مبعــا أن زاد  النــات  بوحــد  واحــد  يتطلــ  مل

يتطلــ  يف القطــاع الصــناع  زاد  وحــدات رأس املــا  خبمســة أم ــا  مــا موجــود يف القطــاع ال راعــ  لــ اد  
النــــات  بوحــــد  واحــــد . وهــــ ا يــــد  علــــ  أن إنتاجيــــة رأس املــــا  أفضــــل يف النشــــاط ال راعــــ  وأن فاعليــــة 

 االست مار أعل  مقارنة ابلنشاط الصناع  يف العراع.
دومـار تبـن  نـ  متقـارب يف كـل مـن  –عند قيـاس معـد  النمـو السـنوي، وفقـا ملعادلـة هـارود  - نيا:

%و لنليهمـا. وعنـد مقارنـة ذلـك مبعـد  النمـو السـناين 1.5القطاعن ال راع  والصناع ، إذ بل  تقريبا مل
اجيـة، ايـ  اهنـا %و، يظهر مدى ضعف أداء القطاعات اإلنت7.7يف العراع خال  فرت  البح  والبال  مل

 غري قادر  عل  إحداو تطور اقتصادي حقيق .
دوكالصو يف كل من قطاع  الصناعة التحويلية وال راعة، مت  –عند تطبي  دالة إنتاج ملكوب  - ل ا:

 -اخلروج ابالستنتاجات اآلتية:
رأس املـا  يف  والـي تعـرّب عـن املرونـة أظهـرت نتـائ  التطبيـ  أن مرونـة αفيما يتعل  مبعلمة رأس املا   .2

%و سو  يرتت  عليها زاد  211و، مبعا أن زاد  ه ا العنصر بنسبة مل1.16قطاع الصناعة ه  مل
%و طبعا ب بـات العنصـر اآلخـر ملالعمـلو. أمـا يف قطـاع ال راعـة فنانـت معلمـة 16يف النات  اوايل مل

%و 211تها ملرأس املــــا  أفضــــل مــــن ذلــــك اــــوايل ضــــعفن، إذ أن زاد  يف عنصــــر رأس املــــا  نســــب
%و م  ثبات عنصر العمل. وه ا ما يـدلل أيضـا علـ  31ستؤدي إىل ارتفاع نسي يف النات  قدرجل مل

فاعلية االست مار يف القطاع ال راع ، من خال  قدرت  عل  استيعاب امل يد من وسائل اإلنتاج اآلليـة 
خرى الي يتطلبها اإلنتـاج يف احلدي ة وطرع املنننة ال راعية املتطور ، فضال عن مستل مات اإلنتاج األ

 ه ا القطاع.
فقد أظهرت تقاراب أكرب يف كل  ،βأما فيما ر  مرونة النات  ابلنسبة لعنصر العمل واملم لة ابملعلمة .1

%و 211مــن القطـــاعن، إذ أن زاد  يف عنصـــر العمـــل ملابفــرتا  ثبـــات عنصـــر رأس املـــا و بنســـبة مل
%و، ابملقابــل فإهنــا ســتحق  زاد  يف النــات  ال راعــ  36ســتحق  زاد  يف النــات  الصــناع  بنســبة مل
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%و. وهــ ا يــد  علــ  إمنانيــة أكــرب نســبيا يف القطــاع الصــناع  علــ  خلــ  وتــوفري فــرص 59بنســبة مل
 عمل جديد ، مبعا أن فاعلية عنصر العمل يف ه ا القطاع ه  أعل  مقارنة ابلقطاع ال راع .

ـر عامـل التقــد  التننولـوج  أتثـريا فعــاال، أي سـواء يف القطـاع الصـناع  أ  يف القطــاع ال را .7 عـ  م يفظه،
أن زاد  النات  يف كل من القطـاعن تعتمـد ابلدرجـة الرئيسـة علـ  اإلضـافات النميـة للقـوى العاملـة 

، أك ـــر مـــن ةوأعـــداد اآلالت واملنـــائن وكميـــات مســـتل مات اإلنتـــاج املســـت دمة يف العمليـــة اإلنتاجيـــ
يـة املبنيـة علـ  املهـار  والنفـاء  اإلنتاجيـة واملسـتوى التعليمـ  للعـاملن أو االعتماد عل  العوامـل النوع

ح  وسائل املعرفـة واألسـالي  التننولوجيـة احلدي ـة واملتطـور . وهـ ا مـا يتوافـ  مـ  االسـتنتاج السـاب  
 من أن النمو يف كل من القطاعن ال يرتق  إىل مستوى التطور أو التقد  االقتصادي والدليل أن ه ا

 النمو هو أقل بن ري من نسبة منو السنان يف العراع.
 التوصيات:

ينبغـــ  أن ينـــون هـــد  السياســـات النقديـــة واملاليـــة يف البلـــد هـــو احلفـــاظ علـــ  وجـــود معـــدالت منـــو  .2
 مرتفعة ومستدامة وختفيا معدالت البطالة وحتسن املستوى املعيش  لألفراد.

االسـت مار يف التننولوجيـا وتشـجيع  ألهنـا السـبيل إىل ضرور  أن يعمل أصحاب القرارات عل  تع يـ   .1
حتقي  قف   مستدامة يف معـدالت منـو النـات  احمللـ  اإلمجـايل، وهـ ا يتطلـ  العديـد مـن العوامـل منهـا 
الرتكيـــ  علـــ  نوعيـــة التعلـــيم ولـــيس علـــ  أعـــداد املتعلمـــن والرتكيـــ  أيضـــا علـــ  التعلـــيم الفـــ  والتقـــ ، 

ألجنبية الي تسهم برف  النفاء  اإلنتاجيـة، عـالو  علـ  انتهـاج سياسـة وك لك ج ب االست مارات ا
 اقتصادية مقاسة مبعد  تض م معتد ، وك لك زاد  نسبة اإلنفاع عل  البحوو والتطوير.

إن حتســـن معـــدالت النمـــو مينـــن أن حيصـــل مـــن خـــال  قيـــا  احلنومـــة بـــبعا اإلجـــراءات الالزمـــة  .7
وقراطيـة يف أداء اجلهـاز اإلداري للدولـة، وهـ  مـن األمـور الـي ال لتسهيل املعامالت وتقليل حد  البري 

حتتاج إىل إنفاع رأمسايل كبري بقدر ما حتتاج  من وجود قيادات وكوادر تتفهم مدى أتية وجود نظم 
 عمل مساعد  وليست معوقة لتنشيط األداء االقتصادي.

اص ملالصـــناعية وال راعيـــةو الصـــغري  تشـــجي  االئتمـــا ت الصـــغري  وتقـــدغ الـــدعم ملشـــاري  القطـــاع اخلـــ .6
 واملتوسطة احلجم من أجل تع ي  النمو االقتصادي.

تبــ  سياســة اخلص صــة ملنشــآت وشــركات القطــاع العــا  ذات األداء االقتصــادي الضــعيف وخباصــة  .5
 منها يف امليدان الصناع  ونقل ملنيتها للقطاع اخلاص  د  زاد  النفاء  اإلنتاجية والراية هلا.

 نوعيــة عنصــر العمــل وتــوفري فــرص العمــل يف املنــاط  الريفيــة وال راعيــة مــن أجــل رفــ  مســتوى حتســن .4
اإلنتاجيـــة واألجـــور احلقيقيـــة للعـــاملن يف القطـــاع ال راعـــ  فضـــال عـــن تع يـــ  سياســـات االســـت مار يف 

 التعليم والتدري  وإعاد  التاهيل.
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 -المصادر:

 -باللغة العربية:

األجني والنمو وسياسات االستقرار االقتصادي، دار النتـ ، كـربالء، أيبد بريه  عل ، االست مار  .1
1126 . 

آمـــا  عبـــد األمـــري شـــال ،  اضـــرات يف التنميـــة االقتصـــادية ألقيـــت علـــ  طلبـــة الـــدكتوراجل يف قســـم  .1
 .2995 – 2996جامعة بغداد، للعا  الدراس   –كلية اإلدار  واالقتصاد   –االقتصاد 

تطور النين ية والرتكي  النالسين  اجلديد، ترمجة وتقدغ د.  –ية احلدي ة ايرينا . أسادتشاا، النين   .7
 .2939عار  دليلة، دار الطليعة، بريوت، 

جوجـــــارات، االقتصـــــاد القياســـــ ، اجلـــــ ء األو ، تعريـــــ  ومراجعـــــة أ. .د.هنـــــد عبـــــد الغفـــــار عـــــود ،  .6
 . 1125أ.د.عفا  عل  حسن الد ، دار املريخ للنشر، الرا ، 

 . اجلداو  اإلحصائية. 1126صندوع النقد العري، التقرير االقتصادي العري املوحد لعا   .5
 – 2986عد ن حسن يونس، ملمعامل رأس املا  وفعالية االست مارات يف االقتصاد العراق  للفـرت   .4

 . 1111و، 6السنة مل –و 25و، جملة دراسات اقتصادية، بيت احلنمة، بغداد، العدد مل2993
ماينل ابدمجان، االقتصاد النل  النظرية والسياسة، ترمجة وتعريـ   مـد إبـراهيم منصـور، دار املـريخ  .3

 . 2999للنشر، الرا ، 
 مـد علـ  زيـ ، االقتصـاد العراقـ  املاضــ  واحلاضـر وخيـارات املسـتقبل، دار املـالك للفنــون واآلداب  .8

 . 1121والنشر، بغداد، 

ئ ، اجلهاز املرك ي ل حصاء وتننولوجيا املعلومات، مديريـة احلسـاابت وزار  الت طيط والتعاون اإلمنا .9
 القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجايل لسنوات متعدد .

وزار  الت طيط والتعاون اإلمنائ ، اجلهاز املرك ي ل حصاء وتننولوجيا املعلومات، مديريـة احلسـاابت  .21
 ن رأس املا  ال ابت لسنوات متعدد .القومية، التقديرات الفعلية لتنوي

وزار  الت طيط، اجلهاز املرك ي ل حصاء، مديرية احلساابت القوميـة، سلسـلة صـايف الـرتاكم الرأمسـايل  .22
 .1126 – 1112للسنوات 

وزار  الت طـــيط، اجلهـــاز املركـــ ي ل حصـــاء، اجملموعـــة اإلحصـــائية الســـنوية لســـنوات متعـــدد ، األرقـــا   .21
 القياسية.
 -ألجنبية:املصادر ا

1. Diz, A Money and Prices in Argentina, 1935 – 1962, Journal of Money 

and Banking, USA, 1971. 

2. Jan Tinbergen, Selected Papers, Amsterdam, 1959. 
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 (0ملحق )

 1127 – 1116بيا ت قطاع الصناعة التحويلية وال راعة رب  السنوية ابألسعار ال ابتة للمد  
 ديناروململيون 

 السنة
 قطاع ال راعة قطاع الصناعة التحويلية

النات  احملل  
 اإلمجايل

صــايف تــراكم 
 رأس املا 

تعويضــــــــــــــــات 
 املشتغلن

النات  احملل  
 اإلمجايل

صــايف تــراكم 
 رأس املا 

تعويضــــــــــــــــات 
 املشتغلن

2114/3 960.0 3153.4 5400.6 5407.9 4300.5 12745.1 

2114/4 957.3 3167.1 5371.4 5762.4 4285.5 12318.6 

2115/1 968.6 3538.0 5255.8 5971.6 4263.4 11877.5 

2115/2 993.7 4266.0 5053.6 6035.7 4234.1 11421.9 

2115/3 1018.8 4994.0 4851.3 6099.8 4204.9 10966.3 

2115/4 1043.9 5722.0 4649.1 6163.9 4175.6 10510.6 

2116/1 1064.7 6270.4 4547.3 5981.4 4139.4 9973.0 

2116/2 1081.2 6639.1 4545.9 5552.3 4096.1 9353.3 

2116/3 1097.7 7007.9 4544.4 5123.3 4052.9 8733.6 

2116/4 1114.2 7376.6 4543.0 4694.2 4009.6 8114.0 

2117/1 1128.0 7577.9 4769.2 4405.9 3956.6 7866.8 

2117/2 1139.2 7611.6 5223.2 4258.2 3893.9 7992.0 

2117/3 1150.5 7645.4 5677.2 4110.5 3831.1 8117.3 

2117/4 1161.7 7679.1 6131.1 3962.8 3768.4 8242.6 

2118/1 1219.8 7730.5 6602.5 3905.5 3699.0 8489.3 

2118//2 1324.9 7799.5 7091.1 3938.4 3623.0 8857.3 

2118/3 1429.9 7868.5 7579.8 3971.3 3547.0 9225.3 

2118/4 1535.0 7937.5 8068.5 4004.2 3471.0 9593.4 

2119/1 1600.0 7933.1 8275.3 4107.2 3414.8 9990.5 

2119/2 1625.0 7855.4 8200.1 4280.2 3378.3 10416.7 

2119/3 1650.0 7777.6 8125.0 4453.3 3341.8 10842.9 

2119/4 1675.0 7699.9 8049.8 4626.3 3305.3 11269.2 

2111/1 1692.4 7597.3 8185.3 4716.2 3261.0 11680.4 

2111/2 1702.2 7469.8 8531.4 4722.9 3209.0 12076.7 

2111/3 1712.1 7342.3 8877.5 4729.6 3157.0 12472.9 

2111/4 1721.9 7214.8 9223.6 4736.3 3105.0 12869.2 

2111/1 1772.6 7245.0 9543.0 4764.9 3107.1 13061.7 

2111/2 1864.2 7433.0 9835.7 4815.3 3163.4 13050.4 

2111/3 1955.8 7621.0 10128.4 4865.8 3219.6 13039.1 

2111/4 2047.4 7809.0 10421.1 4916.2 3275.9 13027.9 

2112/1 2068.5 8037.6 10319.8 5065.7 3308.3 13321.5 
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2112/2 2019.1 8306.9 9824.4 5314.3 3316.8 13920.0 

2112/3 1969.8 8576.1 9329.0 5562.9 3325.3 14518.5 

2112//4 1920.4 8845.4 8833.6 5811.5 3333.8 15116.9 

2113/1 1658.7 7857.5 7512.7 5193.8 2920.8 13489.1 

2113/2 1184.8 5612.5 5366.2 3709.9 2086.3 9635.1 

و DIZالبيا ت رب  السنوية يف امللح  من قبل الباح  ابست دا  طريقة ملمت إعداد  -و:2مالحظة مل
 و6و مل7املشار إليها ابالستناد إىل البيا ت الوارد  يف اجلدولن مل

و أمــا 211=2988النــات  احمللــ  اإلمجــايل وصــايف تــراكم رأس املــا  ســنة األســاس مل -و:1مالحظــة مل
 و211=2997ملتعويضات املشتغلن فإن سنة األساس 
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في ضوء اتفاقية االم  المتحدة لمكافحة )اجراءات استرداد عائدات الفساد 

 (الفساد

Procedures of the recovery of corruption proceeds 

(according to UN-anticorruption agreement)        
                             Prof. Dr. Hasoon O. Hujeij(1) حسون عبيد هجيج أ.د

                                   Asst. L. Fahim F. Kali (2) فاهم فتنان كاليم.م 

 الملخص 

عائدات الفساد من املوضوعات االك ر جداًل وتعقيداً، ل لك طرث اجملتم  الدويل إنب موضوع اسرتداد 
يف اتفاقيــة االمـــم املتحــد  ملنافحـــة الفســاد اطـــاراً جديــداً لتيســـري اجــراءات تتبـــ  عائــدات الفســـاد والـــي مت 

لدولــة الــي اخفايهــا يف املصــار  والبنــوك الدوليــة وجتميــدها واحلجــ  عليهــا لغــر  مصــادرما واعادمــا اىل ا
و مـن االتفاقيـة االجـراءات الواجـ  سـلوكها مـن 55، 56هنبت منهـا تلـك االمـوا ، اذ حـددت املـاداتن مل

و مـــن االتفاقيـــة علـــ  الـــدو  االطـــرا   ن 57اجـــل مصـــادر  عائـــدات الفســـاد، وكـــ لك أوجبـــت املـــاد  مل
كتســبت ابرتنــاب تســمح للــدو  االطــرا  برفــ  دعــاوى مدنيــة امــا   اكمهــا لت بيــت حــ  يف ممتلنــات ا 

و مـن االتفاقيـة علـ  احلـ  يف 75جرائم فسـاد أو لت بيـت ملنيـة تلـك املمتلنـات، وكـ لك أشـارت املـاد  مل
 التعويا عن االضرار الناشئة عن جرائم الفساد.

وألجل ا  موضوع اجراءات املصادر  والدعوى املدنيـة الـي تقـا  أمـا   ـاكم الـدو  الـي توجـد فيهـا 
د قسمنا ه ا البح  اىل مبح ن تناولت يف االو  اجراءات مصادر  عائدات الفساد، عائدات الفساد فق

                                                        
 ./جامعة اببل كلية القانون  -2
 .اببل/جامعة  كلية القانون  -1
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أما يف املبح  ال اين فقد تناولت في  اجراءات الدعوى املدنية الي تقا  اما   اكم الدو  الي توجد فيها 
 االموا  السرتداد عائدات الفساد. وختمت البح  خبا ة تضمنت االستنتاجات واملقرتحات.

Abstract 
The topic of getting back corruption returns is one of the most 

complicated topic in the world. So, the community has proposed a new 

framework within UN agreement to facilitate procedures tracking corruption 

returns that have been concealed in the International Banks, freezing and 

distressing to confiscate returning back to the state that has been looted.  

Items No. 54and 55 in the Agreement have identified the procedures to 

be carried out for confiscating corruption returns. The I tem No. 53 also 

enjoined the states to allow governments to prosecute law suits before 

their courts to realize the rights of procedures been acquired illegally by 

committing corruption crimes or for proving the owner ship for those 

properties. The item No. 35, furthermore, referred to having the right in 

compensation against harms resulted from corruption crimes. 

My research is divided in to two parts. The first part deals with 

corruption returns confiscation,and procedures second one deals with civil 

action procedures that been help before state's courts having those funds. 

I drew a conclusion for the research including inferences and suggestions. 

 المقدمة

يق  عل  عات  مجي  الدو  االطرا  يف أن  د بعضها بعضاً  كرب قدر من العون واملساعد  يف جما  
اآلليات القانونية الالزمة السرتداد،وقد سارت عل  نفس االجتاجل اسرتداد املوجودات،وقد حددت االتفاقية 

و من قبل الدو  العربية ومن ضمنها 1121االتفاقية العربية ملنافحة الفساد الي مت التوقي  عليها يف عا  مل
 العراع،وتعد من اوىل الصنوك االقليمية املعنية مبنافحة الفسـاد يف املنطقـة العربيـة والـي جـاءت منسـجمة
مــ  اتفاقيــة االمــم املتحــد  ملنافحــة الفســاد،وبعد انضــما  العــراع اىل االتفــاقيتن تتطلــ  احلاجــة اىل فهــم 
وأدراك املمارســـات الدوليـــة وتـــوفري املســـاعد  التقنيـــة وتبـــاد  اخلـــربات يف جمـــا  منافحـــة الفســـاد واســـرتداد 

املنظمــات الدوليــة م ــل البنــك  املوجــودات الــي تســهم يف زاد  وتع يــ  اخلــربات وتعــ ز جســر التواصــل مــ 
ـــــــ  األمـــــــم املتحـــــــد  ملنافحـــــــة امل ـــــــدرات مل ـــــــدويل ومنت و وكـــــــ لك بـــــــر م  األمـــــــم املتحـــــــد  UNDPال

و الســـــرتداد املوجـــــودات،ل اد  اخلـــــربات وتبـــــاد  املعلومـــــات،وال STARو ومبـــــادر ملUNODCاالمنـــــائ مل
جــــدي يف جمــــا  التحقيــــ   يتحقــــ  اهلــــد  املتم ــــل مبنافحــــة الفســــاد اال بتضــــافر اجلهــــود الدوليــــة بشــــنل

ومالحقة اجلنا  وضبط العائدات اجلرمية عـرب احلـدود واعادمـا اىل الدولـة املنهوبـة منهـا االمـوا  مـن خـال  
اآلليـات الـي حـددما اتفاقيـة االمــم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد وخصوصــاً يف جمـا  طلـ  املسـاعد  القانونيــة 

 اقتفاء أثر متحصالت الفساد وجتميدها ومن ح مصادرما. املتبادلة يف مج  االدلة ال بوتية ونقلها و 
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وعــــالو  علــــ  ذلــــك فــــإن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــد  ملنافحــــة الفســــاد قــــد حــــددت اإلجــــراءات القانونيــــة 
والوسائل الي مينن اللجوء اليها السرتداد األموا ، وأن أو  ه جل الوسائل تتم ل عن طري  التعاون الدويل 

تناول  يف املبحــــ  االو ، أمــــا االجـــراء أو الوســــيلة ال انيــــة فهـــ  االســــرتداد املباشــــر يف جمـــا  املصــــادر  وســـن
لعائدات الفساد من خال  حتريـك الـدعاوى املدنيـة أمـا   ـاكم الـدو  الـي توجـد فيهـا االمـوا  و هـ ا مـا 

 سنتناول  يف املبح  ال اين من البح .
 المبحث االول: استرداد األموال عن المصادرة

لتعــاون الــدويل احملــرك األساســ  لضــمان جنــاث عمليــة اســرتداد األمــوا  املهربة،ســواء علــ  صــعيد يعــدب ا
جتميــ  االدلــة أو تنفيــ  التــدابري املؤقتــة أو املصــادر  النهائيــة،وتربز أتيتــ  بشــنل كبــري عنــدما تــتم مصـــادر  

السرتداد،ابتداًء من عملية تعق  األموا  ويف جما  طلبات املساعد  القانونية املتبادلة،فهو املساند لعملية ا
و مــن اتفاقيــة األمــم 55و 56االمــوا  وحفظهــا وصــواًل اىل املصــادر  وإرجــاع املوجــودات. وحتــدد املــاداتن مل

املتحد  ملنافحة الفساد اإلجراءات الي تتب  من أجل التعاون الدويل يف مسائل املصادر . وسو  نتناو  
 ية السرتداد االموا  املهربة بش ء من التفصيل.موضوع املصادر  كاحد اآلليات القانون

 املطلب األول: إجراءات االسرتداد الخاصة بالدولة الطالبة
تتطل  إجراءات اسرتداد متحصالت جرائم الفساد يف بعا احلاالت وقتاً طويالً ابلنظر لتعقيد بعا 

ولــيس بــن ســلطات دولــة  اإلجــراءات والســيما انــم طابعهــا الــوط  وأهنــا تــتم بــن ســلطات دو  اتلفــة
واحد . وهل ا كان ضروراً يف جما  ضبط متحصالت الفساد بغية اسرتدادها السماث ابختاذ بعا التدابري 
املؤقتــة ري مــا تنتهــ  إجــراءات املصــادر  وذلــك لتفــادي نقــل أو حتويــل أو إخفــاء هــ جل األمــوا  أو التصــر  

هومـ  وحاالتـ  واجلهـات الـي  تلـك طلـ  التجميـد فيها. ل ا سو  نـدرس جتميـد األمـوا  املشـتب   ـا ومف
 ونتناو  ايضاً التجميدملالتحفظو يف التشريعات العربية.
 الفرع اال  : تعريف الرجميد)الرحفظ(  حاالته

أوىل إجراءات اسرتداد األموا  واألصو  املنهوبة وفقاً التفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفسـاد هـو قيـا  
/د 1الدولة املطالبة بتجميد األموا  املشتب  فيها والتجميد كما عرفت  االتفاقيـة يف املـاد  الدولة الطالبة اىل 

 ن ململفر  حظر مؤقت عل  إحالة املمتلنات أو تبديلها أو التصر  فيها، أو تويل عهد  املمتلنات أو 
جميـدملالتحفظو السيطر  عليها مؤقتاً بنـاء علـ  أمـر صـادر مـن  نمـة أو سـلطة اتصـة أخـرىوو ويعـد الت

و وك لك 72أو حتويلها أو نقلها. وقد جاءت يف نصوص املاد مل إجراء حتفظ  خشية التصر  يف األموا 
و يف الفقـــــرتن الفـــــرعيتنملأ، بو مـــــن اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــد  ملنافحـــــة الفســـــاد ألفاظـــــا 56/1يف املـــــاد  مل

االتفاقيـــة الرتكيـــ  علـــ  مصـــطلح ، وكـــان مـــن األوىل علـــ  واضـــع  و7ملمرتادفـــة،منها لفظـــا الـــتحفظ واحلجـــ 
                                                        

و مـن االتفاقيـة علـ  أنـ ململعل  كـل دولـة طـر ، لنـ  تـتمنن مـن تقـدغ املسـاعد  القانونيـة 56ال انيـة مـن املـاد مل تن  الفقر  -7
اختـاذ مـا  -مبا يلـ : أ،من ه جل االتفاقية أن تقـو  وفقـاً لقانوهنـا الـداخل و55ملو من املاد 1املتبادلة بناء عل  طل  مقد  عمالً ابلفقر  مل
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و من ه جل االتفاقيـة 56واحد،إذ إن تعدد املرتادفات غري مناس  يف النصوص القانونية،ووفقا لن  املاد مل
يتعن عل  الدولة من خال  السلطة القضائية فقط،وبناء عل  أدلة  بتة ضد مـن يطلـ  جتميـد واسـرتداد 

ائية بتجميد أو حج  املمتلنات بناء عل  أمـر جتميـد أو حجـ  أموال  ابخلارج اختاذ ما يل   من تدابري قض
 صادر من احملنمة لوجود جرمية فساد. 

و املشــار إليهـا ثــالو حــاالت تقــو   ــا الســلطات امل تصــة يف 56و مــن املــاد  مل1وقـد عــددت الفقــر مل
 الدولة مبباشر  اإلجراءات التحفظية:

حج  ينون صادراً من  نمة أو سلطة اتصة جتميد أو حج  املمتلنات مبوج  أمر جتميد أو  -2
 من دولة أخرى.

 جتميد أو حج  املمتلنات بناًء عل  طل  يقد  من دولة أخرى.-1
 اختاذ تدابري إضافية ألجل التحفظ عل  املمتلنات بناء عل  توقيف أو اما  جنائ .-7

ب  اإلشـار  إليهـا تبـدو وكاهنـا و السا56و من املاد  مل1والواق  أن الصياغة املنصوص عليها يف الفقر  مل
تفتقر اىل التحديد، ال سيما ابلنسبة ملا تتطلب  من شروط جي  توافرها لتجميد وحج  املمتلنات ول لك 

 نسجل املالحظات اآلتية عل  الن  أعالجل:
من  حية أوىل يبدو االختال  يف صياغة الشروط الواج  توافرها ملباشر  سلطة التجميد واحلج  يف  

الساب   56من املاد   1احلالتن األوىل وال انية املنصوص عليها يف الفقرتن ملأو وملبو من الفقر   كل من
اإلشار  إليها. فـيلحظ أن قيـا  السـلطات امل تصـة يف الدولـة بتجميـد أو حجـ  املمتلنـات املتحصـلة عـن 

عــن  نمــة أو ســلطة  جـرائم الفســاد جيــ  أن يــتم يف احلالــة األوىل ملبنــاء علــ  أمـر جتميــد أو حجــ  صــادر
،يف حن ينف  يف احلالـة ال انيـة أن تقـو  السـلطات امل تصـة يف الدولـة بتجميـد و6ملاتصة يف دولة أخرىو

 أو حج  ه جل املمتلنات بناء عل  طل  يقد  من دولة أخرى.
وهـ ا يعــ  جمــرد تقــدغ الطلــ  يف احلالــة ال انيــة أنـ  لــيس بــالز  أن يتضــمن هــ ا الطلــ  أمــر جتميــد أو 

،ومينـن تفـادي االلتبـاس والتـداخل ابلتفرقـة و5ملحج  صادر عن  نمة أو سلطة اتصة من الدولـة الطالبـة
بوضوث بن الفرضـن، الفـر  األو  التجميـد أو احلجـ  بنـاء علـ  حنـم قضـائ  أو أمـر صـادر عـن جهـة 

عــن إحــدى  قضــائية مــن دولــة أخــرى، والفــر  ال ــاين أن التجميــد أو احلجــ  بنــاء علــ  أمــر إداري صــادر
ســلطات غــري القضــائية للدولــة أألخــرى. وم حتــدد االتفاقيــة كيــف يتــوافر الطلــ  علــ  ملاألســاس املعقــو و 

                                                                                                                                            
بنـاء علـ  أمـر جتميـد أو حجـ  صـادر مـن  نمـة أو سـلطة ،و حجـ  املمتلنات من تدابري للسماث لسلطاما امل تصة بتجميدقد يل   

 اتصة يف الدولة الطر  الطالبة يوفر أساسا معقوالً العتقاد الدولة الطر  متلقية الطل   ن هناك أسبااب كافية الختـاذ تـدابري مـن هـ ا
اختاذ ما قد يل   مـن تـدابري  -ست ض  يف هناية املطا  ألمر صادر ألغرا  الفقر ملأو من ه جل املاد . ب القبيل و ن تلك املمتلنات

طل  يوفر أساسا معقوالً العتقاد الدولة الطـر  متلقيـة الطلـ   ن  بناء عل ،للسماث لسلطاما امل تصة بتجميد أو حج  املمتلنات
/أومـن 2مليل و ن تلك املمتلنات ست ض  يف هناية املطـا  ألمـر مصـادر  ألغـرا  الفقـر هناك أسباابً كافية الختاذ تدبري من ه ا القب

م الً بنـاء علـ  ،النظر يف اختاذ تدابري إضافية للسماث لسلطاما امل تصة  ن حتافظ عل  املمتلنات من اجل مصادرما -ه جل املاد .ج
 توقيف أو اما  جنائ  ذي صلة ابجتياز تلك املمتلناتوو.

 .125اجلوان  املوضوعية واإلجرائية يف اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد، مصدر ساب ،ص‘ عبد املنعم  د.سليمان -6
أطروحـــة ،دراســـة مقارنة،املواجهـــة اجلنائيـــة للفســـاد يف االتفاقيـــات الدوليـــة والتشـــري  املصري ، مـــود عبـــد اجمليـــد د.عبـــد اجمليـــد -5
 . 494ص،1121مشس، جامعة عن ،كلية احلقوع  ،دكتوراجل
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وم  تنون األسباب كافية خلضوع املمتلنات يف هناية املطا  ألمر مصادر .وأخرياً فقد أجازت االتفاقية 
ملمتلنات  د  مصـادرما،وم حتـدد للسلطات امل تصة يف الدولة أن تت   تدابري إضافية للحفاظ عل  ا

املقصود   جل التدابري اإلضافية،وان كان يفهم أهنا كل تدبري غري التجميد أو احلجـ  ينـون جمـداً للحفـاظ 
عل  املمتلنات،مبا حيو  دون التصر  فيها أو إخفائهـا ري مـا تـتم مصـادرما،ولنن االتفاقيـة اشـرتطت يف 

ـــة أن ينـــون اختـــاذ م ـــل هـــ جل علـــ  ســـبيل امل ـــا  اىل قـــرار ابلقـــبا –التـــدابري اإلضـــافية اســـتناداً  هـــ جل احلال
 .و4ملوملالتوقيفو،أو قرار حنم ج ائ  صادر يف الدولة األخرى الطالبة،م  كان ل  صلة اياز  املمتلنات

ولنــن مــاذا لــو امتنعــت الدولــة املرفوعــة إليهــا طلبــاً ابلتجميــد أو الــتحفظ علــ  األمــوا  املتحصــلة عــن 
 الفساد عن اختاذ أي إجراء ابلتجميد أو التحفظ جرائم 

و مـن اتفاقيــة االمـم املتحـد  ملنافحــة الفسـاد، الــي تقضـ   نــ  44أجابـت علـ  هــ ا التسـاي  املــاد  مل
حي  للدولة طالبة التحفظ عل  أموا  متهم مل ل احملاكمةو عن جرائم الفساد مودعة لدى دولة أخـرى يف 

التحفظ أو احلج  عل  تلك األموا   هيدا ملصادرما لصاحل الدولة طالبـة  حا  رفا األخري  اختاذ تدابري
الـتحفظ أن تلجــا أواًل:اىل التفـاو  معهــا، فـإذا م ي مــر التفـاو  عــن شـ ء أو تعــ ر إ ـا  التفاو ،جــاز 
 اللجــوء اىل التحنــيم الــدويل،فإذا تعــ ر ذلــك أيضــاً جــاز اللجــوء اىل  نمــة العــد  الدولية،إبحالــة النــ اع

 .و3ملإليها،بطل  يقد  إليها وفقا للنظا  األساس للمحنمة
والبد من املالحظة هنا أن  يشرتط لعر  الن اع عل   نمة العد  الدولية عد  حتفـظ الدولـة الطـر  

و الي حددت طرع حل الن اعات الي تنشا بن الدو  األطرا  44و من املاد  مل7يف الن اع عل  الفقر  مل
ري أو اخلــال  حــو  تطبيــ  بنــود االتفاقيــة،ويف حــا  وجــود حتفــظ علــ  ســلوك هــ جل ســواء اخلاصــة ابلتفســ

 .و8ملالطرع يتم الرجوع اىل قواعد القانون الدويل حلل الن اع القائم بن الدو  األطرا 
 الفرع الثاين: اجل ة املخرصة بطلب الرجميد أ  احلجز

لفســاد ضــرور  قيــا  كــل دولــة بتحديــد و مــن اتفاقيــة األمــم املتحــد  ملنافحــة ا27/ 64تضــمنت املــاد مل
جهــة أو هيــا  يســند إليهــا تقــدغ طلبــات املســاعد ،وإحالتها اىل الســلطات املعنيــة لتنفيــ ها وجــاء يف هــ جل 
املاد  ما أييت ململتسم  كل دولة طر  سلطة مرك ية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلق  طلبات املساعد  

ت أو إحالتهـــا اىل الســـلطات املعنيــــة لتنفيـــ ها.وحي ما كـــان للدولــــة القانونيـــة املتبادلة،وتنفيـــ  تلـــك الطلبــــا
الطــر  منطقــة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــا  مســتقل للمســاعد  القانونيــة املتبادلــة،جاز هلــا أن تســم  

                                                        
 .وما بعدها 494ص ،مصدر ساب ،عبد اجمليد د.عبد اجمليد  مود -4
وه  اجلهـاز الوحيـد ،ويق  مقرها يف الهـاي  ولنـدا،الدولية ه  ال راع القضائ  األساس  ملنظمة األمم املتحد   نمة العد  -3

وه  تنظـر يف القضـاا ،وهلـا نشـاط قضـائ  واسـ ،2965عـا   أتسسـت،من بن االجه   الستة لألمم املتحـد  الـ ي ال يقـ  يف نيويورك
الــدكتور مصــطف   مــد  مــود عبــد  ،الدوليــة الــي تطلــ  ذلــك تالقانونيــة للهيئــا تكمــا تقــد  االستشــارا،الــي تضــعها الــدو  أمامها

 137النرغ، نفاذ وتطبي  اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد يف القانون الداخل  وأثرها يف  اكمـة الفاسـدين واسـرتداد األمـوا ،ص
 و ما بعدها.
رهــا يف  اكمــة الفاســـدين نفــاذ وتطبيــ  اتفاقيـــة منافحــة الفســاد يف القــانون الـــداخل  وأث ، مــود عبــد النـــرغ د.مصــطف   مــد -8

 .351واسرتداد األموا ، مصدر ساب  الساب ،ص
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ســلطة مرك يــة منفــرد  تتــوىل املهــا  ذامــا يف تلــك املنطقــة أو ذلــك اإلقليم،وتنفــل الســلطات املرك يــة تنفيــ  
رعة وبطريقــة ســليمة،ويتعن إبــالغ األمــن العــا  لألمــم املتحــد  ابســم الســلطة املرك يــة املســما  الطلبــات بســ

هل ا الغـر  وقـت قيـا  الدولـة إبيـداع صـك تصـديقها علـ  هـ جل االتفاقيـة أوقبوهلـا أو إقرارهـا أو االنضـما  
الي تسميها  و9مللسلطة املرك يةإليها،وتوج  طلبات املساعد  القانونية املتبادلة،وأي مراسالت تتعل   ا اىل ا

ـــة طـــر  يف أن تشـــرتط توجيـــ  م ـــل هـــ جل الطلبـــات  الـــدو  األطـــرا ، وال ميـــس هـــ ا الشـــرط حـــ  أي دول
واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية،أما يف احلاالت العاجلة،وحي ما تتف  الدولتان الطرفـان املعنيـان 

 ن أمننوو.فعن طري  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ا
إّن اجلهــات املعنيــة بطلــ  االســرتداد يف العــراع بشــنل عــا  هــ  جملــس القضــاء األعلــ  ســواء كانــت 
احملاكم أو االدعاء العا ، كما ان القنا  الدبلوماسية العراقية تؤدي أثراً مهماً يف عملية االسرتداد الي تتم ل 

  اىل هـــــ جل اجلهـــــات الرمسيـــــة دائـــــر  أخـــــرى يف وزار  اخلارجيـــــة،ومبا أن ا نـــــا رـــــ  جـــــرائم الفســـــاد فتضـــــا
مســتحدثة مبوجــ  قــانون هيــا  الن اهــة العراقــ  وهــ  دائــر  االســرتداد املعنيــة مبتابعــة اســرتداد األمــوا  املهربــة 

 .و21ملخلارج العراع يف جرائم الفساد
الــي  أمــا يف مصــر فيتعــن علــ  النائــ  العــا  أن يتقــد  بطلــ  رمســ  اىل الدولــة املوقعــة علــ  االتفاقيــة

 ينون فيها أموا  مهربة ورغبة يف اسرتدادها وذلك عن طري  وزار  اخلارجية املصرية.
بشــان اجلهــات امل تصــة بطلــ   1122نيســان لعــا   15ويف ظــل التشــريعات املتالحقــة عقــ  ثــور  

 .و22ملواالسرتداد ينون التقد  بطل  اسرتداد األموا  واألصو  املنهوبة من قبل ملاللجنة الوطنية التنسيقية
 الفرع الثالث: الرحفظ )احلجز( على األموا  يف جرائم الفساد يف الرشريعات العربية

و من قانون أصو  احملاكمات اجل ائية العراق  أحناماً نظـم 284 -287أورد املشرع العراق  يف املوادمل
القابلـة للحجـ . حسـ  فيها حج  أموا  املتهم ابرتناب جناية االعتداء عل  املوا  املنقولة وغري املنقولـة 

أحنا  القوانن وسب  ه جل األحنـا  هـو لضـمان تنفيـ  التعـويا أو اسـرتداد األمـوا  الـ ي قـد حتنـم بـ  
احملنمـــة عنـــد احلنـــم علـــ  املتهمـــن. وهـــو إجـــراء ضـــروري يـــؤدي فقدانـــ  إىل مريـــ  أمـــوا  املتهمـــن عنـــد 

                                                        
ن /سـابعٍاو مـ21ه  السلطة يف العراع مسؤولة عن طل  وتلق  طل  املساعد  القانونية استناداً لن  املاد مل أن هيا  الن اهة -9

 قانون هيا  الن اهة العراق .
من  تقرر تشنيل دائر  االسرتداد مبوجـ  األمـر الـوزاري الصـادر مـن  و/ سابعاً 21هيا  الن اهة العراق  ملاملاد  واستناداً لقانون -21

و تتـوىل الـدائر  مسـؤولية مجـ  1/3/1121ابشرت أعماهلـا الفعليـة بتـاريخ مل و1122/ 15/21يف  5137ريسة اهليا  ابلعددملمنت  /
وا  الفســاد املهربــة لل ــارج وابلتعــاون والتنســي  مــ  اجلهــات واســرتداد أمــ،املعلومــات ومتابعــة املتهمــن املطلــوبن للهيــا  مــن خــارج العراع

وبلـ  عـدد امللفـات الـوارد  منـ  أتسـيس املديريـة ولغايـة عـا  ،املعنية وتضم مـديريتن أحـداتا السـرتداد املتهمـن وال انيـة السـرتداد األموا 
التقريـر السـنوي :للم يـد انظـر،و دينـار عراق 2،126،226،683،511و ملفات اسرتداد وجمموع األموا  املـراد اسـرتدادهامل9مل 1127

 .197ص،1127هليا  الن اهة لعا  
 والـ ي مبوجبـ  مت تشـنيل ملاللجنـة الوطنيـة التنسـيقيةو والـي مت 1121و لسـنة 211أصدر جملس الوزراء املصري قرارجل املرقممل -22

سـرتداد االمـوا  واالصـو  املنهوبـة والتم يـل أمـا  ومن ح هل جل اللجنـة فحسـ  دون غريهـا تقـدغ تطلـ  ا 1/22/1126تعديلها بتاريخ 
ـــد النـــرغ،اجلهـــات اخلارجية ـــد انظـــر د. مصـــطف  عب ـــة األمـــم املتحـــد  ملنافحـــة الفســـاد ودورهـــا يف اســـرتداد  ،للم ي القـــو  املل مـــة التفاقي

  199،ص1126،القاهر  ،دار النهضة العربية،األموا 
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ـــــ  أحنـــــا  ـــــوع اجلنـــــاات أو حـــــن يصـــــار إىل تنفي التعـــــويا أو احلنـــــم ابســـــرتداد  ارتنـــــا م جـــــرائم مـــــن ن
 األموا ،فيتع ر تنفي  األحنا  بسب  عد  وجود األموا .

و| مـن قـانون أصـو  احملاكمـات اجل ائيـة العراقـ  ألـ   املشـرع 286ومبوج  املاد  الفقر  ملأومن املـاد  مل
يــاط  ،وضــ  احلجــ  االحتو21ملقاضــ  التحقيــ  واحملنمــة امل تصــة،بناء علــ  طلــ  يقــد  مــن االدعــاء العــا 

 عل  أموا  املتهم فور تقدغ الطل  وذلك يف احلاالت اآلتية:
 .و27ملاجلرمية املرتنبة من نوع اجلناية املاسة  من الدولة الداخل  واخلارج -2
اجلــرائم الواقعـــة علــ  أمـــوا  الدولــة العامـــة منهــا واخلاصـــة أو حقوقها،وهــ جل ك ـــري  متفرقــة يف قـــانون -1

 اجل ائية األخرى. العقوابت والقوانن ذات الصفة
 أو كانت اجلرمية قد مسبت األموا  املعترب  من األموا  العامة،أو امل صصة للنف  العا .-7

وقــد ذهــ  املشــرع العراقــ  أبعــد مــن ذلــك فاوجــ  علــ  قاضــ  التحقيــ  أو احملنمــة امل تصــة وضــ  
العا  أو اجلهة امل تصة  ،ح  إذا م ينن طل  من االدعاءو26ملاحلج  االحتياط  عند وجود املسوبغ ل لك

حسـ  أحنــا  القــانون،ومينن وضـ  احلجــ  االحتيــاط  قبـل تقــدغ الشــنوى، ألن يف اغلـ  األحيــان قــد 
تطلــــ  اإلدار  مــــن االدعــــاء العــــا  وضــــ  احلجــــ  االحتيــــاط ،عل  األمــــوا  العائــــد  للمــــتهم قبــــل تقــــدميها 

ويف هـــ جل احلالـــة جيـــ  علـــ   ،وذلـــك نتيجـــة للتحقيـــ  اإلداريو25ملالشـــنوى ضـــدجل حســـ  أحنـــا  القـــانون
االدعاء العا  تقدغ الطل  ومبوجب  يتم وض  احلج  االحتياط  عل  األموا  العائد  للمتهم ولنـن طلـ  
وض  احلج  االحتيـاط  علـ  أمـوا  املـتهم جيـ  أن ال يبقـ  بغـري شـنوى تقـد  اىل احملنمـة امل تصـة ويف 

وخبالفــ  يرفــ  احلجــ  االحتيــاط  عــن أمـــوا   خــال  ثالثــة أشــهر مــن اتريــخ احلجــ  جيــ  تقــدغ الشــنوى
 .و24ملاملتهم

                                                        
 اات املت صصـــــة بقضـــــاا الن اهـــــة يف بغـــــداد مبوجـــــ  قرارهـــــا املـــــرقمومـــــن التطبيقـــــات القضـــــائية فقـــــد قضـــــت  نمـــــة اجلنـــــ -21

ويف القضــية الــي تــتل   وقائعهــا ملبقيــا  املــدان اهلــارب الــ ي يشــغل منصــ  وزيــر إبصــدار  15/22/1125يف  1125/ج/1678مل
شـركة العامـة لتجـار  املـواد الغ ائيـة كتاب اىل الشركة العامة لتجار  املواد الغ ائية تضمن ايقا  توزيـ  مـاد  الشـاي امل  ونـة يف اـازن ال

عل  املواطنن وضمن مفردات البطاقة التموينية دون سب  قانوين مما أدى اىل أتخرها داخل امل ازن وتلفها وانتهاء صالحياما مما أدى 
ر وتســعة ســنت، وقــد اىل حصــو  أضــرار عمديــة ابملــا  العــا  مببلــ  مقــدارها ثالثــة ماليــن وســتمائة وســبعة الــف ومئتــان وعشــرون دوال

و مـن قـانون العقـوابت العراقـ  وأتييـد احلجـ  الواقـ  761حنمت علي  احملنمة غيابياً ابلسجن ملـد  سـب  سـنوات وفقـاً ألحنـا  املـاد مل
 .ملالقرار غري منشورو،عل  االموا  املنقولة وغري املنقولة العائد  للمحنو  علي  يف مرحلة التحقي وو

 نون العقوابت العراق .و من قا111-254املواد مل -27
 و قـانون أصـو  احملاكمـات اجل ائيـة العراقـ  علـ  أن ململلقاضـ  التحقيـ  وعلـ  احملنمـة بنـاء286نصت الفقر  ملأو مـن املـاد مل -26

اذا كــان الفعــل املســند ،وضــ  احلجــ  االحتيــاط  علــ  أمــوا  املــتهم فــوراً ،علــ  بنــاء علــ  طلــ  االدعــاء العــا  أو اجلهــة اإلداريــة امل تصة
وما هـــو يف ،أو يشـــنل جرميــة واقعـــة علـــ  حقــوع وأمـــوا  الدولـــة،يشــنل إحـــدى اجلـــرائم املاســة  مـــن الدولـــة اخلــارج  أو الـــداخل ،لي إ

وال حيــو  ذلــك دون وضــ  احلجــ  مــن قبــل ،أو امل صصــة للنفــ  العــا ،حنمهمــا قــانو ً مبــا يف ذلــك األمــوا  املعتــرب  مــن األمــوا  العامــة
 وو..ولو م يقد إليها طل  ب لك،عند االقتضاء،السلطة القضائية مباشر 

 و مــن قــانون اصــو  احملاكمــات اجل ائيــة العراقــ  علــ  أنــ ململجيوز طلــ  وضــ  احلجــ  يف286نصــت الفقــر ملبو مــن املــاد  مل -25
ائيــة مــا م احلــاالت املشــار إليهــا يفملأو مــن هــ جل املــاد  قبــل تقــدغ الشــنوى أو عنــد تقــدميها أو يف أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى اجل  

 ينتس  احلنم الدرجة القطعيةوو.
 و مـــن قـــانون اصـــو  احملاكمـــات اجل ائيـــة العراقـــ  علـــ  أنـــ ململإذا وضـــ  احلجـــ  قبـــل تقـــدغ285نصـــت الفقـــر ملأو مـــن املـــاد  مل -24
 خال  مد  ثالثة أشهر من اتريخ قرار احلج .وو.،أن تقد  شنواها ضد احملجوز  أموال ،فعل  اجلهة الي طلبت ،الشنوى
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ويف التشـــري  املصـــري تضـــمن قـــانون اإلجـــراءات املصـــري عـــد  حـــاالت أجـــاز فيهـــا الـــتحفظ أو فـــر  
احلراســــة علــــ  كافــــة األمــــوا  املتحصــــلة عــــن جــــرائم الفســــاد،و تد هــــ جل اإلجــــراءات التحفظيــــة أو احلجــــ  

ق  لتشمل كافة األموا  واألصو  واملمتلنات املتحصلة عن جرائم االحتياط  كما يسمب  يف التشري  العرا
الفساد،وذلك ملن  الش   من التصر  يف أموال  أو إدارما،مبا ينفل تيسري وضمان مصادرما.والتشري  
العراقـــ  وكـــ لك التشـــري  املصـــري يف فرضـــ  هلـــ جل اإلجـــراءات التحفظيـــة يـــواء  مـــ  املعـــايري والضـــوابط الـــي 

اقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد،كما حيق  التوازن بن خطور  اإلجراء التحفظ  عل  أموا  أوجدما اتف
املتهم ال ي يهد  اىل يباية ح  اجملتم  يف تتب  عائدات الفساد وبن صون ويبايـة حـ  امللنيـة اخلاصـة 

إلجراءات املصـري مـا وعد  املساس  ا إال عل  سبيل االست ناء.ومن احلاالت املنصوص عليها يف قانون ا
 أييت:
املن  من التصر  يف األموا  أو إدارما مبقتض  السلطة امل ولة للنائ  العا  واحملنمة اجلنائية وفقا -2

 .و23ملألحنا  قانون اإلجراءات اجلنائية
املنـــ  مـــن التصـــر  يف األمـــوا  أو إدارمـــا مبقتضـــ  األمـــر الصـــادر مـــن اهليـــا  امل تصـــة ابلفحـــ  -1

ـــــــ  يف  بشـــــــان النســـــــ  غـــــــري  2935لســـــــنة  41األمـــــــوا  املنصـــــــوص عليهـــــــا يف القـــــــانون رقـــــــم والتحقي
.ونطــاع اجلــرائم الــي يســـري عليهــا األمــر ابلتــدابري التحفظيـــة هــ  اجلــرائم املنصــوص عليهـــا يف و28ملاملشــروع

 الباب الراب  من النتاب ال اين من قانون العقوابت،اختالس املا  العا  والعدوان عليـ  والغـدر وغريهـا مـن
اجلرائم الي تق  األموا  اململوكة للدولة واهليئـات أو املؤسسـات العامـة والوحـدات التابعـة هلـا أو غريهـا مـن 
الش صيات االعتبارية العامة،وغريها، ويعد ه ا اإلجراء من إجراءات التحقي  بوصف  يصدر من احملنمة 

                                                        
ومنـررملأو مـن قـانون اإلجـراءات املصـري علـ  أنـ ململيف األحـوا  الـي تقـو  فيهـا مـن التحقيـ  أدلـة كافيـة 118نصت املـاد  مل -23

وغريهــا مـن اجلـرائم الــي ،جديـة االمــا  يف أي مـن اجلـرائم املنصــوص عليهـا يف البـاب الرابــ  مـن النتـاب ال ــاين مـن قـانون العقوابت علـ 
للدولة أو اهليئات واملؤسسات العامة والوحدات التابعة هلا أو غريها من األش اص االعتبارية العامة، وك لك تق  عل  األموا  اململوكة 

يف اجلرائم الي يوجـ  القـانون فيهـا علـ  احملنمـة أن تقضـ  مـن تلقـاء نفسـها بـرد املبـال  أو قيمـة األشـياء  ـل اجلرميـة أو تعـويا اجلهـة 
العامــة أن األمــر يقتضــ  اختــاذ تــدابري حتفظيــة علــ  أمــوا  املــتهم مبــا يف ذلــك منعــ  مــن التصــر  فيهــا أو اجملــ  عليهــا. إذا قــدرت النيابــة 

وج  عليها أن تعر  األمر عل  احملنمة اجلنائية امل تصة طالباً احلنم ب لك ضـما ً لتنفيـ  مـا عسـ  أن يقضـ  بـ  مـن غرامـة ،إدارما
 أو رد أو تعويا.

لـة االسـتعجاالن أيمـر مؤقتـاً مبنـ  املـتهم أو زوجـ  أو أوالدجل القصـر مـن التصـر  يف أمـواهلم أو إدارمـا وللنائ  عند الضرور  أويف حا
وجي  ان يشتمل أمر املن  من اإلدار  عل  تعين من يدير األموا  املتحفظ عليها. وعل  النائ  العا  يف مجي  األحوا  أن يعر  أمر 

بطل  احلنـم ابملنـ  مـن التصـر  أو اإلدار  و إال ،سـبعة أا  علـ  األك ـر مـن اتريـخ صـدورجل املن  عل  احملنمة اجلنائية امل تصة خـال 
 .اعترب األمر كان م ينن

وتصــدر احملنمــة اجلنائيــة امل تصــة حنمهــا يف احلــاالت الســابقة بعــد مســاع أقــوا  ذوي الشــان خــال  مــد  ال تتجــاوز مخســة عشــر 
 ،القاهر ،دار النهضـــة العربيـــة،القســـم اخلــاص،شــرث قـــانون العقوابت،د  مـــود مصطف ..وو،  مـــو اً مـــن اتريــخ عـــر  األمـــر عليهــا.يومــ

 .289،ص2932
 ملالنســ  غــري املشــروعو علــ  اآليتململاذا تبــن مــن الفحــ  وجــود 2935لســنة  41و مــن القــانون رقــم 21نصــت املــاد  مل -28

  ابلنســبة اىل رئــيس اجلمهوريــة ونوابــ  ورئــيس شــبهات قويــة علــ  كســ  غــري مشــروع أحالــت اهليــا  امل تصــة األوراع اىل جملــس الشــع
وهلا أن أتمـر مبنـ  ،يع  القضائية عند مباشر  التحقي  مجيـ  االختصاصـات املقـرر  يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة...وهل جل اهليئاتزراء.الو 

 وو. فظية أالزمة لتنفي  األمر...التحاملتهم أو زوج  أو أوالدجل القصر من التصر  يف أمواهلم كلها أو بعضها واختاذ اإلجراءات 
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ة من وقوع ضرر ال مينن إزالت ، يتم ـل يف اجلنائية امل تصة،واهلد  من  يباية األموا  املتحفظ عليها وقاي
 مظنة مري  ه جل األموا  أو العب   ا.

 الفرع الرابع: مصادر  األموا  يف جرائم الفساد
تع  املصادر  التجريـد،أي احلرمـان الـدائم مـن األمـوا   مـر صـادر عـن  نمـة أو سـلطة اتصـة،وتعد 

فســاد،م ل أي مصــادر  أخرى،عقوبــة جنائيــة، ولنــن مصــادر  املمتلنــات واألمــوا  املتحصــلة عــن جــرائم ال
تنفي  عقوبة املصـادر  بشـان جـرائم الفسـاد يتسـم  تيـة،ورمبا إبشـنالية خاصـة  ـا وهـ  أن املمتلنـات أو 
األموا   ل املصادر  تنون موجود  يف دولة غري تلك الدولة الي وقعت فيها جرمية الفساد، فاألمر يتعل  

دود مـن حيـ  متحصـالما ومـن ح فـإجراءات املصـادر  تنـون أيضـاً ذات طـاب  عـرب إذن جبرمية عابر  للحـ
 .و29ملوط 

وقد أولت اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد عناية بتنظيم املصادر  بشنل تفصيل ، إذ أفردت هلا 
 و مـــــن الفصـــــل اخلـــــاص ابســـــرتداد55و مـــــن فصـــــل التجـــــرغ واجل اءات،واملـــــاد مل72بصـــــفة أساســـــية املـــــاد مل

املوجودات،ويتم اختاذ القرارات ومباشر  اإلجراءات يف جما  مصـادر  األمـوا  أو املمتلنـات املتحصـلة عـن 
جرائم الفساد املشمولة ابالتفاقيـة وفقـاً للنظـا  القـانوين الـداخل  للدولـة مبـا يضـم  مـن تشـريعات وطنيـة أو 

و من اتفاقية األمم 55و من املاد مل6الفقر  ملاتفاقيات وترتيبات دولية تلت    ا الدولة.ويف ه ا املعا تن  
املتحـــد  ملنافحـــة الفســـاد الـــي نصـــت علـــ  أنململتقـــو  الدولـــة الطـــر  متلقيـــة الطلـــ  ابختـــاذ القـــرارات أو 

و مــن هـــ جل املــاد  ملاخلاصـــة ابملصــادر و وفقـــاً ألحنــا  قانوهنـــا 1و2اإلجــراءات املنصـــوص عليهــا الفقـــرتن مل
ي اتفــاع أو ترتيــ  ثنــائ  أو متعــدد األطــرا  قــد تنــون ملت مــة بــ  جتــاجل الــداخل  وقواعــدها اإلجرائيــة أو أ

الدولة الطر  الطالبة، ورهناً بتلك األحنا  والقواعد أو ذلـك االتفـاع أو الرتتيـ وو، فـإذا م تنـن الدولـة 
متلقيــة طلــ  املصــادر  مرتبطــة مبعاهــد  ثنائيــة وكــان قانوهنــا الــداخل  ال جييــ  مصــادر  أمــوا  متحصــلة عــن 
جرمية ارتنبت يف دولة أخرى إاّل مبوج  معاهد ،جاز هل جل الدولة أن تعترب اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة 

و مـن ذات 4الفساد ه  األساس القانوين ملا تقو  ب  من إجراءات املصادر ؛ وه ا ما يستفاد من الفقر  مل
طــر  ان جتعــل اختــاذ التــدابري املشــار و مــن االتفاقيــة الــي تــن  علــ  إنــ ململإذا اختــارت الدولــة ال55املــاد مل

و مــن هــ جل املــاد  ملاخلاصــة ابملصــادر و مشــروطاً بوجــود معاهــد   ــ ا الشــان،عل  1،2إليهــا يف الفقــرتن مل
 تلك الدولة الطر  أن تعد ه جل االتفاقية مب ابة األساس التعاهدي الالز  والنايف.

و مــن اتفاقيـة األمـم املتحــد  55تها املـاد  ملوأمـا اإلجـراءات التمهيديـة الــي تسـب  املصـادر  فقــد أوضـح
ملنافحة الفساد والي تبدأ بتلق  الدولة طلباً مقدماً إليها من دولة أخرى ذات والية قضائية،بشان إحدى 

                                                        
 ، د. أيبـد418،ص2938، منشـا  املعـار  للنشـر، االسـنندرية، 1رمسيس  نا ، االجراءات اجلنائيـة أتصـيالً وحتلـياًل،ج -29

 ،د. مــــامون ســــالمة  مــــد ســــالمة ،419،ص2935القــــاهر ،  ،دار النهضــــة العربيــــة ،فتحــــ  ســــرور، الشــــرعية واالجــــراءات اجلنائيــــة
 ،مسـري  األصـو  اجل ائيـة ،، د. راسـي احلـاج426،ص1111القاهر ، ،، دار النهضة العربية1ج،اجلنائية يف التشري  املصري اإلجراءات

 .493مصدر ساب ،ص،عبد اجمليد  مود ،721، ص1126بية، بريوت، لبنان،، منتبة زين احلقوقية واألد2ط
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جرائم الفسـاد املشـمولة ابالتفاقيـة،للقيا  مبصـادر  األمـوا  أو املمتلنـات املتحصـلة عـن هـ جل اجلرائم،وتقـو  
املمتلنــات أو املعــدات  و  ابختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنشــف العائــدات اإلجراميــة أالدولــة متلقيــة الطلــ

و مـن االتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وجتميـدها أو حج هـا لغـر  مصـادرما 72/2األخرى وفقاً ملا تضمنت  املاد مل
أن احملــل يف هنايــة املطــا   مــر أمــا عــن الدولــة الطــر  الطالبــة وأمــا عــن الدولــة الطــر  متلقيــة الطلــ . و 

و مـن اتفاقيـة األمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد و املعنونـة 72ال ي ترد علي  املصادر  قـد أشـارت اليـ  املـاد مل
تت   كل دولـة طـر  اىل أقصـ  مـدى ممنـن  -2ململالتجميد واحلج  واملصادر وو والي تن  عل  اآليتململ

 ضمن نطاقها الداخل  ما قد يل   من تدابري للتمنن من مصادر :
والعائـــدات اإلجراميـــة املتاتيـــة مـــن أفعـــا  جمرمـــة وفقـــاً هلـــ جل االتفاقيـــة،أو ممتلنـــات تعـــاد  قيمـــة تلـــك ملأ

 العائدات. 
ملبواملمتلنــــات أو املعــــدات أو األدوات األخــــرى الــــي اســــت دمت أو كانــــت معــــد  لالســــت دا  يف 

 ارتناب أفعا  جمرمة وفقاً هل جل االتفاقية.
ن تـدابري للتمنـن مـن كشـف أي مـن األشـياء املشـار إليـ  يف تت   كل دولة طر  مـا قـد يلـ   مـ -1
 و من ه جل املاد  أو اقتفاء أثرجل و جتميدجل أو حج جل لغر  مصادرت  يف هناية املطا وو.2الفقر مل

 و من االتفاقية تا:55و من املاد مل2وتتم املصادر  بعد ذلك إبحدى طريقتن نصت عليهما الفقر مل
لـ  اىل سـلطاما امل تصـة لتستصـدر منهـا أمـر مصـادر ،وأن تضـ  ذلـك أن حتيل الدولة الطر  الط-أ

 موض  النفاذ يف حا  صدورجل.
أو أن حتيل الدولة مباشر  اىل سلطاما امل تصة أمر املصادر  الصادر عن  نمة يف إقليم الدولة  -ب

ممتلنـات أو معـدات الطر  الطالبة، د  تنفي جل ابلقدر املطلوب،طاملا كان متعلقاً بعائدات إجراميـة أو 
و مــن اتفاقيــة األمــم املتحــد  ملنافحــة 72و مــن املــاد  مل2أو أدوات أخــرى ممــا هــو مشــار إليــ  يف الفقــر  مل

الفساد موجود  يف إقليم الدولة الطر  متلقية الطل . ويعا ه ا أن األمـر رتلـف اسـ  سـند املصـادر  
ر  فــ لك يتطلــ  مــن الدولــة متلقيــة الطلــ  الــ ي تقدمــ  الدولــة الطالبــة، فــإذا قــدمت جمــرد طلــ  ابملصــاد

استصدار أمراً من  اكمهـا أو سـلطاما امل تصـة األخرى،أمـا أذا قـدمت حنمـاً أو أمـراً قضـائياً ابملصـادر  
 .و11ملفان  ينون قاباًل للتنفي  مباشر  عل  يد السلطات امل تصة من الدولة متلقية الطل 

توافرهـــا يف طلـــ  املصـــادر  مـــن الدولـــة املهـــرب منهـــا ســـو  نتنـــاو  يف هـــ ا الفـــرع البيـــا ت الواجـــ  
األمــوا  املتحصــلة عــن جــرائم الفســاد واالدلــة النافيــة الواجــ  توفرهــا يف طلــ  املصــادر  الــي تــربر ذلــك 

 الطل .

                                                        
  مود جني  حسـ ، شـرث قـانون العقـوابت، القسـم اخلـاص، دار، 493د. عبد اجمليد  مود عبد اجمليد، مصدر ساب ،ص -11
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 البيا ت الواج  توافرها يف طل  املصادر  -أواًل 
الدولة الي فيها املمتلنات أو األموا  جي  أن يصدر طل  املصادر  املقد  من دولة وقوع اجلرمية اىل 

و 55مــن املــاد  مل و12ملو3و7املتحصــلة منهــا علــ  جمموعــة مــن البيــا ت مينــن است الصــها مــن الفقــرتن مل
و اخلاصـة ابملسـاعد  القانونيـة 64و مـن املـاد مل25اخلاصة ابلتعاون ألغرا  املصادر  و ك لك من الفقر  مل

 فيما أييت:املتبادلة،ومينن إمجا  ه جل البيا ت 
 بيا ت عامة:  -2

وتتم ل يف املعلومات املتعلقة  وية السلطة الي تطل  املصادر ،وموضوع وطبيعة التحقي  أو املالحقة 
أو اإلجــراء القضــائ  الــ ي يتعلــ  بــ  الطلــ  ملوالغالــ  أن يتم ــل ذلــك خبصــوص املصــادر  يف احلنــم أو 

ع ملأي اجلرميــــة الــــي حتصــــلت عنهــــا هــــ جل األمــــوا  أو األمــــر الصــــادر فيهاو،والوقــــائ  ذات الصــــلة ابملوضــــو 
املمتلنــــاتو ووصــــف للمســــاعد  املطلوبــــة ملأي األمــــوا  أو املمتلنــــات  ــــل املصــــادر و وهويــــة الشــــ   
مرتنــ  اجلرميــة،والغر  الـــ ي مــن أجلـــ  تطلــ  املصــادر  ملاســـرتداد األمــوا  ذات املصـــدر غــري املشـــروعو 

 فاقية. ومن االت64و من املاد  مل25وه جل الفقر مل
 بيا ت خاصة: - 1
املــراد مصــادرما مبــا يف ذلــك املنــان الــ ي توجــد فيــ  هــ جل املمتلنــات والقيمــة  توصــف للممتلنــا -أ

، وبيان الوقائ  الي تستند إليها الدولة الطر  الطالبـة ينفـ  لتمنـن الدولـة الطـر  متلقيـة و11ملاملقدر  هلا
ه  البيا ت املطلوبة م  تعل  األمر بطل  مقد  مـن  الطل  من استصدار األمر يف إطار قانوهنا. وه جل

 و من االتفاقية.55/أو من املاد  مل2دولة أخرى وفقاً للفقر مل
نســ ة مقبولــة قــانو ً مــن أمــر املصــادر  الــ ي يســتند إليــ  الطلــ  والصــادر عــن الدولــة الطــر   -ب

طر  الطالبة لتوجي  إشعار لألطرا  ال ال ـة الطالبة،وبيان الوقائ ،وبيان حيدد التدابري الي اخت ما الدولة ال
احلسنة النية،وبيان ان احلنم ابملصادر  قد اكتس  الدرجة القطعية.وتلك ه  البيا ت املطلوبة مـ  تعلـ  

                                                        
 و مـن هـ جل64و من اتفاقية األمم املتحد  ملنافحـة الفسـاد علـ  أنـ ململتنطب  أحنـا  املـاد  مل55و من املاد مل7نصت الفقر مل -12

و يتعــن أن تتضــمن 64ململمــن املــاد  25ملاىل املعلومــات احملــدد  يف الفقــر وابإلضــافة .احلــا   االتفاقيــة مــ  مراعــا  مــا يقتضــيها اخــتال
وصـفاً للممتلنـات املـراد مصـادرما مبـا يف ،ملأو مـن هـ جل املاد 2ملأو يف حالـة طلـ  ذي صـلة ابلفقـر  :الطلبات املقدمة عمالً  ـ جل املـاد 
استندت إليها الدولـة الطـر  الطالبـة ينفـ  لتمنـن الدولـة وبيا ً ابلوقائ  الي ،حي ما تنون ذات صلة،ذلك منان املمتلنات وقيمتها

 ،ملبو مــن هــ جل املــاد 2ملبو يف حالــة طلــ  ذي صــلة ابلفقــر ،الطــر  متلقيــة الطلــ  مــن استصــدار األمــر يف إطــار قانوهنــا الــداخل 
ا ً ابلوقائ  ومعلومـات عـن املـدى وبي،نس ة مقبولة قانو ً من أمر املصادر  ال ي يستند إلي  الطل  والصادر عن الدولة الطر  الطالبة

 املطلــوب لتنفيــ  األمــر، وبيــا ً حيــدد للتــدابري الــي اختــ ما الدولــة الطــر  الطالبــة لتوجيــ  إشــعار مناســ  لألطــرا  ال ال ــة احلســنة النيــة
بيـا ً للوقـائ  ،ن هـ جل املاد مـ1ولضمان مراعا  األصو  القانونية، وبيا ً  ن أمر املصادر  هنـائ  ملجو يف حالـة الطلـ  ذي صـلة ابلفقـر  

حي مــا كــان ،ونســ ة مقبولــة قــانو ً مــن األمــر الــ ي اســتند إليــ  الطل ،الــي اســتندت اتليهــا الدولــة الطــر  الطالبــة ووصــفاً ل جراءات
التـدابري املؤقتـة من االتفاقية عل  ان ململجيوز أيضا رفا التعاون مبقتض  ه جل املـاد  أو إلغـاء  55من املاد  3كما نصت الفقر  ،متاحاًوو

 اذا م تتل  الدولة الطر  متلقية الطل  أدلة كافية أو يف حينها أو اذا كانت املمتلنات ذات قيمة ال يعتد  ا.وو. 
و من االتفاقية رفـا طلـ  املصـادر  إذا كانـت املمتلنـات الـي يـراد مصـادرما ذات قيمـة 55ومن املاد  مل3أجازت الفقر  مل -11

ولنن القيمـة الـي ال يعتـد  ـا ،ويرتك األمر لتقدير الدولة املطلوب منهـا املصـادر ،اك معيار  دد الست الص ذلكيعتد  ا وليس هن ال
 تع  يف الغال  ان تنون ه جل األموا  أو املمتلنات متواضعة القيمة ابلنظر اىل النفقات الي تتحملها الدولتان لتنفي  ه جل املصادر .



 

 (يف ضوء اتفاقية االمم املرحد  ملكافحة الفساد)اجراءات اسرتداد عائدات الفساد  

212 

و 55مـن ذات املـاد  مل و17مل/بو2األمر انم املصادر  أصـدرت   ـاكم الدولـة الطالبـة وذلـك وفقـاً للفقـر  مل
 من االتفاقية.

الــي اســتندت إليهــا الدولــة الطــر  الطالبة،ووصــف ل جــراءات املطلــوب اختاذهــا ونســ ة  الوقـائ  -ج
مــن قــرار احلنــم ابملصــادر  منتســ  درجــة البتــات،أو أمــر املصــادر  الــ ي اســتند إليــ  الطل .وهــ جل هــ  
و البيا ت املطلوبة حن يتعل  األمر بطل  مقد  من دولة أخرى الختاذ تدابري النشف عـن املمتلنـات أ

مــــن ذات  و16ملو1األمــــوا  أو األدوات املتعلقــــة جبــــرائم الفســــاد ألجــــل جتميــــدها أو حج هــــا وفقــــاً الفقــــر  مل
و من االتفاقية. و ـ ا الصـدد فـإن اإلجـراءات الـي تقـو   ـا هيـا  الن اهـة بصـدد طلـ  املسـاعد  55املاد مل

 هيــداً إلرســا  طلــ  املســاعد  القانونيــة ينحصــر يف دائــر  االســرتداد،وان هنــاك اجــراءات جيــ  القيــا   ــا 
القانونية وابلتنسي  م  دائر  التحقيقات يف اهليا  ومديرات ومنات  التحقي  التابعة اليها وأن أو  اجراء 
يتعن عل   قق  هيا  الن اهة ودائـر  االسـرتداد أن يت ـ وجل بشـان االسـرتداد هـو التحقـ  ومجـ  املعلومـات 

ألموا  قد مت مريبها خارج العراع عن طريـ  التنسـي  مـ  الـدوائر التابعـة من كون املتهم خارج العراع وأن ا
اىل مديرية اجلنسية العامة وهـ  مديريـة االقامـة ومديريـة شـؤون اجلـوازات وكـ لك الـدائر  الـي ينتسـ  اليهـا 

ن ذلـك يـتم املتهم واالجهـ   االمنيـة امل تصـة لبيـان فيمـا مت أتشـري مغـادر  املـتهم اىل خـارج العـراع. فـاذا تبـ
عر  املوضوع عل  قاض   نمة التحقيـ  املت صصـة بقضـاا هيـا  الن اهـة الختـاذ القـرار املناسـ  بشـان 
تنظـيم مــ كر  قــبا دوليــة ونشــر  معلومــات اــ  املـتهم واحلجــ  علــ  األمــوا  املنقولــة وغــري املنقولــة العائــد  

علـ  وهيـا  الن اهـة كـون جملـس القضـاء هـو للمتهم وأن ه جل االجراءات تتم ابلتعاون بن جملس القضاء األ
ال ي يصدر ه جل القرارات واهليا  تقو  بتنفي ها. ولنن ه جل االجراءات تتسم ابلبطء وحتتاج اىل سرعة يف 
اجنـــاز االعمـــا  للبـــدء ابإلجـــراءات املتعلقـــة بطلـــ  االســـرتداد، وأن ســـرعة الســـري يف االجـــراءات تـــؤدي اىل 

واجـد فيهـا املـتهم واالمـوا  املهربـة وذلـك لنـون املطلـوبن غالبـاً مـا يتنقلـون حتديد دقي  اىل االماكن الي يت
من بلد آلخر بعد هرو م خارج العراع.وبعد ثبوت أن املتهم هارب خارج العـراع تصـدر  نمـة التحقيـ  

د ، ويـتم ت ويـو15ملامل تصة م كر  أمر قبا دويل اقـ  واحلجـ  علـ  أموالـ  املنقولـة وتنظـيم ملـف ابسـرتدادجل

                                                        
 و من اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد عل  أن ململأو أن حتيل اىل سلطاما امل تصة55د مل/بو من املا2نصت الفقر  مل -17

مـــن هـــ جل و56ملأو مـــن املـــاد  مل2و والفقـــر  72و مـــن املـــاد  مل2أمــر املصـــادر  عـــن  نمـــة يف إقلـــيم الدولـــة الطـــر  الطالبـــة وفقـــا للفقـــر  مل
لقـاً بعائـدات إجراميـة أو ممتلنـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليهـا يف طاملـا كـان متع ،االتفاقية،  د  إنفاذجل ابلقـدر املطلـوب

 موجود  يف إقليم الدولة الطر  متلقية الطل .وو.و72من املاد  مل2الفقر  
و مــن اتفاقيــة األمــم املتحــد  ملنافحــة الفســاد علــ  أنــ ململاثر تلقــ  طلــ  مــن دولــة طــر  55و مــن املــاد مل1نصــت الفقــر  مل -16
تت   الدولة الطر  متلقية الطل  تدابري لنشف العائدات اإلجرامية أو املمتلنات أو املعدات ،ة قضائية عل  فعل جمر هلا والي أخرى

مـن هــ جل االتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وجتميـدها أو حج هـا لغـر  مصــادرما يف  72مـن املـاد   2أو األدوات ألخـرى املشـار إليهـا يف الفقـر  
مـن  2عن الدولة الطر  الطالبة وإما عن الدولة الطر  متلقية الطل  عمالً بطل  مقد  مبقتض  الفقر  هناية املطا   مر صادر إما 

 ه جل املاد .وو.
 أن اجراءات اسرتداد املتهم أو احملنو  تبدأ بتنظيم نشر  معلومات كاملة عن املتهم وه جل النشر  تتضمن تفاصـيل كاملـة عـن -15

وه جل االجــراءات يقــو   ــا  قــ  هيــا  الن اهـــة و نمــة التحقيــ  وبعــد توقيــ  نشـــر  ،القضـــية املــتهم ابإلضــافة اىل مل ــ  عــن موضــوع
ترســل اىل دائــر  االســرتداد وبعــد تــدقيقها يــتم ارســاهلا اىل االدعــاء العــا  لنــ  تباشــر دورهــا إبرســاهلا اىل  املعلومــات وأمــر القــبا الدوليــة

ملعرفـة آخـر املسـتجدات حـو  موضـوع القضـية وهـ جل املتابعـة أتيت مـن قبـل مديريـة اسـرتداد مديرية الشرطة العربية وتقـو  دائـر  االسـرتداد 
 املتهمــن يف دائــر  االســرتداد اىل أن تصــدر النشــر  احلمــراء اــ  املــتهم وبعــد أن يــتم اصــدارها تقــو  مديريــة الشــرطة العربيــة إبعــال  ريســة
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دائــر  االســرتداد بنســ ة مصــدقة قــرار حجــ  األمــوا  وكافــة املعلومــات املتــوفر  لــديهم عــن املــتهم مــن حيــ  
االسم والتولد و ـل االقامـة ورقـم جـواز املـتهم والدولـة الـي توجـد فيهـا األمـوا  ويـتم تنظـيم طلـ  مسـاعد  

اىل وزار  اخلارجية الي تتوىل إرسال  إىل  قانونية اىل اجلهة امل تصة يف الدولة الي توجد فيها األموا  ويرسل
الدولة املطلوب من  اسرتداد األموا  ابلطرع الدبلوماسـية ويـتم متابعـة آخـر اإلجـراءات مـ  سـفار  مجهوريـة 

 العراع يف الدولة متلقية طل  املساعد .
 األدلة الي تسوغب طل  املصادر  - نياً 

االســرتداد علــ  األدلــة النافيــة الــي تنصــ  بطبيعــة  ويعــ  ذلــك أن يشــتمل طلــ  املصــادر  أو ملــف
احلا  عل  جر  الفساد ال ي حتصلت عن  املمتلنات أو األموا  الي يراد مصادرما، فه جل األدلة هلا دور 
مؤثر يف تنوين اقتناع الدولة متلقية طلـ  املصـادر  مبشـروعية املصـادر  وابتناهـا علـ  جرميـة تـوافرت األدلـة 

 .و14ملالسيما حينما يتعل  األمر  موا  ابهضة أو ممتلنات كبري  القيمةعل  وقوعها، و 
و مــن اتفاقيــة األمــم املتحــد  55مــن املــاد  مل 3ويســت ل  بيــان األدلــة ضــمناً ممــا نصــت عليــ  الفقــر  

ملنافحة الفساد من أن ململجيوز أيضا رفا التعاون مبقتض  هـ جل املاد ملمبـا يف ذلـك رفـا طلـ  املصـادر و 
لتدابري املؤقتة إذا م تتل  الدولة الطر  متلقية الطل  أدلة كافية...وو. ولعل  مما يرتبط ببيان أدلة أو إلغاء ا

و من االتفاقية من ان  ال جتوز أتويل أحنا  ه جل 55احلنم ال ي أوردت  الفقر  التاسعة واألخري  من املاد مل
ك مـن املتصـور أن ينشـا للغـري حـ  مـا علـ  املاد  ملاخلاصة ابملصادر و مبا ميس اقوع غـري احلسـن النيـة.ذل

املمتلنات أو األموا  الي يراد مصـادرما فـال جيـوز أن ترتتـ  علـ  أعمـا  تـدابري و إجـراءات املصـادر  أو 
 غريها من التدابري التحفظية األخرى املساس   جل احلقوع،وه ا مبدأ قانوين.

اىل ملـــك الدولـــة.وترد املصـــادر  علـــ  األمـــوا   املصـــادر  عقوبـــة ماليـــة تتم ـــل يف نـــ ع ملنيـــة املـــا  جـــرباً 
املتحصلة من اجلرمية وك لك عل  األموا  أو األشياء الي تعد حيازمـا أو صـناعتها أو اسـتعماهلا أو بيعهـا 
أو بيعهـــا أو عرضـــها للبيـــ  يف ذامـــا كـــاملواد امل ـــدر  والنقـــود امل يفـــة وكـــ لك األســـلحة غـــري املرخصـــة.وتعد 

اوية يف قل  النظا  العقاي جلرائم الفساد والـي ال تقـل ردعـاً عـن العقـوابت السـالبة املصادر  ه  حجر ال  
 .و13ملللحرية ألهنا تع  ببساطة حرمان اجلنا  من كل مثار وعائدات مشروعهم اإلجرام 

                                                                                                                                            
حلــن القــاء القــبا علــ  املــتهم وهنــا يــربز دور آخــر هليــا  الن اهــة يف   جل املرحلــةحي  تســتمر املتابعــة يف هــ،االدعــاء العــا  وهيــا  الن اهــة

العـا   املتابعة من خال  ت ويد املديرية امل كور  ابألماكن احملتمل تواجد املتهم فيها وبعد تنفي  أمر القبا عل  املتهم يتم اشعار االدعاء
العــا  يف هــ جل  ءفينــون دور االدعــا داد ابلتعــاون مــ  ريســة االدعــاء العــا وهيــا  الن اهــة بــ لك لنــ  يتســا اكمــا  نــواق  ملــف االســرت 

الفــرت  اشــعار احملنمــة لتنظــيم ملــف االســرتداد اخلــاص ابملــتهم وابلتنســي  مــ  دائــر  االســرتداد فتنلــف احملنمــة احملقــ  امل ــت  يف هيــا  
سـرتداد مـن قبـل احملنمـة يـتم ارسـال  اىل دائـر  االسـرتداد لتقـو  وبعـد ان يـتم تـدقي  ملـف اال ،الن اهة لتنظيم امللف وعرض  عليها للتـدقي 

 بتــدقي  امللــف مــن حيــ  مــدى اســتيفاء ه للشــروط الــي نــ  عليهــا قــانون اصــو  احملاكمــات اجل ائيــة واالتفاقيــات الدوليــة املعمــو   ــا
سـال  اىل وزار  اخلارجيـة العراقيـة لتقـو  إبرسـال  اىل وبعدها تقو  إبرسا  امللف اىل ريسة االدعاء العا  لغر  التدقي  واملصادقة عليـ  وار 

ت سفار  مجهورية العراع يف الدولة املعنية لتسليم  اىل السلطات امل تصة يف تلك الدولة لغر  اسرتداد املتهم وتستمر املتابعة م  اجلها
حسـن ،هـ ا الشان اسـرتداد املتهمـن ينظـر يف وللم يـد مـن التفاصـيل حـو  اجـراءات.امل تصة حلن تسليم املـتهم اىل السـلطات العراقيـة

  وما بعدها. 54ص ،اسرتداد املتهمن واحملنو  عليهم يف جرائم الفساد، مصدر ساب ،معن ابراهيم
 . 111ص،مصدر ساب  ،عبد املنعم د.سليمان -14
 . 95مصدر الساب ، ص ،،سليمان منعم د. -13
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وقـــد نـــ  املشـــرع العراقـــ  علـــ  املصـــادر  يف قـــانون العقـــوابت العراقـــ  والقـــوانن ذات الصـــفة اجل ائيـــة 
،فاملصادر  وفقاً للتشري  العراق  عل  ثالثة أنواع: املصادر  كعقوبة تنميلية ملاملصادر  اجلوازيةو و18ملاألخرى

و مـن القـانون املـ كور بشـان مصـادر  النقـود واألمتعـة املوجـود  يف 6/ 113إذ أجاز احلنـم فيهـا يف املـاد مل
اجلـرائم املاسـة  مـن الدولـة الـداخل  األمننة اخلاصة ابجتماع أعضاء اجلمعيـات املنصـوص عليهـا يف جمـا  

و مـن قـانون العقـوابت جعلـت مـن 726و جعل من املصادر  وجوبية وك لك املـاد  مل6/ 231ويف املاد  مل
املصادر  وجوبية وه  مصادر  العطية الي قبلهـا املوظـف أو الـي عرضـت عليـ ،ومن خـال  مالحظـة نـ  

 ست الص الشروط العامة للمصادر ،وه جل الشروط ه :ومن قانون العقوابت العراق ، مينن ا212املاد مل
و من قانون العقوابت العراق  تفرت  وقوع جرمية ومن ح 212وقوع جرمية،فاملصادر  طبقاً للماد مل-2

 ال جما  للمصادر  حي  ال ترتن  جرمية.
أن يصـــدر ابملصـــادر  حنـــم مـــن احملنمة،وبـــ لك فاملصـــادر  ال تنـــ   بشـــ   إال مبوجـــ  حنـــم -1
عــن احملنمــة الــي تفصــل يف دعــوى اجلنايــة أو اجلنحــة وهــ ا خــال  مــا هــو مقــرر يف اتفاقيــة األمــم  صــادر

و منهــا والــي أجــازت مبصــادر  األمــوا  يف جــرائم الفســاد بنــاء علــ  55املتحــد  ملنافحــة الفســاد يف املــاد مل
كالوفا  والتقاد  والعفـو قرار السلطة اإلدارية، وينب  عل  ذلك أن األسباب الي حتو  دون إقامة الدعوى  

 يف التشري  العراق .و19ملالعا  جتعل املصادر  غري جائ   قانو ً 
أن تنون األشياء مضـبوطة: هـ ا الشـرط ورد صـراحة يف الـن  إذ يقصـر املصـادر  عل ملاألشـياء  - 7

سـتعما  املضبوطةو وملاألشياء الي حتصلت من اجلرميةووملواألشياء الي اسـتعملت أو الـي كانـت معـد  لال
يف ارتنــاب جرميــةو؛فنون األشــياء مضــبوطة جيعــل احلنــم ابملصــادر  قــاباًل للتنفيــ  إذ يــتمنن القضــاء مــن 

و 212معاينة األشياء املضبوطة والت بت من حتق  شروط املصادر ،واألصل يف املصادر  طبقـاً لـن  املـاد مل
وز إلــ ا  احملنــو  عليــ   داء مبلــ  مــن قــانون العقــوابت إهنــا تقــ  علــ  أشــياء حــددها الــن  القــانوين،وال جيــ

النقود يعاد  من حي  القيمة األشياء غري املضبوطة،وذلك الن املصادر  يف هـ جل احلالـة عقوبـة تقـ  علـ  
و من قانون العقوابت أل   احملنمة 231و من املاد مل1أشياء  دد  صراحة،عل  أن املشرع مبقتض  املاد مل

ة أن حتنــم علــ  اجملــر  بغرامــة إضــافية تعــاد  مثــن األشــياء موضــوع يف حالــة عــد  ضــبط األشــياء  ــل اجلرميــ
ه ا ابلنسبة للمباد  العامة لقانون العقوابت، ومن القوانن الي شرعت حدي اً قانون منافحة  و71ملاجلرمية

                                                        
بعـد تنليفـ  ،كـل مـن ختلـف أو عج ملا  الن اهة العراق  الي نصت عل  أن و يف قانون هي11عل  سبيل امل ا  املاد مل ون كر -18

عن إثبـــات مصــادر مشــروعة للـــ اد  يف أموالــ  أو أمــوا  زوجـــ  أو أوالدجل التــابعن لــ  مبـــا ال يتناســ  مــ  مـــواردهم ،مــن قاضــ  التحقيــ 
م  مراعــا  ،ن ومصــادر  النســ  غــري املشــروعيعاقــ  ابحلــبس وبغرامــة مســاوية لقيمــة النســ  غــري املشــروع أو إبحــدى هــاتن العقــوبت

 ص عليها يف القوانن الناف  .وو.العقوابت املنصو 
 ،  مـود661،ص1121،املنتبـة الوطنيـة، بغـداد ،1د.ف ري عبد الرزاع احلدي  ، شرث قـانون العقـوابت، القسـم العـا ،ط -19

 .718، ص2941 ،القاهر  ،، دار النهضة العربية1وج2القسم العا  ج ،شرث قانون العقوابت ،جني  حس 
 يف 1125/ج/ 1681يف هــ ا الصــدد نشــري اىل قــرار  نمــة اجلنــاات امل تصــة ابلنظــر يف قضــاا الن اهة/الرصــافة ابلعــددمل -71

ى يف جهـــاز امل ـــابرات الصـــادر ابحلنـــم ابإلدانـــة علـــ  املـــتهم اهلـــاربملسو الـــ ي كـــان يشـــغل منصـــ  رفيـــ  املســـتو  1125/ 21/ 13
العراقــ  الســاب  والــ ي قــا  ابخــتالس مبــال  ماليــة قــدرها ثالمثائــة مليــون دينــار عراقــ  عائــد  جلهــاز امل ــابرات مســتغالً األحــداو الــي 
حصــلت علــ  العــراع بســب  احلــرب ووجــود هــ جل األمــوا  يف إحــدى البنــوك األجنبيــة ابمســ  وللتحقيقــات اجلاريــة يف وزار  اخلــارج    

عـد  ملالية والبنك املرك ي وهيا  الن اهة من اجل اسرتداد األموا  امل تلسة من قبل املتهم كوهنا تعود للحنومة العراقية وذلـك ابعرتافـ  بوا
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و من  احلنم 78والي أوجبت الفقر ملأوالومن املاد مل 1125ولسنة 79غسل األموا  و ويل اإلرهاب رقم مل
ر  األموا مل ــل اجلرميــةو، إذ نصــت علــ  أنــ ململجي  احلنــم مبصــادر  األمــوا   ــل اجلرميــة املنصــوص مبصــاد

عليها يف ه ا القانون،ومتحصالما أو األشياء الي استعملت يف ارتنا ـا أو الـي كانـت معـد  السـتعماهلا 
نـــت يف حـــوز  املـــتهم أو فيهـــا أو مـــا يعادهلـــا يف القيمـــة يف حـــا  تعـــ ر ضـــبطها أو التنفيـــ  عليهـــا ســـواء أكا

 ش   آخر،دون اإلخال  اقوع غري احلسن النيةوو.
والبـــد مـــن املالحظـــة أن التشـــريعات العربيـــة ومـــن ضـــمنها املشـــرع العراقـــ  قـــد عـــا  موضـــوع مصـــادر  

 األموا  يف داخل العراق  وم يعا  مصادر  األموا  املهربة اىل خارج العراع. 
فقـد عرفهـا  هنـا جتريـد الشـ   مـن ملنيـة مـا  أو مـن حيـاز  شـ ء  أما املصادر  يف التشري  املصـري

معن،ل  صـلة جبرميـة وقعـت أو رشـ  وقوعها،وإضـافت  اىل جانـ  الدولـة أو غريهـا قهـراً عـن صـاحب ،وبال 
، وه  عل  ثالثة أنواع،املصادر  كعقوبة تنميلية ملاملصادر  و72ملمقابل، بناء عل  حنم من القضاء اجلنائ 

واملصـادر  كتـدبري احرتازيملاملصـادر  الوجوبيـةو واملصـادر  كتعـويا وهنـاك فـروع بـن جوهريـة بــن اجلوازيةو،
ه جل الصور ال الو، فاملصادر  كعقوبة جوازي   لها أشياء حيازما أصال مشـروعة وتتضـمن إيالمـا إضـافيا  

ســري عليهــا مــا يســري كجــ اء علــ  اجلرميــة املرتنبــة،وال تــرد إال علــ  مــا   ــدد مملــوك للمحنــو  عليــ ، وي
تنـون وجوبيـ  وتـرد علـ  أشـياء  علـ  العقـوابت مـن قواعـد موضـوعية وإجرائيـة،يف املقابـل املصـادر  كتـدبري

حيازمــا غــري مشروعة،واملقصــود  ــا احليلولــة دون إعــاد  اســت دامها الرتنــاب جــرائم يف املستقبلملففرضــها 
. و71ملو من قانون العقوابت املصري71/1املاد ملوقائ  اتو،وه ا النوع من املصادر  ه  ما أشارت إلي  

أ  املصــــادر  كتعــــويا فيــــتم علــــ  أثرهــــا نقــــل ملنيــــة املــــا  املصــــادر اىل الطــــر  املضرور،كصــــور  خاصــــة 
 .و77مللتعويض 

 الخاصة بالدولة املطالبة داملطلب الثاني: إجراءات االسرتدا
حـــة الفســـاد يتعـــن علـــ  الدولـــة و مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــد  ملناف53و55و72وفقـــا لنصـــوص املـــوادمل

املطلـوب منهـا القيـا  ابإلجـراءات التالية،مسـاتة منهـا يف إرجـاع األمـوا  يف جـرائم الفسـاد اىل دولـة املنشـا 
 وأهم ه جل اإلجراءات ما أييت:

                                                                                                                                            
/ الشـ  األو  / عقـوابت عراقـ  واالحتفـاظ 725عائدي  األموا  إلي  إمنا لدائر  مشاري  الدولة قررت احملنمة جترميـ  وفـ  أحنـا  املـاد  

 ار  املالية ا  املطالبة ابلتعويا أما  احملاكم املدنية وبعد اكتساب احلنم الدرجة القطعيةملالقرار غري منشورو. لوز 
 ، د. عمـــر الســــعيد536،ص1111د. عـــو   مـــد، قـــانون العقــــوابت القســـم العـــا ،دار اجلامعــــة اجلديد ،االســـنندرية،  -72
النظريــة العامــة  ،رمســيس  نــا  ،613،ص2935 ،القــاهر  ،دار النهضــة العربيــة ،2ج ،القســم العــا  ،شــرث قــانون العقــوابت ،رمضــان

، عل  حسن خلف و د. سلطان عبد القدر الشاوي، شرث 319،ص2993،منشا  املعار  للنشر،االسنندرية،7ط،للقانون اجلنائ 
  .114ص ،1121القاهر ، ،، العاتك لصناعة النتاب1ط ،قانون العقوابت، القسم العا 

الــي تــن  علــ  أنــ  ململإذا كانــت األشــياء املــ كور  مــن الــي يعــد صــنعها أو اســتعماهلا أو حيازمــا أو بيعهــا أو عرضــها للبيــ  و  -71
 يف ذات  وج  احلنم ابملصادر  يف مجي  األحوا  ولو م تنن تلك األشياء ملناً للمتهم.وو.  جرمية

ومـــا  855،ص1114العـــا ، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهر ،د. ايبـــد عـــو  بال ،مبـــاد  قـــانون العقـــوابت املصـــري القســـم  -77
 بعدها.
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 الفرع اال  : الرحفظ على األموا  
التحقيـ  أو احملاكمـة يف عل  الدولة املطالبة التحفظ علـ  األمـوا  الـي لـديها ابسـم شـ   هـو رهـن 

جرائم الفساد،وذلك ابلنشف عن األموا  أو املمتلنات الي ابسم الش    ل طل  الـتحفظ واقتفـاء 
أثرها وجتميدها وحج ها بغـر  مصـادرما يف هنايـة املطـا ، و يبقـ  قـرار حنـم ابملصـادر  إمـا عـن الدولـة 

ولة متلقية الطل  رفا التعاون،أو إلغاء التـدابري الطالبة وإما عن الدولة الطر  متلقية الطل ، وجيوز للد
 التحفظية املؤقتة إذا م تتلَ  تلك الدولة أدلة كافية من الدولة الطالبة.

و مـن اتفاقيــة األمـم املتحـد  ملنافحــة الفسـاد تت ـ  كـل دولــة طـر  اىل أقصـ  مــدى 72وفقـاً للمـاد مل
ري للتمنــن مــن مصــادر  العائــدات اإلجراميــة ممنــن ضــمن نطاقهــا القــانوين الــداخل ،ما قــد يلــ   مــن تــداب

املتاتية من أفعا  جمرمة وفقاً هل جل االتفاقية أو ممتلنات تعاد  قيمة تلك العائدات. كما يتعن عل  الدولة 
املطالبة اختاذ ما يل   من تدابري للتمنن مـن كشـف عائـدات الفسـاد،أو اقتفـاء أثرهـا لغـر  مصـادرما يف 

حولت ه جل العائدات اإلجرامية اىل ممتلنات أخرى أو بدلت  ا ج ئياً أو كلياً وج  هناية املطا  و إذا 
إخضــاع تلــك املمتلنــات للمصــادر  بــداًل مــن العائــدات يف حــدود القيمــة املقــدر  مــ  عــد  املســاس  ي 
صالحيات تتعل  بتجميدها أو حج ها،أيضا عل  الدو  األطرا  املطالبة أن ختو   اكمها أو سـلطاما 
امل تصة إباتحة السجالت املصرفية، أو املالية أو التجارية أو اج ها،وال جيـوز للدولـة الطـر  املطالبـة أن 
ترفا االمت ا  هل ا األمر اجة السرية املصرفية. وأن اغل  الدو  قـد أعـدت أدلـة عمليـة للتعـاون الـدويل 

جل الــدو  ابتـداًء مــن مرحلـة التحــري ومجــ  يف اسـرتداد األصــو  أو األمـوا  مبينــاً فيهـا كيفيــة التعامـل مــ  هـ 
األدلة وتعق  األموا  اىل مرحلة التجميد أو احلج   هيداً ملصادرما وإعادما اىل البلدان الـي هنبـت منهـا 
ومن أم لة ه جل الدو  املانيا، والوالات املتحد  االمرينية وايطاليا وفرنسـا واململنـة املتحـد  وكنـدا وروسـيا 

يف العــراع فإنــ  م يــتم إعــداد دليــل عملــ  الســرتداد األمــوا ،وأن جملــس الــوزراء قــد وجــ  هيــا  واليــاابن، أمــا 
الن اهة بناًء عل  ااطبة رمسية إبعداد دليل السرتداد االموا  وقد شنلت جلنـة مت صصـة إلعـدادجل وحتـت 

 مسم  ملالدليل الوط  االسرتشادي السرتداد االصو و.
  كيفية الرصرف في ا الفرع الثاين: إرجاع املوجودات

م تتضـــمن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــد  ملنافحـــة الفســـاد أحنامـــا تفصـــيلية مل مـــة فيمـــا يتعلـــ  إبلـــ ا  الدولـــة 
املطالبـــة إبرجـــاع املوجـــودات، وجـــاءت نصـــوص االتفاقيـــة عامـــة،وتعو  علـــ  تعـــاون الـــدو  وتفاوضـــها مـــ  

ائيـة ومجاعيـة لتنظـيم هـ جل األمـور، و إذا  بعضها بعضاً يف كل حالة عل  حـد ، أو إبـرا  اتفاقيـات أخـرى ثن
كان هـ ا األمـر خطـو  يف االجتـاجل الصـحيح ملراعـا  الواقـ  الـدويل عنـد إبـرا  اتفاقيـة األمـم املتحـد  ملنافحـة 
الفساد، إال أن  تنظيم غـري كـا ،فهو أشـب  إىل تقـدغ النصـح للـدو  منـ  اىل التنظـيم القـانوين املل  ،وجيـ  

تســـع  للتباحـــ  فيمــا بينهـــا إلجيـــاد آليــات وقواعـــد موحـــد  ومل مــة تطبـــ  علـــ  علــ  الـــدو  األطــرا  أن 
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اجلميــ ،وتنظم عمليــات التعــاون املتبــاد  واملســاعد  القانونيــة املتبادلــة فيمــا بينهمــا حــو  مــا يتعلــ  إبرجــاع 
 . و76ملاملوجودات 

األمـــور الـــي تشـــج  بـــل ان تعـــدد االتفاقيـــات ال نائيـــة واجلماعيـــة ملعاجلـــة اســـرتداد األمـــوا  وغريهـــا مـــن 
االتفاقيــة معاجلتهــا ابتفاقيــات أخــرى ثنائيــة ومجاعيــة قــد يــؤدي اىل االخــتال  أو التغــاير يف األحنــا  بــن 
الدو  فيما يتعل  ابملوضوع الواحد، وقد يصل األمر يف املستقبل أن ختالف ه جل االتفاقيات االتفاقية األ  

حــة الفسـاد، وي عــ ع ال قـة  ــا كإطـار دويل شــامل للتعــاون وهـ ا كلــ  قـد يضــر ابتفاقيـة األمــم املتحـد  ملناف
الدويل يف منافحة الفسـاد. وقـد كـان موضـوع إرجـاع املوجـودات هـو أك ـر املواضـي   ـاًل لل ـال  وإ ر  
اجلد  أابن األعما  التحضريية واملفاوضات الي سب  إقرار االتفاقية، فف  إحدى مراحل التفاو  بشان 

نت مشروعات نصوص تقرر مبدأ اقتسا  املوجودات بن الدو  الـي توجـد فيهـا هـ جل مشروع االتفاقية،كا
.وعلـــ  الـــرغم مـــن زوا  اإلشـــار  يف الـــن  و75ملاألمـــوا  والـــدو  املتضـــرر  الـــي ارتنبـــت فيهـــا جرميـــة الفســـاد

 جل املوجودات،فقد بق  اخلال  حو  اجلهة الي تسرتد ه النهائ  لالتفاقية عن اقتسا  عائدات الفساد أو
الـدو  الـي هنبـت منهـا   ـاوالت االلتفـا  حـو  مبـدأ إرجـاع األمـوا  اىل األموا ،،إذ كان يلحظ بوضـوث

ه جل العائدات ابرتناب جرائم فساد يف إقليمها. إذ ح فت عل  سبيل امل ا  من املـاد  األوىل فقـر  ملبو 
 بلـدان األصـل بـل انـ  حـ  يف ،أي عائـدات الفسـاد اىلو74ملعبار ململإعاد  املوجودات اىل بلداهنا األصـليةوو

و مــــن االتفاقيــــة امل صصــــة أصــــال لتنظــــيم إرجــــاع املوجــــودات والتصــــر  فيهــــا تضــــمنت الفقــــر  53املــــاد مل
ومن االتفاقية اإلشار  اىل إرجاع املوجودات املصادر  اىل أصحا ا 53من املاد  مل 7الفرعيةملجو من الفقر  

لسـاب : أوالتـا ان التصــر  يف األمـوا  املتحصـلة عــن السـابقن،وهناك مالحظتـان علــ  الـن  ا الشـرعين
جـــرائم الفســـاد ال يـــتم ابلضـــرور  يف كـــل األحـــوا  عـــن طريـــ  إعادمـــا اىل الدولـــة الـــي ارتنبـــت فيهـــا جـــرائم 
الفســاد. وهــو مــا يعــر  مــن عبــار  الــن  الصــرحية ململيــتم بطــرع منهــاوو ومعــا هــ ا أن هنــاك طرقــاً أخــرى 

، أمـا و73ملألمـوا  املصـادر  وم يـ كر لنـا الـن  مـا هـ  هـ جل الطـرع األخـرىمينن عـن طريقهـا التصـر  يف ا
و من االتفاقية قد آثر وهو يقرر مبدأ إرجاع املوجودات 53و من املاد مل2املالحظة ال انية فه  ن  الفقر مل

أو  ان يــتم ذلــك اىل مالنيهــا الشــرعين الســابقن وم يقــل الدولــة أو الــدو  الــي ارتنبــت فيهــا هــ جل اجلــرائم
هنبت منها ه جل األموا . والن كانت عبار  مالنيها الشرعين مينن بطبيعة احلا  أن تستوع  الدولّـة،إال 
أهنــا مينــن ان تشــمل غــري الدولــة مــن شــركات وجهــات وكيــا ت أخــرى مينــن أن تقحــم نفســها اســـا ا 

                                                        
 حسن  مود حسن، اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد،تقييم التنفيـ  وحتليـل الفجـوات يف احلالـة املصـرية، إصـدار مركـ  -76

طبعـــــة ،القرار ومـــــات ودعـــــم اختـــــاذزراء ومركـــــ  املعلجملس الـــــو ،وحـــــد  البحـــــوو،مركـــــ  العقـــــد االجتماع ،املعلومـــــات ودعـــــم اختـــــاذ القرار
 وما بعدها.  29ص،1121
 د. ســــليمان عبــــد املــــنعم، دراســــة يف مــــدى موائمــــة التشــــريعات العربيــــة ألحنــــا  اتفاقيــــة األمــــم املتحــــد  ملنافحــــة الفســــاد، -75

  .111ص،1125دار املطبوعات اجلامعية،،اإلسنندرية
 . 217ص،مصدر ساب  ،املنعم، د. سليمان عبد -74
الفســاد علــ  انـ ململما تصــادرجل دولــة طـر  مــن ممتلنــات  ةو مــن اتفاقيـة األمــم املتحــد  ملنافحـ53مـن املــاد مل 2الفقــر نصـت  -73

و 7يتصر  في  بطرائ  منها إرجاع تلك الدولة الطر  تلك املمتلنات عمالً ابلفقر  مل و من ه جل االتفاقية55و 72ملاد  ملبنم ا عمالً 
 السابقن وفقاً ألحنا  ه جل االتفاقية وقانوهنا الداخل .وو. من ه جل املاد  اىل مالنيها الشرعين 
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و مـن االتفاقيـة علـ  53متضـرر  مـن هـ جل املصـادر . وعلـ  إي حا ،فقـد نصـت الفقـر  ال انيـة مـن املـاد  مل
أنململتعتمد كل دولة طر ،وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخل ،ما قد يل   من تدابري تشريعية وتدابري 
أخــرى لــتمنن ســلطاما امل تصــة،عندما تت ــ  اجــراء مــا بنــاء علــ  طلــ  دولــة طــر  أخــرى،من إرجــاع 

  حقـــوع األطـــرا  غـــري احلســـن النيـــة.وو. املمتلنـــات املصـــادر ،وفقا ألحنـــا  هـــ جل االتفاقيـــة، ومـــ  مراعـــا
و من اتفاقية االمم املتحد  ملنافحة الفسـاد فـإن الـدو  االطـرا  مطالبـة القيـا  53استناداً ألحنا  املاد مل

 مبا أييت:
و من اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة 55و ومل72التصر  يف املمتلنات املصادر  مبوج  املادتنمل -2

و،مبـــا يف ذلـــك إرجاعهـــا اىل مالنيهـــا 53و مـــن املـــاد مل7عليـــ  يف الفقـــر  ملالفســـاد حســـبما هـــو منصـــوص 
 الشرعين السابقن ال ين قد ثبت هلم حقاَ يف ه جل األموا .

 نــن ســلطاما بنــاء علــ  طلــ  دولــة طــر  اخــرى مــن إرجــاع املمتلنــات املصــادر  وفقــاً ملبادئهــا -1
نشا ادعاءات من الغري  ن هلم مصاحل مشروعة ومن القانونية وم  مراعا  حقوع االطرا  ال ال ة، إذ قد ت

ذلـــك شـــركاء االعمـــا  واملســـت مرين وقـــد تنـــون هلـــم مصـــلحة يف إحـــدى الوســـائل يف ارتنـــاب اجلرميـــة وقـــد 
ميتلنهـا لننــ  قـد ال ينــون علــ  علـم ابألوجــ  غـري املشــروعة الــي اسـت دمت فيهــا أو قـد تنــون مشــروعية 

لــك الغــري أمــوااًل يــدع  أهنــا ايــاز  الشــ   املطلــوب مصــادر  مصــلحة الغــري موضــ  خــال  فعلــ  قــد ميت
أموالــ ،وحي ما ميتلــك الغــري حصــة يف شــركة أو مشــروع اســت ماري مــ  أحــد االشــ اص املطلــوب مصــادر  

 أموال  يتعن عل  اجلهات املعنية ابملصادر  التاكد من حيازت  لألموا  حسن النية.
و مـن املـاد  1و 2المم املتحد  ملنافحة الفسـاد والفقـرتن ملو من اتفاقية ا55و64وفقاً للمادتن مل-7

 و فإن الدو  االطرا  عليها القيا  مبا أييت:53مل
أن تفرج  املمتلنات املصـادر  اىل الدولـة الطـر  الطالبـة يف حالـة اخـتالس أمـوا  عموميـة أو غسـل -أ

األمم ملنافحة الفساد،عندما تنف   و من اتفاقية23،17أموا  عمومية عل  النحو املشار الي  يف املادتن مل
و مــن االتفاقيــة واســتناداً اىل حنــم هنــائ  صــادر يف الدولــة الطــر  الطالبة،وهــ ا 55املصــادر  وفقــاً للمــاد مل

 احلنم مينن للدولة الطر  متلقية الطل  أن تستبعدجل.
ى مشــمولة أن ترجـ  املمتلنـات املصـادر  اىل الدولـة الطـر  الطالبـة يف حـاالت جـرائم فسـاد اخـر -ب

و من االتفاقية واىل حنم هنائ  صادر من 55ابتفاقية االمم املتحد  ملنافحة الفساد واستناداً لن  املاد مل
الدولة الطر  الطالبة،ومينن للدولة متلقية الطل  أن تستبعدجل،عندما ت بت الدولة الطر  الطالبة للدولـة 

ملصـادر  أو عنـدما تعـرت  الدولـة الطـر  متلقيـة الطر  متلقية الطل  ملنيتها السابقة لتلك املمتلنات ا
الطلــ  ابلضــرر الــ ي حلــ  ابلدولــة الطــر  الطالبــة كاســاس إلرجــاع املمتلنــات املصــادر . وقــد ال تنــون 
الطر  الطالبة قادر  عل  اثبات ملنية سابقة أو االدعاء  هنـا الطـر  الوحيـد املتضـرر مـن جرميـة الفسـاد 

ومـــن ذلـــك جرميـــة الرشـــو ،وه جل العائـــدات ليســـت مـــن حـــ  الدولـــة  ويشـــمل ذلـــك عائـــدات بعـــا اجلـــرائم
 ابلضرور ،وبناًء عل  ذلك ستنون املطالبات اخلاصة   جل العائدات ذات طبيعة تعويضية.
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يف مجي  احلـاالت االخـرى، أن تنظـر علـ  وجـ  االولويـة يف إرجـاع املمتلنـات املصـادر  اىل الدولـة -ج
 لنات اىل اصحا ا الشرعين السابقن أو تعويا ضحاا اجلرمية.الطر  الطالبة أو إرجاع تلك املمت

و اىل االسرتداد عـن 53/جو من املاد  مل7يف الفقر مل دأشارت اتفاقية االمم املتحد  ملنافحة الفسا-6
طريـــ  املصـــادر  ملصـــلحة ضـــحاا اجلرميـــة، اذ صـــار مـــن الشـــائ  بصـــور  مت ايـــد  أن تســـت د  الـــدو  عـــاد  

رميـــة. وتعطـــ  التشـــريعات واللـــوائح لضـــحاا اجلرميـــة االســـبقية يف التعـــويا، ويف حالـــة احلقـــوع لضـــحاا اجل
وجود أموا  تنف  للوفاء انم املصادر  واالمر ابسرتداد األموا  فان  جيـوز إيـداع االمـوا  ملصـلحة الدولـة 

 بعد تسلم الضحاا حقوقهم
خــرى جيــوز للدولــة الطــر  متلقيــة و أيضــاً اىل حـاالت أ53و مــن املــاد  مل5و 6أشـارت الفقــراتن مل -5

 الطل  ابسرتداد األموا  أن تقو   ا وه :
أن تقتطــــ  نفقــــات معقولــــة تنبــــدما يف عمليــــات التحقيــــ  أو املالحقــــة أو االجــــراءات القضــــائية  -أ

يح املفضية اىل إرجاع املمتلنات نظراً جلهود االسرتداد املنلفة احيـا ً الـ  تقـو   ـا الدولـة املصـادر ، اذ تتـ
اتفاقيــة االمــم املتحــد  ملنافحــة الفســاد أن تقتطــ  مــن العائــدات أو غريهــا مــن املوجــودات نفقــات معقولــة 
تنبــدها يف عمليــات التحقيــ  أو املالحقــة او االجــراءات القضــائية وذلــك قبــل إعــاد  األمــوا ، مــام تقــرر 

 الدو  االطرا  خال  ذلك.
تيبـات متفـ  عليهـا تبعـاً للحالـة مـن أجـل التصـر  أن تنظر بوج  خاص يف ابـرا  اتفاقـات أو تر  -ب 

 هنائياً يف املمتلنات املصادر . 
ــــد واحلج ،كتــــدابري ســــابقة علــــ  املصــــادر   وجــــاءت النصــــوص التشــــريعية املتعلقــــة ابملصــــادر  والتجمي

يتعـن منسجمة م  الغايـة التشـريعية التفاقيـة االمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد وهـ  مواجهـة الفسـاد اال أنـ  
اال يتم ذلك سواء املصادر  أو احلج  اال  مر قضائ  ومن  نمة اتصة ألن االغلـ  االعـم مـن دسـاتري 

 وتشريعات اتلف الدو  حتظر املصادر  اال انم قضائ .
ومــن جانبنــا نــرى أنــ  يتعــن أن تتضــمن االتفاقيــة نصــاً ال يبــيح املصــادر  واحلجــ  والتجميــد اال انــم 
قضــــائ ،وذلك منعــــاً للــــبس حــــو  نــــ  االتفاقيــــة بصــــياغت  احلاليــــة الــــ ي يبــــيح املصــــادر  مبوجــــ  قــــرار 

الدوليــة  أداري،والشــك أن املصــادر  دون حنــم قضــائ  رــالف كافــة دســاتري الــدو  املتحضــر  والتعهــدات
 ابملعاهدات الدولية واملواثي  العاملية حلقوع االنسان. 

 المبحث الثاني: الدعاوى المدنية السترداد عائدات الفساد 

و مـن اتفاقيـة األمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد  ن أتذن الـدو  األطـرا  حملاكمهــا أن 57تقضـ  املـاد مل
 تلسـة وبـدف  تعـويا لدولـة طـر  أخـرى تضـررت مـن أتمر مرتني اجلرائم إبعاد  األصـو  أو األمـوا  امل

جــرائم منصـــوص عليهــا يف اتفاقيـــة األمــم املتحـــد  ملنافحــة الفســـاد،ولغر  تنفيــ  هـــ ا احلنــم جيـــ  علـــ  
الــدو  األطــرا  أن تســمح للــدو  األطــرا  االخــرى برفــ  دعــاوى أمــا   اكمهــا ومينــن حتقيــ  ذلــك عــن 

تضـرر  بصـفتها مدعيـة وأن تتعاقـد مـ   ـامن الستنشـا  األدلـة طري  الدعاوى املدنيـة إذ ترفـ  الدولـة امل
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والتعويضات القانونية احملتملة، وقد أقرت ذلك دو  عديد  كالدو  األطرا  يف اتفاقية جملس أوراب بشان 
منافحة الفساد يف إطار القانون املدين، وعل  سبيل امل ا  ح  األش اص يف احلصو  عل  تعويا عـن 

، وخالفاً التفاقية جملس أوراب ملنافحـة الفسـاد م حتـدد اتفاقيـة األمـم و78ملعن أفعا  الفساد األضرار النامجة
املتحــد  ملنافحــة الفســاد أنــواع الضــرر الــ ي جيــ  التعــويا عن ،وبــ لك جيــ  علــ  الــدو  األطــرا  أن 

نــن املطالبــة تقــرر مــا اذا كانــت األضــرار املاديــة فقــط هــ  مــا مينــن املطالبــة ابلتعــويا عنــ  أ  أن مــن املم
ابلتعويا أيضاً عن االرابث الفائتـة واخلسـائر غـري املاديـة،ومينن أن تتصـل هـ جل االخـري  علـ  سـبيل امل ـا  
بفقــدان الدولــة او املؤسســة احلنوميــة مسعتهــا وشــرعيتها وال قــة  ــا،ويتعن علــ  الــدو  األطــرا  ايضــاً أن 

 و79ملضرار غري املباشر تقرر فيما إذا كان من املمنن احلصو  عل  التعويا عن األ
ومينــن الســري يف اإلجــراءات املدنيــة الســرتداد األمــوا  وذلــك لعــد  أســباب منهــا العجــ  عــن احلصــو  
عل  مصادر  جنائية أو املصادر  غري املستند  اىل حنم إدانة أو العج  عن احلصو  عل  مساعد  قانونية 

ضــــا  اىل ذلــــك إن هنالــــك مــــ اا إجرائيــــة يف متبادلــــة إلعطــــاء قــــرار حنــــم ابملصــــادر  القــــو  التنفي يــــة وي
ذلك،ألن  قد تت   اإلجراءات املدنية يف غياب املدع  عليهم ال ين مت تبليغهم عل  الوج  الصحيح، ويف 
الدعاوى املدنية الي تقا  أما   اكم الدو  األجنبية امل تصة الي تسع  من خالهلا اسرتداد األموا  تتيح 

مقارنـة ابإلجـراءات اجل ائيـة يف  ـاكم دو  اجنبية،وقـد تـوفر مسـاراً أك ـر نفعـاً مـن  رقابة أكرب عل  العمليـة
انتظار صدور حنم من  اكم الدو  األجنبية يعط  القو  التنفي ية حلنـم املصـادر  ولنـن هنالـك العديـد 

لفســاد يف مـن العيـوب أو السـلبيات يف إجــراءات التقاضـ  املدنيـة السـرتداد األمــوا  املتحصـلة عـن جـرائم ا
 اكم أجنبيـة تتم ـل يف أعبـاء وتنـاليف تعقـ  األصـو ،واالتعاب القضـائية الـي يسـتل مها استصـدار قـرار 
حنـم أو أمـر مــن احملنمـة األجنبيـة امل تصة،يضــا  اىل ذلـك إن الــدعاوى املدنيـة قـد  تــد أعوامـاً وقــد ال 

حلصــو  علــ  التحــرات املتاحــة ألجــل يتــوافر لــدى احملققــن امل تصــن جمموعــة األدوات الالزمــة أو فــرص ا
، وعند اختاذ قرار برف  دعوى مدنية أما   نمة أجنبية اتصة يتعن عل  املعنين و61ملإنفاذ أحنا  القانون

حتديـــد أو حصـــر املطالبـــات والتعويضـــات القانونيـــة حيـــ  يوجـــد يف ســـياع اإلجـــراءات املدنيـــة عـــدد مـــن 
ملمارسن أن حيددوا كيفية الشروع يف القضية وجتمي  األدلة املطالبات والتعويضات،وبعد ذلك جي  عل  ا

وأتمن األصو ، ل ا سنبن يف ه ا املطل  مضمون الدعاوى والتعويضات ومج  األدلة وأتمن العائـدات 
 وكما أييت:

                                                        
  اتفاقية جملس أوراب للقانون املدين املعنية مبنافحة الفساد. و من2املاد مل -78
ا  منشور يف ،تدابري االسرتداد املباشر للعائدات االجرامية يف ضوء اتفاقية االمم املتحد  ملنافحة الفساد،ماجد  بوسعيد -79

 وعل  الرابط  9ص،االلنرتوين جلامعة قاصدي مرابث يف اجل ائر املوق 
1124-10-26-08-54-21 http: llrevues.univ-:ouargla.dzlindex.phplnumero- 14-2015-dafatirl2819 
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 .7ماجد ، مصدر ساب ، ص بوسعيد -61



 
 

271 

 13 :العدد

 

 املطلب األول: اجراءات الدعاوى الحديثه
عويضات مبا فيها املطالبـة ابمللنيـة يوجد يف سياع إجراءات رف  الدعوى املدنية عدد من الدعاوى والت

ودعـــــاوى اإلخـــــال  املـــــدين والـــــدعاوى املدنيـــــة املبنيـــــة علـــــ  بطـــــالن العقـــــد أو اإلخـــــال  بـــــ  واإلثـــــراء غـــــري 
املشــروع،جيوز للدولــة الـــي تســع  اىل رد احلـــ  إىل نصــاب  املطالبـــة ابألصــو  امل تلســـة والرشــاوى املدفوعـــة 

.وقــد تنظــر احملنمــة يف إعــاد  األصــو  أو و62مللألمــوا  املنهوبــة  ملســؤويل احلنومــة بوصــفها املالــك الشــرع 
ردها إىل مالنها الشـرع  عـن طريـ  التعويضـات املتاحـة عـن امللنية،وهلـ جل التعويضـات مـ اا تتم ـل يف إن 
حقــوع املــدع  ال تــ احم حقــوع الــدائنن اآلخرين،وغالبــاً مــا تســمح إجــراءات الــدعوى املدنيــة للمحــاكم 

. وإذا مت اســـت مار و61ملأو تقييـــد حـــ  لـــو م ي بـــت املـــدع  علـــ  وجـــود اـــاطر التبديـــد إبصـــدار أمـــر حجـــ 
عائـــدات الفســـاد حيـــ  للمـــدع  ايضـــاً اســـرتداد الفائـــد  واألرابث الـــي اكتســـبها املـــدع  عليـــ . والبـــد مـــن 

ات اىل مالحظة إن املطالبات ابمللنية والتعويضات قد ال تنون متاحة للمدع  اذا م يتسنب إرجاع العائـد
جرائم فساد،وذلك ألن  قد جرى غسلها مسبقاً. يضا  اىل ذلك إن الوالات القضائية ال تعرت  مبلنية 
الدولة أو احلنومة ملا يتلقاجل مسؤولو احلنومة من رشاوى أو ما أييت من أرابث من عقود مت احلصو  عليـ  

 .و67ملبطري  االحتيا 
 الفرع اال  : دعا ى اإلةم  املدين

التفاقيـــة األمـــم املتحـــد  ملنافحـــة الفســـاد جيـــ  علـــ  الـــدو  األطـــرا  الســـماث للـــدو  الطالبـــة وفقـــا 
،وتدف  التعويضات عن اإلخال  املدين و66ملابملطالبة ابلتعويا عن األضرار الي وقعت بسب  فعل الفساد

ار  أو بعد صدور حنم ب لك من احملـاكم املدنيـة يف الدولـة الطـر  لتعـويا املـدع  عمـا تنبـدجل مـن خسـ
ضرر مباشر بسب  اإلخال  ابلواج . وعنـدما يقـ  فعـل فسـاد جيـ  علـ  املـدع  بصـفة عامـة أن ي بـت 
إنــ  تنبــد ضــرراً يســتوج  التعــويا وإن املــدع  عليــ  قــد أخــلب بواجبــ ،وإن هنــاك عالقــة ســببية بــن فعــل 

                                                        
 البة مبلنية العائدات يف قضاا الفساد قضية مجهورية نيجريا االحتادية ضد شركة سـانتوليناومن مناذج الدعاوى املدنية للمط -62

حنمـــت  نمـــة العـــد  العليـــا بلنـــدن  ن  1113حيـــ  أنـــ  يف عـــا  ،و1113عـــا  مل اوبيرت دييربيـــ  أال  يســـيغ،لالســـت مار وســـولومون
عا احلســاابت املصــرفية وكانــت العقــارات واالمــوا  يف حــوز  واالرصــد  الدائنــة لــب،نيجــريا هــ  مالــك ثــالو عقــارات ســننية يف لندن

تن مؤسستن يف ج ر سيشيل واجل ر الع راء وكانت هااتن الشركتان حتت سـيطر  دييربيـ  أال ميسـيغا حـاكم واليـة ابيلسـا بنيجـريا كشر 
 نيجـريا اعرتفـت الشـركتان اللتـان ويف اجـراءات منفصـلة يف،1115حـ  مسـائلت  جنائيـاً وفصـل  يف ديسـمرب عـا   2999من  آار عا  

وبنــاء علــ  هــ جل عليهــا مقابــل ترســية عقــود حنوميــة  م لهمــا أالميســيغا ابجلــر  يف امامــات بغســل االمــوا  تتعلــ  برشــاوي مت احلصــو 
ة اململوكـــة وأدلـــة اخـــرى اســـتدلت  نمـــة العـــد  العليـــا بلنـــدن علـــ  أن االرصـــد  املصـــرفية واالســـت مارات العقاريـــ،االجـــراءات النيجيريية

للشــركتن ختضــعان لســيطر  أال ميســيغا كانــت عبــار  عــن رشــاوي وأرابث ســرية جتــ  اعادمــا حلنومــة نيجــريا ابعتبارهــا املالــك الشــرع  
 ،مركــ  االهــرا  للنشــر والرتمجــة ،الطبعــة العربيــة ،دليــل الســرتداد االصــو  املنهوبــة،ينظــر جــان بيريبــرون وآخرون.واحلقيقــ  لتلــك العائــدات

 . 241ص،1122،القاهر 
 .242مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بيريبرون -61
 .4،مصدر ساب ،صبوسعيد ماجد  -67
و مـن اتفاقيـة اوراب للقـانون املـدين املعنيـة مبنافحـة الفسـاد 8واملـاد  مل ،و من اتفاقية االمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد57ملاملاد  -66

 ملوقــ مت زار  ا http:llawtad.orgl?p=319وعل  الــرابط ،مــة أواتد ملنافحــة الفســادواملنشــور يف املوقــ  االلنــرتوين ملنظ،1117لعــا  
 .17/22/1124االلنرتوين يف 
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مباشـر  وعـن علـم يف الفساد والضرر. ويعد االش اص االعتباريون واالش اص الطبيعيون ال ين يشاركون 
فعــل الفســاد مســؤولن بصــفة أســاس عــن التعويا،ويضــا  اىل ذلــك ان احملــاكم قــد حتمــل املســؤولية ملــن 

. ويف بعا الدو  جيوز لنل من و65ملسهل فعل الفساد أو تقاعس عن اختاذ اخلطوات املناسبة ملن  الفساد
ا  احملنمة املدنية أو اجلنائية بعد إدانة تنبد ضرراً مباشراً بسب  جرمية أن يطال  ابلتعويا عن الضرر أم

املــدع  علي ،وبغيــة االســرتداد مــن املــدع  عليــ  يف دولــة أخــرى توجــ  الــنظم االساســية للمســؤولية العامــة 
 . و64ملاملدع  علي  أن ي بت إنب فعاًل ما من جان  املدع  علي  قد تسب  يف أضرار للمدع 

دو  عـّد إن الراشـ  واملرتشـ  قـد ارتنبـا ضـرراً او إخـالاًل ويف قضاا الرشو  جيوز للمحاكم يف بعا الـ
مدنياً مشرتكاً حي  للضحية أن يسرتد تعويضاً عن كامل اخلسار  من أي من الطرفن. وجمرد أن يتم إثبـات 
الرشو  تنشا قرينة قانونية غري قابلة إلثبات العنس  ن هنالك إخالاًل بوظيفت  وأضراراً مبصلحة اجلهة الي 

ويف  و63مل  إليهــا،وتنف  هــ جل القرينــة إلثبــات إن الفعــل قــد خضــ  لتــاثري أو ســطو  مــن دفــ  الرشــو ينتســ
. وإن القاعــد  األسـاس يف تقريــر و68ملالواقـ  العملــ  إثبـات إن أفعــا  الرشـو  ســب  مباشـر لل ســار  العينيـة

ي كـان سـيوجد التعويضات يف معظم احملاكم يتم ل يف وجوب وض  املتضرر أقرب ما مينن يف الظرو  ال
فيها لو م يتم فعل جرمية الفساد الي تسب  يف الضرر. وجيوز ختويل احملاكم ابلتعويا عن خسار  األرابث 
املتوقعـة وجيــوز ختفـيا حــ  املـدع  يف التعــويا أو حرمانـ  منهــا يف حـاالت اإلتا ،وفيمــا يتعلـ  بقضــاا 

عويا مبا يعاد  قيمة األضرار النقدية وم ا  ذلك الفساد قررت بعا احملاكم الي تطب  القانون العا  ابلت
 .و69ململالتعويا عن األضرار يف حالة اختالس األصو و

وقــد ت ــري صــعوابت خاصــة يف احتســاب التعويضــات يف قضــاا الرشــو ،ويف بعــا الــوالات القضــائية 
  وخـدمات تعاد  اخلسار  املتنبد  قيمة الرشاوى، ورمبا تنـون الرشـو  قـد أسـفرت عـن تقاضـ  سـعر لسـل

أعل  من قيمتها السوقية أو تنون ابست دا  أو بي  مـوارد حنوميـة  قـل مـن قيمتهـا السوقية،يضـا  اىل 
. ولنــــ  يتســــا للســــلطات أو و51ملذلــــك حصــــو  ضــــرر اجتمــــاع  أو بيئــــ  نتيجــــة لرتســــي  بعــــا العقــــود

الـــي كانــــت  النيـــا ت احلصـــو  علــــ  تعـــويا كامـــل يتعــــن عليهـــا أن ت بـــت إن هنــــاك فرقـــاً بـــن الفوائــــد

                                                        
 .241مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بيريبرون -65
 .4، مصدر ساب ،صبوسعيد ماجد  -64
 AI IER573(U.K.)Available at:http:llswarb.co.uklindustries-and-general-mortgage: انظر القضية -63

–co-ID-v-Iowa's 
Industries& General Mortgage Co.Ltd.v.Lewis(1949) 

 .25/7/1123 مت زار  املوق  االلنرتوين يف
 .241ص،مصدر ساب ،وآخرون جان بيريبرون -68
 1113وديســاي و آخــرين يف عــا   املــدع  العــا  ل امبيــا ضــد مريكــري هــ ا الشــان وجــدت  نمــة لنــدن العليــا يف قضــية ويف -69

وقـــد عـــّد املـــدع  علـــيهم ،اخــتالس أو اســـاء  اســـتعما  مبلـــ  قـــدرجل مخســـة وعشـــرون مليـــون دوالر يف صـــفقة اســـلحة م عومـــة مـــ  بلغارا
زامبيـا وثبـت ايضـاً اهنـم خـانوا الواجبـات االسـتئمانية الـي كـانوا يـدوينون  ـا جلمهوريـة  ،مسؤولون عن االخـال  املـدين عـن هـ جل االفعـا 

 . 246مصدر ساب ،ص،جان بيريبرون وآخرون .ونتيجة ل لك اعتربوا مسؤولن عن قيمة االصو  امل تلسة
 .3ماجد ، مصدر ساب ،ص بوسعيد -51
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. ويف بعــا و52ملستحصــل عليهــا لــو م تقــ  الرشــو  وتلــك الــي حصــلت عليهــا بعــد إبــرا  العقــد االحتيــايل
الــدو  عنــدما يــتم النشــف عــن فعــل الفســاد بعــد مــرور ســنوات مــن وقوعــ  جيــوز للمحــاكم االفــرتا   ن 

ها،ويف والات قضــائية الرشــو  قــد أفدخلــت ضــمن األســعار التعاقديــة،وعل  املــدع  إثبــات اخلســائر وتقــدير 
أخرى قد حيمل الراش  ابملسؤولية عما تنبدجل املدع  من خسار  من جراء الدخو  يف عقود بشـروط غـري 

 مناسبة. 
 الفرع الثاين: الدعا ى املبنية على بطمن الع د أ  اإلةم  به

نـوم  تعـد غـري قد ترى احملاكم أو  اكم التحنيم إن العقود الي مت ترسيتها مبوج  فسـاد مسـؤو  ح
، وقد يتاسس الـبطالن علـ  حقيقـة إّن العقـد قـد انتـ ع ابلتـدليس وإن املوافقـة قـد ابطلـت و51ملقابلة للتنفي 

بســب  الفســاد،و يف بعــا الــدو  مينــن إقامــة دعــوى األخــال  ابلعقــد خاصــة اذا تضــمن العقــد فقــرات 
يتعل  برتسي  العقـد أو تنفيـ جل،وانتهاك يتعهد فيها املقاو  بعد  تقدغ إغراءات للمسؤولن العمومين فيما 

 .و57مله ا احلظر نفس  يعط  للحنومة احل  يف فسخ العقد والغاء الت اماما واملطالبة بتعويضات
وتشمل التعويضـات املدفوعـة بسـب  بطـالن العقـد او اإلخـال  بـ  تعويضـات نقديـة م ـل التعويضـات 

التعويضـــــات علـــــ  األتعـــــاب التعاقديـــــة املدفوعـــــة املعادلـــــة لألضـــــرار، ويف بعـــــا القضـــــاا قصـــــرت احملـــــاكم 
ابلفعل،واســتبعدت األتعــاب غــري املســدد  وجيــوز فســخ العقــد أيضــاً يف بعــا احملــاكم يف قضــاا الرشــو  و 

 .و56ملالتواطؤ يف املناقصات
ويف املنازعات الناشئة عن عقود االست مار الدولية جيوز األخ  ابحلسبان مبدأ ملمسؤولية الدولةو ال ي 

احلنومات بتحمل كامل املسؤولية عن أفعا  موظفيها،والنتيجة ه  ان العقود قد تظل سارية املفعو   يل  
رغـــم عـــد  قانونيـــة املوافقـــة النامجـــة عـــن الفســـاد،وجي  أن تقتصـــر علـــ  األضـــرار وتطويـــ  العقـــد وختفـــيا 

 يشــار اليهــا ، هــ ا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى جــرى اســت دا  ملالسياســة العامــة الدوليــةو الــيو55ملاالســعار
ايضاً ابلنظا  العا  الدويل لـدعم ابطـا  العقـود يف قضـية طرحـت أمـا  جلنـة حتنـيم يف املركـ  الـدويل لتسـوية 

.وجتنباً للمجادالت املعقد  بشان مستوى التعويضـات جيـوز أن حتـدد مسـبقاً قيمـة و54ملمنازعات االست مار

                                                        
51- (49)Kevi E Davis, civil Remedies for corruption in Government contracting,Institute for 

international (3) law and jutice,New Y ork,2009,p.23 
عواق  افعـا  الفسـاد مـ  ايـالء االعتبـار الواجـ  ملـا ملتحد  ملنافحة الفسـاد علـ  أنـ ململو من اتفاقية االمم ا76املاد ملتن   -51

تـدابري تتنـاو  عواقــ  ،وفقـاً للمبــاد  االساسـية لقانوهنـا الداخل ،اكتسـبت  االطـرا  ال ال ـة مـن حقـوع اســن نيـة تت ـ  كـل دولـة طر 
ويف هـــ ا الســـياع جيـــوز للـــدو  االطـــرا  أن تعتـــرب الفســـاد عـــاماًل ذا أتيـــة يف اختـــاذ اجـــراءات قانونيـــة إللغـــاء أو فســـخ عقـــد أو ،الفســاد

 اختاذ أي اجراء انتصايف آخروو. سح  امتياز أو غري ذلك من الصنوك املماثلة أو
 . 245بيريبرون وآخرون، مصدرساب ،ص جان -57
 .8ماجد ، مصدر ساب ، ص بوسعيد -56

55- Kevin E Davis, OP.cit.32.  
أبرمــت كينيــا اتفاقــاً مــ  شـــركة  2988و يف عـــا  1114ملشــركة الســوع احلــر  احملــدود  العامليـــة ضــد مجهوريــة كينيــا عــا قضــية  -54

احلصـو  علـ  ويف سـبيل ،السوع احلر  العاملية احملدود  إلنشاء وصيانة وتشـغيل جممعـات للسـوع احلـر  يف مطـار نـريوي وممباسـا الـدولين
وضــعت احملنمــة العليــا  ،2998وبعــد ذلــك يف عــا  ،العقــد دفعــت الشــركة املــ كور  رشــاوي للــرئيس النيــ  الســاب  دانيــا  ارامــ  موي

النينية الشركة امل كور  حتت احلراسـة القضـائية وعنـد املنازعـة يف االمـر أمـا  املركـ  الـدويل لتسـوية منازعـات االسـت مار حنمـت احملنمـة 
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ادات العقد أو أرابح  أوملمبل  مضاعف للرشو  ملالتعويضات القطعيةو الي تعتمد عل  نسبة مئوية من إير 
يف املائـــة مـــن الرشـــو و،وقد اســـت دمت مواثيـــ  الن اهـــة يف االرجنتـــن والصـــن  711ابملائـــة أو  111م ـــل 

وكولومبيـــا واملنســــيك وابكســــتان،وقد تســـاعد هــــ جل املواثيــــ  عنــــدما تطبـــ  عمليــــاً احلنومــــات يف اســــرتداد 
 .و53ملدفوعات فاسد  قدمت ملسؤولن عمومينمدفوعات أو م اا غري مستحقة منحت مل

 الفرع الثالث: الدعا ى املبنية على اإلثراء غري املشر ع
تسـتند املطالبــات بـرد أو إعــاد  األرابث الـي مت احلصــو  عليهـا عــن طريـ  أفعــا  غـري قانونيــة أو االفــة 

أو مـــن اإلثـــراء غـــري للنظـــا  العـــا  علـــ  املبـــدأ القاضـــ   نـــ  جيـــ  أن ال يســـتفيد أي شـــ   مـــن جرمـــ  
املشروع،وجيوز للمحاكم أن أتمر املدع  عليهم برد األرابث غري الشرعية حـ  لـو م يتنبـد املـدع  خسـار  

 . و58ملأو أي أضرار أخرى
ويف دو  معينة قضت احملاكم  ّن تلّق  الشناوى ينشئ املسؤولية اجلنائيـة بنـاء علـ  خيانـة األمانـة أو 

، ونتيجة ل لك ينون الراش  مسؤواًل عن قيمة و59ملأصحا ا مبع   عن أي ضرر املطالبات برد األرابث اىل
 الرشو  وأي خسار  ت يد عل  الرشو  وينبغ  اسرتدادها ابعتبارها تعويضات.

وبشان مري  األموا  اىل خارج العـراع مـن املمنـن أن تقـا  الـدعاوى علـ  األمـوا  موضـوع الـدعوى 
.ويعـد النسـ  بـال سـب  أحـد مصـادر و41ملب  مصـدراً اللتـ ا  املـدع  عليـ استناداً اىل مبدأ اإلثراء بال سـ

االلت ا  يف القانون املدين العراق ، ومينن االستناد اىل نظرية النس  دون سب  عند إقامة الدعوى املدنية 
عل  املسؤو  عن مري  األموا  اىل اخلارج.ويقتض  توفر النس  دون سب  وجود إثراء يف ذمةملاملدينو 

دع  علي  واملسؤو  عن مري  األموا  ويتم ل يف الواقعة الي قا   ا،كان يقو  ابختالس املا  العا  أو امل
االستيالء علي  أو سـرقت  أو غسـل العائـدات االجراميـة،وافتقار الـدائن املدع ملاحلنومـة العراقيـةو يتم ـل يف 

ببية بــن االفتقــار واالثــراء نتيجــة عمــل امل ــري، فقــداهنا األمــوا  اململوكــة للدولــة العراقيــة،وتوفر العالقــة الســ
وعــد  وجــود ســب  للنســ  دون ســب ،أي أالّ ينــون قــد انتقلــت ملنيــة هــ جل األمــوا  اىل ذمــة املــدين 

 .و42ملبشنل شرع ،كقيام  م اًل بشراء املا  موضوع الدعوى من خال  مال  أو تلّقاجل من تركت 

                                                                                                                                            
وانن االننلي يـة والنينيـة السـارية علـ  العقـد وأيضـاً يشـنل قـكينيا يف ذلك وان الشركة امل كور  يف دفعها للرشاوى قد خرقـت ال  بـاحقية

مصــدر ســاب ، ،ينظــر جــان بيريبــرون وآخرون .وأنــ  حيــ  للحنومــة النينيــة قــانو ً ابطــا  الت امــات العقــد،خرقــاً للسياســة العامــة الدولية
 .243ص

57- TRANSPARNENCy INTERNATIONAL, The integrity Pact, a Poweful Tool for clean() 
BIddIng,berlin Germany 2009, P7. 

 .248مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بيريبرون -58
59- Dubai Aluminum Company Ltd. Salaam and Others 1111و    (57) All ER(D)60(Dec)(U.K) 

Available at: http:ll swarb.co.ukl Dubai-aluminum–company –limited –v-salaam- and- others –hm-5-
2002-3  

 .  25/22/1124مت زار  املوق  االلنرتوين يف 
ومـــا  47بغـــداد، ص،، املنتبـــة القانونية1دراســـة مقارنـــة، ط ،ابـــراهيم ال ملـــ ، نظريـــة االلتـــ ا  بـــرد غـــري املســـتح  د. مصـــطف  -41
 .بعدها

 وما بعدها. 759ص ،1113،املنتبة القانونية،2االلت ا  يف القانون املدين، دراسة مقارنة، ط ،عبد اجمليد بنر د. عصمت -42
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كوهنا املدع  والبينة عل  مـن ادعـ  وكـل مـا مطلـوب ويق  ع ء االثبات عل  عات  احلنومة العراقية  
منها هو إثبات حتق  االثراء يف جان  املدين ومقدارجل وإثبات افتقار احلنومة العراقية والعالقة السببية بن 
االثــراء واالفتقــار وابإلمنــان اثبامــا بنــل وســائل اإلثبــات،ومن امليســور إثبــات وجــود االمــوا  الــي اســتوىل 

و  عـــن مريـــ  األمــوا  وإثبـــات وجـــود االفتقـــار يف جانــ  احلنومـــة العراقيـــة املتم ـــل ابختفـــاء عليهــا املســـؤ 
مليارات الدوالرات واثبات العالقة السببية بن االفتقار واالثراء،غري أن الصعوبة قد تربز يف كيفية التحـري 

داً عــــن أعــــن عــــن تلــــك األمــــوا ؛ ألن مرتنــــ  جرميــــة الفســــاد يســــع  اىل غســــل األمــــوا  وإخفائهــــا بعيــــ
 السلطات امل تصة صاحبة احل  يف تلك األموا .

 املطلب الثاني: جمع األدلة وتأمني العائدات
 نبن يف ه ا املطل  مج  األدلة وأتمن العائدات وكما أييت:

 الفرع اال  : مجع األدلة
هلـا دور يف  مينن أن تنظر الـدو  األطـرا  يف إبـالغ الـدو  األطـرا  األخـرى املعنيـة اقهـا أن ينـون

اإلجـراءات ومينـن القيـا  بـ لك ابالسـتناد إىل مـا أشــارت إليـ  اتفاقيـة األمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد الــي 
نصت عل  أنململتسع  كل دولة طر  دون اإلخـال  بقانوهنـا الـداخل  إىل اختـاذ تـدابري جتيـ  هلـا أن حتيـل 

ية معلومــات عـن العائــدات املتاتيـة مــن االفعــا  دون املسـاس بتحقيقامــا أو مالحقامـا أو إجراءامــا القضـائ
اجملرمة وفقاً هل جل االتفاقية اىل دولة أخـرى طـر  دون طلـ  مسـب  عنـدما تـرى أن إفشـاء تلـك املعلومـات 
قد يساعد الدولة الطر  املتلقية عل  اسـتهال  أو إجـراء حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية أو 

.وكمــا هــو احلــا  يف و41ملو مــن االتفاقيــةوو54طلبــاً وفقــاً ألحنــا  املــاد مل قــد يــؤدي اىل تقــدغ تلــك الدولــة
إجــــــراءات الــــــدعوى اجل ائيــــــة يتعــــــن علــــــ  املــــــدع  يف الــــــدعوى املدنيــــــة أن يقــــــد  أدلــــــة اإلثبــــــات ســــــب  
الدعوى،وسب  وأن نظرت قضية مجهورية نيجريا االحتادية ضد شـركة سـانتو لينـا ل سـت مار وسـولومون و 

أال ميســـيغيا ســـابقة الـــ كر، حيـــ  نظـــرت القضـــية يف غيـــاب املـــدع  علـــيهم الـــ ين ســـب   بيـــرتز وديييـــربي
تبلــــيغهم ابإلجراءات،وقــــد اعتمــــدت احملنمــــة علــــ  االســــتدالالت يف التوصــــل ااّل إن األمــــوا  املودعــــة يف 
حســـاابت مصـــرفية وعقـــارات يف لنـــدن مملوكـــة لشـــركتن يســـيطر عليهمـــا أال ميســـيغيا كانـــت   ـــل رشـــاوى 

اً ســـرية يتعـــن إرجاعهـــا اىل احلنومـــة النيجرييـــة وذكـــرت احملنمـــة عـــد  عناصـــر م لـــت أدلـــة الـــدعوى وأرابحــ
ملكوجود فرع كبري بن األصو  والدخل الل ين أقـر  مـا أال ميسـيغيا رمسيـاً واألمـوا  املودعـة يف حسـاابت 

صـو  علـ  م ـل مصرفية أجنبية وعج  املدع  علي  عن تقـدغ أي تفسـري مقبـو  ومشـروع لقدرتـ  علـ  احل
هـــــ ا القـــــدر مـــــن األصـــــو  خـــــارج نيجـــــريا وشـــــراء عقـــــارات ســـــننية  مـــــوا   ولـــــة أو قـــــرو  مـــــن تلـــــك 

 . و47ملالشركةو

                                                        
 و من اتفاقية االمم املتحد  ملنافحة الفساد.54املاد مل -41
 .231مصدر ساب ،ص،بيريبرون وآخرون جان -47
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وبشــــنل عــــا  مينــــن اســــت دا  األدلــــة الــــي مت جتميعهــــا أثنــــاء ســــري اإلجــــراءات اجل ائيــــة يف الــــدعوى 
ها،وجند إنــ  يف قضــية املدنية،وقــد ال يســمح بــ لك يف بعــا الــدو  بســب  ســرية التحقيقــات وخصوصــيت

احلـــاكم ملأو قـــد مجعـــت يف إجـــراءات وحتـــرات وحـــد  الفســـاد يف شـــرطة العاصـــمة معلومـــات عـــن أصــــو  
وأنشطة فاسد  لدعم حتقيقات جنائية،واستجابة لطلبات املسـاعد  القانونيـة املتبادلـة الـي قـدمتها حنومـة 

ية قبل أن تـتم  اكمتـ  وحظـ  ابحلصـانة مـن إىل الوالات املتحد  االمرينو أملنيجريا االحتادية وقد هرب 
املالحقة يف نيجريا عندما كان يشغل منصب ، وأقامت نيجريا عد  إجراءات  هيدية يف اننلـرتا السـرتداد 
األصو  وأمرت احملنمة العليا يف اننلـرتا شـرطة العاصـمة ابإلفصـاث لنيجـريا عـن املعلومـات الـي مت مجعهـا 

 . و46ملمبوافقة وكالة الشرطة ألن  يضر ه ا االفصاث بتحقيقاما خال  التحقيقات اجلنائية
 الفرع الثاين: أتمني العائدات

فيمــا يتعلــ  بتــامن العائــدات فإنــ  ينــون للمــدع  اخليــار يف أن يطلــ  مــن احملنمــة إصــدار جمموعـــة 
 متنوعة من اإلجراءات التحفظية وكما أييت:

ن  القضائية املؤقتة الي تصدر لتقييـد األصـو  الـي يشـتب  : وه  أوامر املأوامر التقييد أو التجميد -2
يف إهنــا عائــدات جلرميــة، لضــمان تنفيــ  احلنــم الصــادر ابســرتداد تلــك األصــو ،وجيوز أيضــاً استصــدار أمــر 
تقييد أثناء سـري اإلجـراءات لضـمان تـوفر أصـو  كافيـة لـدى املـدع  عليـ  ألداء احلنـم الصـادر ضـدجل بعـد 

قرار احملنمة، وعل  مقد  الطل  استيفاء شروط معينة الستصدار األمر وتتباين ه جل صدور احلنم لتنفي  
الشــروط مــن دولــة ألخــرى وينبغــ  علــ  مقــد  الطلــ  عمومــاً إثبــات وجــود مســوّغ لألمــر، كوجــود خطــر 
تبديد األصو ،وجيوز ال ا  مقد  الطل  بتقدغ تعهد أو أيداع ضمان  ن  يعو  املدع  علي  عما تنبدجل 

 و45ملخسائر يف حالة ما إذا تبن للمحنمة إهنا ما كان هلا أن تصدر اإلمر. من
: وه  األوامر الي تصدر من احملنمة ضد املدع  عليهم تل مهم بتقـدغ معلومـات أوامر اإلفصاث -1

عن مصدر أصوهلم واملعامالت الي تدخل فيها، ومن املفيد بوج  خاص يف قضاا اسرتداد األموا  طلـ  
عـن املسـتندات الـي حيوزهـا الغريملاملسـتندات املصـرفية واملاليـةو مبـا يف ذلـك منـاذج فـتح احلســاابت  اإلفصـاث

وهويــة أصــحاب احلســاب املنتفعــن أو هويــة الشـــركات أو النشــوفات املصــرفية ومعلومــات نظــا  ملاعـــر  
 .و44ملعميلكو

ن القاضـــ  ويف دو  ويف بعــا الـــدو  الـــي تطبـــ   اكمهـــا القـــانون املـــدين يصـــدر األمـــر ابإلفصـــاث مـــ
أخرى جيوز ألي طر  مع  تقدغ طل  من جان  واحد أما   نمة مدنية الستصدار أوامـر للحصـو  

 . و43ملعل  األدلة قبل رف  الدعوى املدنية، ومينن تقدغ الطلبات اىل احملنمة ل فصاث عن مستندات الغري

                                                        
 .21ص،ماجد ، مصدر ساب  بوسعيد -46
 .21،ص1119،معهد ابز  للحنومة،املرك  الدويل السرتداد االصو  ،اقتفاء أثر االصو  املسروقة ،بي  د. مارك -45
 .227مصدر الساب ، ص ،بي  د. مارك -44
 .294مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بيريبرون -43
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املصــار  أو األطــرا  األخــرى مــن إبــالغ : وهــ  األوامــر الــي  نــ  أوامــر التنمــيم أو عــد  البــوث -7
املــدع  علــيهم بوجــود أمــر تقييــد أو أمــر افصــاث، وذلــك ملنــ  االغيــار مبــن فــيهم املصــار  مــن إبــالغ أحــد 
املــــدع  علـــــيهم بوجــــود أمـــــر تقييــــد أو افصـــــاث،وجيوز للمحنمــــة ان تصـــــدر هــــ جل االوامـــــر لغــــر  أتمـــــن 

 . و48ملاالصو 
ءات املدنية الي جيوز أن تسمح حملـام  املـدع  ابلـدخو  اىل وه  اإلجرا أوامر التفتيش والضبط: -6

العن ومنافع  و يط  للمحافظة عل  األدلة الي قد تتعر  ل تال ،ويف بعا الدو  جيوز لبعا احملاكم 
إصدار م ل ه جل األوامر اذا كانت هنالك أدلة ظاهرية قوية عل  وجـود مسـتندات جمرمـة يف حـوز  املـدع  

.ومــن خــال  اســتقراء التجــارب الدوليــة نــرى مــن األفضــل و49ملتعــر  هــ جل املــواد ل تــال  عليــ  وإمنانيــة
 سلوك أحد الطرع اآلتية إلقامة الدعاوى املدنية السرتداد األموا  املتحصلة عن جرائم الفساد:

يل إقامة الدعوى املدنية أما  احملاكم األجنبية امل تصة للدو  الي يعتقد وجـود األمـوا  فيهـا وأتصـ -ا
أســاس املســؤولية املدنيــة هــو العمــل غــري املشــروع الــ ي تســب  بــ  املــدع  عليــ ملاملتهم الــ ي قــا  إبخــراج 
األموا  املتحصلة عـن جـرائم الفسـاد إىل اخلـارجو أو أن ينـون أسـاس املسـؤولية هـو النسـ  غـري املشـروع 

ار الوزار  أو الـدائر  الـي اسـتوىل ال ي يتم ل يف إثراء املعتدي عل  املا  العا  ملمرتن  جرمية الفسادووافتق
عل  أمواهلا ومن خال  التعاقد مـ  شـركات احملاما ،بعـد دراسـة أجـور احملامـا  ومـدى كـون الـدعوى املدنيـة 
منتجـة مـن عدمـ  وجناحهـا يف اسـرتداد األمـوا ،ويف حالـة التنلفـة املرتفعـة ألجـور احملـامن مـن املمنـن رفــ  

 ظفن من ذوي اخلرب  واملهنية العالية للتوكل يف رف  الدعاوى.الدعوى املدنية عن طري  تنليف مو 
ومينن أتسيس الدعوى املدنية عل  فنر ملالضرر االجتماع و للمطالبة ابلتعويا لتقدير حجم الضرر 

،ومـن ح يتوجـ  إثبـات العالقـة بـن الضـرر والشـ   املسـؤو  عـن إحداثـ  و31ملالناجم عن مري  األموا 
قـا  بتهريــ  األمـوا  إىل الدولـة الــي يـراد إقامـة الــدعوى املدنيـة أمـا   اكمهــا،ويف  وهـو يف هـ جل احلالــة مـن

حالة فشلها يف ذلك فإن إرجاع االموا  يبق  ممنناً عندما تنون الدولة الطر  متلقية الطل  قادر  عل  
 .و32ملاالعرتا  ابلضرر ال ي حل  ابلدولة املدعية

وى املدنية يف العراع وإجراء مفاوضـات ملصـادر  األمـوا  املهربـة أما الطريقة ال انية فهو إقامة الدع -1
مــ  تنــاز  العــراع عــن نســبة منهــا مقابــل احلصــو  علــ  تلــك األموا ،ومبوجــ  هــ جل الطريقــة وهــ  ســلوك 
اجلانـــ  الدبلوماســـ  تنـــون املفاوضـــات هـــ  الوســـيلة الرئيســـة يف اســـرتداد األمـــوا ، غـــري إن الســـلطة الـــي 

                                                        
 .21ماجد ، ىمصدر ساب ،ص بوسعيد -48
 .231وآخرون ـمصد ساب ، ص جان بيريبرون -49
تقرير اجتماع اخلرباء احلنوم  الدويل ال ال  ،المم املتحد  ملنافحة الفساد، مؤ ر الدو  االطرا  يف اتفاقية ااالمم املتحد  -31

و تشـــــرين 9،21املفتـــــوث املشـــــاركة لتع يـــــ  التعـــــاون الـــــدويل مبوجـــــ  اتفاقيـــــة االمـــــم املتحـــــد  ملنافحـــــة الفســـــاد املعقـــــود يف فيينـــــا يـــــوم مل
  .2CAClcosplEG/ 7/1126:، الوثيقة املرقمة21ص،1126االو /

التقرير السـنوي ،مـن جـدو  االعمـا  7،1البندان،الدور  التاسعة عشر ،جملس حقوع االنسان،اجلمعية العامة،د االمم املتح -32
دراســة شــاملة عــن التــاثري الســلي لعــد  اعــاد  االمــوا  ،ملفوضــية االمــم املتحــد  الســامية حلقــوع االنســان وتقــارير املفوضــية واألمــن العا 

ـــــة املتاتيـــــة مـــــن مصـــــدر غـــــري مشـــــروع اىل  ـــــ  اقـــــوع االنســـــان والســـــيما احلقـــــوع االقتصـــــادية واالجتماعي بلـــــداهنا االصـــــلية علـــــ  التمت
 ) ,HRClA/61/29،الوثيقة مل52،الفقر 28ص،وال قافية
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فاوضات ينبغ  منحها سلطة التناز  عن نسـبة معينـة مـن األمـوا ، وقـد يسـتل   األمـر يصدر هلا ختويل ابمل
عر  نتيجة املفاوضات عل  جملس النواب أو جملس الوزراء كـون املـا  املتنـاز  عنـ  هـو مـن أمـوا  الدولـة 

 ال ي ال جيوز التناز  عن  أو  لن  ابلتقاد  وه ا مبدأ مسلم ب  وفقاً للتشريعات العراقية.
أما الطريقة ال ال ة السرتداد األموا  فه  إقامة الدعوى املدنيـة يف العـراع وتنفيـ  احلنـم يف الدولـة  -7

املهــرب إليهــا األمــوا  وتعــد هــ جل الصــور  الشــائعة يف العــراع يف اســرتداد األمــوا  ومبوجبهــا حتــرك الــدعوى 
فــ  دعــوى مدنيــة اســتنادا اىل حنــم اجل ائيــة وبعــد صــدور حنــم ابت تقــو  اجلهــة املتضــرر  ملاجملــا عليــ و بر 

اإلدانــة الصــادر مــن احملنمــة اجل ائيــة. إذ يطلــ  أغلــ  املهتمــن بدراســة ظــاهر  الفســاد علــ  هــ جل الصــور  
ملاملصادر  املدنيةو أوملالعينية أو املوضوعيةو كون  يسـتهد  األمـوا  مـن دون األشـ اص وتسـّم  الـدعوى 

ذ مـن اجلـائ  رفعهـا علـ  أي شـ   تـؤو  اليـ  حيـاز  األمـوا   الي حتم  ه جل األموا  ملالـدعوى العينيـةو،إ
كاملتهم ال ي أختلس املا ، شرين ، املصر  املودع لديـ  املـا ، الوسـيط، أو أي شـ   آخـر ألن احلـ  

واملدع  يف ه جل الدعوى هو  و31ملال ي تستند الي  ح  مقرر عل  املا  ويتبع  يف أي يد تنتقل الي  احلياز 
لعراقيــة يف اخلــارج وقــد تســمح احملنمــة األجنبيــة إبدخــا  املــتهم ش صــاً  ل ــاً يف الــدعوى مــن مي ــل الدولــة ا

 .و37ملعندما ترى إن  من الضروري االستماع اىل ما لدي  من طلبات أو دفوع خت  املا  موضوع الن اع
القيـا  بغسـل  وترتت  مسؤولية املتهم مدنياً عندما يستويل عل  املا  العا ،ويقو  بتهريبـ  إىل اخلـارج أو

األموا  يف املؤسسات املصرفية ولغر  من  اجلاين من اإلفاد  من األمـوا  الـي إسـتوىل عليهـا كوهنـا أمـوااًل 
غـــري مشـــروعة و يتحـــتم علـــ   نمـــة البـــداء  احلنـــم مبصـــادر  األمـــوا  عنـــد تـــوفر شـــروط الـــدعوى املتم لـــة 

متـوفر  يف اجلهـة اإلداريـة،فمن الطبيعـ  أن ابألهلية والصفة ملاخلصـومةو واملصـلحة ومادامـت هـ جل الشـروط 
تقا  الدعوى من قبل من مي لها،وتصح الدعوى ح  لـو كانـت املصـلحة  تملـة وإن كـان هنالـك خـال  

 .و36ملحو  ذلك
وان ه جل الصور  تتضمن تنفي  حنماً أجنبياً يف الدولة املطلوب منها اسرتداد األموا ،وهنا ننون أما  

أجني وهو حنم صادر من  نمة عراقية يف دعوى مدنية يراد تنفي جل يف دولـة  عالقة قانونية ذات عنصر
،واحلنــم االجنــي هــو احلنــم الصــادر مــن  نمــة خــارج العــراع ومنتســ  الدرجــة القطعيــة و35ملأجنبيــة مــا

                                                        
ويطلـ  قـانون املرافعـات العراقـ  النافـ  علـ  ،213ص ،1121،الدار العربية للقـانون ،املرافعات املدنية ،النداوي آد  وهي  -31

و واملــواد الــي تليهــا مــن قــانو ن املرافعــات 21ينظر اىل املــاد  مل،االمــوا  ابلــدعوى العقاريــة و دعــاوى امللنيــة واحليــاز  الــدعوى الــي تتبــ 
 .املدنية

كون املتهم يسع  دائماً اىل اخفاء معام اجلرمية وقـد ،املا  غري املشروع مودعاً يف حساب ش   آخر غري املتهم قد ينون -37
 صر  اىل آخر.يقو  بتحويل املا  من م

 وما بعدها. 211ص،مصدر ساب  ،النداوي آد  وهي  -36
 ،بغداد،مطبعــــــــة االرشــــــــاد،1ط،واحنامــــــــ  يف القــــــــانون الــــــــدويل اخلــــــــاص العراقــــــــ  ، تنــــــــازع القــــــــوانند. حســــــــن اهلــــــــداوي -35
ن القـــــاهر ، دار النهضـــــة العربيـــــة ،التعـــــاون الـــــدويل األمـــــ  يف تنفيـــــ  االحنـــــا  األجنبيـــــة ،، حســـــن فتحـــــ  احلـــــامويل156،ص2931
 .254،ص1125
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 ر. وأيخ  بنظر االعتباو34ملويقرر حقوع مدنية أو جتارية أو أحوا  ش صية أو تعويا من احملاكم اجلنائية
ف  الدعوى خارج العـراع أمـر مطلـوب وضـروري لسـرعة التنفيـ  يف احلـاالت الـي تتطلـ  ذلك،حيـ  إن ر 

عنـــدما يصـــدر حنـــم مـــن  نمـــة عراقيـــة ولنـــ  يـــتم تنفيـــ جل يف اخلـــارج حيتـــاج اىل وقـــت طويـــل وحيتـــاج اىل 
 عنـدما مراجعة من القضاء األجني لن  يعطـ  لقـرار احلنـم مـن القضـاء العراقـ  القـو  التنفي يـة، يف حـن

 يتم رف  ه جل الدعوى يف اخلارج يسهل عملية تنفي  احلنم ويوفر الوقت واملا .
 الخاتمة

بعد أن اهنينا ا نا املوسو  ملاجراءات اسرتداد عائدات الفساد يف ضوء اتفاقية االمـم املتحـد  ملنافحـة 
 وعل  النحو اآليت:الفسادو، اصبح من الضروري أن نوج  أهم ما توصلنا الي  من نتائ  ومقرتحات 

 النتائج  -أواًل
 سن كر إبجياز أهم ما توصلنا الي  من نتائ . 

إنب اإلجــراءات القانونيــة الســرتداد األمــوا  املتحصــلة عــن جــرائم الفســاد تتم ــل ابملصــادر  والــي هــ   .2
ت خطو  أساسية، غالباً ما تنون معقد  جيري خالهلا اسرتجاع األموا  ملصلحة اجملتمعات الي حرم

منها وكـ لك مينـن االسـرتداد املباشـر لألمـوا  املتحصـلة مـن ارتنـاب جـرائم الفسـاد عـن طريـ  إقامـة 
الدعوى املدنية ابإلضافة اىل ذلك هنالك طريقة أخرى السرتداد األموا  املتحصلة جرائم الفساد من 

 لفساد. دون االستناد إىل حنم إدانة ووفقا مبا ورد يف اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة ا
هنالك بعا اإلجراءات التمهيدية السرتداد األموا  جي  أن تت   قبل البدء بطل  االسرتداد وهو  .1

اكمـــا  البيـــا ت العامـــة واخلاصـــة عـــن األمـــوا  املطلـــوب اســـرتدادها،وإنب أي خلـــل أو نقـــ  يف هـــ جل 
سـاعد  القانونيـة يف البيا ت واملعلومات تؤدي إىل التـاخري يف عمليـة االسـرتداد وإىل رفـا طلبـات امل

إنب االسرتداد النهائ  لألموا  املصادر  يتطل  صدور حنم هنائ  يف الدولة الطـر   بعا االحيان.
الطالبة،بعد استنفاذ مجي  طرع الطعن القانونية،وه ا الشرط مينـن للدولـة الطـر  متلقيـة الطلـ  أن 

 تستبعدجل.
إنب االســرتداد النهــائ  لألمــوا  املصــادر  يتطلــ  صــدور حنــم هنــائ  يف الدولــة الطــر  الطالبة،بعــد  .7

 استنفاذ مجي  طرع الطعن القانونية،وه ا الشرط مينن للدولة الطر  متلقية الطل  أن تستبعدجل 
ملنيـة، بـل  ال يتوقف االسرتداد املباشر لألموا  عن طري  الـدعوى املدنيـة يف اخلـارج بت بيـت حـ  أو .6

إنب اتفاقيــة األمــم املتحــد  ملنافحــة الفســاد قــد أعطــت للــدو  األطــرا  احلــ  يف أن تعطــ  حملاكمهــا 
اختصاصــاً بنظــر دعــوى التعــويا املقامــة مــن دولــة طــر  يف مواجهــة أشــ اص ارتنبــوا افعــااًل جمرمــة 

                                                        
وما جتدر االشار  الي  أن ،املعد  2918و لسنة 71احنا  احملاكم االجنبية يف العراع رقممل و من قانون تنفي 2ينظر املاد  مل -34

لدولـة املوجـود مفهو  امل الفة لن  املاد  امل كور  يع  أن احلنم العراق  الصادر مـن  ـاكم اجلنـاات أو احملـاكم املدنيـة يعـد اجنبيـاً يف ا
 فيها االموا  املهربة.
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هـا أمـا  هـ جل احملـاكم قـد وفقاً لالتفاقية واحلنم فيها طاملا كانـت الدولـة الطـر  الـي قامـت برفـ  دعوا
  حلقها ضرر من ارتناب ه جل االفعا .

إنب إجــراءات اســرتداد األمــوا  املتحصــلة مــن جــرائم الفســاد ليســت ابلبســيطة، بــل هــ  عمليــة معقــد   .5
ومتشابنة ومتداخلة تقف أما  حتقيقها العديد من املعوقات ومن أتها املعوقات القانونية املوضوعية 

التشــــريع  يف جمــــا  اســــرتداد األمــــوا ، واخــــتال  الــــنظم القانونيــــة بــــن الــــدو  الــــي تتعلــــ  ابلقصــــور 
واملعوقات اإلجرائية واملعوقات الواقعية منها ضعف التعاون الدويل يف جما  تباد  املعلومات والتحري 

 والتحقيقات املشرتكة وغريها. 
 املقرتحات  -ثانيًا 

التجميـــد واحلجـــ  كتـــدابري ســـابقة علـــ  املصـــادر  جـــاءت النصـــوص التشـــريعية املتعلقـــة ابملصـــادر  و -2
منسجمة م  الغايـة التشـريعية التفاقيـة األمـم املتحـد  ملنافحـة الفسـاد وهـ  مواجهـة الفسـاد االّ إنـ  يتعـن 
ااّل يتم ذلك سواء املصادر  أو احلج  ااّل  مر قضائ  ومن  نمة اتصة ألن األغلـ  األعـم مـن دسـاتري 

 حتظر املصادر  ااّل انم قضائ .وتشريعات اتلف الدو  
ومــن جانبنــا نــرى إنــ  يتعــن أن تتضــمن االتفاقيــة نصــاً ال يبــيح املصــادر  واحلجــ  والتجميــد ااّل انــم 
قضــــائ ،وذلك منعــــاً للــــبس حــــو  نــــ  االتفاقيــــة بصــــياغت  احلاليــــة الــــ ي يبــــيح املصــــادر  مبوجــــ  قــــرار 

كافة دساتري الدو  املتحضر  والتعهدات الدولية   إداري،والشك إنب املصادر  من دون حنم قضائ  رالف
 ابملعاهدات الدولية واملواثي  العاملية حلقوع االنسان. 

من خال  التجارب الدولية يف اسرتداد عائدات الفساد نقرتث سلوك أحـد الطـرع اآلتيـة لتحريـك  -1
 اآليت:الدعاوى املدنية السرتداد االموا  املتاتية عن جرائم الفساد وعل  النحو 

إقامة الدعوى املدنية أما  احملاكم األجنبية امل تصة للدو  الي يعتقد وجـود األمـوا  فيهـا وأتصـيل  -أ
أســاس املســؤولية املدنيــة هوملالعمــل غــري املشــروعو الــ ي تســب  بــ  املــدع  عليــ ملاملتهم الــ ي قــا  إبخــراج 

املسـؤولية هـو النسـ  غـري املشـروع  األموا  املتحصلة عـن جـرائم الفسـاد إىل اخلـارجو أو أن ينـون أسـاس
ال ي يتم ل يف إثراء املعتدي عل  املا  العا  ملمرتن  جرمية الفسادو وإفتقار الوزار  أو الدائر  الي استوىل 
عل  أمواهلا. ومن خال  التعاقد م  شركات احملاما  بعد دراسة اجـور احملامـا  ومـدى كـون الـدعوى املدنيـة 

اسـرتداد االمـوا ،ويف حالـة التنلفـة املرتفعـة ألجـور احملـامن مـن املمنـن رفــ   منتجـة مـن عدمـ  وجناحهـا يف
 الدعوى املدنية عن طري  تنليف موظفن من ذوي اخلرب  واملهنية العالية للتوكل يف رف  الدعاوى.

ومينن أتسيس الدعوى املدنية عل  فنر ملالضرر االجتماع و للمطالبة ابلتعويا لتقدير حجم الضرر 
عن مري  االموا ، ومن ح يتوج  إثبات العالقة بن الضرر والش   املسؤو  عن إحداث  وهو  الناجم

يف ه جل احلالة من قـا  بتهريـ  األمـوا  إىل الدولـة الـي يـراد إقامـة الـدعوى املدنيـة أمـا   اكمهـا،ويف حالـة 
يــة الطلــ  قــادر  علــ  فشــلها يف ذلــك فــإن إرجــاع األمــوا  يبقــ  ممننــاً عنــدما تنــون الدولــة الطــر  متلق

 االعرتا  ابلضرر ال ي حل  ابلدولة املدعية.
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أمــا الطريقــة ال انيــة: فهــو إقامــة الــدعوى اجل ائيــة و املدنيــة يف العــراع وإجــراء مفاوضــات ملصــادر   -ب
األموا  املهربة م  تناز  العراع عن نسبة منها مقابـل احلصـو  علـ  تلـك األمـوا ، وموجـ  هـ جل الطريقـة 

اجلانـــ  الدبلوماســـ  تنـــون املفاوضـــات هـــ  الوســـيلة الرئيســـة يف اســـرتداد األمـــوا . غـــري إن وهـــ  ســـلوك 
السلطة الي يصدر هلا ختويل ابملفاوضـات ينبغـ  منحهـا سـلطة التنـاز  عـن نسـبة معينـة مـن األمـوا ، وقـد 

عنـ  هـو مـن يستل   االمر عر  نتيجة املفاوضات عل  جملس النواب أو جملس الـوزراء كـون املـا  املتنـاز  
 أموا  الدولة ال ي ال جيوز التناز  عن  أو  لن  ابلتقاد  وه ا مبدأ مسلم ب  وفقاً للتشريعات العراقية.

أما الطريقة ال ال ة السرتداد األموا :فه  إقامة الدعوى املدنية يف العراع وتنفي  احلنـم يف الدولـة  -ج
العــراع يف اســرتداد األمــوا  ومبوجبهــا حتــرك الــدعوى املهــرب إليهــا األمــوا  وتعــد هــ جل الصــور  الشــائعة يف 

اجل ائيــة وبعــد صــدور حنــم ابت تقــو  اجلهــة املتضــرر  ملاجملــا عليــ و برفــ  دعــوى مدنيــة اســتناداً إىل حنــم 
اإلدانــة الصــادر مــن احملنمــة اجل ائيــة. إذ يطلــ  أغلــ  املهتمــن بدراســة ظــاهر  الفســاد علــ  هــ جل الصــور  

العينية أو املوضوعيةو كون  يسـتهد  األمـوا  مـن دون االشـ اص وتسـّم  الـدعوى ملاملصادر  املدنيةو أومل
الي حتم  ه جل األموا  ملالدعوى العينيةو، إذ من اجلائ  رفعهـا علـ  أي شـ   تـؤو  اليـ  حيـاز  االمـوا   
كـاملتهم الـ ي اخـتلس املا ،شـرين ، املصـر  املـودع لديـ  املـا ، الوسـيط، أو أي شـ   آخـر ألن احلــ  

 ي تستند الي  ح  مقرر عل  املا  ويتبع  يف أي يد تنتقل الي  احلياز  واملدع  يف ه جل الدعوى هو من ال
  مي ل الدولة العراقية يف اخلارج.

إعالن طرع مري  األموا  املتحصلة عن جرائم الفساد إىل اجلمهور لياخـ  دورجل يف يبايـة أمـوا   –7
 بو ه جل اجلرائم.الدولة العراقية الي يستويل عليها مرتن

تع يــ  رقابــة البنــك املركــ ي علــ  حتويــل األمــوا  إىل اخلــارج وتبــاد  املعلومــات مــ  اجلهــات الرقابيــة  -6
 للحد من حاالت مري  األموا  املتحصلة من جرائم الفساد.

ألموا  اإلسراع بتشري  قانون اسرتداد األموا  يف العراع؛ ملا ل  من أتية يف توفري احلماية الناملة  -5
 الدولة العراقية املنهوبة.

 المصادر

 الكتب القانونية   –أواًل 
 د. سليمان عبد املنعم، اجلوان  املوضوعية واالجرائية يف اتفاقية االمم املتحد  ملنافحة الفساد  .2
د. مصــطف   مــد  مـــود عبــد النــرغ، نفـــاذ وتطبيــ  اتفاقيــة منافحـــة الفســاد يف القــانون الـــداخل   .1

  اكمة الفاسدين واسرتداد االموا .وأثرها يف 
د.  مــود  مــود مصــطف ، شــرث قــانون العقــوابت، القســم اخلــاص، دار النهضــة العربيــة،، القــاهر ،  .7

2933. 
، دار النهضــة العربيــة، دار النهضــة 1د. مــامون ســالمة، االجــراءات اجلنائيــة يف التشــري  املصــري، ج .6

 .1111العربية، القاهر ،
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شــــرث قــــانون العقــــوابت، القســــم اخلــــاص، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهر ،  د.  مــــود جنيــــ  حســــ ، .5
2931. 

، املنتبـــــة الوطنيـــــة، 1د. ف ـــــري عبـــــد الـــــرزاع احلـــــدي  ، شـــــرث قـــــانون العقـــــوابت، القســـــم العـــــا ، ط .4
 .1111بغداد،

 . 1111د. عو   مد، قانون العقوابت، القسم العا ، دار اجلامعة اجلديد ، االسنندرية،  .3
 .1114بال ، مباد  قانون العقوابت، القسم العا ، دار النهضة العربية، القاهر ،  د. ايبد عو  .8
، املنتبـــة القانونيـــة، 1مصـــطف  ابـــراهيم ال ملـــ ، نظريـــة االلتـــ ا  بـــرد غـــري املســـتح  ملدراســـة مقارنـــةو،ط .9

  .2938بغداد، 
ــــة زيــــن احلقوقيــــة واألدبيــــة، 2د. راســــي احلــــاج، مســــري  األصــــو  اجل ائيــــة، ط .21 ــــان، ، منتب بــــريوت، لبن

1126. 
، 1د. عل  حسن خلف و د. سلطان عبد القدر الشاوي، شرث قانون العقوابت، القسم العـا ، ط .22

 .114، ص1121العاتك لصناعة النتاب، القاهر ،
حسن  مود حسن، اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد،تقييم التنفي  وحتليـل الفجـوات يف احلالـة  .21

املعلومـــات ودعـــم اختــاذ القرار،مركـــ  العقـــد االجتماع ،وحـــد  البحـــوو،جملس املصــرية، إصـــدار مركـــ  
 .1121الوزراء ومرك  املعلومات ودعم اختاذ القرار،طبعة 

جان بيريبرون وآخرون،دليل السرتداد االصو  املنهوبة، الطبعة العربيـة، مركـ  االهـرا  للنشـر والرتمجـة،  .27
  .1122القاهر ،

 .1113،املنتبة القانونية،2لت ا  يف القانون املدين، دراسة مقارنة، طد. عصمت عبد اجمليد بنر، اال .26
ـــــــدويل الســـــــرتداد االصـــــــو ،معهد ابز   .25 د. مـــــــارك بيـــــــ ، اقتفـــــــاء أثـــــــر االصـــــــو  املســـــــروقة، املركـــــــ  ال

 .1119للحنومة،
ـــــــدويل الســـــــرتداد االصـــــــو ،معهد ابز   .24 د. مـــــــارك بيـــــــ ، اقتفـــــــاء أثـــــــر االصـــــــو  املســـــــروقة، املركـــــــ  ال

 .1119للحنومة،
 .1121آد  وهي  النداوي، املرافعات املدنية، الدار العربية للقانون، .23
،مطبعــــــة 1د. حســــــن اهلــــــداوي، تنــــــازع القــــــوانن واحنامــــــ  يف القــــــانون الــــــدويل اخلــــــاص العراقــــــ ،ط .28

 .2931االرشاد،بغداد، 
حســـن فتحـــ  احلـــامويل، التعـــاون الـــدويل األمـــ  يف تنفيـــ  االحنـــا  األجنبيـــة،دار النهضـــة العربيـــة ن  .29

 .1125القاهر ، 
 ثانيًا: االطاريح ورسائل املاجستري 

د. عبد اجمليد  ـود عبـد اجمليـد، املواجهـة اجلنائيـة جلـرائم الفسـاد يف ضـوء االتفاقيـات الدوليـة والقـانون  .1
 .1121اطروحة دكتوراجل، كلية احلقوع، جامعة عن مشس،  –دراسة مقارنة  –املصري 



 
 

261 

 13 :العدد

 

يف القــانون اجلنــائ   –دراســة مقارنــة–من بــن والواقــ  والقــانون هشــا  عبــد الع يــ  مبــارك، تســليم اجملــر  .2
 .1115الدويل، اطروحة دكتوراجل، كلية احلقوع، جامعة املنوفية، 

ابراهيم يبيد كامل، االختصاص اجلنائ  هليا  الن اهة، رسالة ماجستري، كلية احلقوع، جامعة النهرين،  .3
1127. 

حملنــــو  علـــيهم يف جـــرائم الفســــاد، رســـالة ماجســــتري،كلية اهـــيم حســـن ابــــراهيم، اســـرتداد املتهمـــن وا .4
 .1126القانون، جامعة اببل،

 التشريعات  -ثالثًا

 الدساتري -أ
 . 2931الدستور العراق  املؤقت لعا   .1
 .2932الدستور املصري لعا   .2
 .1116قانون ادار  الدولة العراقية املرحلة االنتقالية عراقية للمرحلة االنتقالية لعا   .3
 .1115مجهورية العراع لعا   دستور .4

 االتفاقيات الد لية  –ب 
 .2988اتفاقية االمم املتحد  ملنافحة اإلجتار غري املشروع يف امل درات واملؤثرات العقلية لسنة  .1
 .2991املعاهد  النموذجية بشان نقل االجراءات يف املسائل اجلنائية لعا   .2
 . 2991االتفاقية الدولية لقم   ويل االرهاب لعا   .3
 .2998نظا  روما األساس  للمحنمة اجلنائية الدولية لعا   .4
 .1111اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعا   .5
 .1117اتفاقية االحتاد االفريق  ملنافحة الفساد لسنة  .6
 .1116اتفاقية األمم املتحد  ملنافحة الفساد لسنة  .7
 .1121اد لسنة االتفاقية العربية ملنافحة الفس .8

 ال وا ني العراقية: -ج
 .2918و لسنة 71قانون تنفي  االحنا  االجنبية رقممل .1
 .2952و لسنة 61القانون املدين رقممل .2
 .2949و لسنة 87قانون املرافعات املدنية رقممل .3
 .2949و لسنة 222قانون العقوابت العراق  رقممل .4
 .2932و لسنة 17قانون أصو  احملاكمات اجل ائية رقم مل .5
 .2939و لسنة 241نون التنظيم القضائ  رقم ملقا .6
 .2981و لسنة 65قانون التنفي  رقممل .7
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 املعد . 2987و لسنة 34قانون رعاية االحداو رقم مل .8
 .2986و لسنة 17قانون النمارك رقممل .9

 .2992و لسنة 26قانون انضباط موظف  الدولة رقم مل .11
 مــر ســلطة االئــتال  املؤقتــة ملاملنحلــةو القــانون التنظيمــ  الصــادر عــن جملــس احلنمملاملنحــلو امللحــ   .11

 .1116و لسنة 55رقم مل
 .1115و لسنة 21قانون احملنمة اجلنائية العراقية العليا رقممل .12
 .1115و لسنة 28قانون وزار  العد  رقممل .13
 .1118و لسنة 21قانون اهليا  الوطنية للمساءلة والعدالة رقم مل .14
 .1118و لسنة77قانون منافئة امل ربين رقممل .15
 .1118و لسنة 4تعديل الغرامات الوارد  بقانون العقوابت والقوانن اخلاصة االخرى رقم مل قانون .16
 .1122و لسنة 71قانون هيا  الن اهة رقم مل .17
 . 1121و لسنة 9قانون صندوع اسرتداد أموا  العراع رقم مل .18
 .1121و لسنة 7قانون انضما  العراع لالتفاقية الدولية لقم   ويل االرهاب رقم مل .19
 . 1121و لسنة 96انضما  العراع لالتفاقية العربية ملنافحة الفساد رقممل قانون .21
 . 1127و لسنة 74قانون وزار  اخلارجية رقممل .21
رقــم 1111قــانون انضــما  العــراع التفاقيــة األمــم املتحــد  ملنافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة لســنة  .22

 .1113و لسنة 11مل
 .1113و لسنة 75رقممل 1116حد  ملنافحة الفساد لعا  قانون انضما  العراع التفاقية األمم املت .23
 .1125و لسنة 79قانون منافحة غسل األموا  و ويل االرهاب رقممل .24

 ال وا ني العربية:  -د
 .2967و لسنة 761قانون العقوابت اللبناين مرسو  رقممل .1
 .2951و لسنة 251قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقممل .2
 .2941نة قانون العقوابت املغري لس .3
 .2948و لسنة17جملة اإلجراءات اجل ائية التونسية رقممل .4
 .2996و لسنة 21قانون العقوابت اليم  رقممل .5
 .1111و لسنة 21قانون البنوك االردين رقممل .6
 .1112و لسنة 728قانون منافحة تبييا األموا  يف لبنان رقممل .7
 .1111ولسنة 11.12قانون املسطر  اجلنائية يف املغرب رقممل .8
 .1117و لسنة 88البنك املرك ي واجلهاز املصريف والنقد املصري رقممل قانون .9

 .1117و لسنة 75قانون منافحة غسل االموا  يف اليمن رقممل .11
 .1115و لسنة 2قانون النس  غري املشروع الفلسطي  رقم مل .11
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 .1115و لسنة 2قانون منافحة الفساد الفلسطي  رقممل .12
 .1114و لسنة12.14 ائر رقمملقانون الوقاية من الفساد ومنافحت  يف اجل .13
 .1114و لسنة 79قانون منافحة الفساد اليم  رقممل .14
 1114و لسنة 41قانون هيا  منافحة الفساد االردين رقممل .15

 املصادر من الشبكة الدولية)االنرتنيت(  –رابعًا 
بوسعيد ماجد ،تدابري االسرتداد املباشر للعائـدات االجراميـة يف ضـوء اتفاقيـة االمـم املتحـد  ملنافحـة  .2

 الفساد،ا  منشور يف املوق  االلنرتوين جلامعة قاصدي مرابث يف اجل ائر، وعل  الرابط 
1124-10-26-08-54-21 –http: llrevues.univ-:ouargla.dzlindex.phplnumero- 

14-2015-dafatirl2819  11/2/1123مت زار  املوق  االلنرتوين يف. 
 القضية:  .1

AI IER573(U.K.)Available at:http:llswarb.co.uklindustries-and-general-
mortgage –co-ID-v-Iowa's,Industries& General Mortgage Co.Ltd.v.Lewis(1949)  

 املصادر باللغات االجنبية   –خامسًا 
1. TRANSPARNENCy INTERNATIONAL, The integrity Pact, a Poweful 

Tool for clean() BIddIng,berlin Germany 2009, P7. (1)TRANSPARNENCy 
2. INTERNATIONAL, The integrity Pact, a Poweful Tool for clean() 

BIddIng,berlin Germany 2009,. 
3. Dubai Aluminum Company Ltd. Salaam and Others 1111و    (3) All 

ER(D)60(Dec)(U.K) Available at: http:ll swarb.co.ukl Dubai-aluminum–
company –limited –v-salaam- and- others –hm-5-2002- 

Kevi E Davis, civil Remedies for corruption in Government 
contracting,Institute for international (3) law and jutice,New Y ork,2009 
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 التأمين على الودائع المصرفية في ظل التشريع العراقي

Bank Deposits Insurance under Iraqi Legislation        
 (1) علي الركابيأ.م.د. سماح حسين 

Asst. Prof. Dr. Samah H. A. AL-Rikaby  

 الملخص 

تعــد املصــار  مــن املؤسســات االقتصــادية املهمــة،و الــي مــن خالهلــا يــتم تقــدغ العديــد مــن اخلــدمات 
للعمالء، ومن تلك اخلدمات استال  الودائ  املصرفية من العمالء واحملافظة عليها مـن جهـة، و اسـت مارها 

 اقتصادية متنوعة من جهة اخرى، خلل  جو است ماري يف البلد.يف جماالت 
إال ان  و عل  الرغم من اتية املصار ، اال اهنا عرضة للتع ر الـ ي قـد ينـون ألسـباب داخليـة تتعلـ  
 سباب ادارية وفنية و قانونية، كعد  االمت ا  للتشريعات املصرفية بصور  خاصة، وبقية التشريعات بصور  

ينــون التع ــر ألســباب خارجيــة تتم ــل ابلوضــ  السياســ  او االقتصــادي للدولــة، االمــر الــ ي عامــة، وقــد 
يؤدي اىل ختلف املصر  يف ادائ  اللت امات ، ومن تلك االلت امات رد الودائ  املصرفية للعمالء عند الطل  

مهور بفتح حساابت أو عند حتق  االجل، مما يسب  اضعافاً لل قة يف القطاع املصريف، وابلتايل احجا  اجل
ايــداع لــدى املصــار ، والــ ي مــن الطبيعــ  ســيؤدي اىل احليلولــة دون اســت مار مــدخرات اجلمهــور وجعــل 
تلك املدخرات اموااًل جممد  لدى اجلمهور غري مست مر .ويف الواق  وبسـب  االوضـاع االقتصـادية الـي ميـر 

ار  االهلية، قد اخلت ابلت امها برد ودائ   ا العراع، جند أن هناك العديد من املصار  و ابألخ  املص
العمــالء بســب  حالــة التع ــر الــي  ــر  ــا، وم يســرتدوا ودائعهــم حلــد وقتنــا هــ ا، االمــر الــ ي افقــد اغلــ  

 اجلمهور ثقتهم بتلك املصار ، وال ي يعد مؤشرا خطريا.

                                                        
  جامعة اببل–كلية القانون -2
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ريف يف العراع ألتيت  ومن اجل إعاد  كس  ثقة اجلمهور ابملصار  مر  اخرى، والنهو  ابلواق  املص
الي ال ختف  عل  احد، فقد ظهرت احلاجة اىل وجود تشري  يضمن للعمالء حقـوقهم، وعليـ  فقـد صـدر 

 يعد احد تطبيقات عقد التامن.  يو، و ال1124لسنة  7ملنظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم 
بـــاع املـــنه  التحليلـــ  وعليـــ  حنـــاو  يف هـــ ا البحـــ  اخلـــو  يف تفاصـــيل هـــ ا التشـــري ، مـــن خـــال  ات

للوقو  عل  ما اوردجل املشـرع العراقـ  مـن احنـا  تتعلـ  مبوضـوع التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية، وفيمـا اذا  
 كان فعاالً  لضمان ودائ  العمالء من عدم .

ول لك سنحاو  أن نتناو  ه ا املوضوع مببح ن، االو  يتعل  بشنل اجلهة الي تتوىل مهمـة التـامن 
 دائ  املصرفية، أما املبح  ال اين فنحاو  أن حندد نطاع التامن عل  الودائ  املصرفية.عل  الو 

Abstract 
The study tries to investigate bank desposites. It Follows the analytical 

approach to see what the Iraqi Legislator has done about bank desposites. 

The present study also tries to show wheather this type of Legislation is 

effective or not in keeping saw the desposites of it's customers. 

The stady consists of two sections. The first one deals with those who 

are responsible of bank desposites. 

The second section investigates the rules and limits of this bank 

desposites. 

 المقدمة

 اخلــدمات مــن العديــد تقــدغ يــتم خالهلــا مــن الــي و،املهمــة االقتصــادية املؤسســات مــن املصــار  تعــد
 اسـت مارها و، جهـة مـن عليها واحملافظة العمالء من املصرفية الودائ  استال  اخلدمات تلك ومن، للعمالء

 .البلد يف است ماري جو خلل ، اخرى جهة من متنوعة اقتصادية جماالت يف
 تتعلـ  داخليـة ألسـباب ينـون قـد الـ ي للتع ر عرضة اهنا اال، املصار  اتية من الرغم عل  و ان  إال
 بصور  التشريعات وبقية، خاصة بصور  املصرفية للتشريعات االمت ا  كعد ،  قانونية و وفنية ادارية  سباب
 الــ ي االمــر، للدولــة االقتصــادي او السياســ  ابلوضــ  تتم ــل خارجيــة ألســباب التع ــر بنــون وقــد، عامــة
 الطل  عند للعمالء املصرفية الودائ  رد االلت امات تلك ومن، اللت امات   ئادا يف املصر  ختلف اىل يؤدي

 حساابت بفتح اجلمهور احجا  وابلتايل، املصريف القطاع يف لل قة اضعافاً  يسب  مما، االجل حتق  عند أو
 وجعــل اجلمهــور مــدخرات اســت مار دون احليلولــة اىل ســيؤدي الطبيعــ  مــن والــ ي، املصــار  لــدى ايــداع
 ميـر الي االقتصادية االوضاع وبسب  الواق  ويف .مست مر  غري اجلمهور لدى جممد  امواالً  املدخرات تلك
  ودائ  برد ابلت امها اخلت قد، االهلية املصار  ابألخ  و املصار  من العديد هناك أن جند، العراع  ا

 اغلــ  افقــد الــ ي االمــر، هــ ا وقتنــا حلــد ودائعهــم يســرتدوا وم،  ــا  ــر الــي التع ــر حالــة بســب  العمــالء
 .اً خطري  اً مؤشر  يعد وال ي، املصار  بتلك ثقتهم اجلمهور
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 اوالً : اهمية البحث.
 ألتيت  العراع يف املصريف ابلواق  والنهو ، اخرى مر  ابملصار  اجلمهور ثقة كس  إعاد  اجل من

 صـدر فقـد وعليـ ، حقـوقهم للعمالء يضمن تشري  وجود اىل احلاجة ظهرت فقد، احد عل  ختف  ال الي
 .التامن عقد تطبيقات احد يعد ال ي وو، 1124 لسنة 7 رقم املصرفية الودائ  ضمان نظا مل

 البحث.ثانيًا: منهجية 
 للوقـو  التحليلـ  املـنه  اتبـاع خـال  مـن، التشري  ه ا تفاصيل يف اخلو  البح  ه ا يف سنحاو 

 فعاالً  كان اذا وفيما، املصرفية الودائ  عل  التامن مبوضوع تتعل  احنا  من العراق  املشرع اوردجل ما عل 
 .عدم  من العمالء ودائ  لضمان

 ثالثًا: اهداف البحث.
 عن أتمن الودائ  املصرفية، كان الغر  من  حتقي  االهدا  االتية: ان عقد دراسة

التعـــر  اىل اجلهـــة املـــرخ  هلـــا للتـــامن علـــ  الودائـــ  املصـــرفية، وفيمـــا لـــو كانـــت قـــادر  علـــ  تـــوفري  .2
الضمان للمودعن ا  ال، وما ه  االنشطة املسموث هلا مبمارستها  وهل أهنا مل مة برد مبلـ  الوديعـة 

 ج ء من   كمل  أ  
 الوقو  عل  النطاع التشريع  للتامن عل  الودائ  املصرفية. .1
االجابــة عــن التســاي  فيمــا لــو كــل الودائــ  املصــرفية مشــمولة ابلضــمان ا  ان هنــاك ودائــ  مســت نا ،  .7

 والوقو  عل  اسباب االست ناء
 رابعًا: خطة البحث.

 علـ  التـامن مهمـة تـوىلملـرخ  هلـا با جلهـةاب يتعلـ  االو ، مببح ـن املوضـوع ه ا نتناو  أن سنحاو 
 .املصرفية الودائ  عل  التامنالتشريع   نطاعال حندد أن فسنحاو  ال اين املبح  أما ،املصرفية الودائ 

 المبحث االول: الجهة الُمرخص لها بالتأمين على الودائع المصرفية

البح  حو  شنل اجلهة القانونيـة بعد االطالع عل  موقف التشريعات املقارنة الي نظمت موضوع 
املسـؤولة عــن التـامن علــ  الودائـ  املصــرفية، وجـد  أهنــا قـد تت ــ  شـنل شــركة كمـا يف التشــري  االمرينــ  

، وقـد تت ـ  و1ملوFederal Deposit Insurance Corporation -ملشـركة التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية 
، يف حــن قـــد تت ــ  شـــنل صــندوع اتبـــ  اىل و7ملاالردنشــنل مؤسســة لضـــمان الودائــ  املصـــرفية كمــا يف 

                                                        
1- Federal Deposit Insurance Corporation Act 1933. 

 .7/7/1123اخر زار  للموق  يف  :متاث عل  املوق  االلنرتوين االيت
 https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf 

 مؤسسةمل تسم  مؤسسة اململنة يف تنشا1111و لسنة 77من قانون مؤسسة ضمان الودائ  االردنية رقم مل -أ -و:6مل املاد  -7
 ذلــك يف مبــا القانونيــة التصــرفات جبميــ  القيــا  الصــفة  ــ جل وهلــا وإداري، مــايل اســتقال  ذات اعتباريــة بش صــية تتمتــ و الودائــ  ضـمان
 اإلجــراءات يف عنهــا وينــوب التقاضــ  حــ  وهلــا غاامــا، لتحقيــ  الالزمــة املنقولــة وغــري املنقولــة األمــوا  و لــك واالقــرتا  العقــود إبــرا 

 .11/2/1123اخر زار  للموق  يف اتريخ  :عل  املوق  االلنرتوين االيت ثالغاية. متا  هل جل تعين   ا  أي القضائية

https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf
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، ويبـدو أن املشـرع العراقـ  قـد اختـ  موقـف املشـرع االمرينـ  ذاتـ ، و6ملالبنـك املركـ ي كمـا يف سـلطنة عمـان
 عندما قرر أتسيس شركة للتامن عل  الودائ  املصرفية.

  املطل  ال ـاين اىل و علي  سنحاو  أن نبن شنل ه جل الشركة يف املطل  االو ، يف حن سن ص
 -رأس ماهلا وكااليت:

 املطلب االول: شكل الجهة امُلرخص لها بالتأمني على الودائع املصرفية
املعــد ، تنــون الشــركة إمــا شــركة امــوا  او  2993لســنة  12علــ  وفــ  قــانون الشــركات العراقــ  رقــم 

ة التــامن علــ  الودائــ  شــركة اشــ اص، فــاي نــوع مــن هــ جل الشــركات قــرر املشــرع العراقــ  أن تنــون شــرك
 املصرفية، وما ه  االنشطة الي مسح هلا مبمارستها  وملاذا  ه ا ما سنحاو  أن نبين  يف الفرعين اآلتين:

 الفرع اال  :  ركة الرأمني على الودائع املصرفية  ركة مسامهة
ـــــ  الودائـــــ  املصـــــرفية  ـــــ  أن تت ـــــ  اجلهـــــة املســـــؤولة عـــــن التـــــامن عل شـــــنل شـــــركة قـــــرر املشـــــرع العراق

أنـ  ملللبنـك املركـ ي العراقـ  أن ميـنح اجـاز  ممارسـة ضـمان الودائـ  املصـرفية شـركة مساتة،حي  ن  علـ  
من ما ورد يف ه ا الن  نستنت  ،و و5ملو2993لسنة  12مساتة تؤسس وف  احنا  قانون الشركات رقم 

مـن البنـك املركـ ي العراقـ ، وأن أن ممارسة الشركة املسـاتة للتـامن علـ  الودائـ  املصـرفية تتطلـ  تـرخي  
 12شركة التامن عل  الودائ  املصرفية البد من أن تؤسس عل  وف  قانون الشـركات العراقـ  املعـد  رقـم 

 .2993لسنة 
وعند الرجوع اىل قانون الشركات العراق  املعد ، جندجل قد ن  عل  ان ملالشركة املساتة امل تلطـة أو 

االشـــ اص ال يقـــل عـــن مخســـة ينتتـــ  فيهـــا املســـاتون  ســـهم يف  اخلاصـــة: شـــركة تتـــالف مـــن عـــدد مـــن
، فقـد حـدد و4ملاكتتاب عا  و ينونون مسؤولن عـن ديـون الشـركة مبقـدار القيمـة االمسيـة الـي اكتتبـوا  ـا.و

املشرع العراق  عل  وف  ه ا الن  احلد االدىن للمشاركن يف ه ا النوع من الشركات دون احلـد االعلـ ، 
ن هــ ا النــوع مــن الشــركات مجــ  اكــرب قــدر مــن املــدخرين الســت مار مــدخرامم يف املشــاري  الن اهلــد  مــ

 االست مارية يف البلد.

                                                                                                                                            
http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11 

ـــ  علـــ  انـــ  2نصـــت املـــاد /  2995/ 5صـــرفية / الصـــادر ابملرســـو  الســـلطاين رقـــم قـــانون نظـــا  التـــامن علـــ  الودائـــ  امل -6  من
ـــاث علـــ  املوقـــ  االلنـــرتوين االيت :الصـــندوعمل ـــ  املنشـــا مبقتضـــ  هـــ ا القـــانونو. مت اخـــر زار  للموقـــ  يف اتريـــخ  :صـــندوع نظـــا  الودائ
2/7/1123. 

https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf 
. هـ ا والبـد مـن االشـار  اىل أن قـانون الشـركات قـد مت 1124و لسنة 7نظا  الودائ  املصرفية العراق  رقم مل من 2و املاد / 2 -5

مــة ملاملعــد و عنــد ذكــر قــانون وعليــ  كــان مــن املفــرت  أضــافة كل ،1116لســنة  46تعديلــ  بقــرار ســلطة االئــتال  املؤقــت ابلقــرار رقــم 
 .2الشركات يف ن  املاد  /

عد  رقم  4املاد  / - ً الفقر /اوال -4
ف
 .1116لسنة  12من قانون الشركات العراق  امل

http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11
http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11
https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf
https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf
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و عل  العمـو  سـنحاو  أن نشـري اىل ثـالو مسـائل تتعلـ   ـ جل الشـركة إللقـاء الضـوء عليهـا، االوىل، 
ن صصها إلدار  الشركة وعل  فقرات تتعل  ابسم الشركة واتيتها و ال انية، لعضوية الشركة أما ال ال ة، فس

 -ثالو كااليت:
 اسم الشركة و اهميتها. -أوال ً:

قـرر املشــرع العراقـ  أن ينــون لنـل شــركة اسـم ميي هــا عـن غريها،حيــ  نـ  علــ  أنـ  مليفعــد املؤسســون 
 عقــداً  للشــركة، موقــ  مــن قــبلهم أو مــن قبــل مم لــيهم القــانونين، ويتضــمن العقــد كحــد ادىن، أوالً : اســم
الشركة، نوعها، ويضا  اىل اسم الشركة كلمة " اتلط " اذا كانت من القطاع امل تلط و يضا  المسها  

 .و3ملك لك اي عناصر اخرى مقبولة.و
، جنـدجل اطلـ  علـ  هـ جل 1124و لسـنة 7وعند الرجوع اىل نظا  ضمان الودائ  املصرفية العراقـ  رقـم مل

ة عامة يف اك ر من مورد، م الً  ن  عل  ان  مليفشرتط يف الشركة اسم شركة ضمان الودائ  املصرفية كتسمي
، و نـــ  علـــ  أنـــ  مليلتـــ   املصـــر  املســـاهم بتقـــدغ البيـــا ت املاليـــة و8ملشـــركة ضـــمان الودائـــ  املصـــرفية...و

، و ن  عل  أن  مليؤلف جملـس ادار  شـركة و9ملاخلاصة ابلودائ  شهراً  اىل شركة ضمان الودائ  املصرفية.و
ملصــطلح املشــرع العراقــ   ، وال نــرى تالئــم هــ جل التســمية مــ  اســتعماالتو21ملاملصــرفية...وضــمان الودائــ  

الضــمان الــ ي مت اســتعال ، فاملشــرع العراقــ  يســتعمل مصــطلح أتمــن يف التشــريعات املتعلقــة  ــ ا اجملــا ، 
لتـامن وح  التشريعات الي كانت تتضـمن اسـم ضـمان عـاد واسـتبدهلا مبصـطلح التامن،كمـا يف ملقـانون ا

و، اذ كانت تسميت  2991" لسنة 63عل  املسؤولية الش صية ملوظف  دوائر الدولة و القطاع العا  رقم "
ملقــانون ضــمان املســؤولية الش صــية ملــوظف  دوائــر الدولــة و القطــاع العــا و، و عليــ  نــدعو املشــرع العراقــ  

بح ملشــركة التــامن علــ  اســتبدا  مصــطلح الضــمان مبصــطلح التــامن مــن اجــل توحيــد املصــطلحات لتصــ
 الودائ  املصرفيةو.

التامن  أما ابلنسبة اىل اتية الشركة فلم يفشر املشرع العراق  بن  صريح اىل اهلد  من أتسيس شركة
عل  الودائ  املصرفية، اال ان  وبعد اطالعنا عل  النظا  و تشريعات بعا الدو  الي نصت صراحة عل  

، مينــن أن نل صــها امايــة مــدخرات صــغار املــودعن و22مللشــركات اهلــد  مــن أتســيس هــ ا النــوع مــن ا
واعـــاد  ثقـــة املـــودعن ابلنظـــا  املصـــريف، خباصـــةٍ  مـــ  وجـــود جهـــة تنفـــل هلـــم اســـتعاد  امـــواهلم املودعـــة يف 
املصـــار ، و اخـــرياً  اىل ازدهـــار النظـــا  املصـــريف يف البلـــد عنـــد زاد  نســـبة االيـــداعات لدبـــ ، االمـــر الـــ ي 

 ً  عل  االقتصاد الوط  بسب  است مار املصار  لتلك املدخرات.سينعنس اجيااب
                                                        

عد  رقم  27املاد  /  -3
ف
 .1116لسنة  12من قانون الشركات العراق  امل

 .1124و لسنة 7مل من نظا  الودائ  املصرفية رقم 7املاد  /  –ًُ  الفقر  / اوال -8
 1124 لسنةو 7مل رقم املصرفية الودائ  نظا  من 3املاد /  -9

 1124 لسنةو 7مل رقم املصرفية الودائ  نظا من  21املاد  /  –/ اوالً  الفقر  -21
حيــ  نصــت املــاد  /  2995و لســنة 5التــامن علــ  الودائــ  املصــرفية الســلطنة عمــان الصــادر ابملرســو  رقــم مل كقــانون نظــا   -22

تــوفري غطــاء أتميــ  شــامل علــ  الودائــ  علــ  يف املصــار  العاملــة يف  -أ :اىل يهــد  نظــا  التــامن الودائــ  املصــرفيةملمنــ  علــ  انــ  1
تقليـل ا ر –ج .اجلمهور يف سالمة االوضاع املالية للجهاز املصـريف فـي السـلطنة ثقةزاد  و تع ي   - السلطنة مبا يشج  االدخار. ب

 امل اطر التقليدية يف عمل اجلهاز املصريف.و.
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 العضوية في الشركة.-ثانيا ً:

فيما يتعل  ابلعضوية، جند أن املشرع العراق  قد حدد اجلهـات االعضـاء يف هـ جل الشـركة، حيـ  نـ  
اجملـاز   مساتة املصـار ، مبعا أن و21ملعل  أن  مل...وتنون مساتة املصار  العراقية برأس ماهلا وجوبياً.و

تنون وجوبية، فنل مصر  عراق  سواء اكان حنوم  أ  اهل  و مفرخ  من قبل البنك املرك ي العراق  
ينون مل ماً  يف املساتة يف رأس ما  شركة التامن عل  الودائ  املصرفية كقاعد  عامة مبعا أن املصار  

رخ  هلـا العمـل يف العـراع تنـون مسـت
ف
 نا  مـن العضـوية، فضـالً  عـن أنـ  قـد اورد اسـت ناًء علـ  االجنبية امل

حيـ  نـ  ، 1124و لسـنة 7بعا املصار  يف خضوعها اىل نظـا  التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية رقـم مل
مصـار   -1فروع املصار  العراقية العاملة خارج العـراع.  -2-عل  ان  ملال ختض  ألحنا  ه ا النظا :

ــرخ  هلــا ابلعمــل علــ  وفــ  القــانون و الــي تقــو  بعمليــات التنميــة و االســت مار و املصــا
ف
ر  االســالمية امل

 ويل املشاري  داخل العراع و الي تقبل ودائ   ـدد  الغـر ...و، و يبـدو أن سـب  هـ ا االسـت ناء يعـود  
املســت مرين يف املصــار  الــي تنـــون  كمــا ذكــر  اىل أن الغــر  مــن تشــري  هــ ا النظــا  هــو يبايــة صــغار

تهــا االســاس هــ  القيــا  فــتح حســاابت الودائــ  املصــرفية، يف حــن أن املصــار  املســت نا  تت صــ  وظيف
 ابلتنمية و  ويل املشاري  ال فتح حساابت املودعن.

 تكوين الشركة.-ثالثا ً:

، وعليـ  فإهنـا و كمـا بينـا يف موضـ  سـاب ، أن شـركة التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية هـ  شـركة مسـاتة
مــن اهليــا  العامــة  ، تتنــون مــن قبــل كــل2993لســنة  12انون الشــركات العراقــ  املعــد  رقــم علــ  وفــ  قــ

 .و25مل، و املدير املفو و26مل، و جملس ادار  الشركةو27ملللشركة املساتة
 فبالنسبة اىل اهليا  العامة لشركة التامن عل  الودائ  املصرفية، و الـي تتنـون مـن مجيـ  اعضـاء الشـركة

نضــيف  علــ  مــا ورد يف قــانون الشــركات العراقــ  املعــد ، خباصــةٍ  و ان نظــا  ضــمان  ، فــال يوجــد مــاو24مل
 م ات، جبديد عنها. 1124و لسنة 7الودائ  املصرفية رقم مل

علـ  أنـ   1124 لسـنةو 7مل رقـم املصـرفية الودائـ  ضـماناما ابلنسبة اىل جملس ادار  الشركة فقد نـ  
ودائـــ  املصـــرفية و ميـــارس اختصاصـــات  و صـــالحيات  وفـــ  مـــا يؤلـــف جملـــس ادار  شـــركة ضـــمان ال -ملاوالً :

 .و.2993لسنة  12و قانون الشركات رقم  1116لسنة  96منصوص علي  يف قانون املصار  رقم 
لـرئيس أو عضـو جملـس ادار  الشـركة،  1124و لسـنة 7وم يسمح نظا  ضـمان الودائـ  املصـرفية رقـم مل

ركة اخـرى مطلقـاً، سـواء اكانـت الشـركة  ـارس نشـاطاً ممـاثاًل أن يشغل ريسة أو عضوية يف جملس ادار  ش

                                                        
 .1124و لسنة 7من نظا  ضمان الودائ  املصرفية العراق  رقم مل 7املاد  / – 7/ الفقر  -21
عــد  رقــم ا مــن قــانون الشــركات العراقــ  امليــا  العامــة و اجتماعامــتنــوين اهل –الفصــل ال الــ   -الفــرع االو  – 84/ املــاد  -27

 .2993لسنة  12
 جملس االدار  يف الشركة املساتة. -2993 لسنة 12 رقم عد امل العراق  الشركات قانونال اين من  الفصل -26
 املدير املفو . – 2993 لسنة 12 رقم عد امل العراق  الشركات قانونال ال  من  الفصل -25
 .2993 لسنة 12 رقم عد امل العراق  الشركات قانونمن  58املاد  / -24
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ا  غــري مماثــل لشــركة التــامن علــ  الودائــ  املصــرفية، وبــ لك جــاء انــم مغــاير ملــا ورد يف قــانون الشــركات 
العراق  املعد ،الـ  ي مسـح للعضـو يف جملـس ادار  الشـركة املسـاتة أن ينـون عضـواً  يف سـتة جمـالس ادار  

ة، يف حن مـن املمنـن أن يـرتأس رئـيس جملـس االدار ، ريسـة جملـس إدار  يف الوقـت ذاتـ ، شركات مسات
،أمـــا اذا كـــان متماثـــل فقـــد اشـــرتط املشـــرع حصـــول  علـــ  و23ملهـــ ا اذا كـــان نشـــاط الشـــركات غـــري متماثـــل 

، و28ملتــــرخي  مــــن اهليــــا  العامــــة ملمارســــة عضــــوية و ريســــة شــــركة اخــــرى تعمــــل يف نشــــاط مماثــــل للشــــركة
و احلضــر لعضــو و رئــيس جملــس االدار  يف االشــرتاك يف عضــوية و ريســة جملــس ادار   ور ، الســماثوبتصــ

اك ر من شركة ل  ما يـربرجل، فبالنسـبة اىل السـماث احملـدود يـربر ابالسـتفاد  مـن خـربامم يف شـركات مسـاتة 
اخـرى احملافظـة اخرى، يف حن ما يربر احلضر،هو تنريس نشاطهم يف شركة واحد  من جهة، ومـن جهـة 

 احلضر الن مربرات  اوج . مماثل، وحنن نؤيدعل  اسرار الشركة يف حالة كون الشركات تعمل يف نشاط 
علـ   1124و لسـنة 7و اخرياً  املدير املفو  للشـركة، فقـد نـ  نظـا  ضـمان الودائـ  املصـرفية رقـم مل

رب  و االختصاص يف االمـور املاليـة أن  ملينون املدير املفو  يف شركة ضمان الودائ  املصرفية من ذوي اخل
و الصــريفية أو القانونيــة وحاصــاًل علــ  شــهاد  جامعيــة اوليــة علــ  االقــل و متفرغــاً  إلدار  اعمــا  الشــركة 

، و29ملو 2993لسـنة  12"من قانون الشركات رقـم 212ابإلضافة اىل الشروط املنصوص عليها يف املاد  "
، جنـد أنـ  و11ملمـن قـانون الشـركات العراقـ  املعـد   212اد  /و عند اجلم  بن ن  ه جل املاد  و نـ  املـ

 -جي  أن تتوفر يف املدير املفو  الشروط االتية:
أن ينون مـن ذوي اخلـرب  و االختصـاص يف احـدى اجملـالن املـايل و املصـريف ملاي ممـن يعمـل يف احـد  -

 املصار و، أومن ذوي اخلرب  يف اجملا  القانوين.
ق  أن يشرتط في  ممارست  للعمل املصريف أو القانوين مد  معينة ينتس  فيها وحنن ندعو املشرع العرا -

 اخلرب  النافية إلداء وظيفت  عل  امت وج ، ال تقل عن مخس سنوات م اًل.
 أن ينون حاصاًل عل  شهاد  جامعية اولية عل  االقل. -
 التفرغ ألعما  الشركة. -
 ص  املدير املفو .ان ال جيم  بن ريسة و عضوية جملس االدار  و من -
 ان ال ينون مدير مفو  ألك ر من شركة مساتة واحد . -

                                                        
نصت عل  ان  ملال جيوز للش   أن  2993لسنة  12من قانون الشركات العراق  املعد  رقم 221املاد /  -/ اوال ً الفقر  -23

نفــس الوقــت أن يتــوىل ريســة ابســتطاعت  يف  ،ومــ  ذلــك ،و ســت شــركات يف نفــس الوقــت4ينــون عضــواً  يف جمــالس ادار  اك ــر مــن مل
 جملس ادار  شركة واحد  أو شركتنو.

ال جيــوز لــرئيس او ملنصــت علــ  انــ  2993لســنة  12مــن قــانون الشــركات العراقــ  املعــد  رقــم 221املــاد /  -/ نيــا ً  الفقــر  -28
اال اذا حصل عل  ترخي  ب لك  ،الً عضو جملس االدار  أن ينون رئيساً  او عضواً  يف جملس ادار  يف شركة اخرى  ارس نشاطاً  مماث

 من اهليئة العامة للشركة الي يتوىل ريسة أو عضوية جملس ادارما.و.
 .1124و لسنة 7من نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل 22 املاد / -29
لنــل شــركة مــدير مفــو  مــن اعضــائها او مــن الغــري مــن ذوي اخلــرب  و االختصــاص يف جمــا  نشــاط الشــركة  ينــون -ملاوال ً  -11

يعن وحتـدد اختصاصـات  و صـالحيات  و اجـورجل و منافاتـ  مـن جملـس االدار  يف الشـركة املسـاتة و اهليئـة العامـة يف الشـركات االخـرى. 
جملــس ادار  الشــركة املســاتة و منصــ  املــدير املفــو  فيهــا و ال جيــوز للشــ   أن ال جيــوز اجلمــ  بــن ريســة او نيابــة ريســة  – نيــاً 

 ينون مديراً  مفوضاً  ألك ر من شركة مساتة واحد .و.
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 الفرع الثاين: ا شطة  ركة الرأمني على الودائع املصرفية
حدد املشرع العراق  االنشطة الي مينن ان  ارسها شركة التامن عل  الودائ  املصـرفية بـ الو فقـرات 

، كل فقر    ل نشاط  دد، و الي مينن ان نل صها ابلتامن عل  الودائ  املصرفية ال ي يفعد الداف  و12مل
االســاس لتاســيس هــ جل الشــركة، و االســت مار يف جمــا   ــدد و اخــرياً  االقــرتا ، وعليــ  ســنحاو  أن نبــن 

  -تلك االنشطة يف الفقرات ال الو االتية:
 المصرفية.التأمين على الودائع  -أوال ً:

توفري غطاء لضمان ودائ  اجلمهور لدى  -ان  ملاوال ً اورد املشرع العراق  ه ا النشاط،حي  ن  عل  
املصـرفية،من   علـ  الودائـ ، فالتـامنو11ملاملصار  العراقية اجملاز  من البنك املرك ي العراقـ  داخـل العـراع.و

ي تقـو  الشـركة مبمارسـتها و يف ذات خال  تـوفري غطـاء يضـمن حقـوع املـودعن،من االنشـطة االسـاس الـ
 الوقت الغاية من أتسيس ه جل الشركة.

، و الـ ي يفشـرتط فيـ  احـد املصـار  العراقيـة اجملـاز  مـن قبـل و17ملفاملصر  يقو  ابختاذ مرك  املؤمن لـ  
ودعن، البنك املرك ي العراق ، و ال ي يقو  ابلتامن عل  الودائ  املصرفية املودعة لديـ  لصـاحل العمـالء املـ

، لـدى شـركة التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية الـي تنـون و16ملال ين ينونوا مبرك  املستفيد من عمليـة التـامن 
، و مــن الطبيعــ  أن شــركة التــامن علــ  الودائــ  املصــرفية ســتنون شــركة عراقيــة، اذ أهنــا و15ملمبركــ  املــؤمن 

 .و14ملرما يف العراعأتسست بناًء عل  قانون الشركات العراق  املعد  و مرك  ادا

                                                        
منــ  عبــار  ملمهــا  شــركة  4يف املــاد  / 1124و لســنة 7اىل انــ  قــد ورد يف نظــا  ضــمان الودائــ  املصــرفية رقــم مل نــود أن ننــوجل -12

م  العلـم أن املهمـة االسـاس لشـركة التـامن علـ   ،اذ اشار اىل ثالو مها  ،وحنن ال نتف  م  ما اوردجل النظا  ،وضمان الودائ  املصرفية
الواردان يف املـاد  يعـدان وسـيلي  يف حن أن االست مار و االقرتا  ،الودائ  املصرفية ه  توفري غطاء للودائ  املصرفية اي التامن عليها

لي  فقد حاولنا اجلم  بن التـامن و االسـت مار و االقـرتا  حتـت عنـوان ملانشـطة شـركة التـامن علـ  الودائـ  وع ، ويل رأس ما  الشركة
 املصرفيةو.
 .1124و لسنة 7من نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل 4/ املاد  -11
الشــ   الــ ي يــؤدي ملنــ  املــؤمن لــ  اب 2952لســنة  61مــن القــانون املــدين العراقــ  رقــم  987املــاد /  – 1الفقــر / عرفــت -17

 ..و. امات املقابلة اللت امات املؤمن.االلت
.. و يقصـد ابملســتفيد .مل ابنـ  لـ  املـؤمن 2952 لسـنة 61 رقـم العراقــ  املـدين القـانون مـن 987/ املـاد  – 1/الفقـر  عرفـت -16

 .و.ؤدي الي  املؤمن قيمة التامن..الش   ال ي ي
القـائم ابلتـامن او ملاملـؤمن علـ  أنـ   1115لسـنة  21مـن قـانون تنظـيم اعمـا  التـامن رقـم  2املاد /  – 26الفقر  / عرفت -15

او اي كيـان او  ،و هـو قـد ينـون شـركة أتمـن عراقيـة او فـرع لشـركة أتمـن اجنبيـة ،اعاد  التامن ال ي تسري علي  احنـا  هـ ا القـانون
 جهة اولة ملمارسة اعما  التامن يف العراع.و.

  17املــاد /  نصــت -14
ف
تنــون الشــركة املؤسســة يف العــراع علــ  أنــ  مل 2993لســنة  12عــد  رقــم مــن قــانون الشــركات العراقــ  امل

 1124و لســنة 7مــن نظــا  ضــمان الودائــ  املصــرفية رقــم مل 2وقــد بينــا يف موضــ  ســاب  أن املــاد /  ،وفــ  احنــا  هــ ا القــانون عراقيــة.و.
عد  رقم نصت عل  أن ه جل الشركة تؤسس عل  و 

ف
 .2993لسنة  12ف  قانون الشركات العراق  امل
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 استثمار اموال الشركة. -ثانيا ً:

يفعّر  االست مار عل  أن  ملتوظيف املا   د  حتقي  العائد او الربح.و
،ويف جما  ا نا فيمنن أن و13مل

نعرف  عل  أن  ملقيا  شركة التامن عل  الودائـ  املصـرفية بتوظيـف امـوا  الشـركة يف انشـطة اقتصـادية معينـة 
  ويلها.و.ل اد  موارد 

ان  مسالتن:االوىل،وعند الرجوع اىل ن  املاد  املتعلقة ابست مار اموا  الشركة، مينن أن نستنت  منها 
مت حتديـد اوجـ  االسـت مار علـ  سـبيل احلصـر و لـيس علــ  سـبيل امل ـا ، فقـد قصـر االسـت مار علـ  ايــداع 

نوميـــة حصـــراً و اخـــرياً االقـــرتا . أمـــا تلــك االمـــوا  لـــدى احـــدى املصـــار  و التعامـــل ابألوراع املاليــة احل
 املســالة ال انيــة، فاهنــا تتم ــل  ن اوجــ  االســت مار احملــدد  تتســم ابُنفــا  احتماليــة اــاطر اخلســار  مقارنــة
 وج  االست مار االخـرى، ونعتقـد أن السـب  يف هـ ا التحديـد يعـود اىل أن الغـر  االسـاس مـن أتسـيس 

صـــغار املودعن،وعليــــ  فلــــيس مـــن املعقــــو  أن جتــــاز  الشــــركة  هـــ ا النــــوع مــــن الشـــركات حلمايــــة حقــــوع
ابلدخو  ابست مارات قد تتعر  لل سار ، االمـر الـ ي يرتتـ  عليـ  خسـار  الشـركة وعـد  قـدرما ابلوفـاء 

 ابلت امها املتم ل بتعويا املودعن.
 اباليت:حتديد اوج  االست مار، فان  مينن حتديدها  وابلعود  اىل موقف املشرع العراق  من

اســت مار امــوا  الشــركة يف جمــاالت  -نــ  نظــا  ضــمان الودائــ  املصــرفية علــ  انــ  مل نيــاً  -االيــداع: .2
 .و18ملايداعها لدى املصار  كودائ   بت  بقرار من جملس ادارما.و  -أ-االست مار االتية:

شـــراء االوراع املاليـــة  -ملب انـــ  علـــ  املصـــرفية الودائـــ  ضـــمان نظـــا  نـــ  -التعامـــل ابألوراع املاليـــة: .1
اخل ينة و سندات حنومة العراع و السندات و احلواالت الصادر   تالصادر  من وزار  املالية كحواال

، فالوجــ  ال ــاين مــن اوجــ  االســت مار و19ملعــن البنــك املركــ ي العراقــ  ويــتم الشــراء مــن الســوع ال انيــة.و
 تصدر عن وزار  املالية أو عن البنك املرك ي العراق ، فيتم ل ابالست مار ابألوراع املالية احلنومية الي

 -و الي تتم ل بنل من:
  حواالت اخل ينة: والـي تفعـر  علـ  أهنـا ملأهنـا اوراع ماليـة قصـري  االجـل تصـدرها احلنومـات لفـرت  ال

ا ت يد عن سنة عموماً  ـد   ويـل العجـ  يف موازنتهـا، وغالبـاً مـا تنـون قيمـة شـرائها اقـل مـن قيمتهـ
ــــــ  أهنــــــا ادا  تلجــــــا اليهــــــا احلنومــــــات لتمويــــــل احتياجامــــــا املومسيــــــة مــــــن  االمسيــــــة، كمــــــا تعــــــر  عل

 .و71ملاالموا .و
  ســندات حنومــة العــراع: عرفهــا النظــا  الــداخل  لســوع العــراع لــألوراع املاليــة علــ  اهنــا ملالســندات

 .و72ملاملدعومة بنامل ال قة و االئتمان، او املضمونة من احلنومة العراقية.و

                                                        
 .27ص  ،2993د ،عمان،االردن ،الطبعة االوىل ،دار املستقبل للنشر و التوزي  ،مباد  االست مار ،حردان طاهر حيدر -13
 .1123و لسنة 7من نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل 4املاد :/ -18
 .1124ولسنة 7ملصرفية رقم ملنظا  ضمان الودائ  ا من 4املاد /  -19
 .176ص  1119،عمان ،دار اليازدري ،االست مار و التحليل االست ماري ،كامل شبي   دريد -71
 .1118العراع لألوراع املالية لسنة  التعاريف من النظا  الداخل  لسوع 2املاد / – 1-2الفقر /  -72
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 االقتراض: -ثالثا:

ملاالقـرتا  مباشـر  مـن املصـار  أو اصـدار سـندات قـر   انـ  عل  املصرفية الودائ  ضمان نظا  ن 
ــــة اســــتنداً ألحنــــا  املــــاد مل ــــدعم رأس ماهلــــا و مواردهــــا ال اتي لســــنة  12و مــــن قــــانون الشــــركات رقــــم 33ل

 .و71ملو2993
الشــركة أمــا ألهنــا تعــاين مــن وضــ  مــايل و عليــ  فــإن االقــرتا  يعــد وســيل  مــن وســائل زاد  رأس مــا  

ألهنـا ترغـ  يف توسـعة مشـاريعها، والـ ي أمـا ان ينـون اقـرتا  مـن املصـار  مباشـر ً ، و امـا  ومرتدي، آ
أن ينــون مــن خــال  اصــدار ســندات قــر  الــي تعــد ســندات مديونيــة تعــر  علــ  اجلمهــور لقــاء فائــد  

  دد .
، 2993لســـنة  12نون الشـــركات العراقـــ  املعـــد  رقـــم مـــن قـــا 33و يـــتم االقـــرتا  علـــ  وفـــ  املـــاد  /

 ال ي مسح للشركات ابالقرتا .
 املطلب الثاني: رأس مال شركة التأمني على الودائع املصرفية

سنحاو  يف ه ا املطل  أن نتطرع اىل رأس ما  شركة التامن عل  الودائ  املصرفية، وذلك بفرعين، 
 -ال اين،عن احلد االدىن لرأس ما  الشركة و كااليت:االو ،عن تعريف رأس ما  الشركة، أما 

 الفرع اال  : امل صود برأس ما  الشركة
املعـد  اىل تعريـف رأس مـا  الشـركة، اال انـ   2993لسـنة  12م يتعر  قانون الشركات العراق  رقم 

تعـــر  اىل شـــروط رأس مـــا  الشـــركات بصـــور  عامـــة، ومـــن ضـــمنها شـــركة التـــامن علـــ  الودائـــ  املصـــرفية 
أس مـا  أنـ  ملحيـدد ر بوصفها شركة مساتة تؤسس عل  وف  قانون الشـركات العراقـ  املعـد ، فـن  علـ  

ومــن  حيــة اخــرى، فقــد خصــ  القــانون جمــا  اســت مار رأس مــا  الشــركة ،و77ملالشــركة ابلــدينار العراقــ .و
فضـال علـ  التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية، بغرضن، اوهلما: ممارسة نشاطها احملدد، وهـو كمـا ذكـر  يرتكـ  

أنـ  ألغـرا  االفـة، حيـ  نـ  علـ  عن استعمال  يف الوفاء ابلت اماما، وحضر يف الوقت ذاتـ  اسـتعمال  
مليت صـــ  رأس مـــا  الشـــركة ملمارســـة نشـــاطها احملـــدد يف عقـــدها ووفـــاء الت امامـــا وال جيـــوز التصـــر  بـــ  

 .و76ملخال  ذلك.و
و عل  العمو  فقد حاو  بعا الفق  وض  تعريف لرأمسا  الشركة، فعفرّ،  عل  أن  ملمبل  مـن النقـود 

اال مــا  ، فــرأس مــا  الشــركة مــا هــوو75ملة و العينيــة الــي أفكتتــ   ــا.ومي ــل القيمــة االمسيــة للحصــ  النقديــ
 يقدم  الشركاء أو املنتتبن لتنوين رأس املا .

                                                        
 .1124و لسنة 7من نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل 4املماد /  -71
 .2993لسنة  12من قانون الشركات العراق  املعد  رقم  14/ املاد  -77
 .2993 لسنة 12 رقم املعد  العراق  الشركات قانون من 13/ املاد  -76
 .51ص  ،احللي منشورات ،النظا  القانوين لشركات االست مار املايل ،ابراهيم السعدي مرتض  حسن -75
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 ن  ملاملبل  النقدي ال ي -فيما يتعل  برأس ما  شركة التامن عل  الودائ  املصرفية -ومينن أن نعرف  
 ــا و الــ ي يســتعمل ملمارســة نشــاطها الــ ي  مي ــل جممــوع احلصــ  النقديــة و العينيــة الــي يــتم االكتتــاب

 أسست من اجل  و الوفاء ابلت اماما.و.
 والبد من االشار  اىل أن اتية رأس املا  تظهر بوصف  الضمان العا  للدائنن، و علي  جي  أن ينون

 .و74ملمطابقاً ملا ذفكر يف عقد الشركة
امـا، و بعـد انقضـائها مبجـرد شـط  امسهـا أما عن ملنية رأس املا  فإهنا تعود للشـركة خـال  مـد  حي

من قبل مسجل الشركات فإن املتبق  من  بعد الوفاء ابلت امامـا يـوزع علـ  املسـاتن اسـ  مشـاركتهم بـ  
حي  ن  القانون عل  أن  مليوزع املصـف  متبقـ  امـوا  الشـركة علـ  اعضـائها اسـ  اسـهمهم...خال  

 .و73ملاسم الشركةوثالثن يوما من اتريخ تبليغ  بقرار شط  
و مينن أن تنون احلص  املنتت   ا يف الشركة املساتة، لقاء مبل  نقدي، و من املمنن أن تنون 

 لقاء مبل  عي .
وقــد قصــر املشــرع العراقــ  تقــدغ املقابــل العيــ  مــن قبــل مؤسســ  الشــركة فقــط، حيــ  نــ  علــ  أنــ  

دود  املسـؤولية أن يتنـون مـن اسـهم تفـر  ملجيوز لـرأس مـا  احـد الشـركات املسـاتة و احـد الشـركات  ـ
 .و78ملمقابل ممتلنات ملموسة أو غري ملموسة، يساهم فيها احد مؤسس  الشركة أو عدد منهم.و

 وعلي  جند أن تقدغ احلص  العينية امر جوازي، ومن  حية أخرى، ان  مينن الحد مؤسس  الشـركة
 او اك ر تقدغ م ل ه جل احلص .

املساتة اىل اسهم عينية و اسهم نقديـة غـري قابلـة للتج ئـة، حيـ  نـ  علـ   ويقسم رأس ما  الشركة
أن  مليفقسم رأس املا  يف الشركة املساتة و احملدود  املسؤولية اىل اسهم نقدية متساوية القيمـة و غـري قابلـة 

 .و79ملللتج ئة.و
 نـ  القـانون علـ وما جيدر ذكـرجل يتنـون رأس املـا  يف الشـركة املسـاتة مـن خـال  االكتتـاب، حيـ  

املصـار   .علـ  أن يـتم االكتتـاب يف احـدو61ملان  ملينون االكتتاب بـرأس املـا  يف الشـركة املسـاتة فقـط.و
 -و حسـ  اعتقـاد -جهـة اخـرى العراقية حصراً ، وذلك للحفاظ عل  حقوع املنتتبن من جهة، ومن 

وائــــد تلــــك املصــــار  و ابلتــــايل املصــــار  العراقيــــة االمــــر الــــ ي ســــينعنس اجيــــاابً  علــــ  ع لــــ اد  انشــــطة
 است مارها يف انشطة اقتصادية اخرى تفيد االقتصاد الوط .

                                                        
د. مصـــطف  كمـــا  طـــ ، الشـــركات التجاريـــة، االحنـــا  العامـــة يف الشـــركات، شـــركات االشـــ اص، شـــركات االمـــوا ، دار  -74
 .253ص  ،2993 اجلديد  للنشر، االسنندرية، اجلامعة

عد  رقم  238املاد  /  –اوال  الفقر / -73
ف
 .2993لسنة  12من قانون الشركات العراق  امل

 .2993لسنة  12من قانون الشركات العراق  املعد  رقم  19املاد / - نيا الفقر  / -78
 .2993 لسنة 12 رقم املعد  العراق  الشركات قانون من 19/ملاد ا - ً لفقر  / اوالا -79
 .2993 لسنة 12 رقم املعد  العراق  الشركات قانون من 78/املاد  -61
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 الفرع الثاين: احلد االدىن لرأس ما  الشركة
 ، اشـرتط يف اجلهـة1124و لسـنة 7كما بينـا يف موضـ  سـاب  أن نظـا  ضـمان الودائـ  املصـرفية رقـم مل

املســـؤولة عـــن التـــامن علـــ  الودائـــ  املصـــرفية أن تنـــون شـــركة مســـاتة، و عليـــ  وعنـــد الرجـــوع اىل قـــانون 
الشركات العراق  جندجل قد حدد احلد االدىن لرأس ما  الشركة املساتة، حي  ن  عل  أن  ملأواًل: ال يقل 

أنـ  قـد وضــ   ، مبعـاو62ملودينـار...و11110111احلـد االدىن لـرأس مـا  الشـركات املسـاتة عـن مليـونن مل
حداً ادىن لرأس ما  الشركة املساتة ال جيوز أتسيس الشركة اذا قل عن ه ا احلد، و من املالحظ أن احلد 

، ويعود ذلك طبعاً  اىل اتية ه جل الشركة و ألتيـة و61ملاالدىن يف الشركة املساتة اعل  من بقية الشركات 
 ما  مرتف . الدور ال ي تؤدي ، االمر ال ي يتطل  رأس

 حــدد حــدأ اعلــ  مــن احلــد االدىن املقــرر 1124و لســنة 7إال ان نظــا  ضــمان الودائــ  املصــرفية رقــم مل
يفشــرتط يف شــركة ضــمان الودائــ   –علــ  وفــ  قــانون الشــركات العراقــ  املعــد  حيــ  نــ  علــ  انــ  ملاوالً 

ن مســـاتة املصـــار  " مئـــة مليـــار دينـــار وتنـــو 211011101110111املصـــرفية أن ال يقـــل رأمساهلـــا عـــن "
االدىن  ، وب لك فقد است ا النظا  شركة ضمان الودائ  املصرفية مـن احلـدو67ملالعراقية برأس ماهلا وجوبياً.و

املقرر عل  وف  قانون الشركات، حي  جعل احلد االدىن مرتف  يصل اىل مئة مليار دينار، وما جيـد ذكـرجل 
الشــركات، د االدىن لــرأس مــا  الشــركة علــ  وفــ  قــانون أن هــ ا االســت ناء ال يفعــد االســت ناء الوحيــد للحــ
مــا  شــركة  أوجــ  علــ  أن ال يقــل رأس 2998و لســنة 5حيــ  أن نظــا  شــركات االســت مار املــايل رقــم مل

االست مار املايل عن مخسة عشر مليون دينار، حي  ن  عل  أن  مليشرتط يف الشركة املساتة الي  ارس 
مخسة عشر مليون  15,000,000ان ال يقل رأس املا  االمس  و املدفوع عن  -االست مار املايل ما أييت: أ

 .و66ملدينار.و
ولنــن مــا الســب  وراء وضــ  حــد ادىن لــرأس مــا  الشــركات بصــور  عامــة، و ملــاذا رفــ  املشــرع العراقــ  

أن احلد االدىن لرأس ما  بعا الشركات و منها شركة التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية موضـوع ا نـا  نـرى 
اجابة الش  االو  من ه ا التساي  تنمن يف رغبة املشرع يف وض  حد ادىن للشركات املساتة اعل  من 
بقية الشركات، يعود اىل اميان  يف أن ه جل الشركات حتتاج اىل رأس مـا  مرتفـ  يتناسـ  مـ  اتيتهـا، ومـن 

دار رأس املــا  هــ ا لتنــوين  حيـة اخــرى رغبــةً  منــ  يف وضــ  حــد للمشــروعات الصــغري  الــي ال  تلــك مقــ
 .و65ملشركات مساتة، االمر ال ي يوهم الغري  تية ه جل الشركة.

                                                        
 .2993لسنة  12  رقم الشركات العراق  املعد من قانون 18املاد  /  -62
...و ال يقــل عــن احلــد االدىن علــ  أنــ  ملاوال: 2993لســنة  12مــن قــانون الشــركات العراقــ  املعــد  رقــم  18/نصــت املــاد  -61

وال يقل احلـد االدىن لـرأس مـا  بقيـة الشـركات عـن مخسـمائة الـف  ،و دينار21110111لرأس ما  شركة  دود  املسؤولية عن مليون مل
 و دينارو.5110111مل

 .1124و لسنة 7نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل من 7املاد /  -67
 .2998لسنة  5شركات االست مار املايل العراق  رقم  من نظا  1املاد /  -الفقر / أ -66
 .253ص  ،مصدر ساب  ،كما ط   د. مصطف  -65



 

 املصرفية يف ظ  الرشريع العراقيالرأمني على الودائع  

253 

أما االجابة عـن الشـ  ال ـاين فتتم ـل  ن مبلـ  مليـوين دينـار ال يتناسـ  مطلقـاً مـ  الـدور الـ ي تؤديـ  
ن ينـون رأس ، وعليـ  البـد أو64مله جل الشركة الي تضمن ودائـ  مصـرفية ملصـار  رأس ماهلـا ينـون مرتفـ  

 ما  شركة التامن عل  الودائ  املصرفية متناسباً  م  دورها.
 المبحث الثاني: النطاق التشريعي لعناصر التأمين على الودائع المصرفية

 علـ  التامن عناصرالتشريع  ل نطاعال يف لبح ا املصرفية الودائ  عل  التامن يف البح  منا يتطل 
 علــ  التــامن عقــد  ــل اي التــامن عقــد عنصــر يعــد الــ ي اخلطــر  ــا نقصــد والــي، و63مل املصــرفية الودائــ 
أمـا املطلــ   ، وبيــان اي الودائـ  تنــون مشـمولة بضـمان اــاطر التـامن يف املطلــ  االو ،املصـرفية الودائـ 

 يعـد الـ ي التـامن مبلـ  عنصـر و لـ  املـؤمن التـ ا   ـل يعـد الـ ي القسط عنصري ال اين سن صص  لبيان
 -:وكااليت، املؤمن الت ا   ل

 املطلب االول: نطاق الخطر املؤمن منه 
ســنحاو  يف هــ ا املطلــ  التعــر  اىل نطــاع اخلطــر املــؤمن منــ ، وذلــك ببيــان مضــمون ، مــن خــال  
تعريف  و بيان مسات  ونوع ، يف حن سن ص  الفرع ال اين اىل الودائ  املصرفية الي يتم التامن عليها من 

 من  وكااليت: اخلطر املؤمن
 الفرع اال  : مضمون ا طر املؤمت منه على الودائع املصرفية

أنــ  ملحــادو  تمــل اي غــري  قــ  الوقــوع، ال يتوقــف حتققــ  علــ  اراد  احــد طــريف يفعـر  اخلطــر علــ  
، ميتـــاز بســـمات و69مل، فـــاخلطر الـــ ي يعـــد  ـــل عقـــد التـــامن اي ركـــن مـــن اركانـــ  املوضـــوعية و68ملالعقـــد.و 
، وعليــ  فــإن امل ــاطر املســتحيلة الوقــوع ســواء ان ينــون واقعــة  تملــة اي مــن املمنــن وقوعهــا اعــد ،ابرزه

ملويقــ  بصــور  مطلقــة أ  نســبية، ال تصــلح أن تنــون  ــاًل لعقــد التامن،فقــد نــ  القــانون املــدين علــ  أنــ  
قـت الـ ي مت فيـ  عقد التامن ابطال، اذا تبن أن اخلطر املؤمن ضدجل كـان قـد زا  أو كـان قـد حتقـ  يف الو 

ال ينــون ينــون وقوعــ  ارادي، اي أن . وأن ال و51ملالعقــد، وكــان احــد الطــرفن علــ  االقــل عاملــا بــ لك.و
مل...  اخلطر املؤمن من  قد وقـ  بسـب  املـؤمن لـ  أو بسـب  املسـتفيد، حيـ  نـ  القـانون املـدين علـ  أنـ 

                                                        
علـ  املعلومـات املتعلقـة ابملصـار  احلنوميـة و االهليـة وجـد  ان راس مـا  تلـك املصـار  ال يقـل عـن مليـار  عند اطالعنا -64

متاث عل  املوق  االلنرتوين االيت: اخر زار   ،مينن االطالع عل  تلك البيا ت عل  املوق  الرمس  للبنك املرك ي العراق  ،دينار عراق 
 :1123/ 7/ 7للموق  يف 

 http://www.cbi.iq/index.php?pid=IraqFinancialInst 
ســنرك  علــ  العناصــر ال الثــة  اال اننــا .اخلطــر و القســط و مبلــ  التــامن و املصــلحة يف التــامن :اربعــة عناصــر وهــ للتــامن  -63

علــ   لعــد  ورود اجلديــد بشــاهنا لتوضــيح موقــف املشــرع العراقــ  منهــا فيمــا يتعلــ  ابلتــامن ىل املصــلحة يف التــامناالشــار  ا االوىل دون
املــؤمن لــ  او املســتفيد مــن عــد  وقــوع اخلطــر  ــل   اســتفادملت عــر  علــ  أهنــا  الودائــ  املصــرفية. هــ ا وأن املصــلحة يف التــامن مينــن أن

 .226ص  ،دون ذكر سنة الطب  ،االسنندرية ،منشا  املعار  ،احنا  قانون التامن ، مد حسن منصور.و د.التامن
 .44ص  ،املصدر الساب  -68
عقـد التـامن و املقـامر  و الرهـان و  ،اجمللـد ال ـاين ،اجلـ ء السـاب  ،الوسيط يف شرث القـانون املـدين ،د. عبد الرزاع السنهوري -69

 .226ص  ،1116 ،سنندريةاال ،منشا  املعار  ،املرت  مدى احليا 
 .2952لسنة  61من القانون املدين العراق  رقم  986املاد /  -1الفقر /  -51

http://www.cbi.iq/index.php?pid=IraqFinancialInst
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يف مــــــوت الشــــــ   املــــــؤمن علــــــ  املــــــؤمن يــــــربأ مــــــن الت اماتــــــ  إذا تســــــب  املســــــتفيد مــــــن التــــــامن عمــــــدا 
ملجيـوز  القـانون املـدين علـ  أنـ  املؤمن من  مشـروعاً، اذ نـ . و أخرياً جي  أن ينون اخلطر و52مل.(.حيات .

 .و51مل(أن ينون  ل التامن كل ش ء مشروع يعود عل  الش   بنف  من عد  وقوع خطر معن.
ن ضـدجل يف عقـد التـامن علـ  الودائـ  ، فما هـو اخلطـر الـ ي يـؤمواذا كان اخلطر هو  ل عقد التامن

يف عقـد التــامن علـ  الودائــ  املصــرفية، يتم ـل بعــد  قـدر  املصــر  بـرد املبــال  النقديــة املصـرفية  أن اخلطــر 
بــ  ملحالــة عارضــة مــن القصــور يف عناصــر الــي اودعهــا العميــل لــدى املصــر ، بســب  التع ــر الــ ي يقصــد 

ن يواجــ  أاً منهمــا ظروفــاً  غــري عاديــة، تــؤثر يف نتــائ  اعماهلــا و االنتــاج امل تلفــة للمشــروع أو الشــركة،  
حتــو  دون حتقيــ  اهــدافها، علــ  الـــرغم مــن وجــود إمنــا ت منتجـــة مينــن بواســطتها إصــالث مســـريما و 

، مبعا أن  بسب  ظرو  ماليـة مرتديـة و57ملالنهو   ما من كبومما إذا توافرت لديها سبل مالية اخرى.و
با ا، ســواء اداريــة أ  قانونيــة ا  سياســية أو اقتصــادية و غريهــا مــن االســباب، لــن يســتطي  أاً  كانــت اســ

 املصر  رد ودائ  العمالء. 
وال بــد مــن االشــار  اىل أن التع ــر يــؤدي اىل اخضــاع املصــر  اىل وصــاية البنــك املركــ ي، اال ان وضــ  

رور  تصفيت  و انقضاءجل، اذ مـن املمنـن أن املصر  املتع ر حتت وصاية البنك املرك ي ال يع  مطلقاً ابلض
 يتجاوز املصر  تلك االوضاع املالية املرتدية خال  فرت  الوصاية، ومن ح يستانف نشاطات .

 وعلــ  العمــو  البــد مــن بعــد أن بينــا اخلطــر املــؤمن منــ  علــ  الودائــ  املصــرفية، ان نتعــر  اىل الودائــ 
املصرفية الي تعد  ل اخلطر املؤمن ضدجل، لبيان املقصود  ا مـن جهـة، و بيـان تلـك املسـت نا  مـن التـامن 

 عند حتق  اخلطر املؤمن من .
 الفرع الثاين:  طاق الودائع املصرفية 

ســنحاو  يف هــ ا الفــرع بيــان نطــاع الودائــ  املصــرفية املشــمولة ابلتــامن، لــ لك كــان البــد مــن تعريــف 
ائــ  املصــرفية علــ  ضــوء الفقــ  و التشــري  العراقــ  يف الفقــر  االوىل، يف حــن سن صــ  الفقــر  ال انيــة الود

  -لبيان الودائ  املست نا  من التامن من خطر، وكااليت:
 تعريف الودائع المصرفية. -اوال ً

تجاريـة و املســتحقة ملاملبـال  النقديـة املقيـد  يف دفــاتر املصـار  ال علـ  اهنــا وDepositعفربفـت الوديعـة مل
وعليــ  فــإن مصــطلح الوديعــة املصــرفية يقتصــر علــ  املبــال  ،و56ملللمــودعن ســواء اكــانوا افــرادا او مؤسســاتو

النقدية الي يتم ايداعها يف املصـار  املرخصـة ابسـتالمها بغـا النظـر عـن كـون املـودع شـ   طبيعـ  أ  
 معنوي.

                                                        
 .2952 لسنة 61 رقم العراق  املدين القانونمن  996املاد /  -2 الفقر / -52
 .2952 لسنة 61 رقم العراق  املدين القانونمن  986 املاد / -51
دون  ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،الطرع الودية و القضائية إلنقاذ املشروعات املتع ر  من االفالس ،د.خليل فنتور اتدرس -57

 .18ص ،ذكر سنة الطب 
 .9ص  ،2998 ،العدد ال امن ،اجمللد الساب  عشر،جملة البنوك ،يف االردن رج  السعد، البنوك -56
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العراق  الودائ  يف قـانون البنـك املركـ ي امللغـ   نـ  التشري  العراق ، فقد عر  املشرع أما عل  صعيد 
ملاملبــال  املصــرث  ــا  ي عملــة كانــت و املودعــة لــدى مصــر ، و الــي جيــ  أتديتهــا عتــد الطلــ ، او بعــد 

جند أن التعريف املوضوع بن أن االيـداع امـا ان ينـون  ، وب لكو55ملان ار، او يف اتريخ استحقاع معن.و
برد تلك املبال  عند الطل ،  -املودع-االجنبية، وان املصر  ينون ملت ماً اما  العميل ابلعملة العراقية أ  

 او بعد االن ار او عند حتق  اجل معن متف  علي .
فقــد مت  1116لســنة  96، وقــانون املصــار  رقــم 1116امــا قــانون البنــك املركــ ي العراقــ  رقــم لســنة 

مبوجبهمــا وضــ  تعريــف للوديعــة، اال ان املالحــظ انــ  و علــ  الــرغم مــن تعريــف الوديعــة كــان ترمجــة للــن  
الـن  يف االصل  املوضوع ابللغة االننلي ية لقانون البنـك املركـ ي و قـانون املصـار ،اال ان الرتمجـة لـ لك 

 جراء املناس  إلصالح .القانونين م تنن متطابقة، وهو امر  ل نظر ندعو اىل اختاذ اال
فقد عّر  قانون البنك املرك ي الوديعة علـ  أهنـا ملمبلـ  معـن مـن املـا  يـدف  لشـ   مـا سـواء اكـان 
مقيـد ا  غـري مقيـد يف اي سـجل مــن سـجالت مسـتلم املبلـ  وفقـا لشــروط يـتم مبوجبهـا تسـديد الوديعــة او 

هلـا او بـدون اضـافة، سـواء كـان ذلـك بنـاء نقلها اىل حساب اخر بعد اضـافة االرابث او احلصـة املسـتحقة 
علـــــ  طلـــــ  او الـــــو  موعـــــد او حتـــــت ظـــــرو  اتفـــــ  عليهـــــا املـــــودع او مـــــن ينـــــوب عنـــــ  مـــــ  الشـــــ   

 .و54ملاملستلم.و
يف حن عر  قانون املصار  الوديعة علـ  أهنـا ملمبلـ  نقـدي يـدف  لشـ   سـواء اكـان م بـت بقيـد 

سداد الوديعة او حتويلها اىل حساب اخر بفائد  يف سجل ا  ال للش   املستلم للمبل  بشروط تقتض  
او بعــالو  او بــدون فائــد  او عــالو ، امــا عنــد الطلــ  او يف وقــت او ظــرو  يتفــ  عليهــا املــودع و ذلــك 

 .و53ملالش   او يتف  عليها نيابة عن .و
تعريفها يف ويبدو واضحاً  االرابك يف ترمجة الن  االصل  للتعريف املوضوع للوديعة املصرفية مقارنةً  ب

، هـ ا مـن  حيـة ومـن  حيـة اخـرى، نـود امجـا  2934لسـنة  64قانون البنك املرك ي العراق  امللغ  رقم 
 -النقاط االتية عل  التعريف و كااليت:

  الوديعة املصرفية يقصد  ـا علـ  وفـ  التعريـف التشـريع  هلـا الوديعـة النقديـة و ال تشـمل الودائـ  غـري
 النقدية.

 ان تنون عند الطل  او وديعة ألجل ا  وديعة بشرط االخطار. ان الوديعة أما 
  ان الوديعة قد تنون لقاء فائد  كما يف الوديعة عند االجـل و الوديعـة عنـد االخطـار، وقـد تنـون يف

 الغال  دون فائد  كما يف الوديعة عند الطل .

                                                        
 .2934لستة  64ق  امللغ  رقم من قانون البنك املرك ي العرا 2املاد /  – 8الفقر / -55
تعريــف املصــطلحات و االســتقال  و االهــدا  و املهــا  مــن قــانون البنــك  –القســم االو   -املصــطلحات تعريــف 2املــاد / -54

 .1116لسنة  54املرك ي العراق  رقم 
 .1116نة لس 96احنا  عامة من قانون املصار  العراق  رقم  –الباب االو   –املصطلحات  تعريف 2املاد / -53
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ائـ  نقديـة اسـت ناها املشـرع مـن وبعد أن بينا املقصود ابلوديعة املصرفية، البد أن نشـري اىل ان هنـاك ود
 ، و الي سنبينها.1124و لسنة 7اخلضوع اىل نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل

 :التأمين من المستثناة المصرفية الودائع -ثانيا ً

 جنـد أن هنـاك مبـال  نقديـة يـتم ايـداعها 1124و لسـنة7عل  وف  نظا  ضمان الودائـ  املصـرفية رقـم مل
لدى املصار  املرخصة، اال ان املشرع قد است ناها من الضمان، وقد ورد ه ا االست ناء يف كل من الفقر  

ملال ختض  ألحنا  عل  ان   1املاد / - نيا-من النظا  حي  ن  يف الفقر /ج 1او ال و  نيا من املاد /
فقـد نصـت علـ   1املـاد /  – / نياً ...الودائ  احلنومية يف املصار  احلنومية.و، اما الفقر -ه ا النظا :

 املصــار  ودائــ  -ب .االئتمانيــة التســهيالت عــن النقديــة التامينــات -أ-ملال ختضــ  للنظــا  مــا أييت:أنــ  
ودائــ   -االحتيــاط  القــانوين للمصــار  املــودع لــدى البنــك املركــ ي العراقــ . د -ج .املركــ ي البنــك لــدى

 -دائ  غري املطال   ا و املودعة لدى املصار  املساتة. والو  -اعضاء جملس ادار  املصر  املساهم. ه
  -ومينن امجاهلا ابلفقرات االتية: وووودائ  املصر  املودعة لدى مصر  اخر.

 التامينات النقدية عن قيمة التسهيالت االئتمانية. -2
لألشـ اص، سـواء بدايةً  البـد مـن االشـار  اىل أنـ  مـن مهـا  املصـار  هـ  تقـدغ تسـهيالت ائتمانيـة 

ـــــن ـــــة هلـــــم لســـــد احتياجـــــامم  اكـــــانوا مـــــن االشـــــ اص الطبيعي ـــــوفري الســـــيولة النقدي ـــــوين، لغـــــر  ت ا  املعن
ــــة مفقــــد  الطلــــ   االســــتهالكية أو االســــت مارية، وال يقــــو  املصــــر  بتقــــدغ تلــــك التســــهيالت دون مطالب

قدمة ال تنون مشمولة 
ف
 ابلضمان. بتامينات معينة، وعلي  فإن املبال  النقدية امل

 ودائ  املصار  لدى البنك املرك ي. -1
يقصد   ا النوع من الودائ ، املبال  النقدية الي تقو  احدى املصار  إبيداعها لـدى البنـك املركـ ي، 

 ويبدو أن االست ناء يعود اىل الغر  االساس من التامن وهو يباية ودائ  صغار املست مرين.
 املرك ي العراق .االحتياط  املودع لدى البنك  -7

االحتياط  املودع لدى البنك املرك ي العراق  او ما يعر  ابحتيـاط  املصـار  يفعـر  علـ  أنـ  ملنسـبة 
تفــر  علــ  الودائــ  مــن قبــل البنــك املركــ ي علــ  البنــوك" املصــار " حلمايــة اصــحاب الودائــ  مــن افــالس 

يــة اخــرى للــتحنم يف االقتصــاد وكميــة هــ جل البنــوك "املصــار " يف املســتقبل مــن  حيــة احرتازيــة، ومــن  ح
 .و58ملالنقد يف االسواع عن طرع زاد  النسبة او تقليلها.و

مت اصدار الئحة  1116لسنة  54و بناًء عل  احنا  قانون البنك املرك ي العراق  امللح  ابألمر رقم 
ين حيــ  نــ  تنفي يــة ابالحتيــاط  القــانوين للمصــار ، حيــ  الــ   املصــار  ابالحتفــاظ ابحتيــاط  قــانو 

                                                        
ـــاط  املصـــار  ،املوســـوعة احلـــر  الرمســـ  لوينيبـــدا املوقـــ  -58 ـــاث علـــ  املوقـــ  االلنـــرتوين االيت: اخـــر زار  للموقـــ  يف  ،احتي مت

2/6/1123، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A

_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
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، و59ملابالحتفـاظ ابحتيـاط ...و 1116لسـنة  96ملعل  املصر  املشمو  بقـانون املصـار  رقـم عل  أن  
أنـــ  مليقصـــد وقـــد حـــددت الئحـــة االحتيـــاط  القـــانوين الودائـــ  اخلاضـــعة لالحتيـــاط  حيـــ  نصـــت علـــ  

فيهـا الودائـ  اجلاريـة  ابلودائ  اخلاضـعة لالحتيـاط  ارصـد  املـودعن احملـتفظ  ـا يف اي مصـر  مبـا فيهـا مبـا
وذات الطبيعة اجلارية وودائ   بتة وودائ  توفري وودائ  اخرى ابلدينار العراق  أو ابلعملة االجنبية ابست ناء 
ودائــــــ  املصــــــار  او فقــــــرات نقديــــــة برســــــم التحصــــــيل وهــــــ  مبــــــال  الصــــــنوك أو اشــــــباجل الصــــــنوك غــــــري 

، و42ملل  شنل حساب جاري لدى البنـك املركـ يويتم االحتفاظ ابالحتياط  القانوين ع ،و41مل(املستحقة.
 .و41ملوال يتم احتساب فوائد عل  ه ا احلساب ما م يتم االتفاع عل  خال  ذلك

 ودائ  اعضاء جملس ادار  املصر  املساهم.  -6
اســـت ا املشــــرع العراقـــ  ودائــــ  اعضـــاء جملــــس ادار  املصـــر  املســــاهم يف شـــركة التــــامن علـــ  الودائــــ  

ن ودائعهم، وم يوضح االست ناء هل ان  يشمل ودائ  ه جل الفئة لدى املصر  ال ي هم املصرفية من ضما
اعضاء يف جملس ادارت ، أ  يشمل ودائعهم يف كل مصر  عضـو يف شـركة التـامن علـ  الودائـ  املصـرفية  

مبلـ   مربراً هل ا االست ناء، اللهم اال اخلشية يف حصـوهلم علـ  -حس  تصور -ومن  حية اخرى ال جند 
التـامن مســبقاً علــ  بقيـة املــودعن، مــ  العلـم أن مبلــ  التــامن وكمـا ســنرى الحقــاً حيـدد علــ  وفــ  امجــايل 
املبــال  املودعــة لــدى املصــر ، لــ لك ال نعتقــد بوجــود م ــل هــ جل احملــااب ، وحــ  لــو فرضــنا وجودهــا كــان 

 االجدر أن يشمل االست ناء اقارب ه جل الفئة من الدرجة االوىل.
 لودائ  اخلاملة.ا -5

عـر  املشــرع العراقــ  احلســاابت اخلاملــة علــ  اهنــا مليقصــد ابحلســاابت اخلاملــة...الودائ  غــري املطالــ  
 ا...  تفظ  ا لدى فرع او منت  مصر ، اذا م جتر عليها اي حركة معاملة مسجلة أو مراسلة خطية 

و ســنوات علــ  عــد  حركــة 3مل، وعليــ  وبعــد مــرور مــد  و47ملو ســنواتو3مــن صــاح  احلســاب...خال  مل
هــ جل احلســاابت تنتســ  صــفة حســاب او وديعــة خاملــة، ومبجــرد ان تتحقــ   ــا تلــك الصــفة فإهنــا لــن 
ختض  اىل التامن، وبتصور  لن السب  يعود اىل ان تلك احلساابت او الودائـ  سـيتم فـتح حسـاب هلـا يف 

 .و46ملريخ اكتسا ا صفة اخلمو سنة من ات 11البنك املرك ي العراق  ال ي يظل  تفظ  ا ملد  
 ودائ  املصر  املودعة لدى مصر  اخر. -4

                                                        
قـــانون البنـــك املركـــ ي  القـــانوين للمصـــار  الصـــادر  علـــ  وفـــ   مـــن الالئحـــة التنفي يـــة لالحتيـــاط 2اد  /املـــ -الفقـــر / اوال ً  -59

 .1116لسنة  96العراق  رقم 
 رقـم العراقـ  املركـ ي البنـك قـانون علـ  الصادر  للمصار  القانوين لالحتياط  التنفي ية الالئحةاملاد /  ل اً من  -جالفقر / -41

 .س 1116 لسنة 96
 العراقـ  املركـ ي البنـك قانون عل  الصادر  للمصار  القانوين لالحتياط  التنفي ية الالئحة مناملاد /  ل ا  -اوال ً -أالفقر / -42

 .1116 لسنة 96 رقم
 العراقـ  املركـ ي البنـك قـانون علـ  الصـادر  للمصـار  القانوين لالحتياط  التنفي ية الالئحة من املاد  / ل ا – الفقر /  ل اً  -41

 .1116 لسنة 96 رقم
 .1119و لسنة 2احلساابت اخلاملة و االمالك املرتوكة رقم مل تمن تعليما -2املاد /  -47
 1119 لسنةو 2مل رقم املرتوكة االمالك و اخلاملة احلساابت تعليمات من -4املاد /  -46
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نعتقد أن ه ا االست ناء قد قررجل املشرع العراق ، مراعا  للغر  ال ي من اجل  مت تشري  نظـا  ضـمان 
 املصرفية.الودائ  املصرفية، واملتم ل اماية صغار املودعن من خسارمم لودائعهم 

املشــرع العراقــ  اىل اضــافة الودائــ  الــي يــتم احلصــو  عليهــا بطريقــة غــري القانونيــة علـــ  واخــرياً  نــدعو 
 الودائ  املست نا  من التامن كالوديعة الي تودع لدى املصار  لغر  غسل االموا  و ويل االرهاب.

 التزام املؤمن له و املؤمن نطاق عنصري املطلب الثاني:
ع  قسط التامن اىل املؤمن، يف حن يتم ل عنصر الت ا  االخري بـدف  يتم ل عنصر الت ا  املؤمن ل  بدف

 -مبل  التامن اىل املؤمن ل ، وعلي  سنحاو  أن نبن العنصرين كالتا عل  وف  الفقرتن االتيتن:
 قسط الرأمني. -ا الً :

بــل االخــري بتحمــل نــ  ملاملقابــل املــايل الــ ي يدفعــ  املــؤمن لــ  اىل املــؤمن مقايفعــر  قســط التــامن علــ  أ
، وعلي  فـإن االلتـ ا  بـدف  قسـط التـامن ينـون و45ملاخلطر املؤمن من  و تغطيت ، فالقسط هو مثن التامن.و

 مقابل املؤمن لدف  مبل  التامن عند حتق  اخلطر املؤمن من .
ئــ  اىل  دا يلتــ   املــؤمن لــ  ملاملصــر  العضــو يف شــركة التــامن علــ  الودائــ  املصــرفيةوو قســط التــامن 

مليـدف  مقدارجل، حي  ن  عل  أن   1124و لسنة 7املؤمن، قد حدد نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل
" عشر  اال  دينار 21111املصر  املشمو   حنا  ه ا النظا  بدالً شهراً يبل  دينار واحد عن كل "

املشـرع قـد حـدد مقـدار ووقـت دفـ   ، و عليـ  فـإنو44ملمن مبل  الودائ  اخلاضـعة للضـمان لـدى املصـر .و
 مقدارجل فإن املصر  يلت   بدف  دينار واحد عـن  فبالنسبة اىلقسط التامن أو كما عرب عن  ببد  التامن، 

أن  ، ولنـــن هـــل يـــتم احتســـاب وديعـــة كـــل عميـــل علـــ  حـــد   يبـــدوكـــل عشـــر  اال  مـــن مبلـــ  الوديعـــة
 ي نـــ  علـــ  انـــ  ملحتتســـ  امجـــايل الودائـــ  لـــدى ورد يف النظـــا  الـــ االجابـــة تنـــون ابلنفـــ  بنـــاًء علـــ  مـــا

، وعليــ  فــإن قســط التــامن حيتســ  علــ  أســاس امجــايل و43ملاملصــر  كمــا هــ  يف هنايــة الشــهر الســاب .و
 الودائ  املوجود  يف املصر  يف هناية كل شهر.

صور  أن حددجل املشرع أن ينون شهراً ، و بت يتعل  مبوعد اداء املؤمن ل  لقسط التامن فقدأما فيما 
تفاصـيل قســط التــامن اخلاصــة مبنــان و اليــ  تســليم القســط ســيتم حتديــدها يف وثيقــة التــامن علــ  الودائــ  

 املصرفية، الي سيتم اعدادها من قبل شركة التامن عل  الودائ  املصرفية عند أتسيس الشركة.
سـط التـامن يتم ـل مبـا اوردجل يف ويبدو أن اجل اء ال ي قررجل املشرع العراق  عنـد أتخـر املـؤمن لـ  إبداء ق

النظــا  حيــ  نــ  علــ  انــ  ملإذا أتخــر املصــر  املســاهم عــن دفــ ...و بــد  التــامن الشــهري عــن املوعــد 
احملــــدد للســــداد مــــن شــــركة ضــــمان الودائــــ  املصــــرفية، يت ــــ  البنــــك املركــــ ي العراقــــ  االجــــراءات القانونيــــة 
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، و ابلرجـوع اىل نـ  و48مل.و1116و لسـنة 96م ملو مـن قـانون املصـار  رقـ54املنصـوص عليهـا يف املـاد مل
جنــد أن املشــرع العراقــ  قــد فــر  عقــوابت اداريــة علــ  املصــر  امل ــالف، والــي نــرى أهنــا ال  54املــاد  / 

تتالء  م  االفة الت ا  املصر  املساهم بدف  قسط التامن لتضمنها عقوابت قـد تـؤدي االضـرار ابلوضـ  
، او وقــف عمــل املــدير املفــو  و49ملعلــ  مــنح االئتمــا ت للمصــر   املــايل للمصــر  كعقوبــة فــر  قيــود

 فائــد  فــر  اىل العراقــ  املشــرع نــدعو و، وغريهــا مــن العقــوابت، وعليــ  و31ملللشــركة أو حــل جملــس االدار 
 سعر الفائد  ه جل تعاد  أن عل ، احملدد املوعد يف التامن قسط سداد عن العضو املصر  أتخر فرت  عن

، احملـدد موعـدها يف االقسـاط تسـديد علـ  املصـر  حلمل، للمصار  املصرفية الودائ  عل  املقرر  الفائد 
 من قانون املصار . 54بدالً  من تطبي  ن  املاد /

ومن  حية أخرى، م يبن النظا  فيما اذا كان التاخر حيو  دون تغطية اخلطـر املـؤمن منـ  خـال  مـد  
اىل أن تتضمن وثيقة التامن عل  الودائ  املصرفية شرطاً  ين  عل  ان   التاخري  أ  ال  حنن بدور  ندعو

مليبق  التامن عل  الودائ  املصرفية سـاراً  يف حالـة عـد  قيـا  املصـر  العضـو بـدف  قسـط التـامن، علـ  
ر أن تفر  فائد  عل  مد  التاخري تعاد  الفائـد  الـي  ـنح للودائـ  املصـرفية علـ  القسـط الـ ي يتلـو اخـ

قسط، علـ  أن رطـر املصـر  بتسـديد االقسـاط خـال  عشـر  اا  مـن اخطـارجل، ويف حالـة امتنـاع االخـري 
بدف  قسط التامن، فان  يتم اجراء املقاصة بن االقساط غري املدفوعة واملبال  الي تنون للمصر  املمتن  

اىل أن اجـراء املقاصـة يعـد مــن عـن دفـ  القسـط لـدى البنـك املركـ ي العراقـ .و، و اخـريا البـد مـن االشـار  
االجراءات املناس  حلالة امتناع املصر  عن تسديد اقساط التامن، خباصة وان طل  فسخ عقد التامن 

ســيجعل املــودعن  238و املــاد / 233نتيجــة اخــال  االخــري عــن الوفــاء ابلت امــ  علــ  اســاس نــ  املــاد /
العضوية االجبارية لشركة التامن عل  الودائ  دون ضمان، ومن  حية اخرى وسيلة لت ل  املصر  من 

 املصرفية.
 مبلغ الرأمني. -اث يًا:

من خصائ  عقد التامن  ن  من العقود املل مة للجانبن، فم لما يلت   املؤمن ل  إبداء قسط التامن 
حتقـ  اخلطـر املـؤمن  شهراً اىل املؤمن، فإن االخري يلت   إبداء مبل  التامن اىل املؤمن ل  أو للمسـتفيد عنـد

ملمــ  منــ  أو عنــد حلــو  االجــل املتفــ  عليــ  يف العقــد، وهــو مــا قــررجل املشــرع العراقــ  الــ ي نــ  علــ  أنــ  
حتقـــ  اخلطــــر، أو حــــل اجــــل العقــــد، اصــــبح التعـــويا أو املبلــــ  املســــتح  مبقتضــــ  عقــــد التــــامن واجــــ  

ملاملبلــ  الــ ي تعهــد املــؤمن بدفعــ  أنــ  ، مــن كــل مــا تقــد  مينــن أن نعــر  مبلــ  التــامن علــ  و32ملاالداء.و
 .و31ملللمؤمن ل  او للمستفيد عند حتق  اخلطر املؤمن من .و
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 -وقد حدد املشرع العراق  مقدار مبل  التامن عند حتق  اخلطر املؤمن من ، حي  ن  عل  أن  ملأوال
الـــــي تنـــــون املبـــــال   -أ-تــــدف  الشـــــركة التعويضـــــات عـــــن الودائـــــ  لـــــدى املصــــار  املســـــاتة وفقـــــاً لـــــاليت:

 -%و واحد ومخسون من املئة. ب52و مئة مليون دينار فاقل تنون نسبة التعويا مل21101110111مل
%و مخسـة و عشـرون مـن املئـة. 15و مئة مليون دينار تنون نسبة التعويا مل211املبال  الي ت يد عل  مل

و مـن هـ جل املـاد  تبعـاً للظـرو  للبنك املرك ي العراق  تغيري النسـ  املنصـوص عليهـا يف البنـد ملأوال ً  – نياف 
 -، ومن ه ا الن  مينن أن نبن املسائل االتية:و37ملاالقتصادية و الوض  االقتصادي للشركة.و

إنب التامن عل  الودائ  املصرفية، وعل  وفـ  مـا هـو مقـرر بنظـا  ضـمان الودائـ  املصـرفية، هـو أتمـن  .2
 صر .ج ئ ، مبعا أن  ال يضمن كل مبال  املودعن يف امل

عـة املود% مـن املبـال  52حدد املشرع العراقـ  احلـد االعلـ  ملبلـ  التـامن، ايـ  تنـون تلـك النسـبة  .1
عنــدما ينــون املبلــ  املــودع مئــة مليــون، أمــا مــا زاد عــن هــ ا املبل ،فــإن مبلــ  التــامن يقــل ليصــل اىل 

15.% 
العراقــــ ، تبعــــاً  للظــــرو  إنب هــــ جل النســــ  قابلــــة للتغيــــري زاد  أو نقصــــان مــــن قبــــل البنــــك املركــــ ي  .7

 االقتصادية العامة أو اخلاصة للشركة.
 -أمــا عــن وقــت اداء مبلــ  التــامن اىل املســتفيد أي املــودع، فقــد نــ  املشــرع العراقــ  علــ  أنــ  ملأوال ً 

و ثالثــن يومــا مــن 71علــ  الشــركة دفــ  مبلــ  الضــمان املســتح  لصــاح  الوديعــة املضــمونة خــال  مــد  مل
تــودع مبــال  الضــما ت  -ىل الوصــ  أو املصــف  القــائم بتصــفية املصــر  املســاهم. نياً اتريــخ تقــدغ طلبــ  ا

الــي م يراجــ  احــد لتســلمها و مبــال  الودائــ  غــري املطالــ   ــا كامــا ت لــدى البنــك املركــ ي العراقــ  وفــ  
 -ية:، ومما جيدر مالحظت  املسائل االتو36مل.و1116و لسنة 96و من قانون املصار  رقم مل73املاد  مل

إنب طلــ  مبلــ  التــامن يفقــد  اىل الوصــ  ابلنســبة للمصــار  الــي تنــون حتــت وصــاية البنــك املركــ ي  .2
العراق  لنوهنا يف حالة تع ر، أما اذا تع ر اصالث شؤون املصر  املتع ر و صدر قرار بتصفيت ، فإن 

صف ، وب لك مي  املشرع العراق  بن اجلهة الي يفقد  
ف
 هلا طل  التصفية.الطل  يفقد  اىل امل

الــ   املشـــرع العراقــ  شـــركة التــامن علـــ  الودائـــ  املصــرفية، إداء مبلـــ  التــامن اىل املســـتفيد ملصـــاح   .1
يوماً  من اتريخ طلب ، و عل  الرغم من أن املشرع العراق  حسنا فعل  71الوديعة املضمونةو، خال  

بـن حنــم اخــال  الشـركة بوفــاء الت امهــا جبعـل مــد  إداء مبلـ  التــامن خــال  مـد  مناســبة، اال انــ  م ي
جتاجل املؤمن خال  ه جل املد ، اي اذا جتاوزت مد  الوفاء اباللتـ ا  املـد  احملـدد  قـانو ً، او انـ  م يـو  

 ابلت ام  مطلقاً.
مـــن قـــانون  73، و الـــي نصـــت عليهـــا املـــاد /-احلســـاابت اخلاملـــة-اشـــار املشـــرع العراقـــ  اىل مســـالة  .7

، فقضــت ايــداع هــ جل الودائــ  امانــة لــدى البنــك املركــ ي فضــالً  عــن 1116نة لســ 96املصــار  رقــم 
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مبلـ  التــامن لتلــك احلســاابت، علــ  الــرغم مــن انـ  قــد اســت ا الودائــ  اخلاملــة مــن اخلضــوع اىل نظــا  
 ضمان الودائ  املصرفية.

اب لــدى وقــد يــتم التســاي  عــن كيفيــة احتســاب مبلــ  التــامن يف حالــة امــتالك العميــل اك ــر مــن حســ
املصـر  و فروعـ  أو لـدى اك ــر مـن فـرع ملصــر  واحـد، وعـن كيفيـة اداء مبلــ  التـامن للحسـاب املشــرتك 

 -بن ش صن  االجابة عن ه ا التساي  تتطل  التعر  اىل االجراءات اخلاصة بنل منهما وكااليت:
،حي  نـ  املشـرع ابلنسبة اىل الش  االو  من التساي ، فإن تلك احلساابت تعد حساابً واحداً  –2

أنــ  ملاذا كــان للشــ   اك ــر مــن حســاب لــدى مصــر  أو فروعــ  فتعــد جممــوع احلســاابت العراقــ  علــ  
 .و35ملحساابً  واحداً.و

 حــالتن:االوىل؛ عنــدما ينــونامــا ابلنســبة اىل الشــ  ال ــاين مــن التســاي ، فالبــد مــن التمييــ  بــن  -1
نصي  كل شريك  دد ابلوديعة عل  وف  ما م بت ابألوراع الرمسية الي تؤيد نسبة اشـرتاكهما ابلوديعـة، 
فإن مبل  التامن يوزع عل  وف  حصة كل واحد من حساب الوديعـة، وهـو مـا قـررجل املشـرع العراقـ  الـ ي 

الضــمان بيــنهم بنســبة  اذا كــان احلســاب مشــرتكاً  بــن ش صــن فــاك ر يــوزع مبلــ  –أنــ  مل نيــاً نــ  علــ  
امـــا يف حالــــة عـــد  حتديـــد حصــــة كـــل مـــودع يف احلســــاب  ،و34ملحصـــة كـــل واحـــد مــــنهم يف احلســـاب...و

املشرتك، فتعد تلك احلص  متساوية، م  ضرور  االشار  اىل مبل  التامن ألي منهما ال جيوز ان يتجاوز 
اذا كان الحدتا او لنليهما حساب  27/ املاد  -احلد االعل  ال ي قررجل املشرع العراق  يف الفقر / اوال ً 

مل...واذا كانـــت حصصـــهم يف احلســـاب غـــري  ـــدد  فتعـــد اخـــر يف ذات املصـــر ، حيـــ  نـــ  علـــ  انـــ  
متساوية علـ  أن ال ي يـد جممـوع مـا يقبضـ  الشـ   الواحـد علـ  احلـد االعلـ  ملبلـ  الضـمان اذا كـان لـ  

 .و33ملحسااب اخر او اك ر لدى املصر  نفس و
يبن النظا  فيمـا اذا كـان مبلـ  التـامن للودائـ  الـي مت ايـداعها ابلعملـة االجنبيـة، هـل يـدف   و اخريا،م

ابلعملة االجنبية أ  ابلعملة العراقية  وحنن نرى أن من حـ  العميـل املـودع أن يسـتلم مبلـ  التـامن ابلعملـة 
 .-ما م ميان  استالمها ابلعملة الوطنية-االجنبية 

 :الخاتمة

كـان بملالتـامن علـ  الودائـ  املصـرفية يف ظـل التشـري  العراقـ و،  هاء من كتابـة ا نـا املوسـو  بعد االنت
مـــن الـــالز  التعـــر  اىل اهـــم مـــا توصـــلنا اليـــ  مـــن اســـتنتاجات،وما ينبغـــ  بيانـــ  مـــن مقرتحـــات الـــي نبينهـــا 

 -اباليت:
 .االستنتاجات: أوال

 -ابملوضوع  ل البح  تتم ل اباليت:من اهم االستنتاجات الي مينن أن ندرجها فيما يتعل  

                                                        
 .1124لسنة  7املصرفية رقم  من نظا  ضمان الودائ  26املاد  / -الفقر / اوال ً  -35
 .1124 لسنة 7 رقم املصرفية الودائ  ضمان نظا  من 26/ املاد  -34
 .1124 لسنة 7 رقم املصرفية الودائ  ضمان نظا  من 26/ املاد  - نيا ً  /الفقر  -33
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 13 :العدد

 

 العضـوية وان، مسـاتة شـركة املصـرفية الودائـ  علـ  التـامن شركة تنون أن العراق  املشرع قرر -2
 .اختيارية ليست و للمصار  اجبارية
 االجنبيــــة املصــــار  مــــن ســــواها دون الشــــركة عضــــوية يف العراقيــــة املصــــار  مشــــاركة قفصــــرت -1

 .العراع يف العمل هلا املرخ 
 شــركة يف عضــوا تنــون ان يف مل مــة تنــون العــراع يف العاملــة العراقيــة املصــار  مجيــ  ليســت -7
 يف تعمــل الــي االســالمية املصــار  و االســت مار و التنميــة مصــار  ان اذ، املصــرفية الودائــ  علــ  التــامن
 .فيها العضوية من مست نا  االست مار و التنمية جما 
  ي ت وقد، احلصر سبيل عل ،املصرفية الودائ  عل  التامن شركة انشطة العراق  املشرع حدد -6
 .امل اطر احتمالية ابُنفا  االنشطة تلك

 قد العراق  املشرع ان اال، مساتة شركة املصرفية الودائ  عل  التامن شركة أن من الرغم عل  -5
ـــراس االدىن احلـــد ينـــون أن قـــرر ـــار مليـــون مئـــة املـــا  ل  قـــانون مـــن 18/املـــاد  نـــ  تطبيـــ  يـــتم م اي، دين

 .املساتة الشركة ما  لرأس االدىن ابحلد املتعل  املعد  2993 لسنة 12 رقم العراق  الشركات
 اداء يف ابلوفـاء لديـ  املـودع املصـر  قـدر  بعـد  يتم ـل املصـرفية الودائ  عل  التامن يف اخلطر -4
 .الرد عد  اسباب يف العراق  املشرع ميي  أن دون، املودع للعميل الوديعة برد الت ام 
، عليهــا اســت ناءات عــد  داور  قــد أنــ  اذ، ابلضــمان مشــمولة املصــرفية الودائــ  مجيــ  تنــون ال -3
 .ابلضمان مشوهلا عد  علي  ترت  ال ي االمر
، املصــرفية الودائــ  علــ  التــامن لشــركة التــامن قســط بــدف و العضــو املصــر مل لــ  املــؤمن يلتــ   -8
 .1124 لسنة 7 رقم املصرفية الودائ  ضمان نظا  وف  عل 

ـــــانون اىل القســـــط اداء يف التـــــاخر جـــــ اء العراقـــــ  املشـــــرع احـــــا  -9  لســـــنة 96 رقـــــم املصـــــار  ق
 .التامن قسط اداء يف امتناع  استمرار ج اء اىل يشر أن دون،1116
 عندو املستفيدمل املودع اىل التامن مبل  بدف و املصرفية الودائ  عل  التامن شركةمل املؤمن يلت   -21
 .العميل اىل الوديعة إبداء ل  املؤمن اخال 
 املصـرفية الودائـ  علـ  التـامن شـركة أن بـل، للوديعـة الناملـة ابلتغطيـة العراقـ  املشـرع أيخ  م -22

 .1124 لسنة 7 رقم املصرفية الودائ  ضمان نظا  حددها نسبة برد تلت  
 علـــ  التـــامن شـــركة أن لـــو فيمـــا 1124 لســـنة 7 رقـــم املصـــرفية الودائـــ  ضـــمان نظـــا  يبـــن م -21
 لــدى العميـل وديعــة كانـت لـو فيمــا االجنبيـة أ  الوطنيــة ابلعملـة التـامن مبلــ  بـدف  تلتــ   املصـرفية الودائـ 
 .االجنبية ابلعملة املتع ر العضو املصر 
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 املقرتحات. -ثانيًا:
للتامن عل  الودائ  املصرفية ألن  وحلد كتابة ه ا البحـ  م يـتم ندعو اىل التعجيل يف أتسيس شركة  .2

أتســيس هــ جل الشــركة، ملــا ســينون هلــا مــن دور فعــا  يف يبايــة صــغار املــودعن، والتشــجي  يف ادخــار 
 النقود يف املصار  الست مارها بدالً  من جعلها اموا  جممد .

عضــوية االجباريــة لشــركة التــامن علــ  الودائــ  نــدعو املشــرع العراقــ  اىل مشــو  املصــار  االســالمية ابل .1
 املصرفية، ح  ال ينون املودعن يف تلك املصار  من غري ضمان يف حالة عد  قدرما برد الودائ .

نــدعو املشــرع العراقــ  اىل عــد  اســت ناء اعضــاء جملــس ادار  املصــر  العضــو مــن التامن،لعــد  وجــود  .7
 املربر للحضر املقرر يف التشري .

اىل أن تنــون تغطيــة شــاملة للوديعــة عنــد حــد معــن، و عنــد جتاوزهــا هلــ ا احلــد  املشــرع العراقــ نــدعو  .6
فإن نسبة من الوديعة تلت   شركة ضمان الودائ  املصرفية بتغطيتها، وذلك للتميي  بن صغار املودعن 

 وغريهم.
لتشــريعات و ابألخــ  نــدعو املشــرع العراقــ  للتمييــ  يف قســط التــامن، بــن املصــار  غــري املمت لــة ل .5

التشــريعات املصــرفية، والــي تتســم ابمل ــاطر العاليــة، وتلــك الــي تنــون ذات اــاطر اقــل لنوهنــا ممت لــة 
 للتشريعات.

 علــ  التــامن يبقــ مل انــ  علــ  يــن  شــرطاً  املصــرفية الودائــ  علــ  التــامن وثيقــة تتضــمن أن اىل نــدعو .4
 فائـد  تفـر  أن علـ ، التـامن قسط بدف  العضو املصر  قيا  عد  حالة يف ساراف  املصرفية الودائ 
 علـ ، قسـط اخـر يتلـو الـ ي القسط عل  املصرفية للودائ   نح الي الفائد  تعاد  التاخري مد  عل 
 بــدف  االخــري امتنــاع حالــة ويف، اخطــارجل مــن اا  عشــر  خــال  االقســاط بتســديد املصــر  رطــر أن

 املمتنـ  للمصر  تنون الي واملبال  املدفوعة غري االقساط بن املقاصة اجراء يتم فان ، التامن قسط
 ..والعراق  املرك ي البنك لدى القسط دف  عن

 المصادر:

 الكتب. -اوالً :
 .2935، العربية النهضة دار، للتامن العامة املباد ، االهواين كامل الدين حسا .د -2
 دار، االفــالس مــن املتع ــر  املشــروعات إلنقــاذ القضــائية و الوديــة الطــرع، اتدرس فنتــور خليــل.د -1
 .الطب  سنة ذكر دون، القاهر ، العربية النهضة
 .1119،عمان، اليازدري دار، االست ماري التحليل و االست مار، شبي  كامل دريد -7
 عقـــد ،ل ـــاينا اجمللـــد، الســـاب  اجلـــ ء، املـــدين القـــانون شـــرث يف الوســـيط، الســـنهوري الـــرزاع عبـــد.د -6
 .1116، االسنندرية، املعار  منشا ، احليا  مدى املرت  و الرهان و املقامر  و التامن
 و املصـري القانون بن مقارنة دراسة، التامن لعقود العامة االحنا ، لطف   مد حسا   مد.د -5

 .1112، القاهر ، ال ال ة الطبعة، الفرنس 
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 ســـنة ذكـــر دون، االســنندرية، املعـــار  منشـــا ، التــامن قـــانون احنـــا ، منصــور حســـن  مــد.د -4
 .الطب 
 منشـــورات،بريوت، املـــايل االســـت مار لشـــركات القـــانوين النظـــا ، الســـعدي ابـــراهيم حســـن مرتضــ  -3
 .1122، احللي
، االشــ اص شــركات، الشــركات يف العامـة االحنــا ، التجاريــة الشـركات، طــ  كمــا  مصـطف .د -8
 .2993، االسنندرية، للنشر اجلديد  اجلامعة دار، االموا  شركات

 ثانيُا: املجالت.
 .2998، ال امن العدد، عشر الساب  اجمللد،البنوك جملة، االردن يف البنوك، السعد رج  -

 التشريعات. -ثانياً : 

 الرشريعات العراقية.-أ
 املعد . 2952لسنة  61القانون املدين العراق  رقم  .2
 املعد . 2993لسنة  12قانون الشركات العراق  رقم  .1
 .1116لسنة  96قانون املصار  رقم  .7
 .1116 لسنة54رقم  العراق  املرك ي البنك قانون .6
 .امللغ  2934 لستة 64 رقم امللغ  العراق  املرك ي البنك قانون .5
 1115 لسنة 21 رقم التامن اعما  تنظيم قانون .4
 .1124و لسنة 7نظا  ضمان الودائ  املصرفية رقم مل .3
 .1118 لسنة املالية لألوراع العراع لسوع الداخل  النظا  .8
 2998 لسنة 5 رقم العراق  املايل االست مار شركات نظا  .9

 .1119 لسنةو 2مل رقم املرتوكة االمالك و اخلاملة احلساابت تعليمات .21
 رقـم العراقـ  املركـ ي البنـك قـانون وف  عل  الصادر  للمصار  القانوين لالحتياط  التنفي ية الالئحة .22

 .1116 لسنة 96
 الرشريعات العربية. -ب

 .1111 لســـــــــــــــــــنةو 77مل الودائــــــــــــــــــ  االردين رقـــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــمان مؤسســـــــــــــــــــة قــــــــــــــــــانون .2
http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8

&Itemid=11 
 .5/2995 رقـــم الســـلطاين ابملرســـو  الصـــادر/العمـــاين  املصـــرفية الودائـــ  علـــ  التـــامن نظـــا  قـــانون .1

https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf 

http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11
http://www.dic.gov.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=11
https://www.sc.com/om/documents/en/bdisar.pdf
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 الرشريعات االجنبية. -ج
 .2977الودائ  االمرين  لسنة قانون شركة التامن عل  

Federal Deposit Insurance Corporation Act 1933. 

https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf 

 املواقع االلكرتونية.  -ثالثُا:
 http://www.cbi.iq/?pid=Home&lang=ar املرك ي العراق . املوق  الرمس  للبنك .2
 /http://www.cbj.gov.jo/arabic املوق  الرمس  للبنك املرك ي االردين. .1

 موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وينيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل  للمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8

%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 
 

https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf
http://www.cbi.iq/?pid=Home&lang=ar
http://www.cbj.gov.jo/arabic/
http://www.cbj.gov.jo/arabic/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81


231 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

األجنة المخصبة "دراسة مقارنة بأحكام الشريعة  جميدالحماية القانونية لت

 اإلسممية"

Legal Protection of the Freezing of fertilized Embryos 

(A comparative study of the provisions of Islamic Law)       
               L. Dr. Thamir D. A. AL-Shafie(1) ثامر داود عبود الشافعيم.د. 

                                                            L. Salih Igheit (2)صالح كحيط م.

 الملخص 

أ رت اهتمـا  فقـ  القـانون املقـارن، يعد موضوع احلماية القانونية لتجميد األجنة من املوضوعات الي 
فضال عن الفق  اإلسالم ، وجان  من التشريعات، ملـا حيويـ  مـن أتيـة واقعيـة، كونـ  ميـس اهـم العالقـات 
االجتماعيـــة وهـــو نظــــا  األســـر  البشـــرية، وهــــو يف ذلـــك مي ـــل  ــــورا مهمـــا مـــن  ــــاور التطـــور التننلــــوج  

عريف والطي يف حفظ وجتميد األجنة، فالبـد مـن معرفـة ماهيـة والعلم ، عل  مستوى اإلفاد  من التقد  امل
التجميــد وتنييفــ  القــانوين، كمــا البــد مــن اــ  مشــروعية عمليــة التجميــد هــ جل للتاكــد مــن ســالمتها مــن 
الناحيـــة القانونيـــة والشـــرعية، وهـــ ا مـــا سنتصـــدى لدراســـت  يف هـــ ا البحـــ  مـــن خـــال  مطلبـــن وحســـ  

 .التفصيل االيت:
Abstract 
The subject of fetus freezing protection is an essential subject that 

excites concerning of comparative legal thinkers, in addition of the Islamic 

legislation, as well as of legislation.that it contains actual importance 

                                                        
 .كربالءجامعة  كلية القانون /   -2
 .--اهل البيت جامعة /  كلية القانون  -1
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relates with the social relations which is named the human's family system. 

It represents an important exile of the medical and awareness technology 

in reserving fetuses,so it is necessary to know the law situation and the 

legitimacy of this operation.this is we try to search about.  

 : المقدمة

يف احدى  واحملفوظة امل صبةإذا كانت غالبية صور االخصاب الالح  تعتمد عل  االستعانة ابألجنة 
فان مما الشك في  إن مسالة جتميد الب ر  التناسلية،السيما األجنة ابتت من  مراك  احلفظ او اإلخصاب.

واالجتماعية،وحتديداً مسـالة األمور الي ا رت اشناليات عد  ويف اتلف الصعد القانونية منها والشرعية 
جواز عملية التجميد، بغا النظر عـن مسـالة جـواز االخصـاب الالح ،ومـا رـ  الضـوابط الـي يضـعها 
الفق  وتن  علي  التشريعات فيما رـ  التجميد،سـواء مـن حيـ  املـد  او الشـروط او الغـر  و الوسـيلة 

 او غري ذلك.
جنة ما ي ري اشناليات خب  التصـر  فيهـا ابهلبـة وقد تنجم عن عملية التجميد حصو  فائا يف اال

 او اجراء التجارب علي  او ح  اتالفها.
وعمومــــاً فاننــــا سنقســــم هــــ ا البحــــ  علــــ  مطلبــــن، نتنــــاو  يف املطلــــ  األو  مفهــــو  جتميــــد البــــ ر  

 التناسلية، وُنص  املطل  ال اين لبيان مشروعية اجراء عملية التجميد عل  االجنة امل صبة 
 مفهوم تجميد البذرة التناسلية :لب االولالمط

وان كانــت مــن مبتنــرات الربـ  االخــري مــن القــرن املاضــ ،إال اهنــا تعــد و7ملال شـك يف إن تقنيــة التجميــد
من احدو التقنيات الي التـ ا  طـور التجـارب واألاـاو وان قلنـا بنجاحهـا يف حفـظ العديـد مـن االجنـة 

 ها فيما بعد،سواء يف حيا  ال وجن او بعد وفا  احدتا.فرت  من ال من الي مت اخصا ا او زرع

                                                        
حي  يـرى إن هـ ا اللفـظ غـري ،ما درج علي  العديد من الباح ن والنتاب عل  اطالع اصطالث جتميد االجنـة ينتقد البعا -7

عــن تعبريملجتميــد  يســتعيا عــد وإمنــا هــ  مشــروع جنن،ويــرى إنصــحيح الن مــا جيمــد هــو البويضــة ال اجلنــن وهــ  م تصــبح جنينــا ب
ال و . 665 :د.حسي  هينل، النظا  القـانوين ل جنـاب الصـناع ،مرج  سـاب ،صبتعبريملجتميد البيبضات ال ائد و،ينظر االجنة ال ائد و

متع ر  امرف  اغري امل صبة إال ما ندر،كون مسالة جتميده البييضاتاىل  رى إن التجميد ال ينصر  فعالً يم  ه ا الرأي و  الباح  تف ي
وان راي بعـا االطبـاء ان نسـبة جنـاث عمليـة جتميـد .امل صـبةملاالجنةو والبيضـاتعل  احليامن  وان مسالة التجميد تناد تقتصر عملياً 

ه  أقل من نسبة جناث جتميد األجنة ألن هناك احتما  تلف اجلينات أو النـر وLiquid Nitrogenمليف سائل معن يسم  البيضات
يـــ  ليـــوس: أمـــور تتعلـــ  بطفـــل ينظر،د.جن.وموســـومات بســـب  احتمـــا  تلـــف اهلينـــل املنـــوّ،ن خلـــالا البويضـــة خـــال  عمليـــة التجميـــد

 اال بي ،مقا  منشور عل  الرابط:
httpwww.islamweb.netfatwaindex.phppage=showfatwa&Option=FatwaId&Id=168673 

ـــد  األهـــرا  العـــدد  ـــو  اجلمعـــة املوافـــ   61411ونشـــرت جري أغســـطس  25هــــ املوافـــ  2616مـــن مجـــادى اآلخـــر   23الصـــادر ي
حي  أعلنت شركة أمرينية للتننولوجيـا احليويـة أهنـا اقرتبـت مـن تطـوير تقنيـة  ”عنوان "جتميد البويضات ت ، الصفحة األوىل حت2003

جديــد  لتجميــد البويضــات البشــرية غــري امل صــبة لســنوات طويلــة ح إعــاد  اســت دامها يف حتقيــ  احلمــل وقــت الطلــ ، وهــ جل التقنيــة 
إن التقنيــة ســتنون جــاه   لالســت دا  العــا  يف غضــون ســنوات قليلــة بعــد  وقالــت الشــركة:.تســمح للنســاء بتاجيــل احلمــل عــد  ســنوات

 .جناث التجارب املعملية عليها



 
 

231 

 13 :العدد

 

و  ةوي ـار التســاي  عــن معـا اإلخصــاب واليتــ ، فمــا هـو التجميــد  وكيــف تـتم  ومــا هــ  اآل ر الســلبي
املرتتبــة عليــ   ومــا هــ  ضــوابط التجميــد ومدتــ   ومــا هــو حنــم الشــرع والقــانون يف اجــراء عمليــة  ةاإلجيابيــ

 التجميد 
 سنقسم ه ا املطل  عل  فرعن:علي  فاننا 

 األو : ماهية التجميد.
 ال اين: تنييف عقد حفظ الب ر  التناسلية

 ماهية التجميد: الفرع األول
إن التطرع اىل مفهو  التجميد يتطل  منا تقسـيم هـ ا الفـرع علـ  مجلـة مـن احملـاور: األو  نتنـاو  فيـ  

  نياً، والتطرع اىل ضوابط   ل اً. وهو ما سنتناول  تباعاً.إىل تعريف التجميد اواًل،وبيان اليت  وتقييم  
 أ ال: تعريف الرجميد

ومن ح فـان تعريـف هـ جل املراكـ  حيمـل بطياتـ  و5ملبتعريف مراك  احلفظ و6مليقرن الشراث تعريف التجميد
 تعريفاً لعملية التجميد.

لألجنــة اجملمــد ،حي  يعــر  ومــ  ذلــك فمــن الشــراث مــن يــورد تعريفــا هلــ جل العمليــة مــن خــال  تعريفــ  
االخــــري   هنــــا" اجنــــة يف مراحلهــــا املبنــــر  او االوىل، يــــتم حفظهــــا يف ثالجــــات خاصــــة يف درجــــة حـــــرار  
معينـــة،ويف ســـوائل خاصـــة حتفـــظ حياتـــ  وتبقـــ  علـــ  حاهلـــا دون منـــو حلـــن احلاجـــة اليهـــا وعنـــد طلبهـــا يـــتم 

.ومــنهم مـــن يعــر  هـــ جل االجنــة  هنا"االجنـــة و4ملاخراجهــا مــن ال الجـــات احملفوظــة  ـــا ويســمح هلـــا ابلنمــو
الناجتة عن عملية اخصاب بن ببيضة ان وية وحيمن يف ظرو  معينة خ نت يف بنوك خاصة يتم تنشيطها 

.ومــنهم مــن يعرفهــا  هنا"اجنــة يف مراحلهــا املبنــر  االوىل حتفــظ حيامــا ايــ  تبقــ  دون إن تنمــو و3ملالحقـاً 
 .و8ملا اخرجت من ال الجات احلافظة ويسمح هلا ابلنمو"حلن الطل  فإذا جاء الطل  عليه

تعاريف اهنا عر  الش ء ابلش ء دون بيان تعريف دقي  وواضح لعمليـة الويالحظ عل  ما تقد  من 
التجميد.ونســتطي  إن نضــ  تعريفــا بســيطاً لعمليــة التجميــد  هنــا ملعمليــة يــتم مــن خالهلــا حفــظ احليــامن 

 اع خاص لقاء اجر معلو  ابالستعانة ب الجات خاصة هل ا الغر و.واألجنة لفرت  زمنية مبوج  اتف
 ومن خال  التعريف املتقد  مينن ايراد خصائ  عملية التجميد:

                                                        
 لتجميــد: لغــة: مصــدر مجّــد جتميــداً، يقــا  مجــد املــاء الســائل مْجــداً ومجفــوداً صــل  ضــد ذاب، فهــو جامــد ومجــد، ومجــد املــاءا -6

 .159يط،ماد ملمجدو،صد.ينظر:الفريوز اابدي،القاموس احملوالسائل أو شك أن جيم
 غالبية الشراث ببنوك النطف واألجنة والي رجحنا تسميتها مبراك  احلفظ. والي يسميها -5
ــــر واألجنــــة اجملمــــد  د. مــــد علــــ  -4 ــــرحم الظئ ــــم جبــــد ، 2ط  ،البــــار طفــــل األنبــــوب والتلقــــيح االصــــطناع  وال ،طبعــــة دار العل
 .82ص،هـ2613
دار ،القانونيــة للحــائ  العلميــة واإلحنــا  الشــرعية و األ بيــ  والتلقــيح الصـناع  طبقــاً  يوســف،مرج  ســاب ، أطفــا  امـري فــرج -3

 .55ص،،1121،النتاب احلدي 
ـــــان -8 ـــــن الطـــــ   الشـــــيخ عرف ـــــ  وغـــــرس االعضـــــاء البشـــــرية ب بـــــن ســـــليم العشـــــا حســـــون الدمشـــــق ، التلقـــــيح وأطفـــــا  اال بي
 .68ص، 1114بريوت، –،املطبعة العصرية 2طوالدين:
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اهنــا ال تــتم إال مبوجــ  اتفــاع يســم  عقــد التجميــد وهــو عقــد خــاص اختلــف يف تنييفــ  حســ  مــا 
 سنوضح  الحقاً.

 يتضمن العقد حفظ احليامن او االجنة او كالتا.
 ان  عقد مل   للجانبن ملاملرك  وصاح  احليامن او االجنةو. .2
 ان  عقد مبقابل مادي حيصل علي  املرك . .1
 ان  عقد  دد مبد  يتف  علي  الطرفان او حتددها ظرو  احلا  ملالوفا  او الفرقة ال وجيةو.  .7

اىل ســبعينيات اتريــخ التجميــد مــرتبط بتــاريخ انشــاء مراكــ  احلفــظ والــي يرجعهــا الــبعا  نب أويالحــظ 
 .و9ملالقرن املاض  او مثانينيات  عل  رأي اخر و حس  ما سب  وان اشر  الي  

 اث يا: آلية الرجميد  ت ييمه 
إن عمليــة التجميــد تــتم مــن خــال  ثالجــات او غــر  كيميائيــة صــغري  يســت د  فيهــا غــاز النيرتوجــن 

يـة حتـت الصـفر،ويتم احلفـظ بواسـطة درجة مئو  111 -284السائل لغر  التربيد حتت درجة ترتاوث بن 
جتميــد االنســجة واخلــالا  اما،حيــ  انــ  بتجميــدها تقــف التفــاعالت احليويــة وعنــدما يــراد االســتفاد  مــن 

 .و21ملتلك االجنة يسمح لألطباء ابرتفاع درجات احلرار  تدرجيياً فتعود التفاعالت النيميائية مر  اخرى
علــ  مسـاو .فمن  اسـن  انــ  يسـمح بت ـ ين البيضــات  ويالحـظ إن للتجميـد مــ اا عـد  وان اشـتمل

امل صبة لغر  است دامها يف عملية زرع اخرى يف املستقبل،وهو يسمح،أيضاً، للطبي  ابختيار اللحظة 
املناسبة طبياً إلجراء عملية ال رع لضمان فرص النجاث و العلوع،كما ان  يسمح لل وجة،الي ختش  عقماً 

،كمـا إن التجميـد جينـ  خطـور  و22ملمنانية إن تصبح إماً يف اليو  ال ي ختتـارجل ملستقبل ابن حتتفظ إبايف 
احلمل املتعدد واملشاكل وامل ال  املرتتبة علـ  تنـاو  العقـاقري الـي تنشـط املبايا،كمـا انـ  يسـاعد الطبيـ  
علــــ  حريــــة حتديــــد الوقــــت الــــ ي يــــتم فيــــ  اجــــراء عمليــــة االخصاب،ويســــتطي  الــــ وج عنــــد فشــــل عمليــــة 

خصاب االوىل الرجوع اىل ذات الطبي  او املرك  او لغريتا إلجراء ذات العملية مر   نية و ل ة وهن ا اال
 .و21ملدون أي حتمل ألعباء مالية جسيمة،اىل غري ذلك من امل اا االخرى

املرتتبــة علــ  التجميــد وان اشــر  فيمــا ســب  لبعضــها نعــر  الــبعا االخــر ومنهــا اجلانــ   و إمــا املســا
 مبــا ســاد ىف معتقــد الــبعا مـن إن احلمــل اصــبح امــراً بيــد الـ وجن وقــت مــا يريــدان،ومنها مــا يتعلــ  الـدي 

ابجلوانـ  االخالقيــة املتم لــة ابحتماليــة اصــابة املولــود،من اجنــة او حيــامن جممــد ،إبمرا  وإعــرا  جانبيــة 
ء عملية االخصاب او ال رع جراء ه جل التقنية،ومنها قانونية تتم ل ابحتمالية عدو  احد ال وجن عن اجرا

                                                        
 -اإلجنـاب الصـناع  ينظر:د. مـد املرسـ  زهـر ،،2934الـبعا إن جتميـد االجنـة بـدأ مـ  انشـاء مركـ  احلفـظ ا   يرىحي   -9

 .218، ص 1118 ،القاهر  -أحنام  القانونية وحدودجل الشرعية،دار النهضة العربية
 .218مرج  ساب ،ص،االجناب الصناع  املرس  زهرجل،  مد د. -21
 .214-215مرج  ساب ،ص، بي  والتلقيح الصناع أطفا  األ يوسف، امري فرج -22
 -618ص1114،اك ر عن امل اا ينظر:د.حسي  هينل، النظا  القانوين ل جناب الصناع ،دار النهضة العربية يف تفاصيل -21

مرج  ،د.فـــــرج  مـــــد  مـــــد ســـــام، وســـــائل االخصـــــاب الطـــــي املســـــاعد.274- 276د.ايبـــــد  مـــــد لطف ،مرجـــــ  ســـــاب ،ص.619
 .732- 748سام،
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او وفا  احدتا او حصو  الفرقة بينهما وما يسـتتب  ذلـك ظهـور مـا يعـر  ابألجنـة الفائضـة و مـن ظهـور 
 .و27ملاشناليات يف تقرير مصريها 
 اثلثا: ضوابط الرجميد 

التجميد، كتقنية طبية، ختض  لضـوابط معينـة البـد منهـا للقـو  مبشـروعيتها، عنـد مـن يـرى ذلـك، وان  
 كانت ه جل الضوابط يف ذاما ليست  اًل لالتفاع. وه جل الضوابط ه :

من حي  األش اص: حي  البد إن جيري التجميد بب ر  تناسلية تعود للـ وجن معـاً ويف اثنـاء قيـا   .2
فــال  ئـٍن،اب الرابطـة ال وجيـة،فإذا مـا مت التجميـد بعـد احنـال  هـ جل الرابطـة، ابلوفـا  او الفرقـة مـن طـالعٍ 

 عل  خال  سنوضح  الحقاً. جيوز ذلك
من حي  الغاية: حي  ينبغ  إن ينون اهلد  من التجميد عالجاً للعقم او التاخر عن االجناب ال  .1

 اجراء التجارب عل  الب ر  التناسلية وحتسن النسل او اختيار جنس املولود.
معينـــة، وان  مـــن حيـــ  املـــد : حيـــ  ال ينبغـــ  إن ينـــون التجميـــد مطلقـــاً او مؤبـــداً بـــل  ـــددا مبـــد  .7

اختلـف فيهــا حيــ  حـددها الــبعا كحــد اقصــ  بعشـر ســنن، وعنــد الـبعا مخــس ســنوات وبعــدها 
.غـري انـ  جيـ  اتـال  البـ ر  التناسـلية، و26ملجي  التصر  فيها إما ابستئنا  منوها او الـت ل  منهـا
د  . وهنالــك مــن يــ ه  اىل إن هــ ا املــو25ملعنــد مــن يــرى ذلــك، عنــد وفــا  احــد الــ وجن او كالتــا

جي  إن تنون قصري  ال تتجاوز السـنتن مـ اًل لنـ  ال يتعـر  املولـود لـبعا اال ر السـلبية الـي قـد 
.وهنالك من يرى وجوب تقليل و24ملي بتها الط  نتيجة لتجميد الب ر  التناسلية مد  طويلة من ال من

رع الب ر  التناسلية حلن السقف ال م  للتجميد اىل احلدود املعقولة او املناسبة م  عد  جتاوز اعاد  ز 
. ومنهم من اكتف  ابإلشار  اىل إن تنون املد  قصري  دون و23ملانتهاء الرابطة ال وجية ابلوفا  او الفرقة

 .و28ملبيان مقدارها
                                                        

وســــائل االخصــــاب الطــــي املســــاعد وضوابط ،دراســــة مقارنــــة بــــن الفقــــ  االســــالم  والقــــانون  ، مــــد  مــــد ســــام، د.فــــرج -27
 .731-732،ص1121االسنندرية، -،منتبة الوفاء القانونية2ط،الوضع 
 -، دار النهضـــــة العربيـــــةد.شـــــوق  زكـــــرا الصـــــاحل ، التلقـــــيح الصـــــناع  بـــــن الشـــــريعة اإلســـــالمية والقـــــوانن الوضـــــعيةينظر: -26
 .278،ص1112،القاهر 

االسـرتالية خبمـس  وWallerملبينما حـددما جلنـة،الربيطانية قـد حـددت هـ جل املـد  بعشـر سـنوات Warnock)ملإن جلنة كما  -25
الوطنيـة لألخـالع يف فرنســا بعشـر سـنوات ابلنسـبة لألنسـجة ومخــس  وحـددما اللجنـة.سـنوات قابلـة للتجديـد بنـاءاً علـ  طلــ  الـ وجن

بينمــا .622مرج  سـاب ،صالنظـا  القـانوين ل جنــاب الصـناع ، سـنوات ابلنسـبة لألجنـة جيــ  بعـدها اهالكها.ينظر:د.حسـي  هينــل،
عنــد وفــا  االزواج لننــ  يــرى يــرى الــبعا عــد  منطقيــة حتــدي مــد  للحفــظ وان يــرتك االمــر لالصــحاب القــرار مــن االزواج و االقــارب 
 اجراء االخصاب.ينظر:توقف ه ا احلفظ عند وفا  ال وجة بعد وفا  زوجها او اصابتها بعاهة عقلية فال جيوز االستمرار ابحلفظ او 
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KuttehHYPERLINK \l "aff-3"3,Opo.Cit. 

 .622 جناب الصناع ،مرج  ساب ،هينل، النظا  القانوين ل د.حسي  -24
ـــة :امساعيـــل الربزجنـــ  د.ســـعدي -23 ـــا االجنـــاب اجلديـــد ،دار النتـــ  القانوني مصـــر،  –املشـــاكل القانونيـــة النامجـــة عـــن تنلنوجي

1119،82. 
.د.فـرج  مـد 211ص ،2994،،دار النهضـة العربيـة2اجمليـد النظـا  القـانوين ل جنـاب الصـناع ، ط د.رضا عبد احلليم عبـد -28

 .791مرج  ساب ،ص، مد سام، وسائل االخصاب الطي املساعد

file:///C:/search%3fauthor1=Jeffrey+R.+Gingrich&sortspec=date&submit=Submit
file:///C:/search%3fauthor1=Jeffrey+R.+Gingrich&sortspec=date&submit=Submit
file:///C:/search%3fauthor1=William+H.+Kutteh&sortspec=date&submit=Submit


 

 األجنة املخصبة "دراسة م ار ة أبحكام الشريعة اإلسممية" جميداحلماية ال ا و ية لر 

235 

إما موقف التشريعات املقارنة،فنجد إن القانون التونس  حدد املد  القصوى حلفظ االمشاج ملاحليامن 
و االجنــــة خبمـــس ســــنوات قابلــــة للتجديــــد لـــنفس املــــد  بطلــــ  كتــــاي مــــن او البييضـــات غــــري امل صــــبةو ا

الشـــ   املعـــ  ابلنســـبة لألمشـــاج ومـــن الـــ وجن ابلنســـبة اىل االجنـــة وأوجـــ  اتـــال  هـــ جل االمشـــاج او 
االجنة عند ثبوت وفا  احد ال وجن املعنيـن وأجـاز ألحـد الـ وجن او كالتـا إن يطلـ  مـن احملنمـة الـي 

.امـا القـانون االمـارايت و29ملي  احلنم إبهناء جتميد تلـك االجنـة مبقتضـ  اذن علـ  العريضـةتنظر دعوى التفر 
فان  واف  القانون التونس  ابلنسبة ملد  حفظ االجنة مبا ال يتجاوز مخس سنوات إال ان  اختلف عن  فيما 

التنظيمـــ  .وم يتطـــرع املرســـو  و11ملرـــ  احليـــامن اجملمـــد  حيـــ  حـــددها مبـــا ال ي يـــد علـــ  عشـــر ســـنوات 
 السوري اىل مد  احلفظ.

 تكييف عقد حفظ البذرة التناسلية: الفرع الثاني
اوضحنا فيما سب  إن التجميد يتم مبوج  اتفاع امسيناجل عقد احلفظ. وإذا ما كنا قـد اوضـحنا طبيعـة 
 عقـد االخصــاب الالحــ ، فــان البحــ  يف طبيعــة عقــد حفـظ البــ ر  التناســلية اليقــل اتيــة الرتبــاط الوثيــ 
بــن احلفــظ مــن جهــة واإلخصــاب او الــ رع الالحــ  مــن جهــة اخــرى، خصوصــاً إذا مــا تبــن لنــا إن معظــم 
التطبيقات العملية ل خصاب الالح  تعتمـد علـ  عينـة تناسـلية  فوظـة، سـواء لـدى مركـ  االخصـاب ا  

 .غريجل، وقد يتداخل عقد احلفظ ضمن عقد االخصاب الالح  ما جيعل االو  بنداً ضمن ال اين
وأما  حتديد هـ جل الطبيعـة ت ـار تسـايالت عـد  خبصـوص طبيعـة عقـد احلفـظ املـرب  بـن صـاح  البـ ر  
التناســلية مــن جهــة ومركــ  احلفــظ مــن جهــة اخــرى هــل هــو عقــد وديعــة ا  عقــد عــالج ا  عقــد مــن نــوع 

 خاص 
جل دو ال ـاين يعـعقد احلفظ عقد وديعـة،  د  ا اخلصوص اوهلا يع ةعموماً إن الفق  ينتاب  اجتاهات ثالث

. وســنتناو  كــل هــ جل االجتاهــات ال الثــة كــال يف جانـــ  خــاصٍ  جل عقــداً مــن نــوعٍ دعقــدا طبيــاً وال الــ  يعــ
 مستقل تباعاً.

 ا ال: ع د احلفظ ع د  ديعة 
ذه  بعا من فقهاء القانون،السيما الفرنس ،اىل تنييف عقد احلفظ  ن  عقد وديعة مستندين يف 

و مـن القـانون 2925،مسـتندين يف ذلـك اىل املـاد  ملو12ملورين ابربرو مار  الـ كررأيهم اىل قضية االرمل  ملك
 .و11ملاملدين الفرنس .وهو اجتاجل بعا الفقهاء املصرين

                                                        
 و من قانون الط  االجناي التونس .22ينظر:الفصلمل -29
 و من قانون ترخي  مراك  االخصاب.27/1ينظر:  مل -11
 .Robert J Lareveulation biloogie et Genetique face aux- R.D.C. 1948.P.1969ينظر: -12
،إن التنييف الصحيح خبصـوص طبيعـة 114مرج  ساب ،ص،يف مؤلف : االجناب الصناع  رس  زهرجلد. مد امل حي  يرى -11

وان هـ ا العقـد ،العقد املرب  بن املرك  و ال وجن هو عقد وديعة حي  يلت   املـودع عنـدجل إن يسـلم الشـ ء املـودع اىل املـودع مبجـرد طلبـ 
فيما ر  قضية االرملة كورين ابربر إن لل وجة إن تسرتد احليامن ،ن ح يرىوم،ينته  مبوت املودع عل  اساس إن ش صيت   ل اعتبار
 .و اعتبارها طرفا يف عقد الوديعة ل الوديعة إما ابعتبارها ارملة املتوىف ملصاح  احليمنوا
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وعموماً فا الوديعة تعر   ن عقد ب  حييل املالك او مـن يقـو  مقامـ  حفـظ مالـ  اىل اخـر وال يـتم إال 
 .و17ملابلقبا"

إن مثـة اوجـ  للشـب  وأخـرى لالخـتال  بـن عقـد الوديعـة و عقـد ويالحظ من خال  التعريـف املتقـد  
 احلفظ وكما يل :

 أوج  الشب  -أ
 كالتا يرتبان الت اماً عل  عات  املودع عندجل ابحلفاظ عل  الش ء املودع. -
كالتا يرتبان الت اماً عل  عات  املودع عندجل برد الش ء املودع عيناً عند انتهاء العقـد او طلـ  املـودع  -

 .و16ملالش ءرد 
 اوج  االختال   -ب

إن  ل التسليم يف عقد الوديعة يرد عل  اشياء مادية،وان اضفاء صفة الوديعـة علـ  البـ ر  التناسـلية  -
يعــ  ادخاهلــا يف عــداد االشــياء الــي جيــوز التعامــل فيهــا، وهــو مــا ال مينــن قبولــ  لتعــار  ذلــك مــ  

 .و15ملج االنسانخصوصية الرتكي  البيولوج  املودع فيها وكوهنا نتا 
يف حالـــة وفـــا  املـــودع فـــان الوديعـــة يســـرتدها الورثـــة كـــال حســـ  نصـــيب  مـــن االرو، وجيـــوز للــــوارو  -

التصر  فيها حس  ما يرأتى ل  يف اطار القانون، كما إن الوديعة مينن حج ها إذا ما كـان املـودع 
تسـليمها وحبسـها إذا مـا  ن عـمدينا وكانت من االموا  اجلائ  حج هـا قـانو ً وللمـودع عنـدجل االمتنـاع 

كــان قــد انفــ  عليهــا مــن مالــ  اخلــاص. لنــن مــا تقــد  ال مينــن انطباقــ  علــ  عقــد احلفظ،حيــ  ال 
مينن القـو   نـ  يف حالـة وفـا  صـاحبة البـ ر  فـان ورثتـ  سـيتقامسوهنا فيمـا بيـنهم علـ  اسـاس املـرياو 

 حالـة تعـدد ال وجـات وتنازعهـا وحس  االنصبة الشرعية ح كيف ستدار ه جل الرتكة بـن الورثـة او يف
 .و14ملعل  العينات احملفوظة او عد  كفايتها حلص  مجي  الورثة 

الوديعـة، حيـ  إن ش صـية املـودع عنـدجل  رهنالك من يرى إن االعتبار الش صـ  يلعـ  دوراً يف قـد -
تنون  ـل اعتبـار يف نظـر املـودع.يف حـن إن هـ ا االعتبـار ال جيـد صـداجل يف عقـد احلفـظ ألهنـا تقنيـة 
بيولوجيـة تــتم مــن خــال  مؤسســات مت صصــة وإبشـرافهم ومراقبــة الدولــة وتتــداخل فيهــا عوامــل عــدجل 

ر الش صــ  لــدى املــودع عنــد اختيــارجل للمــودع منهـا طبيــة واقتصــادية مــا ينــاى عنــ  مــن مسـالة االعتبــا
 .و13ملعندجل 

                                                        
  ،سـوريو مـدين 486  ملو مـدين فرنسـ ،2925و مـدين مصـري،  مل328القانون املدين العراق  يقابلهـا   مل و من952  مل -17

 .ج ائريو مدين 591مل
 .795-796مرج  ساب ،ص،سام، وسائل االخصاب الطي املساعد د.فرج  مد  مد -16
 .114مرج  ساب ،ص ،االجناب الصناع زهرجل،  مد املرس  -15
جامعـة  -،ينظر:رائدجل  مد  مود النجماوي، عقد التلقيح الصناع ،اطروحة دكتوراجل مقدمة اىل كلية احلقوعلتفاصيل اك ر -14
 .37،ص1121،املوصل

 .794 -795مرج  ساب ،ص ، مد سام، وسائل االخصاب الطي املساعد د.فرج  مد -13
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مــــا  مــــا تقــــد  اليؤيــــد الباحــــ  هــــ ا االجتــــاجل ويــــرى عــــد  انطبــــاع عقــــد الوديعــــة علــــ  عقــــد احلفــــظ أو 
لل صوصية الي تتمت   ا الب ر  التناسـلية وكوهنـا مـن منتجـات وافـرازات اجلسـم البشـري وملـا يرتتـ  عليهـا 

س  وما يستتبع  من امور تتعل  ارم  املصاهر  و النفقـة واملرياو،كمـا إن من نتائ  هام  يف مقدمتها الن
الغر  من الوديعـة حفـظ الشـ ء وانـ  مل مـة جلانـ  واحـد بينمـا الغـر  مـن عقـد احلفـظ التمهيـد إلجـراء 

 .و18ملعملية االخصاب او ال رع الالح  وان  مل   جلانبن. وهو اجتاجل العديد من الفقهاء والشراث 
  د احلفظ ع د عمج  يباث يا: ع

ذه  جان  من الفق  اىل تنييف عقد احلفظ عل  ان  عقد عالج طي مستندين يف ذلك اىل قضية 
،ومعللن رأيهم إن افرازات اجلسم البشري ال تنون مب ابة االشياء وان و19ملاالرملةملكورين ابربرو،مار  ال كر

من جسـم  لعـد  جـواز إن ينـون جسـم االنسـان او  االرملة اعالجل وان كانت زوجة املتوىف إال اهنا ال ترو
نتاج   ال حل  امللنية وإعمـا  قواعـد املرياو،كمـا وان املركـ  امل ـت  يف حفـظ احليـامن لـيس بننـاً وإمنـا 

حلفظ الب ر  التناسلية ال كرية لغر  العالج الطي،وابلتايل فهو عقد عالج طي رضائ  مل    ات    مرك   
ف ان عمليـة احلفـظ ي.ويضـو71ملعاوضة غرض  العالج وقائم عل  االعتبار الش ص للجانبن ومن عقود امل

عمليـــة طبيـــة ومـــن الوســـائل املســـتحدثة ويـــرى إن العقـــد بـــن الـــ وجن و بـــن البنـــك القـــائم بعمليـــة احلفـــظ 
 .و72ملوالتجميد للب ر  التناسلية هو عقد عالج طي

فان مثة اوج  شب  وأخرى اختال  بن عقد وإذا كنا سب  وان عرفنا العقد الطي وأوضحنا خصائص ،
 العالج وعقد احلفظ.

 اوج  الشب   -أ
 كالتا قائم عل  االعتبار الش ص  إلطراف .-
 كالتا يرد عل  جسم االنسان او منتجات .-
 ا جه االةرمف -ب

  إن االلت امــات الــي تقــ  علــ  الطبيــ  يف عقــد العــالج ختتلــف عــن الت امــات املركــ ، حيــ  إن االو 
جي  علي  مراعا  االصو  العلمية ملهنة الط  بفحـ  املـريا ووصـف العـالج وغـري ذلـك ممـن أوضـحناجل 

 .و71ملمسبقاً، بينما ينون الت ا  ال اين ابستال  العينات التناسلية من اصحا ا وحفظها هلم 

                                                        
.د.فـــرج  مــــد  مـــد ســــام، وســــائل 267مرج  ســــاب ،صبنـــوك النطــــف واألجنـــة، عطـــا عبــــد العـــاط  الســــنباط ،منهم:د. -18

.  مـــد 212العبيدي،عقــد التلقـــيح الصــناع ،مرج  ســـاب ،صد.زينــ  غـــاس يـــونس .793مرج  ســـاب ،ص،االخصــاب الطـــي املســاعد
 .37ص،ساب   مرج، مود النجماوي، عقد التلقيح الصناع 

قـد املـرب  بينـ  قد دفـ  اىل الع وعلي  يف ه جل القضية ملمرك  حفظ ودراسة السائل املنوي ملنطقة غرب فرنسا حي  ان املدع  -19
 اقرب اىل العقد الطي. وبن زوج االرمل 

 . 87،ص1115ن االجناب الصناع ،القاهر ،عسعد عبد السال :فنر  العقود املدنية الناشئة  د.سعيد -71
 .617ص، مد  مد سام، وسائل االخصاب الطي املساعد د.فرج -72
 . 511عبد اجمليد،النظا  القانوين ل جناب الصناع ،مرج  ساب ،ص د.رضا عبد احلليم -71
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ا تقـد  وال يؤيد الباح  ه ا االجتاجل ويرى إن وصف عقد العالج الطي ال ينطب  عل  عقد احلفظ ملـ
 من اختال .

 اثلثا: ع د احلفظ ع د مت  وع ةاص
ذهــ  جانــ  مــن الفقــ  اىل وصــف عقــد احلفــظ  نــ  عقــد مــن نــوع خــاص رتلــف يف موضــوع  عــن 
العقود االخرى،فهم يرون ان  عقد غري مسم  رض  للقواعد العام  الي حتنم االتفاقات و العـادات الـي 

 .و77ملتسري عليها املهن احلر  
ويـ ه  الـبعا اىل االقـرار ابخلصوصـية واالســتقال  عقـد احلفـظ عمـا ســواجل مـن العقـود املسـما  وغــري 
املسما ،فهو م يتصورجل املشرع وقت وضع  للنصوص ألن  نتاج املست دمات العلمية والطبية الي ال تنف 

اكتــا   عــن النشــف عــن كــل مــا هــو جديــد وفــتح ابب االمــل ملــن اغلقــت امامــ  االبــواب وليلقــ  علــ 
القانونن اعباء اضافي  يف البح  تش ي  الستيعاب ه ا اجلديد يف القوال  القانونية التقليدية،إما عقد 

 .و76ملاحلفظ فهو الرتلط بعقد الوديعة وال بعقد العالج 
ويؤيــد الباحــ  اصــحاب هــ ا االجتــاجل ويــرى إن عقــد احلفــظ هــو عقــد غــري مســم  وهــو عقــد مــن نــوع 

لتناســلية وينــون مل مــاً للجانبن،حيــ  يقــ  علــ  املركــ  ابســتال  البــ ر  التناســلية خــاص يــرد علــ  البــ ر  ا
وإعــداد ا بيــ  خاصــة واختــاذ االجــراءات الالزمــة حلفظــ  فــور تســليم هــ جل العينــات وغالبــاً مــا حيــدد العقــد 

و التـ ا  ،والت ام  هـو75ملطريقة التسليم وموعدجل ومنان ، وان يب   يف ذلك عناية خاصة حتتاج اىل اتصن 
بتحقي  نتيجة ويلت   برد العينة  ل احلفظ عيناً لصاحبها، كما ويلت   صاح  الب ر  بـدف  مقابـل للمركـ  
يتم االتفاع علي  مقدماً وعند عد  حتديدجل يصـار اىل اجـر امل ـل حسـ  القواعـد العامـة، كمـا ويلتـ   بـدف  

 املصاريف اإلضافية الي يتطلبها احلفظ.

                                                        
 .225صالقاهر ،بــدون سـنة طبــ ،  -دار النهضــة العربيـة قـد العــالج بـن النظريــة والتطبيـ ،ع:.عبــد الرشـيد مــامونمـنهم: د -77

.وكانت  نمة تولوز االبتدائية الفرنسية يف حنمها ال ي اصدرت  يف قضية االرملـة 212د.زينة اس العبيدي،عقد التلقيح الصناع ،ص
العقـد املـرب  بـن املـريا ومركـ  احلفـظ  نـ  ال مينـن إن ينـون عقـد  ملكورين اببراو قد اخ ت   ا الرأي حي  اهنا حددت اطار طبيعة

وديعــة بــل نــوع مــن العقــود غــري املســما  الــي خلقهــا العمــل والــي جيــ  إن ختضــ  للقواعــد العامــة يف االلت امــات جبانــ  بعــا االحنــا  
  اوضـحت انـ  المينـن اعتبـار عقـد احلفـظ حيـ 2986اخلاصة  ا.وهو ما انتهت الي   نمة كريي الفرنسية يف حنـم صـادر هلـا عـا  

بل هو عقد من نوع خاص م ينظم  املشرع الفرنس  من قبل لعد  ظهورجل حينها وه جل اخلصوصية تستمد من  ل العقد  عقداً عالجياً 
 ومن االلت امات الواقعة عل  عات  اطراف  بل ومن الغر  ال ي يبتغي  املريا من وراء ابرام .ينظر:

Jacques Robert.op,cit, p1230.  
 والطبيعــة اخلاصــةملبعا ايــراد وصــف لــ.وينتقــد ا33مرج  ســاب ،ص،رائــد   مــد  مــود النجماوي،عقــد التلقــيح الصــناع  -76

عل  عقد احلفظ ويرى إن الفق  القانوين درج بصـفة عامـ  علـ  انـ  عنـدما يـتم االخفـاع يف التقريـ  بـن عقـد مـن العقـود اجلديـد  الـي 
يقررهــا الواقــ  العملــ  االجتمــاع  وبــن احــدى العقــود املســما  او املتفــ  عليهــا يضــف  علــ  عليهــا صــفة الطبيعــة اخلاصــة دومنــا اجتهــاد 

مرج  سـاب ،ص ،الي واجهت  يف تسمية ه ا العقد.ينظر:د.فرج  مد  مد سام، وسائل االخصاب الطـي املسـاعد إلزالة االختالفات
612. 

 .217مرج  ساب ،ص،عبد السال ، فنر  العقود املدنية د.سعيد سعد -75
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 روعية اجراء عملية التجميد على االجنة المخصبة مش: المطلب الثاني

ا رت مسالة جتميد الب ر  التناسلية خالفا فقهيا بن جمي  ومان  وكال ل  ادلت  الي تدعم راية،وان ه ا 
اخلال   بـ  مـن اخلـال  يف مسـالة اخـرى مرتبطـة ابلتجميـد إال وهـ  انشـاء مراكـ  احلفظ،وانعنـس هـ ا 

 ت املقارنة العربية منها حو  جواز انشاء مراك  احلفظ.االمر ابلنسبة للتشريعا
عليــ  فاننــا سنقســم هــ ا املطلــ  علــ  فــرعن:االو ، نتنــاو  فيــ  القــائلون مبنــ  جتميــد البــ ر  التناســلية، 

 وال اين القائلون جبواز جتميد الب ر  التناسلية.
 القائلون بمنع تجميد االجنة املخصبة: الفرع االول

.و و74ملفقهـــاء املســـلمن اىل القـــو  مبنـــ  انشـــاء مراكـــ  احلفـــظ والقيـــا  بعمليـــة التجميـــدذهــ  مجـــ  مـــن 
 استدلوا برأيهم جبملة من االدلة التالية:

شيوع الرذيلة والفواحش واملننرات واختالط االنساب نتيجة انشـاء مراكـ  للحفـظ ختـ ن فيهـا البـ ور  .2
  عل  هـ جل املراك ،وهـ ا االخـتالط امـا ان ينـون التناسلية وإقبا  الناس عليها،النعدا  الرقابة املشدد

علــ  ســبيل اخلطــا او علــ  ســبيل العمــد،وان الضــرر املرتتــ  علــ  التجميــد اعظــم مــن الضــرر املرتتــ  
.كمــا و73ملد  ســد الــ رائ  عــعلــ  عدمــ  فيقــد  الضــرر االشــد علــ  االخــف وذلــك إبتالفهــا وفقــاً لقا

اما  االجتـار ابلبشـر،ومنها جلـوء االرملـة بعـد وفـا   ويراف  التجميد تفش  االمرا  وفتح الباب واسعاً 
 .و78ملزوجها اىل اخصاب نفسها ايمن زوجها املودع يف حيات 

يؤدي التجميد اىل جت ئة مد  احلمل اىل فرتتن االوىل سابقة عل  التجميد وال انية الحقة عليـ ، وقـد  .1
اقص  مد  احلمل ما يؤثر يف مشروعية يرتاخ  الفاصل ال م  بن هاتن الفرتتن اىل حد يتجاوز مع  

 .و79ملري مقبو  اخالقياً غاحلمل ونس  املولود وهو امر 
ال ي ا  يف مرحلـة التجـارب،الن الطـ  وان جنـح يف اجـراء التجميـد ملـد  مـن الـ من إال انـ  م يسـتط   .7

اســتعما   حتديــد اال ر االجيابيــة علــ  وجــ  الدقــة حلــد االن وم يســتط  حتديــد امل ــاطر املرتتبــة علــ 
.اضف اىل ذلـك ان التجميـد مـن الناحيـة العمليـة سـيؤدي التجميـد اىل و61ملببيضة جممد  يف االجناب

تشــوهات او ا ر ســلبية حتــدو ابملولود،حيــ  اكــدت الدراســات الــي اجريــت علــ  بعــا احليــوا ت 
  يف املولــــود  مــــن اجنــــة جممــــد  حصــــو  ضــــمور ابلنمــــو العقلــــ  وأتثــــري علــــ  البلــــوغ وابلتــــايل القــــدر 

 .و62ملاالجناب
                                                        

الســيد  مــد لفتــاوى  طبقــاً  االجوبــة الفقهيــة الواضــحة،:ومنهم ايضــاً ،بعــا القــائلن مبنــ  االخصــاب الالحــ  وهــم ابلغالــ  -74
.الشـيخ سـعد الشويخ،عضـو هيئـة التـدريس جبامعـة 712ص ،1111-هــ2،2617ط،،مج  الشـيخ رائـد السـعدي مد صادع الصـدر

 مد بن سعود، د.عبد الرشيد مامون، د.هاشم مجيل عبد ت.االما   
 .44مرج  ساب ،ص، سعد الشويخ،نقالً عن:امري فرج يوسف، أطفا  األ بي  والتلقيح الصناع الشيخ -73
 :االلنرتوين"هل تعر  بنوك امل  وحنمها الشرع "،مقا  منشور عل  املوق  :الرشيد مامون د.عبد -78

http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275. 
 .216مرج  ساب ،ص،لقانوين لطفل اال بي حسن فرج، التنظيم ا د.توفي  -79
 .221صمرج  ساب ،،االجناب الصناع املرس  زهرجل، د. مد -61
 .98عبد احلليم عبد اجمليد،النظا  القانوين ل جناب الصناع ،مرج  ساب ،ص د.رضا -62

http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275
http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275
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و اجتـــاجل العديـــد مـــن االطبـــاء وهـــ ،و67مل،وجممـــ  الفقـــ  االســـالم و61ملوهـــ ا هـــو اجتـــاجل دار االفتـــاء املصـــرية
 .و66ملامللت من ابلفق  االسالم 

كما إن بعا فقهاء القانون وشراح  يعارضـون مسـالة انشـاء مراكـ  احلفـظ او عمليـة التجميـد لـ ات 
 و65ملاالسباب اعالجل

قد اشار يف التوصية اخلامسة من  اىل حظر  2997كلية احلقوع املنعقد يف القاهر  عا  علماً إن مؤ ر  
 .و64ملما اانشاء"بنوك حلفظ اخلالا التناسلية امل كر  واملؤن ة وتغل  ه جل البنوك وتصادر  تو 

والباحـــ  اذ يـــتفهم موجبـــات املنـــ  يـــرى عـــد  االتفـــاع مـــ  هـــ ا االجتاجل،ذلـــك إن مـــا ذكـــر مـــن اـــاطر 
جتـــار ابلبـــ ر  التناســـلية وحصـــو  االخـــتالط ابألنســـاب وغـــريجل امنـــا يســـتقيم إذا م توجـــد ضـــوابط صـــارمة اال

و ددجل تفرضها الدولـة علـ  هـ جل املراكـ  او علـ  عمليـات التجميـد مـن حيـ  النيفيـة واملـد  وحسـ  مـا 
 سنوضح  الحقاً.
 القائلون بجواز اجراء عملية التجميد: الفرع الثاني

.ومـــن و63ملجــا  الفقـــ  االســـالم  اىل القــو  جبـــواز عمليـــة جتميــد البـــ ر  التناســـلية ذهــ  الـــبعا مـــن ر 
 :و68ملخال  استقراء جممل اراء مينن القو  إن اصحاب ه ا االجتاجل استد  ابجلواز ابألدلة التالية

 إن االصل يف حنم ه جل املسالة االابحة والقو  خبالفها يقتض  الدليل وهو غري موجود. .2

                                                        
بعــد  شــرعية انشــاء بنــوك لألجنــة ابعتبــار ذلــك شــر مســتطري  ةوالقاضــي 2981-7-17يف الفتــوى الصــادر  عــن االزهــر يف  -61

 .32ص ،نظا  االسر  ون ير خطر يف التالع  ابألنساب.ينظر جمموعة الفتاوى الصادر  عن االزهر الشريف عل 
الـــــــ ي منــــــ  جتميــــــد االجنة.ينظر:جملـــــــة جممــــــ  الفقـــــــ   2991ملمارسوعــــــا  11-26يف مــــــؤ رجل الســــــادس يف الفـــــــرت  مــــــن  -67

 .615ساب ،ص  مرج،7 عدداالسالم ،ال
جامعــة امللــك عبــد –مــنهم: د.عبــد ت إبســالم  اســتاذ ورئــيس قســم امــرا  النســاء والــوالد  بنليــة الطــ  والعلــو  الطبيــة  -66
ـــــو  –الع يـــــ  الســـــعودية يف ا ـــــ  املوســـــو :الريية االســـــالمية لـــــبعا املمارســـــات الطبيـــــة،من ضـــــمن مطبوعـــــات املنظمـــــة االســـــالمية للعل
النويــت: اجمللــس  - مــد علــ  البار،د. هــد  البقصم :اهلندســة الوراثيــة واألخــالع، سلســلة عــام املعرفــة، النتــاب د..2983،الطبيــة

 .87 ، ص2997هـ/ 2627الوط  لل قافة والفنون واآلداب، 
 .د.شــــوق  زكــــرا الصــــاحل ، التلقــــيح32ســــاب ،ص  منهم:امــــري فــــرج يوســــف، أطفــــا  األ بيــــ  والتلقــــيح الصــــناع ،مرج -65

 .626،مرج  ساب ،ساب   ،د.حس  هينل،النظا  القانوين ل جناب الصناع ،مرج131مرج  ساب ،ص،ناع الص
ســــــــنة ،العــــــــدد الراب ،،جملــــــــة احتــــــــاد اجلامعــــــــات العربية2997مــــــــؤ ر احلقوع/جامعــــــــة القــــــــاهر  لســــــــنة  توصــــــــيات ينظــــــــر: -64
 .  282ص،2994
 رجــ  15ا.الســيد  مــد فضــل ت،اســتفاء لســماحت  بتــاريخ الســيد علــ  السيســتاين،موق  مساحتــ  املشــار اليــ  سابق مــنهم: -63
ـــــــــــــ  بتـــــــــــــاريخ 2618 ـــــــــــــل امليس،اســـــــــــــتفتاء ل ـــــــــــــدبس،مرج   ، 1118شـــــــــــــباط  12هــــــــــــــ.الشيخ خلي نقـــــــــــــاًل عن:ســـــــــــــناء ع مـــــــــــــان ال

مـــــن بيـــــنهم ابـــــراهيم  2991 /1يف كاملشـــــاركون يف نـــــدو  مجعيـــــة العلـــــو  الطبيـــــة االســـــالمية املنعقـــــد .وكـــــ لك: 288،291ســـــاب ،ص
قضــاا طبيــة معاصــر  يف :ينظــر ،علــ  الصــوا،د. مد بشــري،د. مد الســرطاوي،د. مد نعــيم اســن،د.عمر ســلمان االشــقرالنيالين،د.

و،الســــــــنة 2نقابــــــــة االطبــــــــاء االردنين،العــــــــددمل -جملــــــــة صــــــــادرجل عــــــــن مجعيــــــــة العلــــــــو  الطبيــــــــة االردنيــــــــة:ضــــــــوء الشــــــــريعة االســــــــالمية
ك لك:الشــــــــيخ  مــــــــد علــــــــ  احلــــــــاج العـــــــــامل ،مرج    العــــــــدوي.الــــــــدين اخلطي ،عبــــــــد الــــــــريبن  .كــــــــ لك:ع 262هـــــــــ،ص2625

ـــد الواحـــد اخلمـــيس.د.257ســـاب ،ص ـــرا  األســـتاذ عبـــد ت بـــن عب ـــة الشـــريعة ابل ـــا بنلي ـــ  ابلدراســـات العلي بنـــوك احليـــامن  :يف ا 
 منشور عل  املوق  االلنرتوين:،والبـيضات

.imamu.edu.saeventsconferencereseashePagesres2.aspx. 
 .د.شــوق  زكــرا الصــاحل ،781-782ر: د. فــرج  مــد  مــد ســام، وســائل االخصــاب الطــي املســاعد،مرج  ســاب ،ينظــ -68

 .171مرج  ساب ،،التلقيح الصناع 
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 حيق  مقصداً من مقاصد الشريعة إال وهو احلصو  عل  النسل.إن جتميد االجنة  .1
يؤدي التجميد اىل ختفيف االعباء املادية والبدنية عل  ال وجن،الن عملية شفط البييضة ه  عمليـة  .7

 متعبة للمرأ  ومنلفة ماداً.
جات يتيح التجميد فرصة االجناب ملن سيعاين مستقباًل نتيجة تداخل جراح  ابست دا  بعا العال .6

النيماويــة الــي تــؤدي اىل قتــل احليــامن عنــد كــل مــن الرجــل واملــرأ  او كاخلشــية مــن عــد  االجنــاب او 
 ا االمرا .عاالصابة بب

 غري إن اصحاب ه ا االجتاجل وضعوا شروطاً ه :
إن تنــون عمليــة حفــظ االجنــة واخلــالا التناســلية يف مراكــ  خاصــة تقــ  حتــت اشــرا  مباشــر جلهــة  .2

مد اجراءات موثقة ومضمون  تنفل عد  اختالط االنساب ويشر  عليها اش اص مرك ية موثقة تعت
 .و69ملثقا  يف دينهم وعلمهم

مــل هــ جل املراك ،ايــ  يرتتــ  علــ  كــل مــن يتالعــ   ــ جل االجنــ  عيــنظم  اً خاصــ إن يصــدر قــانو ً  .1
 .و51ملواخلالا التناسلية عقوابت رادع 

 .إال تطو  مد  احلفظ خشية وقوع الطالع او الوفا  .7
 إن ينون هنالك حاجة للحفظ وان يتم است دا  الب ر  اثناء قيا  الرابطة ال وجية. .6
 .و52ملإن يتم احلفظ بطريقة يؤمن معها من اختالط الب ور التناسلية .5

ويالحظ إن غالبية فقهاء االمامية يرون جواز التجميد سواء القائلون منهم ابجلواز املطل  ل خصـاب 
. كمــا وان جممــ  الفقــ  االســالم  اــ  موضــوع جتميــد و51ملالقــائلون ابملنــ  الالحــ  او املفصــلون او حــ 

حي  ظهر اجتاجل اثناء املناقشة ينادي بضرور  اجاز   2984االجنة يف دورت  ال ال ة املنعقد  يف عمان عا  
 التجميد واعتبارجل حقا للوالدين خصوصا عند فشل احملاولة االوىل حي  تعود املرأ  لتجد بويضـات جـاه  

 .و57ملحملاولة اخرى دون تنليف 

                                                        
 .262قضاا طبية معاصر  يف ضوء الشريعة االسالمية،املرج  الساب ،ص ينظر:جملة -69
و يف 6مل العــدد،التناســلية وإحنامهــا الشــرعية،جامعة الريموك عبــد الناصــر ابــو البصــل:عمليات حفــظ االجنــة واخلــالاينظر: -51

 .27،ص1111تشرين االو  26
 .41 -42مرج  ساب ،ص، مد  مود النجماوي، عقد التلقيح الصناع  ينظر:رائدجل -52
 ،املسـائليـة منهـا مـا جـاء يف فتـوى السـيد  مـد فضـل تاذ يرون جواز التجميـد لغـر  االخصـاب اثنـاء قيـا  العالقـة ال وج -51
"جيـوز جتميـد مـ  الرجـل او بويضـة املـرا  يف البنـك امل صـ  هلمـا  28،مسـال  131 ،ص1111-هــ2617،بـريوت،9،ط2الفقهي ،ج

ال عل  ان ال يستل   ذلك فعالً  رماً كالنشـف احملـر  علـ  الطبيـ  ابلنسـبة اىل املـرا  او اخـراج املـ  بطريقـة  رمـة ابلنسـبة اىل الرجـل،و 
". والفتـوى الصـادر مـن السـيد صـاع ال جيوز التلقيح إال بن الـ وجن وجود ضرور  ل لك او عد  وجود ضرور  ولنن فرع يف ذلك بن

التجميــد يف نفســ  جــائ  مــا م يســتل    ربمــاً، وأمــا  الشــريازي علــ  موقعــ  املشــار اليــ  ســابقاً، خبصــوص حنــم التجميــد الــي جــاء فيهــا"
وهـ ا يعـ  ان احلنـم الشـرع  للتجميـد ينـون مبعـ   عـن  فيـ  ".ان فيما بن ال وجن، فـال إشـنا است دام  يف عملية اإلجناب، فإن ك

 .ا من قبيل النظر واللمس احملرمناحملرمات الي قد تصح  جتميد احليامن والبيضات واستعماهل
 .615صمرج  ساب ،و،7جمم  الفق  االسالم ،العدد مل ينظر جملة -57



 
 

281 

 13 :العدد

 

من ذه  اىل اجلواز مستندين اىل ذات الشروط الـي وضـعها الفقهـاء  و56ملومن فقهاء القانون وشراح 
 ا:هاخرى ات اً املسلمون للجواز اعالجل يضا  اليها شروط

 إن تنون االجنة اجملمد  نتاج اخصاب حيمن ال وج ببيبضة ال وجة اثناء قيا  الرابطة ال وجية. .2
 إن تنون مد  التجميد  دود  وقصري  تفادا لآل ر السلبية للتجميد. .1
 إن يتم تعين مصادر االجنة وهوية اصحا ا من الناحية البيولوجية بشنل ال يقبل الشك او اجلهالـة .7

 .و55مل
كمــــا إن اللجنــــة االخالقيــــة التابعــــة اجلمعيــــة الت صــــي  االمرينــــ ،من كــــربات مجعيــــات الت صــــي  

ربت ان جتميد احليمن مقبواًل من الناحية االخالقية يف حن اهنا امتنعت عن تقرير ه ا احلنـم العاملية، اعت
 .و54ملابلنسبة للبويضات غري امل صبة حلن ثبوت جناث جتميدها فعالً 

ويــرى الباحــ  أتييــد هــ ا االجتــاجل والقــو  جبــواز انشــاء مراكــ  للحفــظ والقيــا  بعمليــة التجميــد إذا مــا 
 لشروط التالية:روعيت الضوابط وا

إن ينـــون مركـــ  احلفـــظ حنـــوم  او خـــاص لنـــن رضـــ  يف عملـــ  ملراقبـــة وإشـــرا  وزار  الصـــحة او  .2
 اجلهات احلنومية االخرى املعنية.

إن تنون املعايري املوضوعة لغر  انشاء مراك  احلفظ او لغر  التجميد متوافقة م  مقاصد الشريعة  .1
حي  كون الب ر  التناسلية ماخوذ  من زوجن مستمر   والراجح من فتاوى املراج  وعلماء الدين،من

عالقـــتهم ال وجيـــة وغـــري منحلـــة بوفـــا  او فرقـــة وان يـــتم احلصـــو  علـــ  رضـــاهم النتـــاي ابلتجميـــد مـــ  
 تعهدهم ابستمرار احليا  ال وجية ح  حلظة اسرتداد العينة او اجراء عملية االخصاب.

لمعايري العاملية والي نرجحها مبا الي يد عل  السنتن إن تنون مد  التجميد واحلفظ قصري  ومالئمة ل .7
جديـد يتفـ  عليهـا مـ   اً قابلة للتجديد مر  واحـد  فقـط بطلـ  كتـاي مـن الـ وجن معـاً ودفعهـم اجـور 

 املرك .
 عل  املرك  اتال  العينات  ل احلفظ عند حتق  احلاالت التالية: .6
 ظ.بطل  كتاي من ال وجن معاً قبل انتهاء مد  احلف - أ

بعد انتهاء املد  بعد اشعار ال وجن ب لك خال  اسبوع وعد  حضورتا لبيان مـوقفهم مـن التجديـد  - ب
 او استعاد  الب ر   ل احلفظ.

 عند حتق  احدى حاالت احنال  الرابطة ال وجية ابلوفا  او الفرقة. - ت

                                                        
د.سـعدي :لطف ،د.كار  السيد غنيم،د.فرج  مد  مد سام،ايبد اجلابري،د. مـد املرسـ  زهـرجل.ومن العـراع.ايبد منهم:د -56

امساعيل الربزجن ،مهند بنيان املفرج ،رائدجل  مـد  مـود النجماوي.يضـا  الـيهم الفقهـاء القـائلون جبـواز االخصـاب الالحـ  مطلقـا ا  
 عملية ومن ح يعتربون من اصحاب ه ا االجتاجل.املفصلون كون التجميد يدخل ضمناً يف جواز ال

.د.ســعدي امساعيــل 267 -262مرج  ســاب ،ص،التلقـيح الصــناع  ،لطفــ   مــد هــ جل الشــروط،ينظر:د.ايبد يف تفاصـيل -55
 .85مرج  ساب ،ص،الربزجن ، املشاكل القانونية

 .84مرج  ساب ،ص،د.سعدي امساعيل الربزجن ، املشاكل القانونية نقالً عن: -54
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وان حضــر انشــاء مراكــ  فنجـد إن القــانون االمــارايت  و53ملإمـا ابلنســبة ملوقــف التشــريعات العربيــة املقارنــة
،حي  اشار من بن املسائل الي تشتمل و58ملاالجنة إال ان  اجاز ملراك  االخصاب القيا  بعملية التجميد 

عليها تقنيات االجناب املساعد  ه  "جتميد البييضات واألجنة واحليوا ت املنوية و است دامها بعد ذلك 
 ي يــد علــ  مخــس ســنوات و للحيــامن مبــا الي يــد علــ  ،إال انــ  حــدد مــد  للحفــظ هلــ جل االجنــة مبــا الو59مل"

عشــر ســنوات مبوافقــة كتابيــة مــن الــ وجن وأوجــ  اتالفهــا يف حالــة وفــا  احــد الــ وجن او حصــو  الفرقــة 
 .و41ملبينهما او بناء عل  طل  ال وجن

ط إن ينـون إما القانون التونس  فان  ايضاً اجاز اجراء عملية التجميد للحيامن اواالجنـة إال انـ  اشـرت 
إلغرا  عالجية بقصد مساعد  ال وجن عل  االجناب ومبوافقة كتابية منهما،وحدد مد  اقصـ  للتجميـد 
مبا ال يتجاوز مخس سنوات قابلة للتجديد بطل  كتاي من ال وجن،وأجاز هلما تقدغ طل  كتاي لغر  

وفـا  احـد الـ وجن او بطلـ  مـن اتال  احليامن واألجنة وأوجـ  علـ  املركـ  اهنـاء التجميـد مبجـرد ثبـوت 
 .و42ملاحد ال وجن عند نظر دعوى التفري 

وى االشــار  فيمــا ســإمـا املرســو  التنظيمــ  السـوري فانــ  م يتطــرع اىل مسـالة جتميــد احليــامن او االجنـة 
يتعل  ابلشروط الفنية الفتتاث مراك  ووحدات االخصاب املساعد حي  اوج  جلواز الرتخي  للمرك  إن 

.وهــ ا برأينــا نقصــاً تشــريعياً يضــ  ســورا مــن بــن الــدو  الــي و41ملاعــة حلفــظ االغــراس ملاالمشــاجوتتضــمن ق
افلـــت تنظـــيم مراكـــ  احلفـــظ ابلـــرغم مـــن تنظيمهـــا ملراكـــ  االخصـــاب،وهو مـــا دفـــ  ابلـــبعا اىل تعليـــل هـــ ا 

مــــن  املســـلك مــــن إن املشــــرع الســــوري ال يرغــــ  ابلــــدخو  يف موضـــوع االجنــــة اجملمــــد  ملــــا هلــــ ا املوضــــوع
حساسـية يف حتديــد االنســاب واإلرو وتوزيــ  الرتكــات وبقــ   افظـاً علــ  النصــوص الشــرعية اخلاصــة  ــ جل 

 .و47ملاملوضوعات
إما يف مصر فم  انعدا  التنظيم التشـريع  ملركـ  االخصـاب او احلفـظ فـ ه  مجـ  مـن فقهـاء القـانون 

وابط الشــرعية و القانونيــة مبــا يتفــ  مــ  املصــرين اىل املنــادا  بضــرور  التــدخل التشــريع  الســري  لوضــ  الضــ
مبـــاد  وقواعـــد الشـــريعة االســـالمية والنظـــا  العـــا  واآلداب العامـــة يف مصـــر منعـــا حلـــدوو مشـــاكل اســـرية 

 .و46ملواجتماعية مستقبال وحفاظاً عل  االسر  من التشتت والتفرع 

                                                        
 كالتشـري  بينما اجازت التشريعات الغربية املقارنة التجميـد بضـوابط وشـروط معينة،سـواء الـي حظـرت االخصـاب الالحـ ، -53

املســـاعد  علـــ   اخلـــاص بتطبيـــ  7715/1115الفرنســـ ،او الـــي جوزت ،كالتشـــري  االســـباين واليـــو ين الـــ ي نظـــم التجميـــد ابلقـــانون 
 وسـنوات،و مينـن  ديــدها لـنفس املـد  بطلـ  خطــ 5خبمـسمل يضـات واملبـيا واألنســجةالبو  مــد  حلفـظ و منـ 3ت  ملوحـدد اإلجنـاب

 ابلتربيد. اىل اجلهات الي حي  للبنك احلفظ مشرتك من ال وجن أو شركاء للبنك احلفظ ابلتربيد
 و من قانون تراخي  مراك  االخصاب االمارايت.11مل ينظر   -58
 خصاب االمارايت.و من قانون تراخي  مراك  اال8/6  مل ينظر -59
 و من قانون تراخي  مراك  االخصاب االمارايت.27/1،7،6،5ينظر   مل -41
 و من قانون الط  االجناي التونس .22مل ينظر:الفصل -42
 و من املرسو  التنظيم  السوري.1/ نيا/12مل ينظر:  -41
 .34ص،مرج  ساب يوسف،  امري فرج -47
.د.فــــرج  مــــد  مــــد ســــام، وســــائل 253مرج  ســــاب ،ص،خــــريي هاشــــم،االجناب الصــــناع  يف القــــانون املــــدين د.ممــــدوث -46

 .784مرج  ساب ،،االخصاب الطي املساعد
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عمـــل مراكـــ   إمـــا يف العـــراع فـــال رتلـــف االمـــر ك ـــرياً عـــن مصـــر حيـــ  اليوجـــد تشـــري  خـــاص يـــنظم
ملعهد العايل لتش ي  العقم والتقنيـات املسـاعد  االخصاب وبضمنها عملية التجميد،رغم صدور قانون ا

،إال ان  خاص   ا املعهد وال يشمل ابقـ  مراكـ  االخصـاب االخـرى املنتشـر  يف العـراع و45ملعل  اإلجناب
القيا  بعمليـة التجميـد  هيـداً لعمليـة  ،إال ان ال ي يراجل الباح  ان  ال مان  من انشاء مراك  حفظ اوو44مل

االخصــاب يف التشــري  العراقــ  اســتناداً للقواعــد العامــة مــ  مــا روعيــت الضــوابط والشــروط الــي حــدد ها 
 د  إلجراء عملية التجميد.يسابقاً يف أتي

 الخاتمة

حفظ،ونـرى إن يرتبط مبسالة االخصاب الالح  عملية جتميد الب ر  التناسلية الـي تـتم مبوجـ  عقـد  .2
عقــد احلفــظ هــ ا هــو عقــد غــري مســم  وهــو عقــد مــن نــوع خــاص يــرد علــ  البــ ر  التناســلية وينــون 
مل مــــاً للجانبن،حيــــ  يقــــ  علــــ  املركــــ  ابســــتال  البــــ ر  التناســــلية وإعــــداد ا بيــــ  خاصــــة واختــــاذ 

ليم و موعــدجل االجــراءات الالزمــة حلفظــ  فــور تســليم هــ جل العينــات وغالبــاً مــا حيــدد العقــد طريقــة التســ
ومنان ،وان يب   يف ذلك عناية خاصة حتتاج اىل اتصن والت ام  هو الت ا  بتحقي  نتيجة ويلت   برد 
العينـة  ــل احلفــظ عينـاً لصــاحبها، كمــا ويلتــ   صـاح  البــ ر  بــدف  مقابــل للمركـ  يــتم االتفــاع عليــ  

،كما ويلتــ   بــدف  املصــاريف مقــدماً وعنــد عــد  حتديــدجل يصــار اىل اجــر امل ــل حســ  القواعــد العامــة
 االضافية الي يتطلبها احلفظ.

إن الفق  والتشريعات املقارنة  ل خـال  خبصـوص جـواز جتميـد البـ ر  التناسـلية بـن مـن يـرى ذلـك  .1
ومــن حيضــرها،وان كنــا نــري جــواز انشــاء مراكــ  للحفــظ والقيــا  بعمليــة التجميــد بشــرط إن رضــ  يف 

حة او اجلهات احلنومية االخرى املعنية و إن تنون املعـايري املوضـوعة عمل  ملراقبة وإشرا  وزار  الص
لغر  انشائ  متوافقة م  مقاصد الشريعة والراجح من فتـاوى املراجـ  وعلمـاء الـدين وإن تنـون مـد  
التجميـــد واحلفـــظ قصـــري  ومالئمـــة للمعـــايري العامليـــة والـــي نرجحهـــا مبـــا ال ي يـــد علـــ  الســـنتن قابلـــة 

يتف  عليها م  املركـ .  جلاحد  فقط بطل  كتاي من ال وجن معاً ودفعهم اجور جديدللتجديد مر  و 

                                                        
 التاب  جلامعة النهرين احدى اال ان ه ا القانون ينظم عمل املعهد العايل لتش ي  العقم والتقنيات املساعد  عل  اإلجناب -45

يف  لتعليم العايل والبح  العلم  ومن بن االهدا  الي يسع  املعهد لتحقيقها توفري الوسائل التش يصية والعالجيـةتشنيالت وزار  ا
مناسبة وجراء ألبحـوو  و جور جما  العقم و حدو األسالي  العلمية احلدي ة ومبا ال ينايف أحنا  الشريعة اإلسالمية والقيم األخالقية

حــ  املــرأ  صــاحبة البيضــة و الرجــل صــاح  احليــامن مــ  احلفــاظ علــ  نســ     أحنــا  الشــريعة اإلســالمية ووجتميــدها مبــا ال يتنــاىف مــ
سادســاًو.ومن بــن اهــم االهــدا  الــي يســع  هــ ا املعهــد اىل حتقيقهــا هــ  فــتح مركــ  مت صــ   / اواًل،1الشــرعين  مل اجلنــن ألبــوي

عيــاد   ويضــم يف اروقتــ  العامليــة يف جمــا  اختصاصــ  ا ألرقــ  املعــايريطبقــ التقنيــات املســاعدجل علــ  االجنــاب يؤســس لتشــ ي  العقــم و
وشــعبة للتقنيــات املســاعد  علــ  اإلجنــاب حتتــوي علــ  صــالة ،والوافدين للمــواطنن اخلــدمات التش يصــية والعالجيــة استشــارية لتقــدغ
بيـ  ولقيـا  ابلبحـوو العلميـة النوعيـة يف جمـا  واتـرب جمهـ   حـدو األجهـ   لتطـوير تقنيـة احلقـن أجملهـري وأطفـا  األ  عمليات حدي ـة

 /اواًل، ل اًو.7مل   ونقلها و معاجلة ترقي  جدار االجنة ابللي ر، األجنة النطف و جتميد االخصاب اخلارج  وتقنية احلقن أجملهري و
 ا  اال بيـ  الـ يرغم إن الضوابط والتعليمات واملواصفات اخلاصة إلنشاء مراك  ختصصـية لتشـ ي  وعـالج العقـم وأطفـ -44

/ 18/21ويف 23527الــوزاري املــرقمملواألمــر  29/21/1118و يف 24867اقرتحتــ  اللجنــة املشــنلة بنــاءاً علــ  االمــر الــوزاري املــرقم مل
 .ن الناحية االدارية او القانونيةملمار  ال كرو م تتطرع اىل مسالة التجميد او مراك  احلفظ ال م 1118



 

 األجنة املخصبة "دراسة م ار ة أبحكام الشريعة اإلسممية" جميداحلماية ال ا و ية لر 

285 

وان عل  املرك  اتال  العينات  ل احلفظ إما بطل  كتاي من ال وجن معـاً قبـل انتهـاء مـد  احلفـظ 
أو بعـــد انتهـــاء املـــد  بعـــد اشـــعار الـــ وجن بـــ لك خـــال  اســـبوع وعـــد  حضـــورتا لبيـــان مـــوقفهم مـــن 

د او استعاد  الب ر   ل احلفظ. أو عند حتق  احـدى حـاالت احنـال  الرابطـة ال وجيـة ابلوفـا  التجدي
 او الفرقة.

ال مينننا اعتبار البيضة امل صبة قبل زرعها يف الرحم كائناً بشراً وأال ادى ذلك اىل نتائ  غري  .7
ضاً ووجوب زرعها ح  بعد مقبولة ال شرعاً وال قانو ً، منها عد  جواز اتال  البيضة وأال عد اجها

 دوفــا  احــد الــ وجن او كالتــا او حصــو  الفرقــة بينهمــا،ونرى إن البيضــة امل صــبة داخــل الــرحم تعــ
 .اً االعتداء علي  اجهاض دجنيناً حي  ال جيوز إسقاط  ويع

 التوصيات:

خال  تشـري  أن يويل تنظيم حفظ األجنة امل صبة اهتماما تشريعيا عاجال، من عل  املشرع العراق   .2
قانون خاص يعا  ما يشهدجل ه ا املوضـوع مـن حالـة انتشـار ملفـت لالنتبـاجل ت امنـا مـ  اتسـاع احلركـة 

 الطبية والتننلوجيا يف ه ا اجملا ، وت ايد إنشاء املراك  الي تعا بعملية حفظ األجنة.
حيويـ  هـ ا الفقـ   عل  املشرع أن يستعن  حنا  الفق  اإلسالم  يف تنظيم أحنـا  حفـظ األجنـة ملـا .1

مــــن معاجلــــات أتصــــيلية اســــتداللية يضــــمن الفــــرد مــــن خالهلــــا وجــــود التالقــــ  بــــن املســــائل الشــــرعية 
 والنصوص الوضعية، الن ه ا املوضوع مينن أن ينون م اراً للجد  عل  مستوى إثبات النس .

اإلجرائيـة واجل ائيـة الــي  نوصـ  املشـرع العراقـ  ابختـاذ كافـة التـدابري القانونيــة الالزمـة لتـوفري الضـما ت .7
تنفل تنظيم ه ا املوضوع ملا حيمل  من أتية يف نطاع الواق  مـن خـال  حتديـد التوصـيفات القانونيـة 

 للتصرفات الي جتري علي .
نتما عل  املشرع العراق  اإلستعانة واالستفاد  من التجارب التشـريعية يف الـدو  الـي سـبقتنا  .6

ر احلاصــلة يف العــام أفــرزت الن ــري مــن النصــوص التقدميــة الــي مينــن أن يف هــ ا اجملــا ، فحركــة التطــو 
 تنون عّينة يطور املشرع  حنامها مبا ينسجم م  خصوصية اجملتم  العراق .

 المصادر

،طبعة دار 2طفل األنبوب والتلقيح االصطناع  والرحم الظئر واألجنة اجملمد ، ط  د. مد عل  البار .2
 هـ،.2613العلم جبد ، 

ري فــرج يوســف،مرج  ســاب ، أطفــا  األ بيــ  والتلقــيح الصــناع  طبقــاً للحــائ  العلميــة واإلحنــا  امــ .1
 .1121الشرعية و القانونية،دار النتاب احلدي ،

التلقــيح وأطفــا  اال بيــ  وغــرس االعضــاء البشــرية بــن  عرفــان بــن ســليم العشــا حســون الدمشــق ، .7
 . 1114بريوت، –،املطبعة العصرية 2ط:الط  والدين

 -أحنامــ  القانونيـة وحـدودجل الشـرعية،دار النهضـة العربيــة -د. مـد املرسـ  زهـر ، اإلجنـاب الصـناع  .6
 .1118القاهر ، 
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 في محاربة التطرف العنيف لجان مجلس األمن لمكافحة اإلرهاب دور

 The role of Security Council counter-Terrorism 

committees in fighting violent Extremism        
) د طيبة جواد حمد المختارأ.

1)Prof. Dr. Teba J. H. AL-Mukhtar         

 الملخص 

يتمحــور مفهـــو  اإلرهــاب علـــ  أنــ  ملالعنـــف املــنظم مب تلـــف أشــنال  واملوجـــ  حنــو جمتمـــ  مــا أو حـــ  
سواء أكان ه ا اجملتم  دولة أو جمموعة من الدو  أو مجاعة سياسية أو عقائدية عل  التهديد   ا العنف 

 د   دد هو إحداو حالة من التهديد أو الفوض  لتحقي  سيطر  عل    يد مجاعات هلا طاب  تنظيم
 ه ا اجملتم  أو تقويا سيطر  أخرى مهيمنة علي و.

لــرأي صــاحب  بصــور  جتعلــ  يننــر وينفــر آراء غــريجل  فيمــا مي ــل التطــر  العنيــف فنــراً ودينيــاً التعصــ 
دون التمعن يف منطقيتها أو إعتداهلا، فيجعل من رأي  سيفاً قاطعاً وسيداً ال منازع ل  فيما يوج  إلي  حـ  
لو أفعي  علي  أو كشفت اآلراء األخرى عـد  صـواب ، ورغـم ذلـك يبقـ  هـ ا الـرأي لصـاحب  غـري  اسـ  

إذا أقرنـ  ابلفـر  وبصـور  العنـف والقـو  علـ  سـواجل وابرتنـاب مـا يسـب  اخلـو  علي  أو مساء  عن  إال 
والرع  وإحلاع الضرر ابلغري وعندئ  يتحو  مبا فعل من ش   وفر ل  القانون حرية الرأي واالعتقاد إىل 

 .وفقاً لرأي  املتعص ل  القانون اجلنائ  حتديداً عما أرتن  ئش   يسا
ت وجد ها فيما يرتنب  إرهاي التطر  العنيف فنراً و دينياً مم اًل يف مـا واحلقيقة أن م ل ه جل احلاال

النصـر  وبوكـو حـرا  وغـريهم ممـن علـ  جبهة التنظيمات اإلرهابية احلالية كالقاعد  وداعش و  ويقو  ب  منتم
 شاكلتهم.

                                                        
 القانون.جامعة اببل / كلية  -2
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والات يف الـ 1112 / سـبتمربأيلو  22وملواجهة خطر اإلرهاب سابقاً والحقاً وخاصة بعد أحداو 
مـن القـرارات الـي وجـد مـن الضـروري تفعليهـا حملاولـة إحتـواء هـ ا  اً املتحد  كان جملس األمن قد أخت  عدد

اخلطر وآ رجل بل ومنافحة سبب  ومساءلة مسبب ، ل ا كان من نتائ  قرارات اجمللس تشنيل جلان في  تعا 
 و2737رقــم مل والقــرار 2999لعــا  و 2143رقــم ملبتحقيــ  الغايــة مــن قــرارات منافحــة اإلرهــاب كــالقرار 

، ورغــم مشوليــة غايــة 1116لعــا   و2561رقــم ملوالقــرار  1116لعــا   و2575مل رقــم والقــرار 1112لعــا  
منافحة اإلرهـاب يف هـ جل القـرارات إال أهنـا عاجلـت بعـا األوجـ  املسـببة ل رهـاب أش اصـاً وتنظيمـات 

األعمــا  اإلرهابيــة والــي كــان مــن ضــمنها  وتركــت للــدو  معاجلــة بعــا أوجــ  األســباب املؤديــة إلرتنــاب
 التطر  العنيف فنراً ودينياً رغم أن كافة تلك القرارات أشارت إىل ضرور  التصدي للتطر  ذاك.

ممــا نفشــنل  علــ  تلــك القــرارات ذلــك أن تــرك  اربــة التطــر  العنيــف للــدو  فنــراً ودينيــاً لــن ينــون 
التطر  أصاًل وتوفر ل  كل الـدعم ليتحـو  إىل أعمـا   مبستوى املطلوب فبعا تلك الدو  ه  من ترع 

مرتمجــة ابلعنــف، مــ  يقيننــا  ن تــرك  اربــة التطــر  العنيــف املــرتبط ابلفنــر والــدين للــدو  ولــيس للجــان 
جملس األمن ملنافحة اإلرهاب قد جاء من احلرص علـ  إحـرتا  حريـة الـرأي واإلعتقـاد والـدين الـي وردت 

 الدويل تؤكد عل  عد  املساس  ا.نصوص عديد  يف القانون 
وهنا ومن خال  ه ا البح  سنحاو  أن ننشف عن أتية وحجم الـدور الـ ي مينـن للجـان جملـس 
األمــن املشــنلة ملنافحـــة اإلرهــاب يف مباشـــر  اإلجــراءات الواجبــة حملاربـــة التطــر  العنيـــف كاحــد الـــدواف  

 الرئيسية واخلطري  يف إرتناب األعما  اإلرهابية.
Abstract 
Centered concept of terrorism as (organized violence in all its forms and 

oriented society, or even the threat of such violence, whether that 

community State or group of States or political or ideological group at the 

hands of a regulatory nature groups with the specific aim is to bring about 

a state of intimidation or chaos to achieve control this society or 

undermining the other dominant control it).  

As is violent extremism ideologically and religiously intolerant to the 

opinion of its author are to make it deny and disbelieve the views of others 

without reflection in Mntqatha or moderation, renders his opinion sword 

categorically and lord undisputed among directs him even if I pick him or 

revealed other consensus not to his senses, though, so this view remains 

to its owner is an accountant by or on questions of him unless Oqrnh 

imposition and more violence and force the others and committing what is 

causing fear and terror and damage to third parties and then turns 

including reaction from someone who provided him with the law of freedom 

of opinion and belief to someone Asaelh criminal law specifically what is 

committed, according to his opinion a bigot.  



 
 

291 

 13 :العدد

 
The fact that such cases we identified as a terrorist perpetrated by 

violent extremism ideologically and religiously representatives in what he is 

doing is affiliated with the current terrorist organizations like al-Qaeda and 

Daesh and Front victory and Boko Haram and others who are like-minded.  

To counter the risk of the former terrorist and later, especially after the 

events of September 11, 2001 / September in the United States, the 

Security Council has taken a number of decisions that found it necessary 

activated to try to contain this danger and its effects and even anti-caused 

and accountability causing local, so it was the outcome of the Council's 

decisions to form committees which deal to achieve the purpose of 

counter-terrorism resolutions such as resolution No. 1267 of 1999 and 

resolution No. 1373 of 2001 and resolution No. (1535) of 2004 and 

resolution No. (1540) for 2004, and despite the comprehensiveness very 

counter-terrorism in these decisions but they addressed some aspects 

causes of terrorism individuals and organizations and left to states to 

address some of the causes leading to the commission of terrorist acts, 

and that was including violent extremism ideologically and religiously 

despite the fact that all those decisions referred to the need to address 

extremism that.  

Than shape, those decisions that leave the fight against violent 

extremism states intellectually and religiously will not have the desired 

level. Some of these countries are sponsoring extremism originally and 

provide him all the support to become a translator violent acts, with our 

belief that leave the fight against violent extremism associated with thought 

and religion States, not the Security Council committees to combat 

terrorism came from careful to respect freedom of opinion and belief and 

religion, which received numerous provisions in international law 

emphasizes not compromised. 

Here Through this research we will try to expose the importance and the 

size of the role that the Security Council committees problem of combating 

terrorism in directly due process to fight violent extremism as one of the 

main drivers and dangerous in the commission of terrorist acts. 

 المقدمة

عندما كان يقا   ن اإلرهاب آفة تنتشر يف كل منان ال  نعها حدود وال تردعها قيود م ينن ذلـك  
كالمــاً جمــازاً، فاحلقيقــة َترمَجَــْت هــ ا النــال  بوقــائ  أدمــت اإلنســانية ملــا مينــن أن يرتنبــ  اإلرهــابيون مــن 

 بشعة ا  أي إنسان ال ي ه  مب هبهم وال ينتصر حلقدهم ووحشيتهم. فظائ 
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 أهمية املوضوع:
رغم أن اجملتم  الدويل َقَدَر خطور  اإلرهـاب وآ رجل وتسـارعت خطـاجل يف بـ   اجلهـود الـي تنفـل احلـد 

الدوليـة من ه جل الظاهر  الي أضحت احلقيقة اخلطري  والي مدد اإلنسانية يف وجودها فعنفت املنظمات 
والـدو  وبعــا الفــاعلن يف اجملــا  الــدويل علـ  ميئــة قاعــد  قانونيــة ملنافحتــ  مـن خــال  عقــد العديــد مــن 
االتفاقيات والربوتوكـوالت بـل وإصـدار العديـد مـن اإلعـال ت والقـرارات مـن أهـم األجهـ   الدوليـة ملجملـس 

ذلك م ينفل فعلية املنافحة أو  إال أن 1112األمنو وخاصة بعد اهلجمات عل  الوالات املتحد  عا  
 حتقي  مستوى عاٍ  من إجيابية نتائجها.
وذرو  آ رجل  1117ولغايـة اآلن ويف العـراع بـدًء مـن العـا   1122فما حيصل يف سورا بدًء من العا  

مــــن وجــــود التنظيمــــات اإلرهابيــــة علــــ  األر  و رك هــــا يف بعــــا املنــــاط  وســــيطرما عليهــــا  1126عــــا  
ال هواد  يف ن اعات مسلحة م  القوات النظامية لنال الدولتن أنبا اجملتم  الدويل كل  جبسـامة واُنراطها ب

 تنام  ه ا اخلطر وعظيم ايلة فاعلي  يف السيطر  عل  مناط  مهمة وكبري  من العام.
ورغــم أن جملــس األمــن كــان قــد حتــرك بــوتري  متســارعة مــن القــرارات ملنافحــة اإلرهــاب منــ  هجمــات 

ْم ه جل احلقيقة والدليل تعاظم خطرها يف مناط  الشرع  1112 عل  الوالات املتحد  إال أن ذلك م حيفًج،
األوســط والعــام عمومــاً ورغــم اهتمــا  اجمللــس يف قراراتــ  مبوضــوع العــراع وجهــود األخــري للحــد مــن األعمــا  

ة يف العـراع والـي يغـ يها يف معظـم اإلرهابية الي تفتك مبواطني  إال إن ذلك م مين  وقوع األعما  اإلرهابيـ
ما حيصل منهـا التطـر  يف الفنـر الـدي  وابلتـايل  ـادي مـرتني تلـك األعمـا  يف أرتنا ـا  بشـ  الصـور 
من زعمهم  هنم دعا  عقيد  ودين وحلرصهم عل  اإلسال  وهم  فعاهلم بعيدين عن ق،ّيم  ومسوجل وتسا  ، 

من من خال  قرارات  ذات الشـان قـد   ـا عنـ  تشـنيل عـدد مـن ل ا كان الدور ال ي مارس  جملس األ
 اللجان وفرع الرصد ومديرية تنفي ية خصها حتقي  الغر  من قرارات  مبنافحة اإلرهاب.

 إشكالية البحث:
 يف احلقيقة تتم ل لدينا إشنالية البح  وفقاً ملا يل   هنا: 

ملديريـــة التنفي يـــة مفوضـــاً إاهـــا تفعيـــل شـــنل جملـــس األمـــن العديـــد مـــن اللجـــان والفـــرع إىل جانـــ  ا .2
اآلليات النفيلة مبنافحـة اإلرهـاب، ولننـ  م يسـند هلـا أدواراً  ارسـها لتنـافح اإلرهـاب قبـل وقوعـ ، 

 وإمنا جاءت يف مجيعها ملعاجلة آ ر ما حدو من .
هابية م حي  اجمللس تلك اللجان عل  تقدغ دراسات مفصلة عن أهم أسباب إرتناب األعما  اإلر  .1

 ويعد من أتها بنظر  التطر  العنيف حتديداً عل  مستوى الفنر الدي .
معظـــم متابعـــات تلـــك اللجـــان والفـــرع واملديريـــة والـــي يف الـــبعا منهـــا أرتبطـــت  مســـاء التنظيمـــات  .7

اإلرهابيـــة أو بعـــا اإلرهـــابين ممـــن يرتنبـــون األعمـــا  اإلرهابيـــة ولننهـــا م تتضـــمن رغـــم كـــل قـــرارات 
الــي  دت اــ  الــدو  علــ   اربــة التطــر  العنيــف أمســاء األشــ اص الــ ين مارســوا  جملــس األمــن

 فعلياً دور دعا  التنفري وهم معروفون لدى تلك التنظيمات وإرهابييها  هنم املرشد الروح .
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مــا وقــ  مــن إحــداو يف مصــر كصــور  مصــغر  أابن حنــم  مــود مرســ  ومــا أرتنبتــ  مجاعــة اإلخــوان  .6
ب عليهم وعل  الرئيس جعل من ضمن ما مارست  العدالة املصرية حيا  مـا أقرتفتـ  املسلمن واإلنقال

اجلماعة ومن م لها يف السلطة من أعما   اكمة املرشد الدي  للجماعة وه ا عل  مستوى أحداو 
بلد واحد، فلماذا م أين جمللس األمن املسؤو  عن حفظ السلم واألمن الدولين هو أو للجان  وفرقـ  

يريتـــ  الـــي أوكـــل إليهـــا مجيعـــاً منافحـــة اإلرهـــاب أن تتـــاب  كـــ لك أحـــد أخطـــر مـــرتني اإلرهـــاب ومد
الفنري عل  مستوى التطر  الدي  وه ا واضـح مـن القتـل والـ بح، وهـو ذات األمـر الـ ي أعلنـت 

 من خالل  الوالات املتحد  حر ا عل  تنظيم القاعد  وحركة طالبان وزعمائها ومرشديها.
 البحث:منهجية 

لنتقــــد  بدراســــة وافيــــة عــــن دور جلــــان جملــــس األمــــن ملنافحــــة اإلرهــــاب يف  اربــــة التطــــر  العنيــــف، 
سنحاو  اإلستعانة ابملنه  اإلستقرائ  والتحليل  ونبح  في  بداية من خال  مقدمة توضيحية ح نتفصل 

ح ســنهتم يف ال ــاين يف دراســت  مببح ــن سن صــ  األو  منهــا لبيــان مفهومــا اإلرهــاب والتطــر  العنيــف، 
ابحلــدي  عــن جلــان جملــس األمــن امل صصــة ملنافحــة اإلرهــاب، ح ســن تتم البحــ   هــم االســتنتاجات 

 واملقرتحات.
 التطرف العنيف و اإلرهاب: مفهوما المبحث األول

وهل ه جل ه  فقط وبصور  فعلية مصـادر   هل ابتعد العام عن مصادر اخلو  من الن اعات املسلحة
اإلرهــاب وخاصــة يف الســنوات األخــري  واألخطــر خوفــ  الوحيــد، أ  ظهــرت مصــادر أخــرى   لــت بتنــام  

رهابيــة لتطـر  العنيـف الـ ي ارتنبتـ  ومـا تـ ا  ترتنبـ  بعـا اجلماعـات والتنظيمـات اإلاإلرهـاب املـرتبط اب
  ندرس ذلك مفصاًل سـنايت علـ  بيـان مفهـو  اإلرهـاب   ولنو1ملحرا و  سم الدينكو م ل ملداعشووملبو 

 يف مطلٍ  أو  وعل  مفهو  التطر  العنيف يف مطلٍ   ين.
 مفهوم اإلرهاب: املطلب األول

اإلرهاب ال ي يرتن  جملرد إخافة العامة وعلي  م يشرتط فيـ  أن  وLemkin –عر  الفقي  ملليمنن 
يــرتبط بتحقــ  الغــر  منــ  لــ ا فقــد عرفــ   نــ  ملختويــف النــاس مبســاتة أعمــا  العنــفو. فيمــا يعرفــ  الفقيــ  

و  نـ  ملعمـل إجرامـ  مصـحوب ابلرعـ  أو العنـف بقصـد حتقيـ  هـد   ـددو، بينمـا Sottil –ملسوتيل 

                                                        
 و2715من  الن اع وحتويـل العدالـة، وضـمان السـال ، دراسـة عامليـة حـو  تنفيـ  قـرار جملـس األمـن التـاب  لألمـم املتحـد  رقـم مل -1
ص  ،1125 ،الــوالات املتحـد  األمرينيــة ،938، هيــا  األمـم املتحـد  -1-194-16965-3، الـرقم الــدويل للنتـاب 1111لعـا  
111. 
 http://wps.unwomen.oeg/enوق  األنرتنت لدراسة منشور  عل  ما

http://wps.unwomen.oeg/en
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 نـــــ  ملأعمـــــا  مـــــن طبيعتهـــــا أن ت ـــــري لـــــدى شـــــ   مـــــا  وGivanovtich –نـــــوفتيشيعرفــــ  الفقيـــــ ملجيفا 
 .و7ملاإلحساس ابلتهديد مما ينت  عن  اإلحساس ابخلو  من خطر  ي صور و 

كان ل رهاب ج ور ترافقت م  مرحلة االضطراب السياس  يف القرون السابقة ووجد البعا في  أن  
 .و6ملوية معينةال يرتبط بديٍن معن أو ثقافة معينة أو ه

و  ن اإلرهــاب هــو يف حقيقتــ  عمليــة رعــ  قائمــة علــ  عناصــر ثالثــة Walterويصــور الفقيــ  ملوالــرت 
 وه : مل

 فعل العنف أو التهديد  ست دام . .2
 رد  فعل العاطفة النامجة عن أقص  درجات اخلو  ال ي يصي  الضحاا. .1
 .و5مل و التاثري ال ي يصي  اجملتم  بسب  العنف و التهديد  ست دام .7

 مفهوم التطرف العنيف: املطلب الثاني
مت التطرع ملعـا كلمـة التطـر  لغـة علـ  إهنـا ملالوقـو  يف الطـر  بعيـداً عـن الوسـط، فيمـا تعـ  كلمـة 

 تطر  جماوز  حد اإلعتدا  والتوسطو 
ول  معاين ك ري  من الناحية االجتماعية ومـن الناحيـة القانونيـة، وألن معـر  ا نـا هـو يف أثـر التطـر  
يف إرتنـــاب األعمـــا  اإلرهابيـــة خاصـــة يف ســـورا والعـــراع فـــان مـــا ســـيهمنا ابلتاكيـــد هنـــا هـــو مـــن الناحيـــة 

  يف الدين م  االنع ا  عن الدينية ومعناجل ملاخلروج عن املالو  عقائداً املصحوب ابلغلو املظهري الشنل
اجلماعـــة وتنفريهـــا وإابحـــة مواجهـــة الرمـــوز االجتماعيـــة ابلقـــو  أو هـــو التجـــاوز يف الفنـــر أو املـــ ه  أو 
العقيـد  عـن احلـدود املتعـار  عليهـا قبـل اجلماعـة والتعصـ  لـرأي واحـد أو اسـتنتاج خـاط ء، واملبالغــة يف 

 .و4ملنرو السلوك النات  عن ه ا التعص  أو التطر  يف الف
ويـ ه  الـبعا إىل أن مفهـو  التطـر  مــن املفـاهيم الـي تتسـم بصــعوبة التحديـد أو مـن املفـاهيم الــي 
تتف  عليها نظر  اجملتمعات إذ أن ملما يعتـربجل جمتــــم  مـن اجملتمعـات تطرفـاً مـن املمنـن أن ينـون مالوفـاً يف 

احلضارية وال قافية والدينية والسياسية الي ميـر جمتم  آخر، فاإلعتدا  والتطر  مرهو ن ابملتغريات البيئية و 
 .و3مل ا اجملتم ، كما يتفاوت حد اإلعتدا  والتطر  من زمٍن آلخرو 

 -وهناك من يشري إىل أن للتطر  العنيف عوامل دف  وج ب وه  عل  التوايل:

                                                        
ـــة االنفراديـــة،  -7 رســـالة لونيســـ  علـــ ، آليـــات منافحـــة اإلرهـــاب الـــدويل بـــن فاعليـــة القـــانون الـــدويل وواقـــ  املمارســـات الدولي

 .11-29، ص 1121زو، اجل ائر، تي ي و  -جامعة مولود معمري ،كلية احلقوع والعلو  السياسية ماجستري،
 .23 -24ص  ،2998 ،األردن ،عمان ،2ط  ،اإلرهاب يف العاملن العري والغري ،أيبد يوسف -6
 أيبــد فــالث العمــو ، مســتقبل اإلرهــاب يف هــ ا القــرن، جامعــة  يــف للعلــو  األمنيــة، مركــ  الدراســات والبحــوو، الــرا ، -5
 .11ص ،1114
 ،1121 مـد يبـ  ، منافحـة اإلرهـاب والتطـر  و أسـلوب املراجعــة الفنريـة، وزار  الداخليـة، مجهوريـة مصـر، بـدون  شــر،  -4
 .5ص 

  مد  مود  مد أبو دوابة، االجتاجل حنو التطر  وعالقت  ابحلاجات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغ  ، رسالة ماجستري، -3
 .16، ص 1121 ،غ   ،جامعة األزهر ،عماد  الدراسات العليا والبح  العلم  ،لية الرتبيةك  ،بر م  ماجستري علم النفس
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االضـطهاد أو   عوامل الدف  ملوه  تدف  ابألفراد إىل التطـر  العنيـف كـالتهمش، الالمسـاوا ، التمييـ ،
كيفيـــة النظـــر إىل األمـــور، النفـــاذ احملـــدود إىل اجلـــود  والتعلـــيم ذي الصـــلة، احلرمـــان مـــن احلقـــوع واحلـــرات 

 املدنية، واملتاع  البيئية والتاررية واالجتماعية واالقتصادية األخرىو.
م تتمتــ  عوامــل اجلــ ب ملتغــ ي إغــراء التطــر  العنيــف كوجــود جمموعــات متطرفــة عنيفــة عاليــة التنظــي

خبطــاب جــ اب وبــرام  فعالــة تــوفر اخلــدمات، التمويــل و/ أو الوظــائف مقابــل العضــوية فيهــا، كمــا مينــن 
اجملموعات أن تغري األعضاء اجلدد من خال  تـوفري متـنفس ملعـا مم ووعـدهم ابملغـامر  واحلـروب، إضـافة 

 .و8ملء وشبنة اجتماعية داعمةو إىل ذلك، يبدو أن ه جل اجملموعات تقد  الراحة الروحية ومنا  لألنتما
وقــد مت التطــرع إىل التطــر  العنيــف يف األســترياتيجية الــي قــدمها األمــن العــا  الســاب  لألمــم املتحــد  
 ن  ملظاهر  تتسم ابلتنوع وتفتقـر إىل تعريـف  ـدد، وهـو لـيس ابألمـر اجلديـد، وال يقتصـر علـ  منطقـة أو 

 .و9ملجنسية بعينها أو عل  نظا  عقائدي معنو
أما أن ينون ذلك التطر  عنيفاً فهو أي العنف ملالشد  واملشقة وهو مضاد للرف و، وهـو صـور  مـن 
صــور الضــغط الــي ميارســها اإلرهــابيون علــ  اجملتمــ  أو الســلطة لغــر  توجــ  أو موقــف معــن، وقــد ينــون 

 .و21ملسياسياً، عسنراً، فنراً 
 عالقة التطرف العنيف باإلرهاب: املطلب الثالث

بط اإلرهـــاب يف بدايتـــ  كظـــاهر   ســـباٍب ش صـــية ح حتـــو  إىل وســـيلة ضـــغطٍ  سياســـ  ح أصـــبح أرتـــ
مؤسسة تنظيمية ربط العاملن فيها أستباحتهم األرواث والدماء  سم إرساء ويباية الدين، وللهد  األخري 

عــراع دعـــواً تنــام  وتصــاعد ميـــن التطــر  بفتــاوى دعـــا  التنفــري واملـــوت، فاصــبح اإلرهــاب يف ســـورا وال
 .و22ملودمواً وصور  ملا جيسد إرتباط اإلرهاب ابلتطر  

لـ ا ومـ  مـا صـاح  هـ ا التطـر  إرتنـاب مـا يشـري إىل العنـف أصـبحنا أمـا  حالـة التطـر  العنيـف 
وال ي ي ري قل  اجملتم  الدويل  سرجل إذ أشري إلي  يف إحدى و ئ  جملس األمن  ن  مليسـاور جملـس األمـن 

افحــة التطــر  القلــ  مــن التطــر  والتحــريا علــ  اإلرهــاب يف الــدو  األفريقيــة، ويشــدد علــ  أتيــة من
العنيــف يف ســياع مناهضــة اإلرهــاب، بســبل منهــا معاجلــة الظــرو  املؤاتيــة ألنتشــار اإلرهــاب وبنــاء قــدر  

 .و21ملاجملتمعات احمللية عل  مقاومة التحريا بتشجي  التسامح والتنوع واالحرتا  واحلوارو 
وي كر يف ه ا اجملا  أن جتنيد األش اص للمشاركة ابألعما  اإلرهابية أمر يتحق  بسهولة عن طريـ  
مواق  التواصل االجتماع  وغر  احملادثة بل أن ذلك أصبح من الطرع الي تؤدي إىل التطر ، ويف هـ ا 

                                                        
 Summary of Factorsمــوج  عــن العوامــل املــؤثر  يف التطــر  العنيــف  USAID األمرينيــة للتنميــة الدوليــة الوكالــة -8

Affecting Violent Extremism، 1125. 
أســترياتيجية األمــم املتحــد  العامليــة  –يــر األمــن العــا ، خطــة عمــل ملنــ  التطــر  العنيــف، اجلمعيــة العامــة، تقر األمــم املتحــد  -9

 .2ص  ،1125 ،وA/70/674ملمن جدو  األعما ، وثيقة رقم  223، 24ملنافحة اإلرهاب، الدور  السبعون، البندان 
 .23، ص 2994 ،القاهر ، دار النهضة العربية، القاهر  ،عبد  يل، السياسة اجلنائية يف مواجهة اإلرهاب إبراهيم -21
 .4ص  ،الساب  املصدر -22
 .5ص  ،1127 و،S/PRST/3013/5وثيقة رقم مل ،بيان من رئيس جملس األمن ،، جملس األمناألمم املتحد  -21
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رهـــابين إىل العدالـــة ذكــر أحـــد املشـــاركن يف احللقـــة الدراســـية السادســـة للمـــدعن العـــامن بشـــان تقـــدغ اإل
ملأن االنطباع القائل  ن التطر   1126كانون األو  / ديسمرب   23إىل  25املعقود  يف فاليتا للفرت  من 

تصــر  ذايت هـــو انطبـــاع خـــاط ء ومينـــن أن حيـــد مـــن نطـــاع مـــا نقـــو  بـــ  مـــن حتقيقـــات ومواجهـــة، وعـــام 
بعـــاد. ويســـتقط  اعـــداداً تفـــوع قـــدر  اإلرهـــابين األجانـــ  هـــو عـــام ش صـــ  ومباشـــر ومعـــوم ومتعـــدد األ

أجهـــ   االســـت بارات علـــ  تتبعهـــا فعليـــاًو، بـــل حـــ  أن مراحـــل الت قيـــف وزرع الفنـــر املتطـــر  والتجنيـــد 
واملشاركة الفعلية ابألعما  اإلرهابية أصبحت بوتري  متسارعة جداً ومشل فئات متعدد  منها أش اصا ممن 

 .و27مل  من النساء بل وأسر ابلنامل وإعداد كبري  24أو  25م تتجاوز أعمارهم 
بــل حــ  أن اجمللــس كــان قــد عقــد مناقشــة مفتوحــة حتــت عنــوان ملالتعــاون الــدويل والتطــر  العنيــفو 

، سلط األمن العا  من خالهلا الرتكي  عل  حقيقة مفادها أن 1126نوفمرب  تشرين ال اين/ 29وذلك يف 
ــــي  حتركهــــا إيــــديولوجيات متطرفــــة عنيفــــة إحلــــاع األذى، ملالتننولوجيــــا والعوملــــة يســــرات علــــ  اجملموعــــات ال

واستغال  املروات واالستفاد  من التمويل غري املشروع، فيما ازدادت حد  اإلرهـاب واالجتـار ابمل ـدرات 
و لعـــا  1238املـــرقم ملقـــرارجل ل وفقـــاً أدان جملـــس األمـــن قـــد واجلرميـــة عـــرب الوطنيـــة وغـــ ى بعضـــها اآلخـــرو، و 

عل  الدو  األعضاء، وفقاً للقانون الـدويل، منـ  جتنيـد أو تنظـيم أو ملأن  وج أالتطر  العنيف و  1126
نقل أو جتهي  األفراد ال ين يسافرون إىل دولة غري الـي يقيمـون فيهـا أو حيملـون جنسـيتها بغـر  ارتنـاب 

لتطـر  القل  ال ي يصاح  ارتبـاط ا إىلاجمللس  كما وأشار و.أعما  إرهابية أو تدبريها أو املشاركة فيها
إنشاء شبنات إرهابية دولية، مؤكداً الضرور  امللحة لتنفيـ  هـ ا القـرار فيمـا يتعلـ  ملإزاء  العنيف ابإلرهاب

ابملقاتلن اإلرهابين األجان  املرتبطن بتنظيم داعش وجبهـة النصـر  وغريتـا مـن خـالا تنظـيم القاعـد  أو 
و 2999مل2143، الـي حـددما اللجنـة وفقـاً للقـرارين اجلماعات املرتبطة ب  أو املنشقة عن  أو املتفرعة من 

 .و26ملو و1122مل2989و
 29ويســتند جملــس وزراء أورواب يف العمــل ضــد اإلرهــاب إىل عــدد مــن االتفاقيــات ذات الصــلة، ففــ  

 و1123-1125كــل ســنتن مل  خطــة للعمــل، أعتمــدت جلنــة وزراء جملــس أورواب 1125آار/ مــايو عــا  
ي إىل اإلرهــاب. وتولــت جلنــة التوجيــ  احلنوميــة الدوليــة اإلشــار  إىل جمموعــة ملنافحـة التطــر  والــ ي يــؤد

جلنــة اخلــرباء يف اإلرهــاب ملجلنــة اخلــرباء املعنيــة ابإلرهــابو، إضــافة إىل عمــل مــن تــدابري منافحــة اإلرهــاب، 

                                                        
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئيســة جلنــة  1125شــباط / فربايــر  28األمــم املتحــد ، جملــس األمــن، رســالة مؤرخــة  -27

 .4ص و،S/ 2015/123ملوثيقة رقم  ،بشان اإلرهاب 1112و لعا  2737األمن املنشا  عمال ابلقرار مل جملس
 مـن جـدو  األعمـا ، التقريـر 7و1امنـة والعشـرون، البنـدان األمم املتحد ، اجلمعية العامة، جملس حقوع اإلنسان الـدور  ال  -26

 ،تع يــ  ويبايــة مجيــ  حقــوع اإلنســان ،الســنوي ملفــو  األمــم املتحــد  الســام  حلقــوع اإلنســان وتقــارير املفوضــية الســامية واألمــن العــا 
ير مفو  األمم املتحـد  السـام  حلقـوع اإلنسـان تقر  ،مبا يف ذلك احل  يف التنمية ،املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال قافية

ص  ،9، ص 1126و، A/HRC/28/28ملوثيقـة رقـم  ،بشان يباية حقوع اإلنسـان واحلـرات األساسـية يف سـياع منافحـة اإلرهـاب
25. 
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ة الـوزراء أولـوات اللجنـة احلنوميـة الدوليـة الـي تنصـح جلنـمـا بـن الـدو  األعضـاء وحيدد التعـاون القـانوين 
 .و25ملهاوتنس  وجتري األنشطة يف جماالت اختصاص

ولألرتباط الوثي  ما بن اإلرهاب والتطر  العنيف قد أحـد أدلـة األمـم املتحـد  أم لـة علـ  ذلـك   ـل 
و وبوكـو (ISILبــــــ ملالنازون اجلـدد، كوكلـوكس كـالن، اإلرهـاب البيئـ ، الدولـة اإلسـالمية يف العـراع والشـا  

 .و24ملحرا و
 لجان مجلس األمن المخصصة لمكافحة اإلرهاب : المبحث الثاني

اتب  جملس األمن وبصور  ت كر ل  ما أصبح علي  واق  األعمـا  اإلرهابيـة وتطورهـا بـل ودقـة ختطيطهـا 
وتنفي ها األمر ال ي أستدع  أن يفعل دورجل مبا يلي  م  ذلك الواق  اخلطري فقا  بتشنيل جلنة ينون من 

ســية إبــراز دورجل يف منافحــة واإلرهــاب إضــافة إىل عــدد مــن التشــنيالت األخــرى، وهــ ا مــا واجبامــا األسا
جملــس األمـــن املنشــا  عمـــاًل  جلنــةســو  نتناولــ  وفـــ  املطلــ  األو  الــ ي خصصـــناجل لبيــان احلــدي  عـــن 

جلنــة ، واملطلــ  ال ــاين والـ ي أهتممنــا مـن خاللــ  ابلبيــان عـن تشــنيل 2999و لعـا  2143ابلقـرار رقــم مل
 أمـا املطلـ  ال الـ  فـافرد جل للحـدي  عـن ،1112و لعا  2737لس األمن املنشا  عماًل ابلقرار رقم ملجم

 .1116و لعا  2561جلنة القرار رقم مل
 7111( لعام 7621مجلس األمن املنشأة عماًل بالقرار رقم ) لجنة: املطلب األول

من القرارات املتالحقة الي أصدرها جملس ابلعديد من القرارات السابقة العامة املرتبطة عمالً   ا هو و 
األمن يف سياع عمل  ملنافحة اإلرهاب، ويعد ه ا القـرار ركنـا أسياسـيا يف آليـة حتقيـ  تلـك املنافحـة بـل 

 وأساسا شرعيا لنل مل أخت جل اجمللس من خطوات، ولدراسة ذلك نتوىل بيان  من خال :
  الية اللجنة -أ اًل:

وكـان مـن معطياتـ  أنـ  أكـد  2999و لعـا  2143ملجملس األمن رقـم بقرار  اللجنة عمالً  ه جلأفنشئت 
جلنــة قائمــة مل أطلــ  عليهــا تســمية قــدركــة طالبــان و املاليــة حل ألصــو اجتميــد علــ   ــدود  فــر  حظــرٍ  علــ 

تت ــ  قرارامــا هــ  مجيــ  أعضــاء جملــس األمــن اخلمســة عشــر، و يف عضــويتها اللجنــة ضــم هــ جل . وتواإلدراج
 بتواف  اآلراء.

مـا ثبتتـ  معينـة ووفـ   معـايري وتتب  يف إدراج قائمة  مساء من يتهمون إبرتناب األعما  اإلرهابيـة وفـ 
 تتم ل بتحق  ما يل : واليقرارات جملس األمن   ا اخلصوص 

                                                        
15- OSCE Human Dimension Implementation Conference Warsaw, 21 September- 2 October 

2015 Working session 8: Rule of Law Contribution of the Council of Europe, Council of 
Europe/OSCE Co-operation Regarding the Fight against Terrorism September 2014-September 
2015,HDIM.IO/139/15, 25 September 2015, p.1. 

 . الـدليل منشـور علـ 27، ص 1124حو  من  التطر  العنيف، منظمة األمم املتحد  للرتبية والعلو  وال قافة، دليل املعلم -24
 http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-arموق  االنرتنت 
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أي ش   أو مجاعة أو شركة أو كيان ل  " إرتباط " بتنظيم القاعـد ، أو  سـامة بـن الدن أو  -2" 
 ن أن يدرج أمس  ضمن القائمة.اركة طالبان مين

و يف جملـــس األمـــن علـــ  النحــــو 7،1و ملالفقـــراتن 2143يعـــر  مصـــطلح"االرتباط " يف القـــرار مل -1
 اآليت:

املشــاركة يف التمويــل، أو الت طــيط، أو التســهيل أو التحضـــري أو التنفيــ  ألعمــا  أو أنشــطة مرتبطـــة  -أ 
و  ي خليــة، أو مجاعــة اتبعــة هلــا أو منشــقة مبنظمــة القاعــد ، أو  ســامة بــن الدن أو اركــة طالبــان أ

 عنها أو منب قة منها، حتت أمسائهم، نيابة عنهم أو لدعمهم؛
 تقدغ أو بي  أو نقل األسلحة واألعتد  املتصلة  م؛ -ب 
 التجنيد نيابة عنهم؛ -ج 
 توفري الدعم،  ي طريقة، ملا أرتنبوجل من األفعا  أو ملا قاموا ب  من األنشطة. -د 

ي شــركة أو كيــان ميلنــ  أو يــتحنم فيــ  بصــور  مباشــر  أو غــري مباشــر  األشــ اص هــ ا مــن غــري أن أ
  .و23ملاملشار إليهم مينن أن يسجل يف القائمة "

آخــرين  ــ ا الشــان  قــرارينإبختــاذ ابإلمجــاع و جملــس األمــن قــا  ، 1122ح يران/يونيــ   23يف الحقــاً و و 
تقســـــيم قائمـــــة مقـــــرراً مـــــن خاللّيهمـــــا مل .1122لعـــــا  و2989ملو 1122و لعـــــا  2988مل وتـــــا ابلـــــرقمن

تسـم   اللجنة وف  مفعو  القـرارين اآلخـرين. وأصبحت والنيا ت واألفراد اخلاضعن للتدابري إىل قسمن
ـــمل برصــد تنفيــ  التــدابري املفروضــة علــ   يفهــانلعليــ  مت تو  و،جلنة اجلــ اءات املفروضــة علــ  تنظــيم القاعــد بــــ

 و2988رقـم مل وأنشـئت جلنـة منفصـلة مبوجـ  القـراركما تنظيم.   لك الطن بالنيا ت واألفراد املرتبمجي  
أي حركـة طالبـان يف  مـ  ملشرتكنالنيا ت واألفراد امجي  عل  ولنن رصد تنفي  التدابري املفروضة لتتوىل 

 .و28مل مديد للسال  واالستقرار واألمن يف أفغانستانألي تشنيل 
 و1157مل جل ابلــرقمابإلمجــاع قــرار و ، اختــ  جملــس األمــن 1125كــانون األو / ديســمرب   23يف تتابعــاً و و 
ويف تطــوٍر القائمــة ليشــمل  توســي  نطــاع معــايري اإلدراج يفالــ ي كــان مــن معطياتــ  أن مت و  .1125لعــا  

األفــراد والنيــا ت الــ ين يــدعمون تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراع والشــا  ملتنظــيم الدولــة هــم كــال مــن م
 اإلسالمية، املعرو  أيضا ابسم تنظيم داعشو.

عل  فري  الرصد  ن يقد  تقارير عن التهديد العامل  الـ ي يشـنل  تنظـيم وخبطو  مهمة  القرار يؤكدو 
يــرتبط  مــا مــن قــد لدولــة اإلســالمية يف العــراع والشــا  ملتنظــيم داعــشو وتنظــيم القاعــد ، ومــا مــا يســم  اب

 :شــــــــــــــــــجب  الــــــــــــــــــدو  األعضــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــ كمــــــــــــــــــا ويأفــــــــــــــــــراد ومجاعــــــــــــــــــات ومؤسســــــــــــــــــات وكيــــــــــــــــــا ت.  

                                                        
 تشـرين 25املعقـود  يف  6152و ال ي أخت جل جملس األمن يف جلست  2999مل 2143األمم املتحد ، جملس األمن، القرار  -23

 .2999 ،وS/RES/1267مل ، وثيقة رقم2999األو  / أكتوبر 
 ح يـران / 23يف  4553و الـ ي أختـ جل جملـس األمـن يف جلسـت  1122لعـا  مل 2989األمم املتحد ، جملس األمن، القرار  -28

 .1122 ،وS/RES/1989ملوثيقة رقم  ،1122يوني  

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2253(2015)
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ملأو تســمية جهــات التنســي  الوطنيــة بشــان املســائل املتصــلة بتنفيــ  التــدابري املبينــة يف القــرار، ملبو تقــدغ مل
 و.لجنة عن العقبات الي تعرت  تنفي  التدابري املبينة يف القرار؛تقرير إىل ال

إىل اللجنــة يف غضــون  تقــد  تقريــرا مســتنمالً  ن مجيــ  الــدو  علــ  القــرار  تفعــياًل ملــا ورد فيــ  أهــابو 
وقــد مفـدّ،دت واليتــا فريــ  الرصــد ومنتــ  أمــن املظــام إىل غايــة   جل.يومـا علــ  األك ــر مــن اتريــخ اختــاذ 211

 .و29مل 1129كانون األو / ديسمرب 
 أساليب عم  اللجنةاث يًا: 

لتســيري أعماهلــا. ويعلــن عــن اجللســات  مبــاد  توجيهيــةعــن أنشــطتها. وهلــا  تقــارير ســنويةتضــ  اللجنــة 
فريـ  الـدعم التحليلـ  اللجنة  . ويدعم عملَ يومية األمم املتحد الرمسية وغري الرمسية الي تعقدها اللجنة يف 

 . وتنلف اللجنة مبا يل :ورصد تنفي  اجل اءات
 .رصد تنفي  تدابري اجل اءات.2مل
 الصلة. وارد  يف القرارات ذات. حتديد األفراد والنيا ت ال ين يستوفون معايري اإلدراج ال1
 .النظر والبت يف اإلخطارات وطلبات اإلعفاءات من تدابري اجل اءات. 7
.النظــر والبــت يف طلبــات رفــ  اســم مــن قائمــة اجلــ اءات املفروضــة علــ  تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف 6

 العراع والشا  ملداعشو وتنظيم القاعد .
تنظـيم الدولـة  للبنـود الـوارد  يف قائمـة اجلـ اءات املفروضـة علـ . إجراء استعراضات دورية مت صصة 5

 اإلسالمية يف العراع والشا  ملداعشو وتنظيم القاعد .
 .النظر يف التقارير املقدمة من فري  الدعم التحليل  ورصد تنفي  اجل اءات.4
 ..تقدغ تقرير سنوي إىل جملس األمن عن تنفي  تدابري اجل اءات3
 طة اتصا و..االضطالع  نش8

عل  أن مسالة متابعة معايري اإلدراج عل  القائمة تتضمن التدقي  يف القوائم املقدمة من الدو   مساء 
أشـــ اص أو كيـــا ت لتســـجيلها علـــ  قائمـــة جملـــس األمـــن، إذ تتـــوىل اللجنـــة املشـــنلة عمـــاًل ابلقـــرار رقـــم 

 ءاما ابلتسجيل وفقاً ملا يل :و والي تنظر يف تلك الطلبات ابلسرعة املمننة لتباشر إجرا2143مل
من مها  اللجنـة أن تـنظم قائمـة موحـد  ويقـ  عليهـا لتحقيـ  ذلـك أن تبحـ  بشـنل مفصـل يف  نب إ .2

مجي  املقرتحات واملعلومات املقدمة من الدو  األعضاء أو من املنظمات الدولية أو اإلقليميـة بصـور  
ن رصـــد حتركـــات األشـــ اص والنيـــا ت مباشـــر  أو ابلرجـــوع إىل إجـــراءات فريـــ  الرصـــد املســـؤو  عـــ

 املسجلة عل  قوائم الدو  أو املنظمات.

                                                        
  23املعقــود  يف  3583و الــ ي أختــ جل جملــس األمــن يف جلســت  1125لعــا  مل 1157األمــم املتحــد ، جملــس األمن،القــرار  -29

 .1125 ،وS/RES/2253وثيقة رقم مل ،كانون األو  / ديسمرب

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/annual-reports
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/committee-guidelines
http://www.un.org/Docs/journal/En/lateste.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/monitoring-team/work-and-mandate
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/monitoring-team/work-and-mandate
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/monitoring-team/work-and-mandate
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يتوىل فري  الرصد النظر يف مجي  املعلومات املقدمة من اللجنة لدراستها وتوضيحها أو أتكيد مـا ورد  .1
فيها، ولن  ينف  ذلك بصور  صحيحة ل  أن يستعن جبمي  مصادر املعلومـات الـي مـن املمنـن أن 

 حتقي  هدف . تساعدجل عل 
بعـــد نظـــر ودراســـة فريـــ  الرصـــد للمعلومـــات املقدمـــة مـــن اللجنـــة إليـــ  لـــ  أن يؤيـــد تســـجيل مـــا تعلـــ   .7

ابألش اص أو النيا ت الوارد اإلشار  إليهم يف قـوائم الـدو  للجنـة علـ  القائمـة املوحـد  أو يوصـ  
ت إليـ  مـن اللجنـة الـي و أسـابي  مـن ورود املعلومـا6ابلتاكد منها قبل اإلدراج وكل ه ا يف غضـون مل

 هلا يف حالة وصية الفرع ابلتاكيد أن تستوضح عن األمر.
ويف حالــة تقريـــر اللجنـــة إدراج أمســـاء بعـــا األشـــ اص أو النيـــا ت الـــوارد اإلشـــار  إليهـــا يف القـــوائم  .6

املقدمة من الدو  أو املنظمات، يتوج  عل  رئيس اللجنة أن يقد  ب لك إعالماً للدولة العضـو أو 
 نظمة الي قدمت املعلومات األولية يف ه ا الشان.امل

جتميــد لألصـو   ــدد اهلـد  وحظــر للسـفر وحظــر  وتطـور النظـا  مبضــ  الوقـت، وحتولــت التـدابري إىل
لتوريـــد األســـلحة ضـــد النيـــا ت واألفـــراد احملـــددين. ومفنحـــت أيضـــا إعفـــاءات مـــن حظـــر األصـــو  وحظـــر 

ت اإلدراج يف القائمــة والرفـــ  منهـــا، وال ســـيما مـــن خـــال  الســفر، وحتّســـن اإلنصـــا  والوضـــوث يف إجـــراءا
 .و11مل منت  أمن املظامإنشاء 

ومما جي  ذكـرجل خبصـوص مـا مينـن أن يـدرج علـ  قـوائم الـدو  لينـون بعـد البحـ  والدراسـة مـن قبـل 
و املســــؤولة عــــن اإلدراج يف قائمــــة اجمللــــس ألمســــاء 2143رقــــم ملاللجنــــة املشــــنلة وفــــ  قــــرار جملــــس األمــــن 

ـــملجبهة النصــر و علــ   األشــ اص والنيــا ت املرتبطــة ابإلرهــاب هــو مــا أدرجتــ  وزار  اخلارجيــة األمريكيــة لـــ
قائمتهــا للمنظمــات "اإلرهابيــة" تتابعــاً مــ  إعــالن ملتنظــيم القاعــد و يف العــراع  ن ملجبهــة النصــر و تشــنل 

  وجـ ء منـ ، ومشـرياً إىل أنـ  قـد مت توحيـدها مـ  تنظـيم دولـة العـراع اإلسـالمية حتـت اسـم واحــد، لـ اً امتـداد
وهــو الدولــة اإلســالمية يف العــراع والشــا ، وقــد أعلنــت ملجبهــة النصــر و بعــد ذلــك مبايعتهــا لــ عيم تنظــيم 

 القاعد  ملأمين الظواهريو.
وضــمن الئحــة املنظمــات "اإلرهابيــة" مــا  جملــس األمــن الــدويل إىل القائمــةح ويف فــرت  الحقــة أضــا  

تســـم  بـــــــــ ملجبهـــة النصـــر و وهـــ  اجلبهـــة اإلرهابيـــة التابعـــة لتنظـــيم القاعـــد  والـــي  ـــت إضـــافتها مســـبقاً يف 
القائمــة األمرينيــة، حيــ  أعلنــت جلنــة العقــوابت التابعــة جمللــس األمــن أهنــا قــد عــّدلت الئحــة العقــوابت 

ابعة لتنظيم القاعد  إبضافة اسم جبهة النصر  إليها، كما وأشارت اللجنة إىل اخلاصة ابألفراد والنيا ت الت
املتعلقـــن ابلقاعـــد   1122و لعـــا  2989والقـــرار رقـــم مل 2999و لعـــا  2143أهنـــا ومبوجـــ  القـــرار رقـــم مل

واألفــراد والنيــا ت التابعــة هلــا، وقــد أبــدت موافقتهــا علــ  إدخــا  تعــديالت  ــدد  يف أحــد بنــود الالئحــة 
 اصة بتنظيم القاعد  يف العراع إبضافة أسم جبهة النصر .اخل

 ويف احلقيقة يتضمن ه ا البند من الالئحة اجلماعات اآلتية وه :
                                                        

 1119و لعــا  2916شــهرا مــن اتريــخ إصــدار قــرار جملــس األمــن رقــم مل 28أنشــ ء منتــ  أمــن املظــام وملــد  واليــة قــدرها  -11
 .3، ص 1119 و،S/RES/1904مل وثيقة رقم،1119كانون األو  / ديسمرب   23املعقود  يف  4163أخت جل يف جلست   ال ي

https://www.un.org/sc/suborg/en/node/189
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 مجاعة التوحيد وقاعد  اجلهاد يف بالد الرافدين. .2
 مجاعة التوحيد واجلهاد. .1
 دولة العراع اإلسالمية. .7
 شبنة ال رقاوي. .6

إشــار  إىل دور  ارســ  هــ جل اللجنــة ملنافحــة التطــر  العنيــف ومــن كــل مــا تقــدمت دراســت  م جنــد أيــة 
رغم أن اجلمي  قـد أيقـن  ن هـ ا التطـر  أرتـبط بـرابط الـد  مـ  تلـك اجلماعـات والتنظيمـات والنيـا ت 

 واألفراد.
 .6007( لعام 7111لجنة مجلس األمن املنشأة عماًل بالقرار رقم ): املطلب الثاني

أيلــــو /  22ات اإلرهابيـــة الــــي حــــدثت يف الـــوالات املتحــــد  يف أنشـــئت هــــ جل اللجنـــة عقــــ  اهلجمــــ
، وهــ  تســم  بلجنــة منافحــة اإلرهــاب، وقــد مت توجيــ  أداءهــا وفقــاً لقــراري جملــس األمــن 1112سـبتمرب 
، ومـد  اللجنـة مـن خـال  عملهـا إىل تع يـ  قـدر  1115و لعـا  2416ومل 1112و لعـا  2737رقما مل

  ملنـ  وقـوع األعمـا  اإلرهابيـة داخـل حـدودها اإلقليميـة ويف املنـاط  الـي الدو  األعضـاء يف األمـم املتحـد
 ولدراستها تفصياًل سنتوىل بيان اآليت: تق  فيها عل  حد سواء.

  الية اللجنةأ اًل: 
مـن  شـارك، والـي تالعامـة للـدو  تنفي  القرارات املتعلقـة ابلسياسـاتقيامها باللجنة وأييت ضمن والية 

رباء اخلـلنـل دولـة عضـو بواسـطة  ة وذلـكفنيـتتسم ابلسـمة الإجراء تقييمات ذات طاب   و يف تقدغخالهلا 
تســهيل تقــدغ املســاعد  التقنيــة ــــــــــــــــــــــــــــــ ملهــ ا الغــر ، كمــا وتســهم اللجنــة بتحقيــ  ختتــارهم اللجنــة لالــ ين 

 أخت ت ه جل اللجنة دوراً حت  من خالل و إذ لنافة الدو  ملنافحة اإلرهاب.وتنفي ا للقرار املشنل للجنة
الراميـة إىل تع يـ  قـدراما القانونيـة اهلادفـة و مـن التـدابري  مجلـةتنفيـ  يف األمـم املتحـد  لمجي  الدو  األعضاء 

 -:مد  بدورها إىللتصدي لألنشطة اإلرهابية، ومن بينها إتـــ اذ خطوات تنون السبيل يف اواملؤسسية ل
   أو ابألحرى جترغ  ويل اإلرهاب،  و  اإلرهاب كل الوسائل اليجترغ 
  ألشــــ اص يشــــاركون يف أعمــــا  أو أصــــو  أتخــــري بتجميــــد أي أمــــوا  أي بــــدون أن تت ــــ  الــــدو  و

  ،اإلرهاب
   نــ  اجلماعــات اإلرهابيــة مــن احلصــو  علــ  أي شــنل مــن أشــنا  الــدعم إختــاذ كافــة اخلطــوات الــي

 املايل،
   أو الدعم أو املساند  ل رهابين، ة،اآلمنت اعد  توفري املالذح  الدو  عل 
   احلنومات عن أية مجاعة  ارس أعماال إرهابية أو ختطط هلاكافة تبــاد  املعلومــات مــ   العمل عل، 
   التحقيـــــــ  يف تلـــــــك األعمـــــــا   مـــــــا رـــــــ  إجـــــــراءاحلنومـــــــات فيكافـــــــة التعـــــــاون مـــــــ   العمـــــــل علـــــــ

 ،ووتسليمهم وتقدميهم للعدالةوإكتشافها، وإعتقا  املشرتكن فيها ملاإلرهابية
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   مســاعد  فعليــة أو ســلبية يف القــوانن احملليــة إن كانــت  رهــابين املقدمــة لســاعد  املجتــرغ احلــ  علــ
 .للعدالةكل من يقدمها وتقدغ  

الــ ي دعــا بــدورجل إىل ، 1115 و لعــا 2416رقــم مل كمــا وتبــ  هــ ا القــرار إصــدار جملــس األمــن للقــرار
تتفاعـل مـ  الدو  األعضاء يف األمـم املتحـد  إىل أن حا ً ناب أعما  اإلرهاب، التحريا عل  إرت جترغ

ودعاهـا كـ لك  عل  إرتناب األعمـا  اإلرهابيـة، القانون التحريايف بن  و حتظر هد  ه ا القرار  ن 
توجد بشاهنم معلومـات موثوقـة  “حتر  من املالذ اآلمن أي أش اص ملن  ن  م ل ه ا التصر  وأن إىل أ

 .و12ملو ”وذات صلة تشنل أسبااب جدية تدعو إىل إعتبارهم مرتنبن ل لك التصر 
 أساليب عم  اللجنةاث يًا: 

 يشمل عمل جلنة منافحة اإلرهاب واملديرية التنفي ية للجنة منافحة اإلرهاب، إبجياز، ما يل :
رصد التقد  ــــــملل من طلبات، الدو  املعنيةما تقدم  جيري القيا   ا بناء عل  والي  -ال ارات القطرية .2

احملــــرز فضــــال عــــن تقيــــيم طبيعــــة ومســــتوى املســــاعد  التقنيــــة الــــي قــــد حتتاجهــــا دولــــة مــــا لنــــ  تنفــــ  
 و؛1112 و2737القرارمل

برام  املســاعد  التقنيــة واملاليــة ــــــــــــــمليف ربــط البلــدان ب وهــ جل تقــد  لتحقيــ  التعــاون – املســاعد  التقنيــة .1
 ؛ ووالتنظيمية والتشريعية املتاحة، وك لك ابملاحنن احملتملن

كل بلد، وتعد توفري حملة شاملة عن حالة منافحة اإلرهاب يف  ـــمللتقد  ه جل التقارير  - تقارير الدو  .7
 ؛ ووسيلة للحوار بن اللجنة والدو  األعضاء

ـــمللوتعــد هــ جل اخلطــو  مــن أهــم مــا تتــوالجل اللجنــة واملديريــة  – أفضــل املمارســات .6 تشجي  الــدو  علــ  ـــــــ
ــــ  أفضــــل املمارســــات والقــــوانن واملعــــايري  املعروفــــة، مــــ  أخــــ  ظروفهــــا وإحتياجامــــا اخلاصــــة يف تطبي

  و؛اإلعتبار
وتعــد هــ جل خالصــة التعــاون بــن اللجنــة واملديريــة مــ  الــدو  املعنيــة وذلــك  – اإلجتماعــات اخلاصــة .5

لية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة، واملساعد  عل  إقامة عالقات أوث  م  املنظمات الدو ــــــــــملل
 و.جتن  إزدواج اجلهود وتبديد املوارد عن طري  حتسن التنسي 

ونالحظ من بعا تفاصيل فقرات والية اللجنة وأسالي  عملها أهنا كانت خجلة  اماً يف بيـان فقـر  
الـدو  مــن خـال  خطـاابت دعـا  الـدين فيهــا املطالبـة مبحاربـة التطـر  العنيـف الــ ي ينمـو بـدًء يف داخـل 

رغــم أن ذات اللجنــة كانــت قــد تقــدمت خبطــو  مهمــة يف مطالبتهــا للــدو  بتبــاد  املعلومــات مــن خـــال  
جتـرغ مسـاعد  اإلرهــابين  احلنومـات عـن أيـة مجاعـات ختطـط ألعمـا  إرهابيـة وكـ لك وعلـ  حـد قوهلـا "

 "قدغ االفيها للعدالةمساعد  فعلية أو سلبية يف القوانن احمللية وت

                                                        
12- www.un.org/ar/sc/ctc/ 

http://www.un.org/arabic/sc/ctc/capacity.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/capacity.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/countryreports.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/countryreports.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/practices.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/practices.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/cooperation.shtml
http://www.un.org/arabic/sc/ctc/cooperation.shtml
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 6005( لعام 7450لجنة القرار رقم ): املطلب الثالث
ـــة حتقيـــ  خطـــوات فاعلـــة يف عمـــل جلـــان جملـــس األمـــن يف أســـتمر  مجلـــة مـــا يت ـــ جل مـــن قـــرارات حملاول

عــا   ات الو لــ2561ملرقــم  القــرارابإلمجــاع أختــ  و  ،1116نيســان/أبريل  18منافحــة اإلرهــاب لــ ا ويف 
أن علــ  ملمبوجــ  الفصــل الســاب  مــن مي ــاع األمــم املتحــد ، وهــو القــرار الــ ي يؤكــد وهــ جل املــر   1116

و لوجيــة ووســائل إيصــاهلا يشــنل مديــدا للســلم واألمــن الــدولينانتشــار األســلحة النوويــة والنيميائيــة والبيو 
 مل -الدو  جبملة أمور، منها:مجي  القرار ه ا ل   أ. و و11مل
االمتناع عن تقدغ الدعم  ي وسيلة من الوسائل إىل اجلهات من غـري الـدو  يف اسـتحداو أسـلحة  .2

 نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصاهلا،
 و.سلحة والنظم أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلاأو حياز  ه جل األ .1

 -قدمت ه جل اللجنة تقارير متعدد  ومنها:
 و.1114نيسان/ أبريل لعا   15بتاريخ  Coor.1+ S/2006/257التقرير ابلوثيقة رقم مل .2
 و.1118 وز / يوليو  8بتاريخ  S/2008/493التقرير ابلوثيقة رقم مل .1
 .و17ملو1122أيلو  / سبتمرب  21بتاريخ  S/2011/579ابلوثيقة رقم ملالتقرير  .7

 ول طالع بصور  أك ر دقة عن ه ا املوضوع سنبح   من خال  الفقرتن اآلتيتن:
  الية اللجنةأ اًل: 

مــا  عتمــادإبالت امــات مل مــة أن علــ  مجيــ  الــدو   1116و لعــا  2561ملرقــم القــرار جـاء مــن فــرو  
 يل :
 تشريعات ملن  انتشار األسلحة النووية والنيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا،  -2مل
  ،ووض  ضوابط  لية مالئمة عل  ما يتصل ب لك من مواد ملن  االجتار  ا بصور  غري مشروعة -1
  ،تع ي  التعاون الدويل فيما يتعل    جل اجلهود -7
القرار أتييدجل للمعاهدات املتعدد  األطرا  الي ترم  إىل استئصا  أو من  انتشار أسـلحة  أتكيد -6

 الدمار الشامل، 
 ووأتية قيا  مجي  الدو  بتنفي ها عل  حنو كامل -5

                                                        
 18، املعقـود  يف 6954الـ ي أختـ جل جملـس األمـن يف جلسـت   1116و لعـا  2561األمم املتحد ، جملس األمن، القـرار مل -11

 .وS/RES/1540 (2004)وثيقة رقم مل ،1116نيسان / أبريل 
 .األمن ه ا من غري دورجل التنفي ي ويشري البعا هل ا القرار عل  أن  م ل الدور التشريع  جمللس

كليـة   ،رسـالة ماجسـتري ،-منظمـة األمـم املتحـد  منوذجـاً  –الطاب  التشريع  لقرارات املنظمات الدولية ،بدر الدين بو ذاب :ينظر
 .229، ص 1122 ،تي ي وزو، اجل ائر –جامعة مولود معمري  ،احلقوع والعلو  السياسية

 :عل  مواق  األنرتنت وه  عل  التوايل التقارير منشور  -17
www.vertic.org/media/assets/nim.../UNSCR_1540_Report_2008_AR.pdf 1- 

www.vertic.org/...docs/.../UNSCR_1540_Report_2011_AR.pdf 2- 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1540%20(2004)
http://www.vertic.org/...docs/.../UNSCR_1540_Report_2011_AR.pdf
http://www.vertic.org/...docs/.../UNSCR_1540_Report_2011_AR.pdf
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وأن تقو  من أجل حتقي  هـ جل أي أن عل  الدو  اإلمت ا  لنل ما ورد من فقرات ضمن ه ا القرار، 
  -:و16ملالغاية مبا يل :

ملأو وضـــ  ومواصـــلة تـــدابري فعالـــة مالئمـــة حلصـــر تلـــك األصـــنا  وأتمينهـــا خـــال  مراحـــل إنتاجهـــا أو 
 استعماهلا أو خت ينها أو نقلها؛

 لة مالئمة لتوفري احلماية املادية؛ملبو وض  ومواصلة تنفي  تدابري فعا
ملجو وضــ  ضــوابط حدوديــة فعالــة مالئمــة ومواصــلة العمــل  ــا، وبــدء ومواصــلة تنفيــ  جهــود إلنفــاذ 
القـانون ترمــ  إىل النشــف عـن أنشــطة االجتــار  ـ جل األصــنا  والسمســر  فيهـا بصــور  غــري مشــروعة وردع 

لـــدويل عنـــد الضـــرور ، وذلـــك وفقـــاً لســـلطاما تلـــك األنشـــطة ومنعهـــا ومنافحتهـــا، بطـــرع تشـــمل التعـــاون ا
 القانونية وتشريعاما الوطنية وابالتساع م  القانون الدويل؛

ملدو وضــ  وتطـــوير واســتعرا  ومواصـــلة تنفيــ  ضـــوابط وطنيـــة فعالــة مالئمـــة لتصــدير هـــ جل األصـــنا  
العـابر والشــحن  وشـحنها العـابر، مبـا يف ذلــك قـوانن وأنظمـة مناســبة لفـر  ضـوابط علـ  التصــدير واملـرور

العابر وإعاد  التصدير، وضوابط عل  توفري األمـوا  واخلـدمات املتصـلة  ـ ا التصـدير والشـحن العـابر مـن 
قبيل التمويل والنقل ال ي يسهم يف االنتشار، فضاًل عن وض  ضوابط عل  املستعملن النهائين؛ وحتديد 

هــ جل القــوانن واألنظمــة املتعلقــة ابلرقابــة علــ   وإنفــاذ عقــوابت جنائيــة أو مدنيــة مالئمــة علــ  االفــة م ــل
 الصادرات.

 ال ينبغـ  أن يتعـار  أي مـن االلت امـات املنصـوص عليهـا يف القـرارملأنـ  القرار عل   إضافة إىل أتكيد
م  حقوع والت امات الدو  األطرا  يف معاهد  عد  انتشار األسلحة النووية  1116و لعا  2561مل رقم

نيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية، كما ال ينبغ  أن يغري تلك احلقوع وااللت امات، واتفاقية األسلحة ال
 و.أو يغري مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة ال رية ومنظمة حظر األسلحة النيميائية

 و ملـد  سـنتن2561ابلقـرار مل، مـدد جملـس األمـن واليـة اللجنـة املنشـا  فاعلية هـ ا القـرار يفوأستمراراً 
،  و2561رقــم ملالقــرار ، الــ ي كــرر مــن جديــد أهــدا  1114 و لعــا 2437ملرقــم لقــرارعمــال ابوذلــك 

 وأعرب عن اهتما  جملس األمن بتن يف اللجنة جلهودها الرامية إىل تع ي  التنفي  النامل للقرار.
واليـة مـن خاللـ  و، الـ ي مـدد 2821ملرقـم  القرار، اخت  جملس األمن 1118نيسان/ أبريل  15ويف 

و لفـرت  ثـالو سـنوات، مـ  اسـتمرار تقـدغ املسـاعد  مـن جانـ  2561ملرقـم  اللجنة املنشا  عمـال ابلقـرار
 .1122بريل نيسان/ أ 15اخلرباء إىل غاية 

 أساليب عم  اللجنةاث يًا: 
 وز/ يوليو موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس جلنة جملس األمن املنشا   8ويف رسالة مؤرخة يف 

و 2821و قــرار جملــس األمــن رقــم مل3أنــ  ووفقــاً هلــ ا القــرار والفقــر  مل 1116و لعــا  2561عمــاًل ابلقــرار مل
 لجنة عن اإلمت ا  للقرار األو . ، رف  رئيس اللجنة تقرير ال1118لعا  

                                                        
 www.un.org/ar/sc/1540/faq/facts.shtmlاألنرتنت و، ينظر موق  2561ئعة عن القرارملأسئلة شا -16

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1673%20(2006)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1810%20(2008)
http://www.un.org/ar/sc/1540/faq/facts.shtml
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 أعل  النموذج
 أسفل النموذج
 مل -، ح  جملس األمن اللجنة امل كور  عل :و 2821ملرقم القرار ومن خال  

ســـاعد  التقنيـــة، بســـبل منهـــا املشـــاركة النشـــطة يف مواءمـــة عـــرو  مواصـــلة تع يـــ  دورهـــا يف تيســـري امل .2
 املساعد  وطلباما، ومن ح تع ي  مهمتها كمرك  لتباد  املعلومات.

 رقـــم حلالـــة تنفيـــ  القـــرار عرا  شـــاملاســـتوطلـــ  جملـــس األمـــن أيضـــا إىل اللجنـــة أن تنظـــر يف إجـــراء  .1
 .وو2561مل
شــاركة واســعة ومب اجتمــاع مفتــوثإطــار هــ ا االســتعرا  الشــامل، قــررت اللجنــة عقــد ظــل يف عليــ  و و 

مقـر األمـم املتحـد  يف الفـرت  ذلـك يف واملنظمـات الدوليـة املعنيـة. و لدو  األعضاء يف األمم املتحد  نافة ال
هلــ ا االجتمــاع ، وقــد نشــرت الوثيقــة اخلتاميــة 1119تشــرين األو / أكتــوبر  1أيلو /ســبتمرب إىل  71مــن 

 عل  املوق  الشبن  للجنة.
، و2933مل رقم القرار، اخت  جملس األمن 1122نيسان/أبريل  11يف ح وتالحقاً م  ه جل اجملرات و و 
أن انتشـــار األســـلحة النوويـــة والنيميائيـــة والبيولوجيـــة ووســـائل إيصـــاهلا يشـــنل مديـــداً أكـــد علـــ  ملالـــ ي 

أي ملـد  عشـر سـنوات  و2561مل رقـم مـال ابلقـرارومـدد واليـة اللجنـة املنشـا  ع و،للسال  واألمـن الـدولين
علـ  الوجـ   و2561مل رقـم تنفي  مجي  الدو  للقـرارملر  ن نون اجمللس قد أق. وب لك ي1112ح  عا  

  و.األكمل إمنا هو مهمة طويلة األجل تتطل  جهودا متصلة عل  الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية
عل  أن و القيا  ابستعراضن شاملن، لطويل عل  ضرور  صاح  األجل ا و2933رقم مل وين  القرار

إن اللجنــة كلفــت أتكيــدجل علــ  قبــل انتهــاء الواليــة. إضــافة إىل   نيهمــابعــد مخــس ســنوات و  وهلمــاجيــرى أ
 -ـــ:ب ه ا القرارمبوج  
 ،عنيةمواصلة تع ي  دورها لتيسري تقدغ املساعد  التقنية وحتسن التعاون م  املنظمات الدولية امل -2مل
 مواصلة صقل ما تب ل  من جهود تقدغ املساعد ،  -1
 و.مواصلة وض  تدابري حتقي  الشفافية -7
و 1155رقــم ملالقــرار  1121ح يــران/ يونيــ   19يف لضــرور  عمــل هــ جل اللجنــة أعتمــد جملــس األمــن و 
حـ  يصـل  و2561مل عمـاًل ابلقـرار رقـم لتتس  دائر  جمموعة اخلـرباء الداعمـة ألعمـا  اللجنـة 1121لعا  

 و تسعة خرباء.9عددهم إىل مل
لتنفيـذ القـرار    (7414املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب عماًل بالقرار رقم ): املطلب الرابع

(7111) 
وامساهـــا ابملديريـــة  1116و يف العـــا  2575أنشـــا جملـــس األمـــن هـــ جل املديريـــة مبوجـــ  القـــرار املـــرقم مل

التنفي يــة للجنــة منافحــة اإلرهــاب كبع ــة سياســية خاصــة أتخــ  توجيهامــا املتعلقــة ابلسياســات مــن جلنــة 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1810%20(2008)
http://www.un.org/ar/sc/1540/comprehensive-review/general-info.shtml
http://www.un.org/en/sc/1540/comprehensive-review/open-meetings.shtml
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1977%20(2011)
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ســها مـــدير كــل مـــا يتعلــ  بعمليــات الرصـــد، ويرتأ ، لـــدعم وتنســي  عملهــا وحتديـــدو15ملمنافحــة اإلرهــاب 
 1127و لعـا  1219تنفي ي برتبة أمن عا  مساعد، وألتية دورها مدد اجمللس عملها وفقاً لقرارجل رقـم مل

ظ  اجمللـس مـن انتشـار اإلرهـاب ـــــــــ، وكـان قـرار  ديـد عملهـا ملـا الح1123لتستمر واليتها إىل هناية العـا  
ولقــراء  مفصــلة هلــ جل املديريـــة  عصــ  والتطـــر ،يف أغلــ  دو  العــام حتديــداً تلــك الـــي ترتنــ  بــداف  الت

 -التنفي ية نتناو  دراستها فيما يل :
 أ اًل: تشكي  املديرية   الير ا

و موظفـاً يشــنل اخلـرباء القــانونين نصـف عـددهم وهــم ينلفـون بتحليــل 61هـ جل املديريــة مـن مل تتـالف
ىل جانـ  هـ ا العـدد مـوظفن أثنـن التقارير الـي تقـدمها الـدو  إىل جلنـة منافحـة اإلرهـاب، كمـا وتضـم إ

 من موظف  حقوع اإلنسان.
 -وتنقسم هينلية املديرية التنفي ية إىل:

 : مكرب الر ييم  املساعد  الر نية.4
ومن أسس عمل ه ا املنت  املقسمة إىل ثالو جمموعات جغرافية يف صور  فرع، تعمل مخسة منهـا 

بقضــــاا ومعــــايري إجــــراء التقييمــــات وتشــــارك نتائجهــــا  يف اجملــــا  التقــــ  وبصــــور  أفقيــــة لتحديــــد مــــا تعلــــ 
اجملموعــات لبعضــها الــبعا اآلخــر، إذ هــ  مســؤولة عنملقضــاا املســاعد  التقنيــة و ويــل اإلرهــاب ومراقبــة 

سلحة وإنفاذ القوانن والقضاا القانونية العامة مبا يف ذلك التشريعات وتسليم اجملرمن احلدود واالجتار ابأل
وجوان  حقوع  1115و لعا  2143انونية املتبادلة واملسائل الي مت إ رما وف  القرار رقم ملواملساعد  الق

تقــــدغ  ةاإلنســـان يف ظـــل منافحـــة اإلرهـــابو كمـــا وتتـــوىل كــــال مـــن اجملموعـــات الـــ الو واألفرقـــة اخلمســـ
 مم املتحد .إحاطاما املوج   عن نشاطاما ونتائجها إىل جلنة منافحة اإلرهاب وللدو  األعضاء يف األ

 : مكرب اإلدار   املعلومات.1
ويتــوىل هــ ا املنتــ  عملــ  بواســطة وحــدتن تــا الوحــد  املســؤولة عــن مراقبــة اجلــود  يف مســائل الدقــة 

  .التقنية واإلتساع ملا يصدر عن املديرية من و ئ ، ووحد  اإلتصاالت العامة واإلعال 
 أساليب عم  املديريةأ اًل: 

و لعـا  2143ن ملـــــــــــــــــان املرقماالي سب  للمجلس أن أصدرتا وتا القرار  ينلقرارامن غري رصد تنفي  ا
تتاب  املديرية بيان إحتياجـات الـدو  مـن املسـاعد  التقنيـة وألداء ذلـك  1112و لعا  2737و مل 2999

ضـــيفة وتســـاعد تلـــك تلجـــا إىل التقيـــيم الفصـــل  للتنفيـــ  والـــ ارات القطريـــة الـــي تـــتم مبوافقـــة احلنومـــات امل
 التقييمات يف فهم وحتديد حالة منافحة اإلرهاب حتديداً للدو  املعنية ب لك.

وتست د  املعلومات الي جتم  هل ا الغر  من أجل الدراسات األستقصائية العاملية والي بدورها تعد 
 و ئ  حتليلية ملا يتم يف ه ا اجملا  من تطور يف تلك املنافحة. 

                                                        
 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس 1115كـانون األو  / ديسـمرب   25األمم املتحد ، جملـس األمـن، رسـالة مؤرخـة  -15

 .1، صوS/2005/800وثيقة رقم مل ،و بشان منافحة اإلرهاب1112مل 2737من املنشا  عمالً ابلقرار جلنة جملس األ
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 مهماً بـدأ يظهـر علـ  قـرارات جملـس األمـن اخلاصـة ابلـ ات بتمديـد واليـة عمـل بعـا ويبدو أن حتوالً 
قـرارجل رقـم آليات  ملنافحة اإلرهاب وحتديداً هنـا واليـة عمـل املديريـة التنفي يـة ملنافحـة اإلرهـاب مـن خـال  

 مــا بــن مبــربر أنــ  أصــبح يالحــظ العالقــة، 1123لتســتمر واليتهــا إىل هنايــة العــا   1127و لعــا  1219مل
وهــ  بنظــر   وانتشــار اإلرهــاب يف أغلــ  دو  العــام حتديــداً تلــك الــي ترتنــ  بــداف  التعصــ  والتطــر مل

 إشار  م تفعل العمل  ا ح  تلك املديرية.
فيمــــا رــــ  أحــــداو الــــوالات املتحــــد  األمرينيــــة و  1112واحلقيقــــة أن الســــنوات الــــي تلــــت عــــا  

  األحــداو الــي توالــت علــ  العــراع لغايــة اللحظــة والســنوات فيمــا رــ 1117الســنوات الــي تلــت عــا  
فيمـا رـ  األحـداو  1127فيما ر  أحـداو سـورا والسـنوات الـي تلـت عـا   1122الي تلت عا  

خبصــــوص أحــــداو الــــيمن والعــــدوان  1125-1126الــــي توالــــت علــــ  ليبيــــا والســــنوات الــــي تلــــت عــــا  
  العنيــــف والتعصــــ  أصــــبح ال رشــــ  الظهــــور مرتبطــــاً الســــعودي املتحــــالف كلهــــا تشــــري إىل أن التطــــر 

ابإلرهــاب ويف أوســ  نطــاع ممنــن، بــل أن رعايــة الفنــر املتطــر  وترمجتــ  مــن كــامن إىل دينــامن  فعلـــ  
 وحقيق  وبش  أصبح مالوفاً ومقبواًل من دو  عر  العام مجيعاً  هنا راعيت  فنراً وتطرفاً وإرهاابً.

  الــدويل ومنظمتـ  املهمــة والراعـ  الرمســ  واألقـوى للقــانون الـدويل العــا  وهـ ا كلـ  دون أن حيــرك اجملتمـ
مبجلس األمن في  وهو اجلهاز ال ي تصدى ملنافحة اإلرهاب عل  حد ما أصدرجل من قرارات أي ساكن 

 يف توجي  االما  للدو  الراعية ل لك.
عــا  إىل إصــدار  25عــد مــا قــارب ورمبــا هــ ا مــا قــاد الــوالات املتحــد  األمرينيــة يف هنايــة األمــر ومــن ب

برفـ  دعـواهم  1112قانون ملجاستاو ال ي مسح لرعااها ممن كانوا ضـحية أو متضـررين مـن أحـداو عـا  
 .و14ملضد دولة اململنة العربية السعودية 

دعم جهـود العـراع الراميـة ملنافحـة ويف أحدو نشاطات املديريـة التنفي يـة للجنـة منافحـة اإلرهـاب لـ
تولـت  واخلطر ال ي تشـنل  اجملـامي  اإلرهابيـة مبـا فيهـا تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراع والشـا اإلرهاب 
 جل . وكـان هلـ1125سـبتمرب أيلو / 12أختتمتها يف  استمرت ل الثة أا وقد  ار  تقييم إىل البالد القيا  ب

  -وه :ل ار  ثالثة أهدا  رئيسية ا
افحة اإلرهاب الي نصت عليهـا قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة تقييم امت ا  العراع لتدابري من-2مل

ومن بينها التدابري الي مد  إىل وقف تدف  املقاتلن اإلرهابين األجان  عرب حدود الدو ، والي تبّناها 
  ؛1126سبتمرب  جملس األمن خال  قمت  املنعقد  يف أيلو /

ات بشـــان التـــدابري الـــي يتعـــن علـــ  العـــراع وضـــ  خارطـــة طريـــ  حتـــّدد فيهـــا جمموعـــة مـــن التوصـــي -1
اختاذهـــا بغيـــة منافحـــة اإلرهـــاب علـــ  حنـــٍو فعـــا  يتفـــ  مـــ  أفضـــل املعـــايري والقـــوانن واملمارســـات الدوليـــة 

  املعمو   ا يف ه ا الصدد؛
                                                        

26- Carmen-Cristina Cîrlig, Patryk Pawlak, Justice against sponsors of terrorism 
JASTA and its international impact, Members' Research Service, European Parliamentary 

Research Service (EPRS), Briefing October 2016,p. 1. 
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التعــّر  علــ  اجملــاالت الــي تعــود ابلنفــ  علــ  العــراع عنــد تلقيــ  مســاعدات فنيــة ترمــ  إىل تع يــ   -7
و الصـــادر مبوجـــ  البنـــد الســـاب  مـــن 1112مل 2737يف جمـــا  منافحـــة اإلرهـــاب. يتنـــاو  القـــرار قدراتـــ  

امل ــاطر الــي تتهــدد األمــن والســلم  – ولــ لك فهــو ملــ   جلميــ  الــدو  األعضــاء -مي ــاع األمــم املتحــد  
و الـــدو  األعضـــاء إىل تشـــجي  1115مل 2416الـــدولين بســـب  األعمـــا  اإلرهابيـــة؛ فيمـــا يـــدعو القـــرار 

احلــوار واختــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة ملنافحــة األنشــطة املؤججــة لألعمــا  اإلرهابيــة الــي تعّ زهــا دوافــ  
و فيهــد  إىل وقــف تــدف  املقــاتلن اإلرهــابين األجانــ  1126مل 1238التطــر  والتعصــ ؛ أمــا القــرار 

 و. عرب حدود الدو 
ـــ ا تعـــد هـــ جل تبـــاع هنـــ  شـــامل ومتنامـــل ملواجهـــة إ ة يفمهمـــالعـــراع  للمديريـــة بـــ ار املهمـــة الرمسيـــة  ل

أجنــ ت مــن خـال  العمــل مــ  اتلــف  وقــد اإلرهـاب وفقــاً ملبــاد  ســياد  القـانون مبــا فيهــا حقــوع اإلنسـان،
عقد اجتماعات م  اخلرباء من اتلف الوزارات واألقسا  واألجه  . وقد شـّدد وباملسؤولن رفيع  املستوى 

  -:الوفد عل 
د الوسائل العسنرية ووسائل إنفاذ القانون هل مية اإلرهاب، يتعن أيضًا اإلُنراط يف ن  إضافة إىل اعتماملا

 و13ملةو حوار بّناء م  اجملتمعات احمللية لتحقي  تلك الغاي

 إجراءات لجان المجلس لمحاربة التطرف العنيف: المبحث الثالث

بدء البد من اإلشار  إىل أن  لن  تنـون جلـان جملـس األمـن وفرقـ  ومديريتـ  اجـراءات معينـة يف  اربـة 
توصــيات عمليــة يف التطــر  فالبــد مــن اإلشــار  مســبقا إىل أســترياتيجية األمــم املتحــد  ذلــك أهنــا تضــمنت 

 :و18ململنافحة اإلرهاب أوال وه   أربعة جماالت رئيسية
 ىل إنتشار اإلرهاب معاجلة الظرو  املؤدية إ 
   من  اإلرهاب ومنافحت 
  بناء قدرات الدو  عل  من  اإلرهاب ومنافحت  وتع ي  دور منظومة األمم املتحد  يف ه ا الصدد 
  ضمان إحرتا  حقوع اإلنسان للجمي  وسياد  القانون أثناء منافحة اإلرهاب 

ن خــال  مســاعد  البلــدان علــ  وتضـطل  جلنــة منافحــة اإلرهــاب بــدور مهــم يف هـ جل اإلســرتاتيجية، مــ
 .و19مل تنفي  التدابري الرامية إىل تع ي  قدرما القانونية واملؤسسية عل  منافحة األنشطة اإلرهابية

مـم املتحـد  العامليـة ملنافحـة اإلرهـاب، اسـتعرا  اسـرتاتيجية األ قراراعتمدت اجلمعية العامة ابإلمجاع 
. ورحبـت اجلمعيـة العامـة 1124 وز/يولي   2ح يران/ يوني  و  71يف اجتماع االستعرا  اخلامس يوم  

                                                        
  /www.un.org/ar/sc/ctcتقرير منشور عل  موق  األنرتنت، جلنة منافحة اإلرهاب ،األمن جملس -13
 أســترياتيجية -جــدو  األعمـا ، ثقافــة السـال   مـن 223و  24األمـم املتحـد ، اجلمعيــة العامـة، الــدور  السـبعون / البنــدان  -18

ص  ،1125 و،A/70/674ملوثيقـة رقـم  ،تقرير األمن العـا  ،خطة عمل ملن  التطر  العنيف ،األمم املتحد  العاملية ملنافحة اإلرهاب
7. 

 ف اإلرهــاب، ينظــر املوقــ وملعرفــة امل يــد عــن اإلســرتاتيجية العامليــة، والتعــر  علــ  كيفيــة عمــل بقيــة أســر  األمــم املتحــد  لوقــ -19
  www.un.org/arabic/terrorism اإللنرتوين:

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/70/L.55
http://www.un.org/ar/sc/ctc/
http://www.un.org/arabic/terrorism/
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معيــة العامــة الــدو  األعضــاء بتنفيــ  توصــيات ، ووصــت اجلخبطــة عمــل األمــن العــا  ملنــ  التطــر  العنيــف
 .و71ملخطة العمل ذات الصلة، بدعم من األمم املتحد  

وللتعر  بصور  أوضح عل  اإلجراءات الي تت  ها تلـك اللجـان واملديريـة التنفي يـة نبحـ  يف ذلـك 
ــــ  ثالثــــة أوهلــــا سي صــــ  ســــينون عــــن اإلجــــراءات القانونيــــة لتلــــك اللجــــان و نيهــــا  مــــن خــــال  مطال

 ل جراءات املالية فيما يهتم ال ال  بدراسة اإلجراءات اإلدارية.
 اإلجراءات القانونية: املطلب األول

 من متابعة اإلجراءات القانونية للجان يف أعالجل يالحظ اآليت: 
 -(:4393أ اًل:اإلجراءات ال ا و ية للجنة ال رار )

ار تشــريعات تعــا مبنافحــة اإلرهــاب وذلــك انــ  ويف معظــم زارامــا للــدو  تولــت ح هــا علــ  إستصــد
إلسناد سلطات الدولة ملالقضاء، النيابة العامة، إنفاذ القانونو ما يتوج  من إختصاصات الزمة ملنافحة 
اإلرهاب بتقدغ مرتنبيها للمحاكمة، إىل جان  ح  الدو  عل  رفد قوانن العقوابت بتشريعات خاصة 

ن ال زالت تتعامل م  اإلرهاب دون أن تنص  عل  اجلرائم حتق  ذات الغر ، وقد ح  بعا الدو  مم
اإلرهابية يف قوانينها اجلنائية الوطنية يف الوقت ال ي جاء في  نتائ  إجيابيـة عـن اجلانـ  القـانوين مـن عمـل 

 .و72ملاللجنة يف دو  أخرى
 -(:4514اث يًا: اإلجراءات ال ا و ية للجنة ال رار )

مجي  الدو  عن تقدغ أي شنل من أشنا  الدعم للجهات غري التابعة أن  تن  ه ا القرار إىل  شريي
للـــدو  الـــي حتـــاو  اســـتحداو أســـلحة نوويـــة أو كيميائيـــة أو بيولوجيـــة ووســـائل إيصـــاهلا، أو احتيـــاز هـــ جل 

 األسلحة والوسائل أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلا؛
الدو ، وفقاً إلجراءاما الوطنية، ابعتماد وإنفاذ قـوانن فعالـة و أن تقو  1116مل 2561يطل  القرار 

مناســبة حتظــر علــ  أي جهــة مــن غــري الــدو  صــن  األســلحة النوويــة أو النيميائيــة أو البيولوجيــة ووســائل 
إيصـــاهلا، أو احتيازهـــا أو امتالكهـــا أو تطويرهـــا أو نقلهـــا أو حتويلهـــا أو اســـتعماهلا، ال ســـيما يف األغـــرا  

يـــة، كمـــا حيظـــر  ـــاوالت االُنـــراط يف أي مـــن األنشـــطة اآلنفـــة الـــ كر أو الضـــلوع كشـــريك فيهـــا أو اإلرهاب
ويطلــ  القــرار أيضــاً مــن الــدو  أن تقــو  ابختــاذ وإنفــاذ تــدابري فعالــة  املســاعد  علــ  القيــا   ــا أو  ويلهــا.

يولوجيـة ووســائل إيصــاهلا، لوضـ  ضــوابط  ليــة ترمـ  إىل منــ  انتشــار األسـلحة النوويــة أو النيميائيــة أو الب
بوســائل تشــمل إنشــاء ضــوابط مالئمــة تففــر  علــ  املــواد املتصــلة يف جمــاالت احلصــر والتــامن، واحلمايـــة 

 .و71ملاملادية، واحلدود وإنفاذ القانون، والتصدير والشحن العابر
                                                        

 /www.un.org/ar/counterterrorismنتائ  األجتماع منشور  عل  موق  األنرتنت  -71
موجهـة إىل األمــن لألمـم املتحــد  مـن رئــيس جلنــة  1122آب/ أغســطس  23، جملـس األمــن، رسـالة مؤرخــة املتحــد األمـم  -72

 .21، ص S/2011/463، 1122)ملو بشان منافحة اإلرهاب، وثيقة رقم 1112مل 2737جملس األمن املنشا  عمال ابلقرار 
 .مصدر ساب  ،و2561عن القرارمل أسئلة شائعة -71

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/70/674
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/70/674
http://www.un.org/ar/counterterrorism/
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 اإلجراءات املالية: املطلب الثاني
من يف منافحة اإلرهاب بعا  اور خطة األمـن تقابل اإلجراءات املالية املت    من جلان جملس األ

العــا  ملنــ  التطــر  العنيــف عنــدما أشــار يف توصــيات  فيمــا رــ  اخلطــط الوطنيــة ملنــ  اجلماعــات املتطرفــة 
 .و77ملالعنيفة واجلماعات اإلرهابية من املتاجر  ابلنفط والقط  األثرية ومن أخ  الرهائن وتلق  التربعات

عا  يف خطة العمل الي قدمها جمللس األمن ملن  التطـر  العنيـف إىل تفعيـل  وعلي  فقد أشار األمن ال
 وال ي تضمن بدورجل:  1125و لعا  1299كافة فقرات القرار الصادر عن اجمللس واملرقم مل

حترغ اإلجتار ابلنفط واملشتقات النفطية ووحدات املصايف واملواد ذات الصلة بصور  مباشر  أو مباشر   .2
وجبهــة النصــر  وكــل مــا يــرتبط بتنظــيم القاعــد  مــن األفــراد واجلماعــات واملؤسســات  مــ  تنظــيم داعــش

 والنيا ت املعينة يف قرارات اجمللس السابقة.
إل ا  الدو  بتنفل من  مواطنيها واملقيمن عل  أراضيها من احلصو  عل  أصـو  أو مـوارد أقتصـادية  .1

 باشر .ملصلحة الفئات امل كور  سلفاً وبصور  مباشر  وغري م
إل ا  مجي  الدو  وبدون إبطاء بتجميد األموا  وغريها من األصو  املالية واملوارد اإلقتصـادية العائـد   .7

للفئات أعالجل أو ملن ينوب عنهم مبا يف ذلك النفط واملنتجات النفطية ووحدات املصايف وغريهـا مـن 
صــل علــ  أيــة مــوارد لتلــك املــوارد الطبيعيــة، وكــ لك منــ  مواطنيهــا أو أي أشــ اص آخــرين مــن التح

 .1126و لعا  1242الفئات وفقاً للقرار املرقم مل
التاكيد عل  اختـاذ التـدابري الالزمـة ملنـ  وقمـ   ويـل اإلرهـاب واإلرهـابين واملنظمـات اإلرهابيـة مبـا يف  .6

ذلــك التمويـــل الـــوارد مـــن أســـت دا  العائـــدات املتاتيـــة مـــن اجلرميـــة املنظمـــة وبوســـائل مـــن م لهـــا أنتـــاج 
 .و76ململ درات وسالئفها النيميائية واإلجتار  ا عل  حنو غري مشروع ومبواصلة التعاون الدويل ا

 دارية اإلجراءات اإل: املطلب الثالث
واصــلت املديريــة التنفي يــة تقــدغ الــدعم التقــ  لــ اد  قــدرات الــدو  األعضــاء كمــا وتتــوىل كفالــة إدراج 

و 2737رتا  حقـوع اإلنســان عنـد إرتباطهــا بتنفيـ  القــرارين ملاملعلومـات ذات الصـلة بتقــارير الـدو  مــ  احـ
الصـادين عـن جملـس األمـن ملنافحـة اإلرهـاب إىل جانـ ، وتع يـ   1115و لعا  2416و مل 1112لعا  

التعـــاون مـــ  مفوضـــية األمـــم املتحـــد  حلقـــوع اإلنســـان واملقـــرر اخلـــاص جمللـــس حقـــوع اإلنســـان والنيـــا ت 
و يف اجلــ ء 2737تنفي يــة علــ  تعمــيم الو ئــ  الــي تقــد  للجنــة القــرار ملاألخرى.ويعمــل منتــ  املديريــة ال

املؤمن مـن النظـا  الشـبن  وتبـاد  املعلومـات مـ  الـدو  األعضـاء واألمانـة العامـة مـ  مواصـلة تغيـري أمسـاء 
 . كمـا يهـتم منتـ  املديريـة إبدار  قاعـد  بيا مـاو75ملاملست دمن وكلمات السر فصليا لسالمة املعلومات 

 1121ونظـم حواســيبها ويعـد مــن ضــمن ذلـك نظــا  الو ئـ  وإدار  الســجالت الــي مت حتـدي ها هنايــة عــا  

                                                        
 .24ص  ،مصدر ساب  ،...من جدو  األعما  223و  24الدور  السبعون / البندان  ،اجلمعية العامة ،املتحد األمم  -77
 .37ص  ،...، مصدر ساب 1122آب/ أغسطس  23رسالة مؤرخة  ،األمن األمم املتحد ، جملس -76
مـن رئـيس جلنـة جملـس موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن  1127آذار/ مارس  27رسالة مؤرخة  ،جملس األمناألمم املتحد ،  -75

 .22-21ص ،1127 ،وS/2013/161مل وثيقة رقم ،بشان منافحة اإلرهاب 11112و لعا  2737األمن املنشا  عمالً ابلقرار مل



 
 

121 

 13 :العدد

 

ولتحقيــ  قــدر أكــرب مــن كفــاء  عمــل الفــرع املعنيــة مبنافحــة اإلرهــاب يتــيح املنتــ  إاتحــة قاعــد  بيــا ت 
وفري   1122 و لعا 2989والقرار مل 2999و لعا  2143لفري  الرصد املشنل وف  قرار جملس األمن مل

، وفــرع منــ  اإلرهــاب التــاب  ملنتــ  األمــم 1116و لعــا  2561اخلــرباء املشــنل بقــرار جملــس األمــن رقــم مل
 املتحد  املع  ابمل درات واجلرمية.

 الخاتمة 

من بعد االنتهاء من دراسة مفاصل ا نا ه ا عن دور جلان جملس األمن ملنافحة اإلرهـاب يف  اربـة 
 -ملا يل : التطر  العنيف توصلنا

 أوال: االستنتاجات.
رغــم كــل  ــاوالت جملــس األمــن إحاطــة موضــوعة اإلرهــاب بقــرارات شــنل مــن خالهلــا جلــان اتصــة  .2

بتحقي  منافحت  وإضـافة إىل ذلـك مـا شـنل  مـن فـرع للرصـد والتحليـل كمـا وأسـتوع  اجمللـس كـل 
ن كفـيال ابلقضـاء علـ  ظـاهر  اجلهود أعالجل بتشنيل مـا يسـم  ابملديريـة التنفي يـة إال أن ذلـك م ينـ

 اإلرهاب فلقد أستمرت األعما  اإلرهابية من ساب  إىل الح .
حــ  اجمللــس رغــم كــل قراراتــ  وآليــات تنفيــ ها علــ  دور الدولــة ابملرتبــة األوىل يف منافحــة اإلرهــاب  .1

 ولنن  م يقرر مساءلتها يف حالة التغاض  عن تنفي  تلك املنافحة عل  املستوى الوط .
وبتعبـــري صـــريح عـــن حـــ   1126و لعـــا  1238، 1231يف قـــرارين فقـــط جمللـــس األمـــن وتـــا ملورد  .7

 الدو  عل  معاجلة ظاهر  التطر  العنيف كاحد أهم أسباب اإلرهاب.
نتيجـة  1126والعـراع منـ  العـا   1122يف حقيقة ما عانت  بعا الدو  كسورا حتديـداً منـ  العـا   .6

ش علـــ  بعـــا أراضـــ  الـــدولتن مـــ  مـــا حتملـــ  هـــ جل اجملـــامي  ســـيطر  اجملـــامي  اإلرهابيـــة وتنظـــيم داعـــ
والتنظيم من أفناٍر عقائدية ودينية متطرفـة م يتحـرك جملـس األمـن إلستصـدار قـراٍر واحـٍد علـ  األقـل 

 حيمل الدو  الي تعد مصدراً للفنر املتطر  مسؤولية دولية صرحية عما حدو يف ه ين البلدين.
 ثانيا: التوصيات.

ذا كـان جمللـس األمـن أن يطـور يف عمـل جلـان وفـرع ومديريـة منافحـة اإلرهـاب املشـنلة نوص   نـ  إ .2
مــن قبلــ  هلــ ا الغــر  ايــ  يشــمل املفهــو  التقليــدي واحلــدي  ل رهــاب، فالبــد لتلــك اللجــان بعــد 
إشارما بعا األسباب املؤدية إلي ، فالبـد ألن يسـتنمل هـ ا اجلهـد مـن دراسـة اإلرهـاب املبـ  علـ  

العنيف، وأن يصدر قرارا يشنل من خالل  جلنة خاصة متم مبوضوعة التطر  العنيف بنل التطر  
 أشنال  وصورجل عل  أن توىل العناية األكرب للتطر  الدي .

نقرتث أن يدعو جملس األمن إىل جلسة خاصة الدو  الي تعد مصدرا حقيقيا للفنر الدي  املتطر   .1
األوراع، هـ ا إذا م ينـن اجمللـس قـوا وجريئـا مبـا ينفـ   إىل جان  الدو  املتضرر  من ذلـك لنشـف

 إلستصدار قرارات إبدانة الدو  الداعمة ل لك الفنر بل و اسبتها.
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لألسف م جند أية جلنة من جلان اجمللس وال فرق  وال مديريت  قد نصحت وه  تتوىل ال ارات امليدانية  .7
 افحة اإلرهاب وتقد  التقارير القطرية عن مدى إلت ا  الدو  مبن

 المصادر

 :اواًل: الكتب
إبــــــراهيم عبــــــد  يــــــل، السياســــــة اجلنائيــــــة يف مواجهــــــة اإلرهــــــاب، القــــــاهر ، دار النهضــــــة العربيــــــة،  -2

 .2994القاهر ،
 .2998، عمان، األردن،2أيبد يوسف، اإلرهاب يف العاملن العري والغري، ط  -1
املراجعـــة الفنريـــة، وزار  الداخليـــة، مجهوريـــة  مــد يبـــ  ، منافحـــة اإلرهـــاب والتطـــر  و أســلوب  -7

 .1121مصر، بدون  شر، 
 :طاريحثانيًا: الرسائل واأل

ــــة  -2 منظمــــة األمــــم املتحــــد   –بــــدر الــــدين بــــو ذاب،الطــــاب  التشــــريع  لقــــرارات املنظمــــات الدولي
وزو، اجل ائــر، تيـ ي  –، رسـالة ماجسـتري، كليـة احلقـوع والعلــو  السياسـية، جامعـة مولـود معمـري -منوذجـاً 
1122. 
لونيســـ  علـــ ، آليـــات منافحـــة اإلرهـــاب الـــدويل بـــن فاعليـــة القـــانون الـــدويل وواقـــ  املمارســـات  -1

تيـــ ي وزو،  -كليــة احلقــوع والعلـــو  السياســية، جامعــة مولـــود معمــري  رســالة ماجســـتري،الدوليــة االنفرادية،
 .1121اجل ائر، 
لتطـر  وعالقتـ  ابحلاجـات النفسـية لـدى طلبـة جامعـة  مد  مود  مد أبو دوابة، االجتاجل حنـو ا -7

األزهر بغ  ، رسالة ماجستري، بر م  ماجستري علم النفس، كلية الرتبية، عماد  الدراسات العليا والبحـ  
 .1121العلم ، جامعة األزهر، غ  ، 

 ثالثًا: البحوث:
األمنيـة، مركـ  الدراسـات  أيبد فالث العمو ، مستقبل اإلرهاب يف ه ا القرن، جامعة  يف للعلـو  .2

 .1114والبحوو، الرا ، 
 رابعًا: القرارات والتقارير الدولية:

وضمان السال ، دراسة عامليـة حـو  تنفيـ  قـرار جملـس األمـن التـاب  لألمـم  من  الن اع وحتويل العدالة، .2
، هيــا  األمــم -1-194-16965-3، الــرقم الــدويل للنتــاب 1111و لعــا  2715املتحــد  رقــم مل

 .111، ص 1125، الوالات املتحد  األمرينية، 938تحد  امل
  http://wps.unwomen.oeg/enالدراسة منشور  عل  موق  األنرتنت 

 Summaryموج  عن العوامل املؤثر  يف التطر  العنيف  USAID الوكالة األمرينية للتنمية الدولية .1
of Factors Affecting Violent Extremism ،1125. 

http://wps.unwomen.oeg/en
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أســترياتيجية  –األمــم املتحــد ، اجلمعيــة العامــة، تقريــر األمــن العــا ، خطــة عمــل ملنــ  التطــر  العنيــف .7
مـن جـدو  األعمـا ،  223، 24األمم املتحد  العاملية ملنافحة اإلرهاب، الدور  السـبعون، البنـدان 

 .1125و، A/70/674وثيقة رقم مل
و، S/PRST/3013/5جملــــس األمــــن، بيــــان مــــن رئــــيس جملــــس األمــــن، وثيقــــة رقــــم ملاألمــــم املتحــــد ،  .6

1127. 
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  1125شـــباط / فربايـــر  28األمـــم املتحـــد ، جملـــس األمـــن، رســـالة مؤرخـــة  .5

بشــان اإلرهــاب،  1112و لعــا  2737األمــن مــن رئيســة جلنــة جملــس األمــن املنشــا  عمــال ابلقــرار مل
 و.S/ 2015/123وثيقة رقم مل

مــن  7و1األمــم املتحــد ، اجلمعيــة العامــة، جملــس حقــوع اإلنســان الــدور  ال امنــة والعشــرون، البنــدان  .4
جــدو  األعمــا ، التقريــر الســنوي ملفــو  األمــم املتحــد  الســام  حلقــوع اإلنســان وتقــارير املفوضــية 

قتصــــــادية الســــــامية واألمــــــن العــــــا ، تع يــــــ  ويبايــــــة مجيــــــ  حقــــــوع اإلنســــــان، املدنيــــــة والسياســــــية واال
واالجتماعيـــة وال قافيـــة، مبـــا يف ذلـــك احلـــ  يف التنميـــة، تقريـــر مفـــو  األمـــم املتحـــد  الســـام  حلقـــوع 
اإلنســان بشــان يبايــة حقــوع اإلنســان واحلــرات األساســية يف ســياع منافحــة اإلرهــاب، وثيقــة رقــم 

  .1126و، A/HRC/28/28مل
الـدليل . 1124علم حو  من  التطر  العنيـف،األمم املتحد  للرتبية والعلو  وال قافة، دليل املمنظمة  .3

  http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-arمنشور عل  موق  االنرتنت 
 6152يف جلسـت   و الـ ي أختـ جل جملـس األمـن2999مل 2143األمم املتحد ، جملس األمن، القـرار  .8

 .2999و، S/RES/1267، وثيقة رقم مل2999تشرين األو  / أكتوبر  25املعقود  يف 
و الـــ ي أختــ جل جملـــس األمـــن يف جلســـت  1122لعـــا  مل 2989األمــم املتحـــد ، جملـــس األمــن، القـــرار  .9

 .1122و، S/RES/1989، وثيقة رقم مل1122ح يران / يوني   23يف  4553
و الـــ ي أختـــ جل جملـــس األمـــن يف جلســـت  1125لعـــا  مل 1157،القـــرار األمـــم املتحـــد ، جملـــس األمن .21

 .1125و، S/RES/2253كانون األو  / ديسمرب، وثيقة رقم مل  23املعقود  يف  3583
كـانون   23املعقود  يف  4163ال ي أخت جل يف جلست   1119و لعا  2916قرار جملس األمن رقم مل .22

 .1119و، S/RES/1904،وثيقة رقم مل1119األو  / ديسمرب 
الـــ ي أختــ جل جملـــس األمـــن يف جلســـت   1116و لعـــا  2561األمــم املتحـــد ، جملـــس األمــن، القـــرار مل .21

 و.S/RES/1540 (2004)، وثيقة رقم مل1116نيسان / أبريل  18، املعقود  يف 6954
 :2561جلنة جملس األمن املشنلة ابلقرار التقارير  .27

(A)www.vertic.org/media/assets/nim.../UNSCR_1540_Report_2008_AR.pd

f (B) www.vertic.org/...docs/.../UNSCR_1540_Report_2011_AR.pdf  

http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-ar
http://www.vertic.org/media/assets/nim.../UNSCR_1540_Report_2008_AR.pdf
http://www.vertic.org/media/assets/nim.../UNSCR_1540_Report_2008_AR.pdf
http://www.vertic.org/...docs/.../UNSCR_1540_Report_2011_AR.pdf
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موجهــة إىل رئــيس  1115كــانون األو  / ديســمرب   25األمــم املتحــد ، جملــس األمــن، رســالة مؤرخــة  .26
و بشــان منافحــة 1112مل 2737جملــس األمــن مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــا  عمــاًل ابلقــرار 

 و.S/2005/800اإلرهاب، وثيقة رقم مل
  /www.un.org/ar/sc/ctcة اإلرهاب، تقرير منشور عل  موق  األنرتنت جملس األمن، جلنة منافح .25
مــن جــدو  األعمــا ، ثقافــة  223و  24األمــم املتحــد ، اجلمعيــة العامــة، الــدور  الســبعون / البنــدان  .24

اإلرهــاب، خطــة عمــل ملنــ  التطــر  العنيــف، أســترياتيجية األمــم املتحــد  العامليــة ملنافحــة  -الســال  
 .1125و، A/70/674تقرير األمن العا ، وثيقة رقم مل

وملعرفــة امل يــد عــن اإلســرتاتيجية العامليــة، والتعــر  علــ  كيفيــة عمــل بقيــة أســر  األمــم املتحــد  لوقــف  .23
 www.un.org/arabic/terrorism اإلرهــــــــــــاب، ينظــــــــــــر املوقــــــــــــ  اإللنــــــــــــرتوين:
www.un.org/ar/counterterrorism/  

 تقرير األمن العا  عن خطر استفاد  اإلرهابين من اجلرمية املنظمـة عـرباألمم املتحد ، جملس األمن،  .28
  .1125، وS/2015/366الوطنية، وثيقة رقم مل

 خامسًا: املصادر األجنبية:  
1. OSCE Human Dimension Implementation Conference Warsaw, 21 

September- 2 October 2015 Working session 8: Rule of Law 

Contribution of the Council of Europe, Council of Europe/OSCE Co-

operation Regarding the Fight against Terrorism September 2014-

September 2015,HDIM.IO/139/15, 25 September 2015. 
2. Carmen-Cristina Cîrlig, Patryk Pawlak, Justice against sponsors of 

terrorism JASTA and its international impact, Members' Research 

Service, European Parliamentary Research Service (EPRS), Briefing 

October 2016. 
3. Soeren Kern, Austria Passes Reforms 1912 Islam Law,American 

Renaissance, 2015.  

 ا  منشور عل  موق  األنرتنت 
www.gatestoneinstitute.org/5277/austria-reforms-islam-law  

4. European Parliamentary Research Service,Foreign Fighters and 

European Responses, Posted by Members' Research Service ⋅ 

January 28, 2015 ⋅ 4 Comments area of freedom security and justice, 

EU fight against crime, Foreign Affairs, Jihad, keysources, terrorism.  

-epthinktank.eu/2015/.../foreign   دراسة قانونية ألعضاء خدمة األااو يف اإلحتاد األوروي 

fighters-and-european-responses/  
5. Charles Lister, Returning Foreign Fighters: Criminalization or 

Reintegration? Brookings Doha Center, 2015.  

http://www.un.org/ar/sc/ctc/
http://www.un.org/arabic/terrorism/
http://www.un.org/ar/counterterrorism/
http://www.gatestoneinstitute.org/5277/austria-reforms-islam-law
http://epthinktank.eu/author/eprsdiraproductsupport/
http://epthinktank.eu/2015/01/28/foreign-fighters-and-european-responses/#comments
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  ا  منشور عل  موق  األنرتنت
https://www.brookings.edu/wp-content/.../En-Fighters-Web.pdf 
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 (المرتضى والشيخ الطوسي سيدعند ال) الواحدالخبر حجية 

The Authenticity of the one-person news (By AL-

Murtadha, AL-Tussi)        
                                L. Hasan Kh. Idbeis(1) حسن خالد دبيس م.

 خمصة البحث

مــ    --ودعــوى الشــيخ الطوســ أنــ  ال يبعــد وقــوع م ــل هــ ا التــداف  بــن دعــوى الســيد املرتضــ  
كوهنما معاصرين خبريين مب ه  االصحاب يف العمل خبرب الواحد، فنم من مسالة فرعية وق  االختال  
بينهما يف دعوى االمجاع فيها، م  ان املسالة الفرعية أوىل عند م ه  االصحاب لوقوع االختال  فيها، 

لبــا ابخلصــوص، و قــد يتفــ  دعــوال االمجــاع فمالحظــة الن املســالة الفرعيــة معنونــ  يف النتــ  مفــ   ــا غا
قواعــد االصــحاب واملســائل االصــولية م تنــن معنونــ  يف كتــبهم، امنــا املعلــو  مــن حــاهلم اهنــم عملــوا  خبــار 

 فوفــا ابلقرينــة عنــدهم خبــال  مــا طرحــوجل علــ  مــا يدعيــ   اوطرحــوا اخبــارا، فلعــل وجــ  عملهــم كونــ  متــواتر 
  ا صرث ب  يف كالم ، من أن األخبار املودعة يف النت  بطري  االحاد متواتر عل  م --السيد املرتض  

 قرتاهنا ابلقرائن.أن العمل ابألخيار ال --أو  فوفة ابلقرائن، أما الشيخ الطوس 
Abstract 
The access the scramble among Mr.Murtada and Mr.Tusi in work news 

fact. 

Of l matter sub first when mates of the difference in because the sub-

issues addressed in the book; the Mufti often privacy. 

The matters that the saxparser in the books in monounsaturated or 

fraught with para. 

                                                        
  --العلو  االسالمية / جامعة اهل البيت كلية -2



 
 

124 

 13 :العدد

 
Or sheikh Tusi that the work by strand evidence. 

 المقدمة

، ومــا --وج  الـ ي تضــمن اخلــرب الواحـد عنــد الســيد املرتضـ  والشــيخ الطوســ ان هـ ا البحــ  املــ
 هل ا املوضوع من اتية وما ل  من أتثري كبري ىف معرفة احوا  روا  االخبار.

وقد ازدادت اتية ه ا املوضوع ملاخلرب الواحدو يف امل اه  اإلسالمية، إذ ان هناك بعا روا  االخبار 
 ال يعتمد عل  روايت ، وفيهم اجملهو  وغري ذلك.يؤخ  بروايتهم، وبعضهم 

لـ لك جيــ  الوقـو  علــ  احــوا  الـ ين ينقلــون االخبـار إلينــا، والــ ي يتعـن علــ  كـل فقيــ  ان ينــون 
ملماً   ا العلم، وه ا العلم يبح  عن حا  ال ي نقل اخلرب من حي  اتصاف  بشروط قبو  اخلرب الراوي 

 .أو عد  قبول 
دعتنا اىل اخلو  يف غمارجل اتية اخلرب الواحد ألن  يشغل حي اً كبرياً من أحادي   و من االسباب الي

وال ي نقلـ  الـروا  يف النتـ  االربعـة، وملـا لـ  االثـر البـال  يف فهـم دالالت األحاديـ   --املعصومن 
 واحنامها، واختال  الفقهاء يف االخ  او الرد ب .

 أما املباح  الي تعرضنا هلا، فه :
 بح  االو : يف تعريف اخلرب الواحد وتقسيمات امل

واشـــتمل علـــ  مطلبـــن، أمـــا املطلـــ  االو : فنـــان يف تعريـــف اخلـــرب الواحـــد لغـــة اصـــطالحا وانواعـــ  
وشرائط الراوي، وأما املطل  ال اين: فقد أابن التقسيم الرابع  لل رب، والفرع بن اخلرب واحلدي ، وشرائط 

 حجية اخلرب.
 دلة احلجية يف اخلرب الواحدواملبح  ال اين: أ

فقد تضمن عل  مطلبن، تناو  املطل  االو : أدلة حجية اخلـرب الواحـد، واملطلـ  ال ـاين: أدلـة عـد  
 حجية اخلرب.

أربعــة  واملبحــ  ال الــ : يف خــرب الواحــد وحجيتــ  عنــد الســيد املرتضــ  والشــيخ الطوســ  واشــتمل علــ 
خرب الواحد، وأما املطل  ال اين: فقد أوضح حجيـة خـرب  مطال ، املطل  االو : رأي السيد املرتض  يف

الواحد عند السيد املرتض  وأما املطل  ال ال ، تناو  رأي الشيخ الطوس  يف خرب الواحد، وأابن املطل  
 الراب : حجية خرب الواحد عند الشيخ الطوس .

 وكان البح  مشفوعا خبا ة واملصادر.
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 وتقسيماته تعريف الخبر الواحد: المبحث األول

 املطلب األول: خرب الواحد لغة واصطالحا

 ا   لغة: 
اخلرب: معرو ، اخرب بن ا وك ا أو أخربت ب ، وتقو  العرب ملهل من جائبـ  خـربو أي هـل مـن خـرب 
جيوب البالد فيج ء مـن منـان بعيـد، وختـرب القـو  بيـنهم خـرب ، إذا اشـرتوا شـا  فـ اوها واقتسـموا حلمهـا، 

 .و1ملالسهلة فيها حجرجل و حفارواخلبار: األر  
الواحــد لغــة: أحــد يف أمســاء ت احلســا، األحــد وهـــو الفــرد الــ ي م يــ   وحــدجل وم ينــن معــ  أخـــرجل، 
واألحد: مبعا الواحد وهو أو  العدد، أحاد وآحاد غري مصروفن ألهنما معدوالن يف اللفظ واملعا مجيعا، 

 .و7ملمبا في واألحد من األا  معرو ، تقو  مض  األحد 
 واآلحاد: مج  أحد مبعا الواحد، و هو ما يروي  ش   واحد.

 ا   اصطمحا:
 هو احلدي  ال ي م جيم  شروط املتواتر.

 و6ملإخبار األحاد: األحادي  الي م تتوفر فيها شروط ملاحلدي  املتواترو
 اخلرب: كال  يفيد بنفس  نسبة أمر إىل أمر نفسيا أو ثباات.

: هو ما يفيد الظن وان تعدد امل رب وهو حجة يف الشرع خالفا للسـيد املرتضـ  وجلماعـة اخلرب الواحد
 و5مللنا: ملابن زهر ، والطربس . وبن إدريس. وغريهمو

 السند: لغة معناجل: املعتمد. يقا  فالن سند. اي معتمد. وك لك مارتف  من االر .
هـــو مســـند. ومســـ  كـــ لك الن  واجلمـــ : اســـناد ال ينســـر علـــ  غـــري ذلـــك. وكـــل اســـندت إل ـــ  شـــيئا

 احلدي  يستند إلي  ويعتمد علي .
 .و4ملوالسند اصطالحا: هو االخبار عن طري  املنت، أي: الرجا  املوصلة للمنت

 أ واع ا  :
 ـ املشهور.2
 ـ الع ي .۲

                                                        
تعليـ :  .  1115هــ  2614. ط. األويل ـ 684 ــ685 . ص2ج أي بنـر  مـد بـن احلسـن بـن دريـد االزدي. مجهـر  اللغـة. -1
 لبنان ـوت ري م مشسی الدين. دار النت  العلمية: بيابراه

 .هـ. نشر أدب احلوز  2615ـ . ط. األوىل 85ـ  87. ص ۳بن منظور. لسان العرب. جا -7
ـ : دمشـ  ري. دار بـن ث ـ  ۲۰۰۲هــ  2618 ـاالولـی  .. ط۱  وفنونـ . جيد عبـد املاجـد الغـروي. موسـوعة علـو  احلـديسـ -6

 وت.ري ب
 .. ط. ال انية111العالمة احلل . مبادى الوصو  إىل علم األصو . ص  -5
ـ   . مطبعــة: الــران ۲۰۰۲ هـــ2671ـ ط االولــی  .۱۲املــداخل اىل دراســة علــو  احلــدي . ســيد عبــد املاجــد الغــروي. ص  -4
 والتوزي .لبنان. ابن ك ري للطباعة والنسر ـ بريوت 
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 ـ الفرد.۳
 ـ الغري .6

 ويقا  لنل واحد منها خرب واحد.
 قل  فيؤخ  ب .فاألو : يغل  عل  الظن صدع اخلرب ل بوت صدع  

 وال اين: يغل  عل  الظن ك ب اخلرب ل بوت ك ب  قل  فيطرث.
وال الــ : إن وجــد قرينــة ملأي صــفة أو حالــةو تلحقــ   حــد القســمن التحــ ، وإال فيتوقــف فيــ ، فــإذا 

 .و3ملتوقف عن العمل ب  وصار ثاملردود، ال ل بوت صفة الرد وبل لنون  م توجد في  صفة توج  القبو 
 الرا ي: رائط 

 يشرتط كون الراوي: ابلغا، عاقال، مسلما، عدال، ضابطا.
فال تقبل رواية الصي ألن  م ينن ممي ا م حيصـل الظـن بقولـ ، وان كـان مميـ ا، علـم نفـ  احلـرج عنـ  مـ  
النـ ب فــال ميتنــ  منــ . إي إن الصــي املميــ  م يعلــم انـ  يعاقــ  إذا كــ ب يف األخبــار فــال ينــون متحــرزا. 

وايتــ ، لــو كــان صــبيا وقــت التحميــل ملزمــان مســاع اخلــربو وابلغــا وقــت االراء ملزمــان نقلــ  اخلــرب إىل وتقبــل ر 
الغريو والنافر ال تقبل روايت  سواء كان م هب  جواز الن ب أو ال. ألن  فاس  والفاس  مردود الرواية وال 

ََهاَلٍة َا أَيُـَّها الب ،يَن آَمنفوا إ،ن تقبل رواية الفاس  لالية النرمية:  يبفوا قـَْوماً جب، َجاءَكفْم فَاس،   ب،نَـَبٍإ فـَتَـبَـيـبنفوا َأن تفص،
 و8ملَما فـََعْلتفْم َ د،م،نَ   فـَتفْصب،حفوا َعَل 

وال تقبل رواية اجملهو  حال  خالفا ألي حنيفة، الن عد  الفس  شرط يف الرواية وهو جمهو ، واجلهل 
ـــة  ابلشـــرط يســـتل   اجلهـــل ابملشـــروط واألك ـــرون علـــ  أن جمهـــو  احلـــا  ال يقبـــل، والبـــد مـــن معرفـــة، عدال

 .و9ملوت كيت 
 وللعمل خبرب الواحد يف ه ا ال مان شرائط جيمعها:

 وجود اخلرب يف النت  املعتمد  للشيعة. كالنايف والفقي  والته ي  وحنوها.
 م  عمل مج  منهم ب ، من غري رد ظاهر.

 وال معارضة ملا هو أقوى من .
الراوي عدال أ  ال، وسواء كانت الرواية مسندجل صحيحة أو حسن ، أو موثقة أو وضـعيفة، سواء ثان 

أو  و22ملأو معنعنة أو مننر  و21ملاس  االصطالث أو مرسلة أو مرفوعة أو موقوفة أو منقطعة، أو معضلة،
 غــري معللــة، ومضــطربة، أو مدرجــة أو معلقــة أو مشــهور  أو غريبــة أو ع يــ   أو مسلســلة أو مقطوعــة، إىل

 ذلك من االصطالحات.
                                                        

 .254ـ  255 . ص۱موسوعة علو  احلدي  وفنون . عبد املاجد الغروي. ج  -3
 .4سور  احلجرات:  -8
 .119ـ  111العالمة احلل . مبادى الوصو  إىل علم األصو . ص  -9

 .119ـ  111. ص املصدر الساب  احلل ، العالمة -21
 .119ـ  111. ص املصدر الساب  -22
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 والقو : تنون ابعتبار العدالة والورع والشهر  وعمل األك ر.
ـــة  وتعـــر  عدالـــة الـــراوي يف هـــ ا ال مـــان ومـــا ضـــاهاجل. وكـــ ا اعـــد ليتـــ ، وورعـــ ، واورعيتـــ  بت كيـــة العدال

 املشهور .
والنجاشـــ  وقـــد احنصـــر امل كـــ  واجلـــارث يف الشـــيخ الطوســـ  والنشـــ . وابـــن الغضـــائري وابـــن طـــاووس 

 والعالمة و مد بن شهر أشوب وابن داود.
 ورمبا توجد الت كية واجلرث لغريهم أيضا يف كت  احلدي  من الحيضرجل الفقي  والنايف وغريها

 والظاهر: االكتفاء ابلواحد يف اجلرث والتعديل، واو م ي كر السب  وم  تعار  اجلرث والتعديل:
 اجلم  بينهما. فقد قيل: بتقدغ اجلرث، ألن  ب  حيصل

 .و21ملوالظاهر: الرتجيح ابلقرائن. إن أمنن. وإال فالتوقف
 املطلب الثاني: التقسيم الرباعي للخرب

 تقسم األحادي  الوارد  يف ابب االحنا  اىل أقسا  اربعة طب  مي ان الو قة ه :
 وهو اخلرب ال ي رواجل عدو  اماميون يف ثل الطبقات. :اخلرب الصحيح -2
 اخلرب املوثوع: وهو اخلرب ال ي روات  كلهم أو بعضهم من غري االمامية لننهم ثقات. -1
اخلرب احلسن: و هو اخلرب ال ي روات  كلهم أو بعضهم من االمامية و لنن م ين  علماء الرجا   -7

 علــ  تــوثيقهم بعبــار  الو قــة وان ذكــروا هلــم اوصــافا تــد  علــ  مــدحهم وعلــو منــانتهم، مــن قبيــل وصــف
 الراوي  ن  ملخريو أو ملصاحلو أو ملحسن احلا و، وحنو ذلك.

اخلـرب الضـعيف: وهـو اخلـرب الــ ي رواتـ  كلهـم أو بعضـهم جمهولــون، أو صـرث علمـاء الرجـا  بعــد   -6
 .و27ملو قتهم

وتعر  و قة رجا  السند من خال  مراجعة كت  الرجا  املعتمد  الي ذكرت أحوا  رجـا  احلـدي  
لفسـ  وصـحة االعتقـاد وفسـادجل ومصـاحبة املعصـو  وعـدمها، ومـن أهـم كتـ  الرجـا  من حيـ  العدالـة وا

 الي مينن اعتمادها يف معرفة أحوا  الرجا :
 .--رجا  النجاش : وهو الشيخ اجلليل أيبد بن عل  بن العباس املعاصر للشيخ الطوس   -2
لسـل الـ م  لنـل حسـ  التس --االئمـة و رجا  الشيخ الطوسـ : ومجـ  فيـ  اصـحاب النـي  -1
 .و26ملمعصو 
 هـو 2627معجم رجا  احلدي ، السيد اي القاسم اخلوين مل -۳

                                                        
ـــ 244صـــو  الفقـــ . ص أة يف يـــ. الوافـهـــ ۱۲۱ بـــن  مـــد اخلراســـاين للفاضـــل التـــوين عبـــدت -21 هــــ.  2625ة يـــ. ط ال ان243ـ

  : السيد  مد حسن النشمريي. نشر جمم  الفنر االسالم . مطبعة: تب  هو .يحتق
 .3علم احلدي  و الدراية، جعفر السبحاين، ص  -27
ـــ247. ص۱ خ فاضـــل الصـــفار. جيالفقـــ  و قواعـــد االســـتنباط الشـــ اصـــو  -26  . دار  11122هــــ  2671. ط االولـــی 246ـ

 لبنان. ـوت ري الفکر االسالم  ب
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 الفرق بني احلديث  ا  :
 اخلرب مراد  للحدي  أي معناتا واحد. -2
 . واخلرب ما جاء عن غريجل.--اخلرب مغاير للحدي . الن احلدي  هو ما جاء عن الني  -1
. واخلـرب مـا جـاء عنـ  او عـن --اخلرب أعم من احلدي : أي أن احلدي  ما جـاء عـن النـي  -7
 .و25ملغريجل

  رائط حجية ة  الواحد:
إن خرب الواحد ال يفيد  العلم مبفـادجل كـاخلرب املتـواتر أو احملفـو  ابلقـرائن القطعيـة، وامنـا يفيـد  الظـن، 

نـا يابخلرب الواحـد اسـتفد  أن الظـن أعتـربجل الشـارع حجـة علولنن حي  أن االدلة قامت عل  ل و  العمل 
ينبغـــ  االخـــ  بـــ ، ومعـــا ذلـــك أن الشـــارع اعتـــرب الظـــن احلاصـــل مـــن اخلـــرب الواحـــد مبن لـــة العلـــم فـــال جيـــوز 

َن االفت ، فتنون ه جل االدلة مقيد  إلطالقات أدلة حرمة العمل ابلظن كقول  تعاىل:  إ،نب الظبنب اَل يـفْغ ، م،
حلَْ ّ، َشْيئاً ا

إ،ن يـَتبب،عفوَن إ،الب الظبنب َوإ،ْن هفْم إ،الب َرْرفصفونَ وقول  تعاىل:  و24مل
أو أهنا ارجـة لل ـرب الواحـد  و23مل

املعترب عن دائر  الظن، وتدخل  يف دائر  العلم من حي  وجوب العمل واالعتبار، وهو ما يعرب عنـ  ابلعلـم 
 التعبدي.

ومن الواضح أن  ليس كل خرب واحد اعتربجل الشارع حجة، بل اخلرب ال ي استوىف شرائط احلجية، ومن 
، اذ لــيس كــل خــرب صــادر --أهــم شــرائط احلجيــة هــو االطمئنــان والو قــة بصــدور اخلــرب عــن املعصــو  

 .و28ملعن كل أحد حجة ال غري
 أدلة الحجية في الخبر الواحد: المبحث الثاني

 االوىل: أدلة حجية الخرب الواحداملطلب 
ذهــ  أك ـــر علمـــاء االســـال  اىل حجيـــة خـــرب الواحــد، واســـتدلوا علـــ  ذلـــك ابألدلـــة االربعـــة، وأتهـــا: 

 النتاب والسنة والعقل.
 الكراب -أ ال 

 ومن أهم ما استدلوا ب :
ــ   اآليــة االوىل: قولــ  تعــاىل:  ََهالَــٍة َا أَيُـَّهــا البــ ،يَن آَمنفــوا إ،ن َجــاءَكفْم فَاس، ــيبفوا قـَْومــاً جب، ب،نَـَبــٍإ فـَتَـبَـيـبنفــوا َأن تفص،

 :و11ملومينن االستدال   ا من و جهتن و29ملَما فـََعْلتفْم َ د،م،نَ   فـَتفْصب،حفوا َعَل 

                                                        
  .1119 ـه 2671االولی:  ـ. ط ۱۱د عبد املاجد الغوري. ص ي . سياملدخل الی دراسة علو  احلد -25
 21سور  احلجرات:  -24
 224سور  االنعا :  -23
 . ۲۰۱۱هـ  2671ة: يال ان . ط257ـ251. ص ۱خ فاضل الصفارجل جيأصو  الفق  وقاعد االستنباط الش -28
 .4/ احلجرات -29
 .268-263ص2ج،الشيخ فاضل الصفار،وقواعد االستنباط اصو  الفق  -11
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االوىل: مفهــو  الشــرط، فــان منطــوع األيــة د  علــ  وجــوب التبــن مــن اخلــرب الــ ي أييت بــ  الفاســ ، 
رب ال جيـ  التبـن منـ ، وعــد  وجـوب التبـن معنـاجل لــ و  التصـدي  بـ  وهــو ومفهـو  ان العـاد  إذا جـاء ابخلــ

 معا احلجية، واملراد من العاد  يف اخلرب هو من ال ين ب يف أخبارجل وهو ال قة.
ال انيــة: مفهــو  التعليــل، فــان االيــة عللــت وجــوب التبــن مــن خــرب الفاســ  بعــد  اصــابة قــو  جبهالــة، 

 فيالزم  الندامة واالسف.
ومعا ذلك أن االعتماد عل  خرب الفس  والتصدي  ب  يوج  الوقوع ابلندامة واجلهل ومفهو  أن كل 

 ما ال يوج  الندامة يصح االعتماد عل  ، ومن ه ا القبيل خرب العاد  ينون حجة.
نفوَن ل،يَـْنف،رفوا َكافبًة فـََلْواَل نـََفرَ اآلية ال انية: قول  تعاىل:  نـْهفْم طَائ،َفة  ل،يَـتَـَفقبهفوا  َوَما َكاَن اْلمفْؤم، م،ن كفلّ، ف،ْرَقٍة م،

 .و12ملو211يف، الدّ،ين، َول،يفن ،رفوا قـَْوَمهفْم إ،َذا َرَجعفوا إ،لَْيه،ْم َلَعلبهفْم حَيَْ رفوَنمل
فان األية حس  منطوقها قسمت الصحابة اىل قسمن: جماهـدون ومتفقهـون، وملـا يـ ه  اجملاهـدون 

فــة يف املدينــة تتفقــ  وتــتعلم االحنــا ، فــاذا رجــ  اجملاهــدون مــن اجلهــاد يعلمــوهنم مــا اىل اجلهــاد تبقــ  طائ
أخـ وجل مـن العلـم، تــد  اسـ  مفهومهمـا علــ  حجيـة خـرب الواحــد مـن جهـة املالزمــة بـن وجـوب التفقــ  
واالنــ ار ووجــوب القبــو  مــنهم، فانــ  إذا وجــ  االنــ ار وم جيــ  القبــو  كــان االمــر ابإلنــ ار لغــوا، وهــو 

 ابطل.
وتعلمـ  مـن االحکـا ، وهـو  --ومـن الواضـح ان كـل منـ ر مـنهم ينقـل لغـريجل مـا مسعـ  مـن النـي 

 .و11ملخرب واحد، فيد  علی حجية خرب الواحد
ب َويـَقفولفوَن هفَو أفذفن  قفْل أفذفنف َخرْيٍ لَ اآلية ال ال ة: أية االذن يف سور  التوبة:  نـْهفمف الب ،يَن يـفْؤذفوَن النبي، نفْم َوم،

ن،َن َوَريْبَة  ل،لب ،يَن آَمنفوا م،ننفْم َوالب ،يَن يـفْؤذفوَن َرسفوَ  اَّللّ، هَلفمْ  َّللّ، َويـفْؤم،نف ل،ْلمفْؤم،  .و17مل َعَ اب  أَل،يم  يـفْؤم،نف اب،
فقد نقل  الشيخ  ن  سبحان  مدث رسول  بتصديق  للمؤمنن، بل قرن  ابلتصدي  ابي جل ذكرجل، فاذا  

   حسنا ينون واجبا.كان التصدي
وي يد يف تقري  االستدال  وضوحا ما رواجل يف النايف: أن  كان إلمساعيل بـن أي عبـد ت د نـري وأراد 
رجــل مــن قــريش أن رــرج اىل الــيمن، فقــا  لــ  أبــو عبــد ت: ملابــ  أمــا بلغــك انــ  يشــرب اخلمــر و قــا : 

يقـو  يصـدع  يـؤمن ابي ويـؤمن للمـؤمنن : مسعت الناس يقولـون: فقـا : ملابـ  ان ت عـ  وجـل يقـو 
 .و16ملت ويصدع للمؤمنن، فاذا شهد عندك املسلمون فصدقهم وال أتمن من شارب اخلمرو

 وأورد عل  االستدال    جل اآلية:
ـ ان املراد من االذن السري  التصدي ، واالعتقاد بنل ما يسم ، فمدح  اسن ظن  ابملؤمنن وعد  2

 فالعمل بقوهلم العتقادجل بصدق ، وأين هو من العمل دون االعتقاد امامهم، 

                                                        
 .211التوبة:  -12
 . ۲۰۱۱هـ  2671ة يال ان ـط  268ـ263 . ص۱ خ فاضل الصفار. جياصو  الفق  و قواعد االستنباط الش -11
 .42التوبة:  -17
 .735ص  28ج،احلر العامل  ،وسائل الشيعة .195ص 3ج ،الکلي  ،الکايف -16
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 : أن تفســري االذن بســري  االعتقــاد لــيس مــن احملاســن، ألنــ  أشــب  ابلقطــاع، أضــيف اىل يــيالحــظ عل
 ذلك أن  رمبا ال مينن االعتقاد بنل ما مس  إذا استل   اخلربان االعتقاد ابملتضادين.

الية يف مرحلة النال  من دون جتاوز عن  اىل القل  فضال عن العمل، ان املراد من التصدي  يف ا -1
 واىل ه ا يرج  ما قلنا:

مــن أن املــراد مــن التصــدي ، التصــدي  امل ــربي، ال التصــدي  اخلــربي، ويشــهد لــ  كــال  االمــا  لولــدجل 
لـو  نـن  امساعيل، حي  أمرجل بتصدي  الناس، وليس املراد تصدي  الناس يف مورد القرشـ  جـدا علـ  حنـو

 .و15ملاالما  أجري عل   احلد بل احل ر من  والعمل عل  وف  االحتياط و عد  دف  املا  إلي 
 السنة  -اث يا 

 وقد دلت عل  حجية أخبار االحاد رواات متعدد :
قا : قلـت ال اكـاد أصـل إليـك عـن كـل  --رواية عبد الع ي  بن املهتدي عن االما  الرضا  :منها

-معام دي ، أفيونس بن عبد الريبن ثقة آخ  عن  ما أحتاج إل   من معام دي   فقـا ما أحتاج إل   من 
 .و14ململنعمو -

 --وه جل الرواية تد  عل  أن حجية خرب ال قـة مفـروغ منـ  عنـد السـائل. لـ ا سـا  االمـا  الرضـا 
 .عن و قة يونس و عدم  ال عن جواز االعتماد عل  خرب ال قة، فاجاب االما  عن و قت 

 ويالحظ علي :
 اوال: ان  لوال ان ينون خرب ال قة حجة لوج  السؤا  عن حجية خرب ال قة ال عن و قة الش  .

عبد الع يـ  مـن االعتمـاد علـ  خـرب يـونس  -- نيا: ولوال أن ينون خرب ال قة حجة لنه  االما  
 لنون  خرب ثقة، وهو من أخبار االحاد.

خــ  االحنــا  مــنهم، كــالتوقي  الشــريف الــوارد اروا  احلــدي  و  ومنهــا: مــا د  علــ  وجــوب الرجــوع اىل
: ملوأمـــا احلـــوادو الواقعــة فـــارجعوا فيهـــا اىل روا  -عجـــل ت تعــاىل فرجـــ  الشــريف-عــن مـــوال  صــاح  االمـــر 

 حدي نا فاهنم حجي علينم وأ  حجة ت عليهمو وه  صرحية يف حجية الرواية الوارد  عن الراوي املعترب.
ثـان يرسـل املبلغـن،   --ابلتواتر الدا  عل  أنـ   --ة العملية الوارد  عن رسو  وأن السن

-وينص  القضا  واالمراء وهم آحاد، وثان ينلف املسلمن ابألخ  عنهم والقبـو  مبـا ينقلونـ  عـن النـي 
من تعاليم وأحنا ، ولـوال أن ينـون خـرب الواحـد حجـة ملـا كـان هـ ا االرسـا  وتنليـف املسـلمن  -

 .و13ملتباع  صوااباب
 :و18مل ويشهد ل لك شاهدان، والقو  للشيخ الصفار

                                                        
 االولی. ـ، ط153ـ154، ص۱ العالمة جعفر السبحاين، ارشاد العقو  الی مباح  االصو ، ج -15
 .268ص  13  وسائل الشيعة، احلر العامل ، ج -14
 .269 ص 2 اصو  الفقة و قاعد  االستنباط، الشيخ فاضل الصفار، ج -13

 .الساب  املصدر 18-



 

 (املرتضى  الشيخ الطوسي سيدعند ال) ا   الواحدحجية  

117 

االو : عمــل الصــحابة، فقــد تــواتر النقــل أهنــم كــانوا يعملــون خبــرب الواحــد يف وقــائ  شــي ال تنحصــر، 
طريقـة أخـرى يف تبليـ  االحنـا  --واالمر من الواضحات الي ال حتتاج اىل دليل، ولو كان لرسـو  

 الصحابة عن االعتماد عل  أخبار االحاد. نا، ولردعيلنقلت إل
ال اين: سري  العقالء، فإن سري  الناس قائمة علـ  االعتمـاد علـ  اخبـار ال قـات مـن النـاس وتصـديقهم 
فيمـا يروونــ  أو ينقلونـ  مــن أخبــار ووقـائ ، بــل أن احليـا  االنســانية يف الن ــري مـن جوانبهــا قائمـة علــ  هــ ا 

 االساس.
أخبــار االحــاد للــ   ابطــا  الن ــري مــن مؤسســات االعــال  وال قافــة، والغــاء دور  فإننــا لــو أبطلنــا حجيــة

م يالن ـري مــن القنـوات الفضــائية والتلف يونيـة والغــاء دور اجملــالت والصـحف والنشــرات كمـا ألغينــا دور التعلــ
هـا تقـو  علـ  ن وهن ا، ألهنا أك ر و والرتبية منعنا من مراجعة االطباء وأهل اخلرب  يف اتلف القضاا والشؤ 

هـا نظـا  الـدين، وأيـدما يأخبار االحاد، وه ا ما ال يتواف  م  العقل السليم والطريقة العقالنية الي قـا  عل
 .و19مل--شريعة سيد املرسلن 

 اثلثا ال الع  
 :و71ملومينن أن يقرر الدليل العقل  حجية خرب الواحد بوجوجل عديد  وأتا هو املب  عل  املقدمات

 ك أننا نعلم  ن الشريعة تضمنت أحناما شرعية واجبة عل نا اىل يو  القيامة.االوىل: ال ش
ال انية: أن ه جل االحنا  بعضها معلـو  ابلضـرور  مـن الـدين كوجـوب الصـال  والصـيا  واحلـ  وحنوهـا، 

 وبعضها معلو  ابلتواتر، وبعضها بغريتا.
ابلقيــاس اىل جممــوع مــا يف الشــريعة مــن  ال ال ــة: أن مــا علــم ابلضــرور  والتــواتر مــن االحنــا  قليــل جــدا

االحنا ، بل ح  ما علم ابلضرور  والتواتر فاهنما م يستوفيا  ا  العلم ابحلنم، اذ أن بعـا االحنـا  هلـا 
 شروط وقيود وأج اء وأوقات وحنوها، وه جل م يقم عل ها ضرور  أو تواتر.

تواتر غري جائ ، ألن  يستل   االفة ما علم الرابعة: أن ترك ه جل االحنا  اجة عد  وجود الضرور  وال
 ابلضرور  أن  مطلوب للشارع وال جيوز ترك .

اخلامسة: أن ما قا  عند  من أدلة عل  هـ جل التفاصـيل هـو أخبـار آحـاد ضـمتها اجملـامي  الروائيـة الـي 
 مجعها علماء فقهاء خرباء عدو .

، أذ لوال ذلك لل   القو  جبواز ترك الن ري من أن العقل يل منا ابألخ    جل االخبار وأن كانت آحادا
االحنـــا  الشـــرعية املتعلقـــة ابلعبـــادات واملعـــامالت وهـــو ابطـــل، فيتعـــن وجـــوب االخـــ   ـــا، نعـــم ال يصـــح 
االخــ  بنــل مــا وصــلنا مــن أخبــار االحــاد، بــل البــد مــن احــراز مــت هــو معتــرب منهــا وتــوفرت فيــ  شــرائط 

 .و72ملاحلجية
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 الواحد الخرب لحجية نيافاملطلب الثاني: أدلة الن

 دعوى الرمسيك ابلکراب -4
، أو و71ملاَل تـَْقـــفف َمــا لَـــْيَس لَـــَك ب،ـــ ، ع،ْلـــم  أّمــا النتـــاب: فاســـتد  ابآلات الناهيـــة عــن الظـــن بلســـان 

إ،نب الظبنب اَل يـفْغ ، م،َن احلَْ ّ، َشْيئاً بلسان 
 بدعوى مشو  إطالقها للظّن اخلربي. و77مل

 :و76ملاحملققون مبا يرج   صل  إىل وجوجل ثالثةوقد أجاب عل  ذلك 
األّو : دعوى حنومة أدلة حَجّية خرب الواحد علـ  هـ جل اآلات؛ ألّن موضـوعها الظـّن وعـد  العلـم، 
وأدلة حَجّية خرب الواحد جتعل العلم والطريقة خلرب الواحد، في رج خرب الواحد عن كون  ظناً أو عد  كون  

 علماً.
نظـر عـن اإلشـنا  علـ  أصـل املبـا: مـن كـون مفـاد أدلـة حَجيّـة خـرب الواحـد هـو ويرد عليـ  ـ بغـا ال

جعــل الطريقــة والعلــم أننــا لــو م نســلم داللــة هــ جل اآلات يف نفســها علــ  عــد  حَجيّــة الظــّن حــ  ابلنســبة 
للقيـاس فضـال عـن خـرب الواحـد، فـال موضـوع للحنومـة، فـإّن احلنومـة فـرع التعـار  البـدوي. ولـو ســلمنا 

تها يف نفسها عل  عد  حَجّية الظّن فنما أّن دليـل حَجيّـة الظـّن يـد  ـ اسـ  مـ اقهم ـ علـ  جعلـ  دالل
علمــاً، كــ لك دليــل عــد  حجيتــ  يــد  علــ  عــد  جعلــ  علمــا، فهمــا دلــيالن يف عــر  واحــد تعارضــا يف 

د علمـاً جعل خرب الواحد علما وعدم ، وال مـربر للحنومـة. نعـم، ال  س انومـة دليـل جعـل خـرب الواحـ
عل  أدلة األحنا  املرتتبة عل  العلم وعدم  كدليل حرمة اإلفتاء بغري علم. أّما الـدليل الـ ي ينفـ  حَجيّـة 
ّيــة كونــ   الظــّن فهــو يف عــر  الــدليل الــ ي ي بــت حّجيتــ  وينفــ  كــون الظــّن علمــاً، كمــا أثبــت دليــل احلجف

 علماً. فهما متعارضان.
نومة وفرضنا أّن دليل حَجيّـة خـرب الواحـد ال يتنفـل جعـل العلـم ال اين: أننا لو غضضنا النظر عن احل

ـــة خـــري الواحـــد تتقـــّد  علـــ  تلـــك اآلات  ـــة حَجّي والطريقـــة، بـــل يتنفـــل جعـــل احلنـــم املماثـــل مـــ اًل، فادل
 .و75ملابألخصّية؛ ألهنا وارد  يف مطل  الظّن، وتلك األدلة ختتصن خبرب الواحد

  ا النحـو مـن اإلتـا  غـري صـحيح، بـل البـّد مـن استحضـار وه ا النال  ملوالنال  للسيد احلائريو 
الصور التفصيلّية ألدلة حَجّية خرب الواحد ك  يرى أّن ه ا اجلواب يتّم بلحاظها أو ال  وابستحضار تلك 
الصـور يعـر  أّن اجلـواب ابألخصـّية يـتّم بلحـاظ بعضـها، ولنـن بعضـها اآلخـر ـ لـو  ّـت داللتـ  ـ ال معـا 

 آلات ابألخصّية.لتقدمي  عل  ا

                                                        
 .74سور  االسراء، اآلية:  -71
 ، 74. سور  يونس، اآلية:  الظبنب الَ يـفْغ ، م،َن احلَْ ّ، َشْيئاً َوَما يـَتبب، ف َأْك ـَرفهفْم إ،الب ظَّناً إ،نب  -77

 .18. سور  النجم، اآلية: َوَما هَلفم ب، ، م،ْن ع،ْلٍم إ،ن يـَتبب،عفوَن إ،الب الظبنب َوإ،نب الظبنب الَ يـفْغ ، م،َن احلَْ ّ، َشْيئاً 
 .767ص  1ج ،ثاظم احلائري  ديالس ،االصو  مباح  -76
 .767 . ص1 مباح  االصو . السيد  مد كاظم احلائري. ج -75
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فســـري  العقـــالء مـــ اًل ـ إن  ـّــت دلـــياًل علـــ  حَجيّـــة خـــرب الواحـــد ـ جيـــ  أن يـــرى أهنـــا هـــل هـــ  يف 
االسـتحنا  مبرتبــة ال تعــّد م ـل هــ جل اآلات ردعــاً هلــا، أو ال  فعلـ  األّو  تقــّد  علــ  االات وإن فرضــت 

 غري أخصن. وعل  ال اين ال تقّد  عل ها وإن فرضت أخصن.
النبــا إن  ّــت دلــياًل علــ  حَجيّــة خـــرب الواحــد، فنســبتها إىل تلــك اآلات عمــو  مــن وجــ ، فـــإّن وآيــة 

أحسن تقري  ل بوت املفهو  هلا ـ وإن كـان امل تـار عـد  ثبـوت املفهـو  هلـا ـ هـو: أهّنـا تـدّ  مبفهـو  الشـرط 
 ء العـاد  بنبــا و علـ  عـد  وجــوب التبـّن عنــد عـد  جمــ ء الفاسـ  بنبـا، وهــ ا يشـمل إبطالقــ  صـوريت جمــ

 .و74ملعدم 
فف  الصور  ال انية ينون انتفاء وجوب التبّن ابنتفاء املوضوع، ويف الصور  األوىل ينـون ذلـك اجيّـة 
خرب العاد ، فنما مينن ختصي  اآلات السابقة إبخراج خرب العاد  عنها ك لك مينن ختصي  مفهو  

فر  جم ء العاد  بنبا ينقسم إىل فرضن: فر  حصو  آية النبا إبخراج صور  جم ء العاد  بنبا عن . بل 
العلــم بــ ، وعدمــ ، ففــ  فــر  العلــم ال يبقــ  مــورد للتبــّن، ويف فــر  عــد  العلــم ال جيــ  التبــّن للحّجّيــة 

 .و73ملالتعبديّة، ومن املمنن إخراج ه ا الفر  من مفهومها بتلك اآلات
داللتها عل  حّجّية خرب الواحد م تنن أخصّن من  و   ا البيان األخري يّتضح: أّن آية النفر لو ّ ت

آات النهــ  عــن العمــل بغــري العلــم، فإهّنــا تــد  علــ  مطلوبيّــة احلــ ر عنــد اخلــرب ســواء أوجــ  العلــم أو ال، 
 فنما مينن ختصي  تلك اآلات  ا ك لك مينن العنس إبخراج فر  عد  العلم من أية النفر.

ـــيس لـــ  إطـــالع يشـــمل فـــروع الـــدين. وقـــا  ال الـــ : دعـــوى أّن هـــ ا النهـــ  ورد يف  أصـــو  الـــدين، ول
القدر املتيقن منها هو النه  عن موارد افصو   -عل  األقل-: إّن الظاهر منها أو --صاح  النفاية 

 الدين، فال تشمل  ّل النال .
، وليس وأّما آية النه  عن العمل بغري العلم فه  خطاب ابتدائ  من دون أن تنون يف مورد َما أصالً 

إ،نب الظبنب الَ يـفْغ ، م،َن احلَْ ّ، يف سياقها سابقا أو الحقا ما يد  عل  كوهنا وارد  يف اصو  الدين. وأّما آية 
 َشْيئاً 

فموردها وإن كان هو أصو  الدين، حي  تصف اآلية بعا املعتقدين ابالعتقادات الفاسد   هنم ال 
، لننـك تـرى أّن هـ ا النـال   ـ ا الرتتيـ  الظبنب اَل يـفْغ ، م،َن احلَْ ّ، َشـْيئاً إ،نب يتبعون إاّل الظّن، حّ تقو : 

ل ذلك بقاعد  عاّمة مركوزجل يينون ل  ظهور يف العمو ، فإن  ظاهر يف النه  عن تلك العقيد  الباطلة وتعل
وكل ظان ال يغ  من يف االذهان بنحو ترتي  الصغرى والکربال، أي: أن اعتقادهم يف املقا  اعتقاد ظّ ، 

ال بقاعد  كربوية مركوزجل يف األذهان ياحل  شيئاً، فه ا االعتقاد ال يغ  من احل  شيئاً. فظهورجل يف كون  تعل
 يؤكد عموم  ال ختصيص  خبصوص املورد أو إمجال .

                                                        
خ عبــاس علــ  الســب واري. طبــ  و يالشــ : يــحتق. 2613. ط: االولــی ۳ ، جخ  مــد ثــاظم اخلراســاينيكفايــة االصــو . الشــ -74

 نشر: مؤسسس  النشر االسالم .
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وزجل يف احلــ  شــيئاً، فهــ ا االعتقــاد ال يغــ  مــن احلــ  شــيئاً. فظهــورجل يف كونــ  تعل ــاًل بقاعــد  كربويــة مرثــ
 .و78ملاالذهان يؤگد عموم  ال ختصيص  خبصوص املورد أو امجال 
 :و79ملوالتحقي  يف مقا  اجلواب عن ه جل اآلية وجوجل ثالثة

 وهو املهّم: أّن ه جل اآلات ال داللة هلا يف نفسها عل  نف  احلّجّية. -األو  
النه  فيها أن  هن  إرشادي إىل ما يستقل ب  فظاهر  َواَل تـَْقفف َما لَْيَس َلَك ب، ، ع،ْلم  أّما قول  تعاىل: 

ولية إىل غـري العلـم، مبعـا أنـ  جيـ  أن ينـون الســند ؤ العقـل: مـن عـد  جـواز االسـتناد يف العـ ر وأداء املسـ
  هو العلم. ودليل حَجّية خرب الواحد البّد أن ينتهـ  إىل العلـم ياملباشر ل نسان ورأس اخليط ملا يعتمد عل

السـند املباشـر لنـا يف العمـل بـ  هـو العلـم، وهـ ا مـا م تنـ  عنـ  اآليـة النرميـة، فينـون حقيقة، ايـ  ينـون 
دليل حَجّية خرب الواحد وارداً عل  اآلية. نعم، العمـل خبـرب الواحـد اسـتناداً إىل إفادتـ  للظـّن ابلواقـ  منهـ  

 ا.ابآلية املباركة، أّما العمل ب  استناداً إىل العلم اّجيت  فهو غري منه   
والشبهة الي مينن طرحها يف املقا : من أّن النه  ظاهر يف النه  املولوي فال مربّر حلمل  عل  النهـ  

لـوال ذيـل اآليـة املباركـة  و61ملاإلرشادي أو فر  اإلمجا ، إمنا ينون هلا جما  عل  مسـتوى البحبـ  العلمـ ّ 
ل بفـر  يـ، فـإّن مقتضـ  التعلْولئ،ـَك َكـاَن َعْنـ ف َمْسـؤفوالً إ،نب اْلسبـْمَ  َواْلَبَصـَر والفـواد كفـلُّ أف وهو قول  تعاىل: 

املسؤولّية يف املرتبة السابقة عل  ه ا النه  كون ه ا النه  إرشادّا، ول ا وق  يف طو  املسؤولّية، ولو كان 
 مولوّا ويف مقا  بيان عد  احلجّية لنانت املسؤولية يف طول  وليس العنس.

ؤولية يف املرتبة السابقة عل  ه ا النه  كون ه ا النه  إرشادّا، ولـ ا وقـ  مقتض  التعليل بفر  املس
يف طو  املسؤولّية، ولو كان مولوّا ويف مقا  بيان عد  احلجية لنانت املسـؤولّية يف طولـ  ولـيس العنـس. 

ة الســابقة ، فــإّن مقتضــ  التعليــل بفــر  املســؤولّية يف املرتبــوالبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــ  َمســؤوأل
عل  ه ا النه  كون ه ا النه  إرشادّا، ول ا وق  يف طو  املسؤولية، ولو كان مولوّا ويف مقا  بيان عد  

 احلّجّية لنانت املسؤولّية يف طول  وليس العنس.
ـَن احْلَـ ّ، َشــْيئاً وأّمـا قولـ  تعـاىل:  الظــن؛ إذ  ، فهـو أيضـاً ال يـد  علــ  نفـ  حَجيّـةإ،نب الظبــنب اَل يـفْغـ ، م،

 :و62مل
أّواًل: أّن اآليــة م تــد  إآل علــ  عتـــاب أولئــك الــ ين اتبعــوا الظـــّن يف االعتقــادّات معللــة ذلــك بقولـــ  

، وحنن نعلم أن عد  إغناء الظن من احل  ال يصلح علة للعتاب إ،نب الظبنب الَ يـفْغ ، م،َن احلَْ ّ، َشْيئاً تعاىل: 
املطلــوب هــو الوصــو  إىل األدان، وليســت اآليــة بصــدد بيــان أنــ  مــ  علــ  اتبــاع الظــن إال حينمــا ينــون 

ابلواقـ   ينون املطلـوب هـو الوصـو  إىل الواقـ  ومـ  ال ينـون. وكـون املطلـوب يف الفـروع هـو الوصـو  إالّ 
                                                        

 .765 ص 1 كاظم احلائري، جمباح  االصو ، السيد   -78
 .764ص 1ج ،املصدر الساب  -79
كانّــ  إشــار  إىل أّن هــ جل الشــبهة ليســت عــدا تقــا  علمــ ، وال واقعّيــة هلــا حــ  بغضــت النظــر عــن ذيــل اآليــة، فــإّن النهــ   -61

ظـاهر حالـ  أنـ  إمنـا راطـ   اس  معناجل الطبيع  ليس ل  ظهور يف املولويّة، وإمنا ينشـا هـ ا الظهـور مـن سـياع حـا  املـوىل، حيـ  إنّ 
 .العباد مبا هو موىل هلم

 .763ص 1ج،السيد ثاظم احلائري ،االصو  مباح  -62
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أّو  النال ؛ إذ بناًء عل  حجية خرب الواحد فيها ينف  تفريـ  ال ّمـة جتـاجل الواقـ  ابلعمـل خبـرب الواحـد بـال 
 اجة للوصو  إىل الواق .ح

و نياً: أنّنا لو غضضنا النظر عن تلك الننتة قلنا أيضاً: ليس من املعلـو  كـون املقصـود ابآليـة املباركـة 
نفــ  حَجيّــة الظــّن، بــل مــن املمنــن يبلهــا علــ  اإلرشــاد إىل أّن الظــّن ال يصــلح ســنداً مباشــراً ل نســان يف 

ء، وه ا ممّا ال شك في . ومن يرى حّجّية خرب الواحد إمنا يعتمد عمل  ورأس اخليط ل  يف االعتماد واالتنا
عل  علم  اّجيت ، ال عل  جمرد كون خرب الواحد مور ً للظّن، وم أتت يف اآلية املباركة صـيغة النهـ  كمـا 

 يف اآلية األوىل، ك  يقو  قائل: إّن صيغة النه  ظاهر  بطبعها يف املولويّة ال اإلرشاد.
هنــاك قرينــة يف اآليــة املباركــة تــد  علــ  أهنــا ل رشــاد إىل عــد  صــالحّية الظــن لنونــ  ســندا  و ل ــاً: أنّ 

مباشــرا للعمــل ال للحنــم املولــوي بعــد  حّجّيــة الظــّن، وتلــك القرينــة هــ : أن األيــة بصــدد االحتجــاج مــ  
معـــا  املشـــركن املننـــرين ألصـــل الشـــريعة، واالحتجـــاج معهـــم جيـــ  أن ينـــون  مـــر عقلـــ  يفحمهـــم، وال

 .و61مللالحتجاج م  مننر الشريعة  مر شرع  من قبيل نف  احلّجّية الشرع
 دعوى الرمسك ابلسنة -1

 :و67ملوأّما السّنة الي يستد   ا عل  عد  حَجّية خرب الواحد: فيمنن تقسيمها إىل طائفتن
 .--األوىل: ما دلت عل  عد  جواز العمل ابألخبار الي م يعلم صدورها عنهم 

 وال انية: ما دلت عل  حتنيم النتاب النرغ يف قبو  األخبار ورفضها.
 :أّما الطائفة األوىل: فقد وجد  روايتن   ا املضمون

األوىل: ما عن  ّمد بن عل  بن عيس : كت  إلي  يسال  عن العلم املنقو  إلينا عن آابئك وأجدادك 
: --نـا فيـ ، فنيـف العمـل بـ  علـ  اختالفـ ، أو الـرّد إليـك فيمـا اختلـف فيـ   فنتـ  يقد اختلف عل

 .و66ململما علمتم أن  قولنا فال موجل، وما م تعلموا فرّدوجل إليناو
-وال انيـة: مــا عــن  ّمـد بــن عيســ  قــا : أقـرأين داود بــن فرقــد الفارسـ  كتابــ  إىل أي احلســن ال الــ  

نا في ، كيف يالعلم املنقو  إلينا عن آابئك وأجدادك قد اختلفوا عل وجواب  خبط  فقا : نسالك عن -
العمل ب  عل  اختالف   إذا نرد إليك فقد اختلف في . فنت  وقرأت : ملما علمتم أن  قولنا فال موجل، ومـا م 

 .و65ملتعلموا فرّدوجل إليناو
 وتا روايتان وليستا رواية واحد ؛ لتغاير الراوي واإلما  املروي عن .

 :و64مليرّد االستدال   اتن الروايتن بوجوجل، والکال  للسيد ثاظم احلائريو 

                                                        
 768ص 1ج،السيد ثاظم احلائري ،االصو  مباح  -61
 .769ص  ،الساب  املصدر -67
 .--يع  أاب  مد العسنري  -66
 .--يع  أاب  مد العسنري  -65
 .769ص  1ج ،ئريالسيد ثاظم احلا ،مباح  االصو  -64
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األّو : من   امي  الداللة؛ ألّن السؤا  إمنا هو عن فـر  تعـار  الـرواات، فـاجلواب ابألخـ  مبـا علـم 
صـــدورجل عـــنهم ورفـــا مـــا م يعلـــم بـــ لك مقيـــاس راجـــ  إىل ابب التعـــار ، وهـــو مقيـــاس صـــحيح، ولـــيس 

 ابلرواية وعدمها عل  اإلطالع. ضابطا لالخ 
فإنــ  يقــا : إّن هــ ا إمنــا يــتّم حينمــا ينــون الــوارد اتّ  اإلطــالع، كمــا لــو ســئل عــن إكــرا  الشــيخ املفيــد 
فاجــاب: ملأكــر  العــامو. ولنــن الــوارد يف املقــا  ال إطــالع لــ ؛ ألن ملمــاو املوصــولة مبرونتهــا وإتاهلــا اللغــوي 

ينـون اسـتعماهلا يف املقيـد  ن يقصـد املقيّـد مـن حـاع لفظهـا حقيقـة ينون حاهلا حا  املشرتك اللفظ ، و 
وليس جمازاً، غاية األمر أن  حيتاج إىل القرينة كما حيتاج املشرتك إىل القرينة، وينف  املـورد قرينـة علـ  املـراد 

 من الوارد ال ي هو مبن لة املشرتك اللفظ .
ة املوصـو  ابلنسـبة للمـورد بـدعوى أّن مرونتـ  إمنـا هـ  مينن النظر في  مبن  مرون و63ملإاّل أّن ه ا النال 

 من  حية الصلة ال غريها.
ولنــن مــ  ذلـــك ال يــتّم اإلطــالع يف م ـــل هــ ا احلــدي  الـــ ي ينــون اجلــواب فيـــ  ظــاهراً يف مطابقتـــ  
   للسؤا  و عد  كون  جواابً عّما هو أعّم من املورد، وحّ  لو أبد  املوصو  يف ه ا احلدي  بغري املوصـو 

كما لو قا : ملخرب علمتم أنّ  قولنا ال موجل، و خرب م تعلمـوا أنّـ  قولنـا رّدوجلو م حنـّس فيـ  ابالطـالع، فالبـّد 
لعد   امي  االطالع غري كون ملماو من أدوات املوصو  الي تتمت  ابالتا   و68ملأن تنون هنا ننتة اخرال

 واملرونة.
  حَجّية خرب الواحد، قلنا: إّن ه ا اخلـرب بنفسـ  أيضـاً ال اين: أن  لو سلمنا داللة ه ا النال  عل  عد

خرب الواحد، وعندئ  ابإلمنان أن نقو : إننا ال حنتمل الفرع بن ه ا اخلرب وغريجل من األخبار  ن ينون 
  فحَجيّــة هــ ا اخلــرب غــري معقولــة؛ إذ مفــادجل عــد  حَجيّــة اخلــرب املســاوع يــوغــريجل غــري حّجــة، وعل ةهــو حّجــ

نفسـ ، فـنحن نعلـم أنـ  علـ  تقـدير حّجيتـ  خـرب كـاذب، وجعـل احلَجيّـة خلـرب مـن هـ ا القبيـل لعد  حَجّية 
  تنجيـ  أو تعـ ير، وإن شـئت فقـل: إّن صـدورجل مـن احلنـيم صـدور اللغـو يـمقطوع العد ؛ إذ ال يرتتّـ  عل

احلّجّية حٰتی من ، وهو غري  تمل. وإن شئت فقل: إن احلجّية بال تنجي  وتع ير ال معا هلا، فال تتصّور 
 غضن النظر عن عد  معقولَية صدور اللغو من احلکيم.ي

أّما لو تن لنا وفرضنا احتما  مي   هل ا اخلرب عـن غـريجل  ن ينـون هـ ا اخلـرب حجـة دون غـريجل، قلنـا: إنّـ  
 ال سبيل إثبااتً إىل ه ا التفنيك  ن يصبح ه ا اخلرب حّجة يف نف  حَجّية غريجل من األخبار.

فإّن هـ ا التفنيـك اترً  ينـون اسـ  الداللـة، وأخـرى اسـ  السـند: أّمـا التفنيـك اسـ  الداللـة، 
فبان يقا : إن ه ا احلدي  ال يشمل نفس ، إّمـا مبعـا أن مشـو  النـال  لنفسـ  خـال  الظـاهر عرفـاً، أو 

عــد  ترتــ  التنجيــ  مبعــا عــد  معقولّيــة حّجيتــ  يف إثبــات عــد  حَجّيــة نفســ ؛ وذلــك ملــا أشــر  إليــ : مــن 

                                                        
 .84 ، ص74من صفات القاض ، ث  9، ب 28 الوسائل، ج -63
 نقالً عن بصائر الدرجات. 284 ، ص21من صفات القاض ، ث  9، ب 7متسدرك الوسائل، ج  -68
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والتع ير، أو الستحالة استل ا  الش ء لعدم  عل  ما مض  نقل  عن األصحاب يف ا  الردع عن ظاهر 
 النتاب.

وه ا التفنيك بنل وجوه  الي أشر  إليها ال مورد لـ  يف املقـا ؛ ألّن نفـ  حَجيّـة خـرب الواحـد الـ ي 
 مشـوال ل الـراوي لـنفس هـ ا النـال  م ينـن ذلـكهو كال  صـادر ـ اسـ  الفـر  ـ مـن اإلمـا  لـو مشـل نقـ
 لنال  نفس ، فإّن نقل الراوي ل  غري نفس ه ا النال .

وأّما التفنيك اس  السند، فبـان يفـرت  ـ بعـد تسـليم كـون مفـاد هـ ا النـال  هـو عـد  حَجيّـة خـرب 
ثبـات مفـادجل بلحـاظ الواحد مبا في  خرب الواحد الناقـل لـنفس هـ ا النـال  ـ أّن سـند هـ ا احلـدي  حّجـة إل

 ابق  األخبار، وإن م ينن حّجة يف إسقاط حّجّية نفس .
وه ا التفنيك أيضاً غري صحيح؛ اذ ال دليل يدّ  عل  حّجّية مـن هـ ا القبيـل يف املقـا ، فـاّن مـا دّ  

 م اًل ـ ينون مفادجل ثبوت مضمون ما ينقل  ه ا السند.  عل  حجية سندجل من السري  ـ
عــد  حجيــة مطلــ  خــرب الواحــد ال عــد  حّجّيــة خصــوص غــريجل مــن األحاديــ ،  ومضــمون  عبــار  عــن

 وليس نفس السند منحاًل إىل أسانيد عديد ، نعم، لو كانت ه جل الرواية متواتر  ملا أورد  ه ا االشنا .
ال الــ : أّن هــ ين احلــدي ن ال دليــل علــ  حّجيتهمــا؛ لضــعفهما ســنداً، ولــيس مضــموهنما متــواتراً ثــ  

 و51مل.و69ملعلم ب حيصل ال
عنررد السرريد المرتضررى والشرريخ  فرري خبررر الواحررد وحجيترره:المبحررث الثالررث

 الطوسي

 املطلب االول: رأي الشريف املرتضى يف خرب الواحد
 توطئة:

بداية نتساء : هل كان القدماء احملققون مـن الفقهـاء ي قـون ابلـرواات املشـتهر  يف زمـاهنم واملدونـة يف 
حلدي يــة. وهــل كــانوا يــرون فيهــا شــيئا مــن احلجيــة كمــا ذهــ  إل ــ  املتــاخرون مــن االصــو  االوليــة واجلوامــ  ا

 االصولين 
لعــل اجلــ ء الرئيســ  مــن االجابــة علــ  هــ ا التســاي  يتحــدد مبوقــف القــدماء مــن خــرب االحــاد وحجيتــ  

ملا آ  إليـ  فاغل  احملققن من القدماء م يتقبلوا خرب االحاد مام تنن مع  قرائن دال  عل  القط  وخالفا 
 املتاخرون، وقيل ان ال ين منعوا االخ  خبرب االحاد هو كل من سب  الطوس .

                                                        
يف السـرائر عـن كتـاب مسـائل الرجـا ، عـن  ّمـد بـن أيبـد بـن  ّمـد بـن  --أّما احلـدي  األّو : فقـد نقلـ  ابـن إدريـس  -69

س وصاح  كتـاب مسـائل الرجـا  ي ابن ادر نسی. والوسائط بيسی، عن  ّمد بن علی بن عيد، و موسی بن  مد بن علی بن عاز 
كـان وجهـا بقـم وأمـريا »غري معلومة لنا، وصاح  كتاب مسـائل الرجـا  أيضـاً ال نعرفـ ، وم نـر توثيقـاً حملّمـد بشـان  هـو قـو  النجاشـ : 

، ث 2ج  ـاحلدي  ال اين: فهو موجود يف بصائر الدرجات، وقد جاء ذكرجل يف جـام  أحاديـ  الشـيعة  وأّما«. عليها من قبل السلطان
 عن بصائر الدرجات. انقالً  ـ ۱۰من صفات القاضی، ث  ۲، ب ۳الوسائل ج  نقالً عن بصائر الدرجات، ويف مستدرك - 659

 .755. ص۲د  مد ثاظم احلائري. مباح  االصو . جيالس -51
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بل والک ري ممن جاء بعدجل م ل املفيـد واملرتضـی و ابـن ادريـس و ابـن زهـرجل والطربسـ . كمـا نسـ  هـ ا 
 املن  اىل احملق  احلل  وابن اببوية.

وز ختصــي  العمــو   ــا علــ  كــل حــا . وقــد  وذهــ  الســيد املرتضــ  اىل القــو : ملأخبــار االحــاد ال جيــ
 .و52ملكان جائ ا ان يتعبد ت تعاىل ب لك فينون واجبا. غري ان  ما تعبد  ب و

وقــد ذهــ  الســيد املرتضــ . ان النــاس بــن قــائلن، ذاهــ  إىل وجــوب العمــل خبــرب الواحــد يف الشــريعة 
 ا وليس يف االمـة مـن مجـ  بـن و   ل لك. وكل من نف  وجوب العمل  ا يف الشرع نف  الت صي  

 .و51ملنف  العمل يف غري الت صي  بن القو  جبواز الت صي 
وكان السـيد املرتضـ  مـن الفقهـاء القـائلن جبـواز التعبـد خبـرب الواحـد عقـال. ألنـ  كـان يـ ه  اىل عـد  

 صحة العمل  خبار االحاد.
نـــاس ابلنتــاب والســـنة ووجـــوجل : عنــدما ذكـــر الســـيد املرتضــ  أعـــر  ال--وقــا  الســـيد اخلونســـاري 

التاويل يف اآلات والرواات. وملا سد ابب العمل  خبار االحاد أضطر اىل استنباط الشريعة من النتاب 
واالخبــار املتــواتر  احملفوفــة بقــرائن العلــم. وهــ ا حيتــاج اىل فضــل االطــالع علــ  األحاديــ  وأحاطــ   صــو  

راج املسـائل مـن النتـاب والعامـل  خبـار االحـاد يف سـعة االصحاب ومهار  يف علم التفسري وطري  اسـت 
 من ذلك.

: ي ه  اىل ان اخبار االحـاد ال توجـ  العلـم غـري اهنـا حجـة جيـ  العمـل --وان السيد املرتض  
  ا وف  شروط  دود  لوجود ادلة عل  ذلك.

العــن علــم، وهــو وقيــل: ان خــرب الواحــد العــد  يوجــ  العلــم. ألنــ  يوجــ  العلــم ابلــدليل، وال عمــل ا
مــ ه  داود الظــاهري، وحنــ  عــن مالــك وورد عــن ايبــد واختــارجل ابــن حــ   واطــا  االحتجــاج لــ ، وقــا  

 اخلوارج واملعت لة: أن  ال يوج  العمل ألن  ال عمل االعن علم.
والــ ي عليــ  االماميــة: هـــو االخــ  اجيــة خـــرب الواحــد يف االحنــا  العمليــة، وهـــ ا مــا اكــدجل العالمـــة 

يف علم أصو  الفق  حجية اخلرب    صاح  املي ان بقول : ملوأما الشيعة فال ي ثبت تقريبا عندهمالطباطبائ
 .و57ملالواحد املوثوع الصدور يف األحنا  الشرعية وال يعترب يف غريهاو

يف غريجل. وأمـا ابلنسـبة اىل لفـظ اخلـرب الواحـد فيشـرتط فيـ  أال حيـ   الـراوي منـ  مـا يتوقـف  ـا  املعـا 
 رتط يف معناجل ان ال يعارض  ما هو اقوى من .علي . ويش

واشــرتط النرخــ  وبعــا احلنفيــة: ان ال ينــون موضــوع احلــدي  ممــا تعــم بــ  البلــوى، اذ و جمــرد عمــل 
الســيد والشــيخ خبــرب خــاص، الــدعوال االو  تــواترجل وال ــاين ثــون خــرب الســيد تــواترجل وال يــراجل الشــيخ جامعــا 

                                                        
 .182 . ص2ملرتض . ال ريعة اىل أصو  الشريعة. ج االسيد  -52
. مقدمـة وتصـحيح: أبـو القاسـم  2، ط 182. ص 2أبو القاسم عل  بن احلسن املوسوي. ال ريعة اىل اصو  الشـريعة. ج  -51

 طهران. ـثرج .  شر: مؤسسة انتشارات 
 : أيبـد سـام  وهـي. يـ . تعر  1112 ـهـ 2611االوىل  :. ط34ص  الطباطبائ ، القران يف االسـال .سنالسيد  مد ح -57

 نشر: دار الوالء للطباعة والنشر والتوزي .
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لشيخ جامعا وم تواترجل للسيد، اذ ليس مجي  ما دون يف النتـ  متـواتر لشرائط اخلرب املعترب، ويف خرب يراجل ا
 .و56ملعند السيد. وال جامعا لشرائط احلجية عند الشيخ

 املطلب الثاني: حجية خرب الواحد عند السيد املرتضى
اســتد  االصــوليون حلجيــة خــرب الواحــد مــن الســنة  خبــار قريبــة مــن التــواتر وال اقــل مــن كوهنــا متــواترجل 

اال، اي  يعلم امجاال بصدور واحد منها، والزم  االخـ  مبـا اتفـ  مضـمون اجلميـ  فيـ : اذ هـو املتـيقن امج
 يف البن.

فال بد من االخ  خبرب العاد  املوثوع صدورجل عل  وج  يطمئن ب . واال فال جمـا  لالستشـهاد ابلسـنة 
 ينن عدال. عل  مطل  خرب العد  وال مطل  ما يوث  بصدورجل او يطمئن ب . وان م

وحينئــ  ال يبعــد وجــود م ــل هــ ا اخلــرب يف زمــر  االخبــار الدالــة علــ  حجيــة اخلــرب املوثــوع وان م ينــن 
عـــدال. فيـــتم املـــدع  يف اجلملـــة مب ـــل هـــ ا التقريـــ  يف الســـنة، واالستشـــهاد مب لـــ  يف قبـــا  تـــوهم اطالقـــات 

 .و55ملالنتاب
 وقد اورد عل  ادلة حجية اخلرب الواحد:

 عد  حجية االخبار قاطبة. --ابن مقتضاها حجية خرب السيد، وقضية خرب السيد 
وهنــاك تقريــ  اخــر: وهــو ان مقتضــ  ادلــة حجيــة خــرب الواحــد حجيــة اخبــار الســيد، وقضــية االمجــاع 
عد  حجية اخلرب غـري املقـرون، وال مطلـ  اخلـرب، فيلـ   عـد  صـحة إطـالع مـدع  امل بتـن فـان اجيـ  عـن 

 بعد  امجاع السيد يف ذات ، ألن  مستند اىل احلدس، وان السيد يف نقلة صن  أمرين:التقريبن: 
 أحدتا: نقل السب 

 واألخر: ضم املسب  إلي 
و ما هو  ف  لنا هو االو  و هـو امـر مسـتند ا  احلسـن، و مـا هـو رايـة اخلـاص غـري حجـة لنـا. و ان 

امجاع السيد ابنصرا  أدلـة نقل . ولو اجي  عن اجي  عنهما: مبعارضة امجاع الشيخ ال مجاع . و نقل  ل
 احلجية عن ، الن ما يل   من مشول  عد  حجيت  والينون مشمو  االدلة.

يف غري  ل ، بل ال بد من انتهاء زمان احلجية يف عصر املعصو  املتاخر ال ي مينن ان ينون إمجاع   
يعـن ذلـك، وابجلملـة: ال معـا االنتهـاء كاشفا عن نسب ، وألشبه  يف انـ  لـيس يف معاقـد االمجاعـات مـا 

امر احلنم يف عصر املعصو  االخري. و امنا يد  عل ـ  اثبـاات امجـاع املرتضـ ، فعل ـ  يلـ   عـد  حجيـة امجـاع 

                                                        
ط  219ـــ213 ص ،۱  القــران النــرغ للشــريف املرتضــی. جريف املرتضــی، تفســيعلــ  بــن احلســن املوســوي البغــدادي الشــر  -56
 االويل: 
السـيد  ـ : جمتبـی احملمـودي يـع. حتق.هــ 2617ة يـ. ط: ال ان۱۰۳ص  ۲ ، مقاالت االصـو . ج ن العراقياء الديخ ضيالش -55
 .قم ۔عت يم، مطبعة: شر يمن ر احلک
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. و ان الســيد املرتضــ  مــن القــائلن بعــد  حجيــة خــرب الواحــد يف الشــريعة املقدســة وقــد و54ملاملــرتا ايضــا
 :و53ملاستد  عل  ذلك بعد  وجو 

ج  االو : دعوى امجـاع الطائفـة علـ  عـد  حجيـة اخبـار االحـاد، قـد جـاء يف اجوبتـ  عـن املسـائل الو 
 املوصليات ان عد  حجية خرب الواحد من الواضحات بل من ضرورات امل ه  كعد  حجية القياس.

 واجلواب عن :
، --صـومناوال: ما حققناجل من ان االمجاع ال ينـون حجـة اال اذا أحـرزجل انـ  وصـل مـن زمـن املع

 يدا بيد و طبقة بعد طبقة.
قـد ادعـ  للسـيد، رغـم انـ  معاصـر لـ ،  -- نيا: ان امجاع  معار  ابمجاع الشـيخ الطوسـ ، فانـ  

و بعد وفا  الشيخ املفيد تتلم  الشـيخ عنـد السـيد، فالنتيجـة  --الشيخ املفيد   الن كليهما ممن تالم 
 ان شيئا من االمجاعن غري  بت.

من االمجاع، مقطوع البطالن من سـري  املتشـرعة القطعيـة جاريـة علـ  العمـل  -- ل ا: ان ما ذكرجل 
 خبــار االحــاد ال قــة. علــ  اســـاس ان هــ جل الســري  هــ  ســري  العقـــالء املرتنــ   علــ  االذهــان، لنــن بعـــد 

ه  تن ب ما امضاء الشارع هلا. اصبحت سري  املتشرعة، و عل  ه ا فحي  ه جل السري  دليل قطع ، ف
-مـن االمجـاع علـ  عـد  العمـل  ـا ج مـا، و مـن هنـا مينـن ان تنـون دعـوى السـيد  --ادعاجل السيد 

 االمجاع يف املسالة مبنية عل  أحد االمرين: -
مــن خــرب الواحــد صــنف خــاص منــ ، و هــو اخلــرب الضــعيف يف مقابــل  --االو : ان ينــون مــرادجل 

م ينــن حجــة اال أنــ  مــن جهــة عــد  الــدليل علــ  حجيتــ  ال أن اخلــرب ال قــة، فيــ  ان خــرب الضــعيف و أن 
 أمجاع من الفقهاء قا  عل  عد  حجية أو ضرور  امل ه .

ال ــاين: أن تنــون دعــوى االمجــاع مبنيــة علــ  االجتهــاد واحلــدس أو تطبيــ  قاعــدجل عامــ  علــ  املســالة  
ا  لـيس يف هـ جل القاعـد ، بـل كقاعد  أن مقتض  االصل االويل عد  حجية الظن في ، ان النال  يف املقـ

 النال  أمنا هو يف مسالة خروج حجية خرب الواحد عن ه جل القاعد .
ال الــ : حيتمــل أن تنــون دعــوى االمجــاع علــ  عــد  حجيــة حجــر الواحــد مطلقــا مبنيــة علــ  اعتقــادجل 

خـرب الواحـد بقطعية سند الرواات املوجود يف النت  االربعة ه ا االعتقاد من  ينون سببا إلننار حجيـة 
 وظن ان غريجل أيضا يقو  ب لك.

مــن دعــوى االمجــاع علــ  عــد  حجيــة خــرب الواحــد ال  --فالنتيجــة: أن مــا ذكــرجل الســيد املرتضــ  
 .و58ملأساس ل  و ال يرج  ا  معا  صل

                                                        
 . حتقيــ  و نشـــر: مؤسســـة  2734ـ  2628. ط االويل 529ـــ524 . ص4 مصــطف  اخلميـــ ، حتريــرات يف االصـــو . ج -54

 تنظيم و نشر آ ر االما  اخلمي . مطبعة: مؤسسة العروج.
 .529ـ523 ص 2 و ، املصدر الساب ، جمصطف  اخلمي ، حتريرات يف االص -53
. نشـــر: منتـــ  مساحتـــ . طبـــ : مطبعـــة 2713، ط: ال انيـــة 126 ، ص8  مـــد اســـحاع الفيـــا ، املباحـــ  األصـــولية، ج -58
 ظهور.
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 بعد  حجية خرب الواحد: و59ملومن أدلة القائلن
أو م ينــن --د مـا م يعلـم انـ  قـوهلم ابألات الناهيـة عـن اتبـاع غـري العلـم والـرواات الدالــة علـ  ر 

علي  شاهد من كتاب ت او شاهدان، أو م ينن موافقا للقران إليهم، أو عل  بطالن ماال يصدع كتاب 
ت أو علـــ  أن مـــا ال يوافـــ  كتـــاب ت زخـــر ، أو علـــ  النهـــ  عـــن قبـــو  حـــدي  اال مـــا وافـــ  النتـــاب 

 والسن .
ضــ  كالمــ ، بــل حنــ  عنــ  أنــ  جعلــ  مبن لــة القيــاس يف كونــ  تركــ  واالمجــاع احملنــ  عــن الســيد يف موا

 معروفا من م ه  الشيعة.
: فبان الظاهر منها واملتيقن من اطالقها هو اتباع غري العلم يف االصو  االعتقادية و41ملوأما عن اآلات

 االعتبار االخبار.ال ما يعم الفروع الشرعية، ولو سم عمومها هلا فه   صصة ابألدلة االتية عل  
وأما عن الرواات: فبان االستدال   ا خا  عن السداد فإهنا أخبار آحاد. ال يقا : اهنا وأن م تنـن 

 متواتر  لفظا وال معا، اال اهنا متواتر  امجاال للعلم االمجايل، بصدور بعضها ال الة.
قــت عل ــ ، وهــو غــري مفيــد يف اثبــات فانــ  يقــا : اهنــا وان كانــت كــ لك اال اهنــا ال تفيــد اال فيمــا تواف

السل  كليا، وامنا تفيد عد  حجية اخلرب امل الف للنتاب والسنة...وااللت ا  ب  ليس بضائر بل ال  ي  
 عن  يف مقا  املعارضة.

وأمــا عــن االمجــاع: فــان احملصــل منــ  غــري حاصــل، واملنقــو  منــ  االســتدال  بــ  غــري قابــل خصوصــا يف 
 .و42ملة للمتامل، م  ان  معا  مب ل ، ومو هون ب هاب املشهور الی خالف املسالة، كما يظهر وجه
 وأما امجاع السيد:

فموهون بدعوى الشـيخ ال مجـاع علـ  خالفـ ، بـل م ـل دعـوى الشـيخ مـ  قـرب عهـدجل للسـيد والتفاتـ  
إىل دعــواجل، قرينــة قامــة علــ  يبــل كــال  الســيد علــ  عــد  االخــ  بنــل خــرب ولــو مــ  عــد  الوثــوع بصــدورجل 

ضال عما يوث  بعدم ، وان غرض  من الدعوى امل بورجل عل  االطالع رد العامة يف القائهم رواامم اجملعولة ف
يف قبــا  الســيد ال امــا لــ  و افحامــا، فــاننر احلجيــة علــ  االطــالع تقيــة و توريــة، واال فاصــل غرضــ  نفــ  

يخ، ايضا، منصر  عن هـ جل حجية ما ال يوث  بصدورجل، فضال عما يوث  بن ب  كما ان معقد امجاع الش
االخبــار، فــال معارضــة، حيننــ  بــن اإلمجــاعن الصــادرين عــن املتبحــرين القــريي العصــر، ومــ  امنــان يبــل  
كـــال  الســـيد علـــ  زمـــان االنفتـــاث، كوصـــو  يـــدجل إىل الســـفراء و نوابـــ ، و يبـــل كـــال  الشـــيخ علـــ  زمـــان 

                                                        
 س.يد املرتضی. ابن زهر . والطربس . و ابن اديالس -59
 .18 :والنجم .74ونس: ي ان الظن ال يغ  من احل  شيئاقول  تعاىل:  -41

 .224االنعا :  ان يتبعون اال الظن وان هم ال ررصونقول  تعاىل: 
 .14االسراء:  وألتقف ما ليس لك ب  علمقول  تعاىل: 

ــــ۲۱۲ . ص۲الشــــيخ  مــــد ثــــاظم االخونــــد اخلراســــاين، كفايــــة االصــــو . ج -42 هـــــ. مؤسســــة النشــــر  2613ط. ال ال ــــة  126ـ
 االسالم .
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االئمــــــة يف زمــــــاهنم شــــــيعتهم اىل ثقــــــات االنســــــداد، ولنــــــن االنصــــــا  ان اجلمــــــ  االو  االوىل، االرجــــــاع 
 .و41ملاصحا م

هـــ،   614 واختلــف الفقهــاء واحملــدثون القــدام  لألماميــة اجيــة أخبــار االحــاد فالشــريف املرتضــ  ت.
هـ، واتبعهمـا عـدد مـن 598كان ال يعمل إبخبار االحاد، وقد سار عل  رأي   مد بن ادريس احلل  ت.

 .و47ملالفقهاء واحملدثن
املرتض : ملأبطلنا يف الشريعة العمل  خبار االحاد ألهنا ال توج  علما والعمالو وقد  ويقو  الشريف

ادعی امجاع االمامية علی ذلك بقول  ملأن اصحابنا ثلهم سلفهم وخلفهم ومتقدهم ومتـاخرهم مينعـون مـن 
 العمل خبرب االحادو.

ض  وأخ  صدق ، فيقو  هـ، كان ال أيخ  برأي استاذجل الشريف املرت641ولنن الشيخ الطوس  ت. 
ملمن عمل خبرب الواحد فإمنا يعمل ب ، إذا د  دليل عل  وجوب العمل ب  أما من النتاب والسنة واالمجاع 

 و46ملفال ينون قد عمل بغري علمو
هــ. اىل خـرب الواحـد وكيفيـة االخـ  بـ  بقولـ : االخبـار املوصـلة اىل  627وقد أشارجل الشيخ املفيـد ت ـ 

ثة أخبـار: خـرب متـواتر، وخـرب واحـد معـ  قرينـة تشـهد بصـدق ، وخـرب مرسـل يف االسـناد العلم مبا ذكر جل ثال
 .و45مليعمل ب  أهل احل  عل  االتفاع

 وأما االمجاع: فيقرب من وجوجل:
،  أوهلا: االمجاع عل  حجية خرب الواحد قباال للسيد اتباع  املانعن من حجية خرب الواحد غري العلم

 عل  وج  من  اخللو: فقيل: ان لتحصيل  طريقتن
االو : تتب  اقوا  العلماء من زما  اىل زمان الشي ن، فينشف ذلك كشفا قطعيا عـن االمـا  الرضـا 

ابحلنم او عن وجود ن  معترب يف املسـالة واال يلتفـت يف ذلـك اىل خـال  السـيد واتباعـ  لعـد   --
، او لالطــالع علــ  كــوهنم خالفهــم و44ملقدحــ  فيــ ، أمــا لنــوهنم معلــوم  النســ  كمــا عــن الشــيخ يف العــد 

فيقطـ  بعـد  موافقـة االمـا  هلـم، أو لعـد  اشـرتاط اتفـاع  و43مللشبة حصلت هلم كما عن العالمة يف النهايـة
 يف االمجاع بطريقة املتاخرين املبتنية عل  احلدس.

يوخکم ال اين: تتب  االمجاعات املنقولة يف ذلك يف كلمات العلماء صراحة وظهـورا فـان قيـل: الـيس شـ
ال ي الــون ينــاظرون خصــومهم يف خــرب الواحــد ال يعمــل بــ  ويــدفعوهنم عــن صــحة ذلــك حــ  ان مــنهم مــن 
يقــو : ال جيــوز ذلــك عقــال. ومــنهم مــن يقــو : ال جيــوز ذلــك مسعــا. الن الشــرع م يــرد بــ ، ومــا رأينــا أحــد 

 خال  ذلك.تنلم يف جواز ذلك، ال صنف في  كتااب، وال أمل  في  مسالة، فنيف أنتم تدعون 
                                                        

 ة.ي. ط ال ان۸۳ـ۸۲. ص ۸ت االصو . جن العراق ، مقاالياء الديخ ضيالش -41
 .286احلنيم، م اه  االسالمين يف علو  احلدي . ص عيس الدكتور حسن  -47
 .66 الشيخ الطوس ، عد  االصو ، ص -46
 . 1114هـ  2613ة:ي. ط: ال ان284 ، ص ي يف علو  احلدنم، م اه  االسالميسی احلکيحسن ع -45
 .218، 219 ، ص2 جالشيخ الطوس ، العد ،  -44
 .194ة الوصو . ص يهنا -43
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قيل: من اشرت إلـيهم مـن املننـرين ال أخبـار االحـاد امنـا تنلمـوا مـن خـالفهم االعتقـاد، ودفعـوهم مـن 
وجوب العمل مبا يروون  من االخبار املتضمنة لألحنـا  الـي يـروون خالفهـا، وم جنـدهم اهنـم اختلفـوا فيمـا 

  الـدليل املوجـ  للعلـم علـ  صـحتها، بينهم وننروا بعضهم عل  بعا العمل مبا اال يروونـ  اال مسـائل د
 هم إلمنان االدلة املوجبة للعلم واالخبار املتواتر خبالف .يفاذا خالفوهم فيها أننروا عل

علــ  الــ ين اشــري إلــيهم يف الســؤا  اقــواهلم متميــ   بــن اقــوا  الطائفــة احملقــة، وقــد علمنــا أهنــم م ينونــوا 
و ي  من أقاويل سائر الفرقـة احملقـة م يعتـد بـ لك القـو   أئمة معصومن، وكل قو  علم قائل  وعر  نسب 

الن قــو  الطائفــة أمنــا كــان حجــة مــن حيــ  كــان فــيهم معصــو ، فــاذا كــان القــو  مــن غــري علــم أن قــو  
 .و48ملاملعصو  داخل يف ابق  االقوا  ووج  املصري إل   عل  ما بين  يف االمجاع

كتــبهم  فوفـــة ابلقــرائن كمــا يظهـــر ذلــك يف كالمـــ    وكــون االخبــار الـــي عمــل  ــا الشـــيعة ودونوهــا يف
احملن  عن املوصليات قائال: ان قيل: اليس شيوخ ه جل الطائفة عولوا يف كتبهم يف االحنا  الشرعية عل  
االخبــار الــي رووهــا عــن ثقــامم، وجعلوهــا العمــد  واحلجــة يف االحنــا   وقــد رووا عــن ائمــتهم فيمــا جيــ ء 

 د  الرتجيح ان يؤخ  من  ما هو ابعد من قو  العامة.اتلفا من االخبار عند ع
وليس ينبغ  ان يرج  عـن االمـور املعلومـة املشـهور  املقطـوع  ـا مبـا هـو مشـتب  وملتـبس و جممـل، وقـد 
علم كل مواف  و االف أن الشيعة االماميـة تبطـل القيـاس يف الشـريعة حيـ  ال يـؤدي اىل العلـم، وكـ لك 

 نقو  يف أخبار االحاد.
ن مــاحن  عــن ابــن ادريــس يف رســالة خالصــة االســتدال  الــي صــنفها يف مســالة فوريــة القضــاء، يف وا

ها اال نفرا من اخلراسانين، قا  يف تقري  االمجاع: يمقا  دعوى االمجاع عل  املضايقة واطباع االمامية عل
 بــوب و القميــن، أن بـ  اببويــة واالشـعرين كســعد بـن عبــد ت، وسـعد بــن سـعد، و  مــد بـن علــی بـن 

أمج  ثعل  بن ابراهيم، و  مد بن احلسن بن الوليـد، عـاملون ابألخبـار املتضـمنة للمضـايقة، ألهنـم ذكـروا 
 .و49ملأن  ال حيل رد اخلرب املوثوع بروايت 

 وظاهر دعوى امجاع االمامية عل  حرمة رد اخلرب املوثوع.
السـيد مـن اخلـرب العلمـ  يف مـنعهم العمـل بغـري  ورمبا ينها دعـواجل االمجـاع هنـا قرينـة علـ  مـرادجل ومـراد

 .و31ملاخلرب املوثوع ب  ال غري االفة
 وقد تعل  من من  من جواز التعبد خبرب الواحد:

أوهلا: قوهلم: ان الشـرائ  ال تنـون اال مصـاحل لنـا، وخبـرب الواحـد  ال نعلـم أن ذلـك مصـلحة، وال أنمـن  
 كون  مفسد .

                                                        
 .۲۱۰. ص۱د املرتضی، رسائل الشريف املرتضی. جيالس -48
 .69، 2رسالة خالصة االستدال . وه  مفقود  وحناجل عن الشهيد يف غاية املرا . ج -49
الــرحيم هـــ. تقيــ : الســيد عبــد  2617. ط: االوىل 142ـــ153. ص5الســيد علــ  القــ وي ، تعليقــة علــی معــام االصــو . ج -31

 اجل مئ  الق وي . نشر: مؤسسة النشر االسالم .
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أن ُنرب مبا ال أنمن كون  ك اب، وك لك ال جيوز أن نقد  عل  ما ال أنمـن  ن قالوا: إذا م جي او نيها: 
 من كون  مفسد .

اال  --وإذا م جي  قبو  قو  الرسـو   --ن قو  الواحد وصلة اىل قو  الرسو  او ل ها: 
 مبعج  ودليل عل  القط  عل  صدق ، فغريجل أوىل ب لك.

 ، يـبقول  اال بعج   تد  علـ  صـدق  اجلـواز الغلـط عل امنا م جي  العمل --ورابعها: ان الرسو  
 وه جل العلة قائمة يف خرب الواحد.

ن العمــل مــن حقــ  أن يتبــ  العلــم، وإذا م يعلــم صــدع الواحــد، م يعمــل خبــربجل، ولــو جــاز اخامســها: 
 العمل وال علم، جلاز تب يتا وختمينا.

 ، جـاز يف ســائرها، حتـی يف االصــو ، وسادسـها: أنـ  لــو جـاز العمـل اــرب الواحـد يف بعضــی االحکـا
واثبات القرأن، والنبوات، وفرقوا بن العمل خبرب الواحد وبن الشهاد  تقتض   ن ما يتعل  مبصاحل الدنيا، 
ودف  املضار فيها، واجالب املناف ، وما جيوز في  البد  والصلح، ويتعل  ابالختبار، ورـالف املصـاحل الـي 

املعــامالت الــي جتــري جمــرى االابحــات، وترجــ  اىل الرضــا -أيضــا-ورــالف ذلــك- ال يعلمهــا اال ت تعــاىل
 والس ط وتطي  النفس.

وسابعها: أن  لو جاز التعبـد خبـرب العـد ، جلـاز ذلـك يف خـرب الفاسـ ، ألنـ  ال فـرع العقـو  بينهمـا يف 
 .و32ملان ال قة ال حتصل عند خربجل

 الواحداملطلب الثالث: رأي الشيخ الطوسي يف خرب 
أبـــرز الـــ ين عولـــوا علـــ  خـــرب االحـــاد مـــن احملققـــن القـــدماء هـــو الشـــيخ الطوســـ ، وانـــ  يف أحـــد كتبـــ  
النالميــة م رتلــف عــن اســتاذجل املرتضــ ، اذ منــ  العمــل خبــرب االحــاد. وعــد القــو  بــ  وابلقيــاس واجتهــاد 

واال  بـن علمـاء الطائفـة الراي هو قو  فاسد لدى امل ه  الشيع ، كما اشار يف كتاب  عـد  االصـو . املـ
من األحادي  أك رها اتلف بينهم وهـ ا التفنيـك الـ ي اصـطنع  الطوسـ  حـو  خـرب االحـاد  عل  عددٍ 

فيمــا يرويــ  امل ــالف ومــا يرويــ  اتبــاع الطائفــة، جعلــ  يــ ه  اىل توجيــ  مــا منعــ  الســابقون مــن قبــو  اخلــرب 
ف املرتضــ ، ومــنهم مــن م جيــوزجل عقــال، فــاعترب كــل واعتبــار االمجــاع منعقــد علــ  مــا منعــ  م لمــا يــراجل الشــري

 ذلك امنا جاء من ابب املدافعة للم الفن يف النال  معهم يف االعتقاد.
انـ  كـان يقـو : انـ  يوجـ  العلـم الضـروري إذا  و31ملواختلف الناس يف خـرب الواحـد فحنـ  عـن النظـا 

ربها، وحن  عن قو  من اهل الطاهر ان  . وكان جيوز يف الطائفة الن ري اال حيصل العلم خبو37ملقارن  سب 

                                                        
 ، ط االوىل.748ـ743الشريف املرتض . ال ريعة اىل أصو  الشريعة، ص -32
 .و۲۲۰،۲۳۰ سنتی ملنار بن هانی البصري. توفی ما بيم بن سيهو ابو اسحاع ابراه -31
 صو  اخلرب.املقصود من السب  هو اقرتان خرب الواحد بقرينة او قرائن تفيد ح -37
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يوج  العلم مليوج  العلم مطلقاو ورمبا مسوا ذلك علما ظاهرا، وذه  الباقون من العلماء مـن املتنلمـن 
 . ح اختلفوا:و36ملوالفقهاء اىل ان  ال يوج  العلم

 .و35ملفمنهم: من قا  ال جيوز العمل ب 
 ومنهم: من قا  يوج  العمل ب .

 ال جيوز العمل ب : واختلف من قا :
. وقا  اخرون: ان  ال جيوز العمل ب . الن العباد  م تـرد بـ  وان  و34ملفقا  قو : ال جيوز العمل ب  عقال

 كان جان ا يف العقل ورووها ب ، ورمبا قالوا جي  العمل ب .
 وأختلف من قا  جي  العمل ب :

 ري .فمنهم: من قا  جي  العمل ب  عقال، وحن  ه ا امل ه  عن ابن س
وقـــا  أخـــرون: امنـــا جيـــ  العمـــل بـــ  شـــرعاً والعقـــل ال يـــد  عل ـــ  شـــرعا وهـــو مـــ ه  أك ـــر الفقهـــاء 

 واملتنلمن من خالفنا: ـ فمنهم: من قا  جي  العمل ب  وم يراع يف ذلك عددا.
ومنهم مـن راعـ  يف ذلـك العـدد، وهـو ان ينـون رواتـ  أك ـر مـن واحـد وهـ ا املـ ه  هـو احملنـ  عـن 

 .و33ملابن عل 
وال ي ذه  إلي  الشيخ الطوس : أن خـرب الواحـد ال يوجـ  العلـم. ملأي: ان خـرب الواحـد ال يوجـ  
العلم وان قارن  سب  واملراد ان  ال جيوز ان ينون لل رب دخل يف افاد  العلم اي  لو م ينضم اىل السب  

 .و38ملم يفد ذلك السب  العلمو
وقـــد ورد جـــواز العمـــل بـــ  يف الشـــرع، اال ان ذلـــك  وأنـــ  كـــان جيـــوز ان تـــرد العبـــاد  ابلعمـــل بـــ  عقـــال،

موقو  عل  طري  اصوص وهو ما يروي  من كان من الطائفـة احملقـة، ورـت  بروايتـ  وينـون علـ  صـفة 
 وجيوز قبو  خربجل من العدالة وغريها.

و أ  ابتدي اوال والقو  للشيخ الطوس ، فاد  علـ  فسـاد هـ جل املـ اه  الـي حنيتهـا، ح أد  علـ  
حة ما ذه  إلي :ـ أما ال ي يد  عل  أن خـرب الواحـد ال جيـ  العلـم، فهـو أنـ  لـو أوجـ  العلـم لنـان ص

ولـو ثـان كـ لك لوجـ  العلـم  و39مليوجب  ثل خرب واحد، اذا ثان امل رب صادقا، والی ما اخرب ب  مضطرا،
انـ   --ان يعلم صدع أحد املتالعنن وك ب االخر، وكان جي  أن ال يصبح الشك يف خرب النـي 

اسري ب  اىل السماء وقد علمنا خال  ذلك ال  ال نعلم صدع احد املتالعنن، وجنوز ان تدخل الشبهة 
االســراء بــ ، ولــو كــان يوجــ  العلــم فــال يعتقــد صــحة نبوتــ ، فيشــك يف خــرب عــن  --يف نبــو  النــي 

                                                        
قا  ابن ح   االندلس  قا  احلنفيون والشافعون ومجهور املالنين ومجي  املعت لة واخلوارج: ان خرب الواحـد ال يوجـ  العلـم،  -36

 ومعا ه ا عند مجيهم ان  قد ينون ك اب او موهو  في ، واتفقوا كلهم يف ه ا.
  مد بن اسحاع القاساين، و ابن داود. من اهل السنة. -35
 نس  ه ا القو  اىل بعا اهل البدع من القدرية ومن اتبعهم من اهل الظاهرية. -34
 هو أبو عل .  مد بن عبد الوهاب بن سال  اجلنائ  املعت يل. -33
 .268ـ267 الشيخ الطوس ، العد  يف أصو  الفق ، ص -38
 .بصحت  اضطرارا، اال ان اضطرارجل ليس مبطرداملقصود من االضطرار هو لألبدية، أي قد يوج  اخلرب الواحد علم االنسان  -39
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الضروري ملا صح ذلك، ولنان جي  ايضا ان حيصل لنا العلم بصـدع كـل رسـو  ادعـ  رسـالة بعضـنا اىل 
بعــا، الن ذلــك يعلــم ضــرور ، فنــان جيــ  حصــو  العلــم بــ ، وقــد علمنــا خــال  ذلــك فــاذا بطــل مجيــ  

 .و81ملذلك علم ان  ال يوج  العلم
قرتان السب  ب  فليس، رلو من ان يقو  يق  العلم ب ، وابلسـب  مجيعـا او فاما ما اعتربجل النظا  من ا

يقو : ان العلم يق  ب  اال ان ينون، السب  حاصال، وكل ه جل الوجوجل يبطل، ألن  يوج  ان ال ميتن  ان 
رربجل اجلماعة والعظيمة، وعن الش ء، وال يقرتن  ا ذلك السب  فال حيصل عند خربها العلم وه ا يؤدي 
اىل جتوي  ان نصـدع مـن رـرب  عـن نفسـ  ابنـ  ال يعلـم يف الـدنيا منـة مـ  اختالطـ  ابلنـاس ونشـؤجل بيـنهم، 
وقد علمنا خال  ذلك. فاما من قا : ان  لو م يوجـ  العلـم صـح ان يتعبـد بـ  الن العبـاد  ال تصـح اال 

 مبا نعلم  دون ما ال نعلم .
عـن ململالظـنوو ابنـ  علـم، الن العلـم ال رتلـف حالـ  اىل فاما تسميت  من مساجل علما ظاهرا، فر مبا عرب 

 ان ينون ظاهرا وابطنا، فان اراد ذلك فهو خال  يف العباد  ال اعتبار ب .
فامـــا مـــن قـــا  ال جيـــوز العمـــل بـــ  عقـــال: فالـــ ي يـــد  علـــ  بطـــالن قولـــ  ان يقـــا  إذا تعبـــد ت تعـــاىل 

هــا كــان يدلنا عل ــ  وعلــ  صــفت  الــي إذا علمنــا علابلشــ ء، فإمنــا يتعبــد بــ  ألنــ  مصــلحة لنــا وينبغــ  ان يــ
مصلحة لنا وصح منا ادايجل عل  ذلـك الوجـ ، ال ميتنـ  ان رتلـف الطـرع الـي يعلـم ان ت سـبحان  تعبـد  
بــ ، كمــا ال ميتنــ  اخــتال  االدلــة الــي  ــا تعلــم صــحة، ذلــك فــاذا صــحت هــ جل اجلملــة، م ميتنــ  ان يــدلنا 

 .و82ملل ما ورد ب  خرب الواحدعل  ان  قد امنا ابن نفع
واما من اوج  العمل ب  عقال: فال ي يد  عل  بطالن قول  ان  ليس يف العقل ما يد  عل  وجوب 

، ادلـة العقـل فلـم جنـد فيهـا مـا يـد  علـ  وجوبـ  فينبغـ  ان ال ينـون واجبـا، وان ينـون و81ملذلك قد سرب 
 .و87ملمبق  عل  ما كان علي 

 الواحد عند الشيخ الطوسياملطلب الرابع: حجية الخرب 
حجية خرب الواحد لو مت اثباما ابلدليل الشرع  أو ابلعقل ا  االمجاع فال ينون العمل  ا عمـال بغـري 

يقو    ا الصدد: ملالن من عمل خبـرب الواحـد فإمنـا يعمـل بـ  إذا د  دليـل  --علم، فالشيخ الطوس  
 .و86ملعل  وجوب العمل ب  اما من النتاب او السنة او االمجاع فال يکون قد عمل بغري علمو

 وما حن  عن الشيخ يف العد  يف ه ا املقا  حي  قا : واما ما اخرتت  من امل ه  فهو:

                                                        
 .268-267ص  ،العد  يف اصو  الفق  ،الشيخ الطوس  -81
 .268-267ص  ،العد  يف اصو  الفق  ،الطوس  الشيخ -82
 : است راج ثنة االمر.ريالس -81
 .268ـ267الشيخ الطوس ، العد  يف أصو  الفق . ص -87
 .84ـ۸۱ وحجت  ص  مد رضا رضوان طل ، خرب الواحد مستندجل -86
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-ان خـــرب الواحـــد إذا كـــان واردا مـــن طريـــ  اصـــحابنا القـــائلن ابإلمامـــة وكـــان ذلـــك مـــروا عـــن النـــي 
وكان مما ال يطعن يف روايت  وينون سديدا يف نقل  وم ينن هناك --او عن احد من االئمة  -

 قرينة تد  عل  صحة ذلك كان االعتبار ابلقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم جاز العمل ب .
 ي يد  عل  ذلك: امجاع الفرقة احملقة، فـاين وجـدما جممعـة علـ  العمـل  ـ جل االخبـار الـي رووهـا وال

يف تصانيفهم ودونوها يف اصـوهلم ال يتنـاكرون ذلـك، وال يتـدافعون حـ  ان واحـد مـنهم إذا افـ  بشـ ء ال 
ن روايــة ثقــة، ال يعرفونــ  ســالوجل مــن ايــن قلــت هــ ا. فــاذا احــاهلم علــ  كتــاب معــرو  او أصــل مشــهور، كــا

ومـن بعـد  --يننر حدي  . سنتوا وسلما االمر وقبلوا قول . ه جل عادمم وسجيتهم مـن عهـد النـي 
الـ ي انتشـر عنـ  العلـم وك ـرت الروايـة مـن جهتـ  فلـوال  --اىل زمان جعفر بـن  مـد  --االئمة 

معصــو  ال جيــوز عل ــ  الغلــط  ان العمــل  ــ ا االخبــار كــان جــائ ا ملــا امجعــوا علــ  ذلــك، الن امجــاعهم فيــ 
 .و85ملوالسهو

: اىل العمــل خبــرب الواحــد العــد  مــن روا  اصــحابنا، لنــن لفظــ  وان  --وذهــ  شــي نا ابــو جعفــر 
-كــان مطلقــا فعنــد التحقيــ  يتبــن انــ  ال يعمــل ابخلــرب مطلقــا، بــل  ــ جل االخبــار الــي رويــت عــن االئمــة 

ودوهنا االصحاب ال ان كل خرب يروي  عد  امام  جي  العمل ب  ويدع  امجاع االصـحاب علـ   -
العمــل  ــ جل االخبــار حــ  لــو رواهــا غــري االمــام  وكــان اخلــرب ســليما عــن املعــار  واشــتهر نقلــ  يف هــ جل 

 نقليهما: وقعوا يف حري  من أجل التوفي  بن ن. وأن الباح و84ملالنت  الدائر  بن االصحاب عمل ب 
وقــد حنــ  الشــيخ االعظــم يف وجوهــا للجمــ : م ــل ان ينــون مــراد الســيد املرتضــ  مــن خــرب الواحــد 
الــ ي حنــ  االمجــاع علــ  عــد  العمــل بــ  هــو خــرب الواحــد الــ ي يرويــ  اــالفو  والشــيخ يتفــ  معــ  علــ  

صـو  املعمـو   ـا ذلك، وقبل: جيوز ان ينون مرادجل من خرب الواحد، ما يقابل املـاخوذ مـن ال قـات يف اال
عند مجي  خواص الطائفة وحينئ  يتقارب م  الشيخ يف احلناية عـن االمجـاع، وقيـل: جيـوز ان ينـون مـراد 

 .و83ملالشيخ من خرب الواحد احملفو  ابلقرائن املفيد  للعلم بصدق  حينئ  نقل  م  نقل السيد
ون اخلـرب الواحـد حجـة ـ ال يلـ   لـدعوا االو  تـواترجل وال ـاين ثـ -وجمرد عمل السيد والشيخ خبرب خـاص 

توافقهما يف مسالة خرب الواحد فان اخلال  فيها ي مر يف خـرب يـدع  السـيد تـواترجل وال يـراجل الشـيخ جامعـا 
لشرائط اخلرب املعترب ويف خرب يراجل الشيخ جامعا وم حيصل تواترجل للسـيد، اذ لـيس مجيـ  مـا دون يف النتـ  

 ط احلجية عند الشيخ.متواترا عند السيد وال جامعا لشرائ
ـــوا يعولـــون يف  ومـــن تتبـــ  كتـــ  القـــدماء وعـــر  احـــواهلم، قطـــ  ابن االخبـــارين مـــن اصـــحابنا م ينون
عقائدهم االعل  االخبار املتواتر  او االحاد احملفوفة ابلقرائن املفيد  للعلم. واما خرب الواحد فيج  عندهم 

 االحتياط دون القضاء واالفتاء.
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ب ال ي ادعاجل الشـيخ علـ  العمـل  ـ جل االخبـار ال يصـري قرينـة لصـحتها، ايـ  ح ان امجاع االصحا
تفيد العلم ح  ينون حصـو  االمجـاع للشـيخ قرينـة عامـة جلميـ  هـ جل االخبـار، ثيـف وقـد عرفـت انکـارجل 

 للقرائن حتی لنفس اجملمعن ولو فرضی ثون االمجاع عل  قرينة، لنن  غري حاصل يف كل خرب.
كال  الشيخ يف العد  عل  عمل  ابألخبار احملفوفة ابلقرائن العلمية دون اجملرد  عنها،   واما دعوى داللة

، هــو كمصــادقة الضــرور ، فــان يف العبــار  مــن العــد  وغريهــا، مواضــ  تــد  --وانــ  لــيس االفــا للســيد 
او احتفافهـــا علـــ  االفـــة الســـيد، يوافقـــ  يف العمـــل  ـــ جل االخبـــار املدونـــة اال ان الســـيد يـــدع  تواترهـــا لـــ  

وحنـــ  مجاعـــة كبـــري  تصـــرحيا وتلوحيـــا: االمجـــاع مـــن قبـــل علمـــاء  و88ملابلقرينـــة املفيـــد  للعلـــم، كمـــا صـــرث بـــ 
االمامية عل  حجية خرب الواحد إذا كـان ثقـة مـامو  يف نقلـ  وان م يفـد خـربجل العلـم، وعلـ  راس احلـاكن 

  يـــفيمـــا اختـــارجل مـــن الـــراي وحنـــ  عل لننـــ  اشـــرتط و89مللألمجـــاع شـــيخ الطائفـــة الطوســـ  يف كتابـــ  العـــد  
 --االمجاع: ان ينون خربا واردا مـن طريـ  اصـحابنا القـائلن ابإلمامـة، وكـان ذلـك مـروا عـن النـي

، وكان ممن ال يطعن يف روايت ، وينون سـديدا يف نقلـ ، وتبعـ  علـ  ذلـك --اوعن الواحد من االئمة
والعالمـــة احللـــ  يف النهايـــة، واحملـــدو اجمللســـ  يف  يف التصــريح ابألمجـــاع الســـيد رضـــ  الـــدين بـــن طـــاووس،

بعــا رســائل ، كمــا حنــ  ذلــك عــنهم املرتضــ  وجعلــ  مبن لــة القيــاس يف كونــ  تــرك العمــل بــ  معروفــا مــن 
م ه  الشيعة، وتبع  عل  ذلـك ابـن ادريـس يف السـرائر، ونقـل كالمـا للسـيد املرتضـ  يف املقدمـة، وانتقـد 

يخ الطوس  يف عمل  خبرب الواحد، وكرر تبعا للسيد قول : ان خرب الواحد يف أك ر من موض  يف كتاب  الش
ال يوجد علما وال عمال، وك لك نقل عن الطربس  صاح  جمم  البيان ترحي  يف نقل االمجاع عل  عد  

 العمل خبرب الواحد.
اهنمـــا والغريـــ  يف البـــاب وقـــوع م ـــل هـــ ا التـــداف  بـــن نقـــل الشـــيخ والســـيد عـــن امجـــاع االماميـــة مـــ  

متعاصران بل االو  تتلم  عل  ال اين، وتا اخلبريان العاملان مب ه  االمامية، وليس من شاهنما أن حينيـا 
 .و91ملثل ه ا االمر بدون ت بيت وخرب  كاملة

وما حن  عن شـي نا البهـائ  يف مشـرع الشمسـن مـن: ململان الصـحيح عنـد القـدماء مـا كـان  فوفـا 
 .و92ملمبا يوج  رثون النفس  إلي وو

قـــا  شـــي نا ملالطوســـ و: ملوذكـــر فيمـــا يوجـــ  الوثـــوع امـــورا ال تفيـــد اال الظـــن، ومعلـــو  أن الصـــحيح 
عنــدهم هــو املعمــو  بــ  ولــيس م ــل الصــحيح عنــد املتــاخرين يف انــ  قــد ال يعمــل بــ  ال عــرا  االصــحاب 

 .و91ملی وت   ب وعن ، أو خللل اخر، فاملراد ان املقبو  يف املعمو  ب  عند القدماء ما ترثن إلي  النفس
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وه جل االمجاعات املنقولة ـ وان م يصرث بلفـظ ملاالمجـاعو يف اك رهـا ـ تفيـد ك رمـا واستفاضـتها انضـما  
هــا، م ــل ذهــاب معظــم االصــحاب بــل كلهــم عــدا الســيد واتباعــ  مــن زمــان الصــدوع اىل يبعــا القــرائن إل

غــري العلمــ  يف اجلملــة،    العمــل خبــرب العلمــ ، العلــم اصـو  االمجــاع علــريزماننـا هــ ا اىل حجيــة اخلــرب غــ
واملتــيقن منــ  اخلــرب املوثــوع بصــدق  املوجــ  لالطمئنــان، وان ادعــاء االمجــاع حــ  مــن الســيد واتباعــ  علــ  
وجوب العمل خبرب الواحد غري العلم  يف زماننا ه ا وشبهة مما أنسد في  ابب القرائن املفيد للعلم بصدع 

ن الظاهر أن  منع  بـ عم عـد  احلاجـة اىل خـرب الواحـد اجملـرد كمـا يظهـر، وال اخلرب، وال ينافي  من  السيد ال
مما ذكرجل يف جواب ما أعرتض  عل  نفس  بقول : ملفان قلت: إذا سددمت العمـل  خبـار االحـاد، فعلـ  أي 
شـــ ء تعولـــون يف الفقـــ  كلـــ و. فاجـــاب مبـــا حاصـــل : أن معظـــم الفقـــ  يعلـــم ابلضـــرور  واالمجـــاع واالخبـــار 

 .و97ملية، وما يبق  من املسائل اخلالفية يرج  فيها اىل الت يريالعلم
ولقد ع ر  يف غري موض  من كلمات السيد جتي  العمل ابلظن عل  تقدير انسداد ابب العلم، ولنـن 
ا ا  ه ا التقرير ابنضما  مقدمة انسداد ابب القرائن املفيد  للعلم بصدع اخلرب، ابن  أي  ما هو املقصود 

من ابب الظن اخلاص ال ي ال يتفاوت في  بن زماين انسداد   ن حجية خرب الواحد غري العلمابلبح  م
 .و96ملابب العلم وانفتاح ، قباال للظن املطل  املنوط حجيت  ابنسداد ابب العلم امل ت   زمنة الغيبة
بهم، وهـ ا ودعوى االمجاع من االمامية ح  السيد واتباع  عل  وجوب الرجوع اىل اصو  الشيعة وكتـ

 : ابن  ان يواورد عل -هو ال ي رمبا فهم  بعضهم من عبار  الشيخ يف العد ، فحنم بعد  االفت  للسيد: 
ثبوت االتفـاع علـ  العمـل بنـل واحـد واحـد مـن اخبـار هـ جل ارسـا  او االفـة كتـاب، أو امجـاع او حنـوجل، 

املن يف شــروط العمــل حــ  انــ  ال وان اريــد ثبــوت االتفــاع علــ  العمــل  ــا يف اجلملــة علــ  اخــتال  العــ
 .و95ملجيوز ان ينن املعمو  ب  عند بعضهم مطروحا عند اخر

واختلف الناس يف وجوب العمل خبرب الواحد ف ه  اجلمهور اىل ذلك وهو م ه  الشيخ اي جعفر 
 اع  من االمامية.بابن داود والسيد املرتض  وات و94ملمن االمامية، ومن  من  القاساين

  الصــحابة يــالبــاقون اىل انــ  الســم  والــدليل علــ  وجــوب العمــل خبــرب الواحــد انــ  قــد امجــ  علوذهــ  
  الصــحابة والتــابعون جيـ  أتباعــ  فالعمــل خبــرب الواحـد واجــ ، أمــا الصــغرى يــوالتـابعون، وكــل مــا امجـ  عل

العمل ب  توترا شـائعا فنقلية الن االخبار تواترت بعمل الصحابة والتابعن ابألخبار املروية ابألحاد وتنرار 
 وذائعا من غري  كر  من أحد وإذا تنرر العمل ب  كان امجاعا كالقو  قطعا.

وأعــرت  املــانعون مــن ذلــك  ن عمــل الصــحابة جــاز ان ينــون مســتندا اىل غــري اخلــرب الواحــد وتوافــ  
 .و93ملاخلرب والعمل ال يقتض  أن ينون العمل أمنا كان ال جل اخلرب

                                                        
 .هـ 2615. ط ـ 127ـ121 ، ص7 الشريف املرتض ، رسائل الشريف املرتض ، ج -97
 .727ـ721 . ص۳ ف املرتضی. جيف املرتضی، رسائل الشر يالشر  -96
 ط. االوىل.. 143ـ141ص .5السيد عل  املوسوي الق وي ، تعليقة عل  معام االصو . ج -95
 ح انتقل اىل م ه  الشافع .القاساين وهو  مد بن اسحاع أبو بنر، كان داوا  -94
 .االوىل ـ، ط661 ، ص2 العالمة احلل ، غاية الوصو  وايضاث، ج -93
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اخلرب الواحد واستدالهلم عل  حدجل، امنا هو ألجـل اثبـات حجيتـ  ب اتـ  مـن قبـل  ولعل وج  ن اعهم يف
الشارع ليتم حجيتـ  يف زمـان امنـان العلـم ايضـا أو ألجـل دفـ  تـوهم حرمـة العمـل بـ  خصوصـا كالقيـاس، 
ألجل ما أدعاجل السيد من االمجاع عل  احلرمة، واال فه جل االدلة علـ  جـواز العمـل ابلظـن عنـد االضـطرار 

نفيهم يف جواز العمل خبرب الواحد، وك لك استدالهلم يف حجية ظواهر النتـاب لـدف  توتـ  االخبـاريون ي
 من املن .

وان ابب العلم القطع  يف االحنا  الشرعية منسد يف ام ا  زماننا يف غري الضـرورات غالبـا. والريـ  
ا علــم ضــرور  او امجاعــا أو يف التنــاليف، ولــيس يف غــري مــ --ا  مشــاركون ألهــل زمــان املعصــومن 

حنم ب  العقل القاط  ما يد  عل  احلنم ابليقن، فان النتـاب بنفسـ  ال يفيـد اال الظـن، وكـ لك أصـل 
 و98ملالرباء  والضرور  واالمجاع والعقل القاط  ال ي بت بعا االحنا  امجاال، وال حيصل منها التفصيالت.

ج  العمل ابلظن من حي  ان  ظن ال أن  جيوز ان وقد أورد عل  ذلك: ابن انسداد ابب العلم ال يو 
يعترب الشارع ظنو  اصوصة خبصوصـها، ال مـن حيـ  اهنـا ظـن كظـاهر النتـاب واصـل الـرباء ، ال الهنمـا 

 ظن، بل لألمجاع عل  حجيتهما.
وان انســداد ابب العلــم ابألحنــا  الشــرعية غالبــا ال يوجــ  جــواز العمــل ابلظــن فيهــا، جلــواز ال جيــوز 

ابلظن، فنل حنم حصل العلم ب  من ضرور  او امجاع حننم ب ، وما م حيصل العلم ب  وحننم في   العمل
العقـل حينـم ابنـ  ال  نب  صالة الرباء ، ال لنوهنا مفيد  لظن وال لالمجاع عل  وجوب التمسـك  ـا، بـل أل

ففيمــا انتفـی االمـران فيــ ،  نـا اال ابلعلــم بـ  او بظـان يقــو  علـ  اعتبـارجل دليــل يفيـد العلـم،يي بـت تنليـف عل
 و99ملحينم العقل برباء  ال مة عن ، وعد  جواز العقاب علی ترث .

مجـاع الطائفـة علـ  عـد  العمـل  خبـار االحـاد ـ علـ  اواما االمجاع ـ فقد أستد  بنقل السيد املرتض  
ورات مــا جــاء يف أجوبتــ  علــ  مســائل املوصــليات، بــل أدعــ  أن هــ ا واضــح مبرتبــة ايــ  يعــد مــن ضــر 

املــ ه  كحرمــة العمــل ابلقيــاس عنــدهم، وهــ ا أن كــان أمجاعــا منقــوال ولننــ  واجــد لشــرائط احلجيــة الن 
قطعــا ألنــ  ينقــل ضــرور  املــ ه  وم لهــا ال أشــنا  يف   --املقــا  املنقــو  كاشــف عــن قــو  املعصــو  

سـتوى الضـرور   كاشفيت  عن رأي املعصـو  والن النقـل عـن حـس ال حـدس ألنـ  يـدع  اسـتقرار االمجـاع مب
 كما يف حرمة القياس وم ل ه ا التطاب  الضرور  ينون من االمور احلسية بال كال .

 وفي : اوال ـ أننا نقط  بعد  مطابقة ظاهر ه ا النال  املنقو  للواق .
 نيا: ان  خرب واحد بنفس  ال يعقل جعل احلجية ل  لعد  احتما  امل ية في  ه ا لو أريـد التعامـل معـ   

 واحد.ك رب 
 ل ا: أن  معار  مبا ينقلـ  الشـيخ الطوسـ  مـن االمجـاع علـ  احلجيـة بـل و كـل مـا يـد  علـ  احلجيـة 

 من أخبار االحاد واالدلة القطعية.

                                                        
 .املصدر الساب العالمة احلل ،  -98
 .. األوىل167ـ611. ص1اي القاسم القم ، القوانن احملنمة يف االصو . ج -99
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رابعا: ان املظنون أن مقصود السيد م ينـن مـا هـو ظـاهر النـال  بـل ال يعقـل ذلـك مـ  فـر  دعـوى 
ل  خبــار ال قــات مــن االماميــة مــ  انــ  كــان معاصــرا مــن الشــيخ اســتقرار امجــاع الطائفــة علــ  التعبــد ابلعمــ

حيــ  ال مــان معــ  ومــن حوزتــ  بــل كــان زميلــ  عنــد الشــيخ املفيــد وتلميــ جل مــن بعــدجل فنيــف يعقــل وقــوع 
التهافت يف النقل  ـ جل املرتبـة بينهمـا بعـد الفـراغ عـن صـدقهما وامانتها،ومبـا ان كـال  الشـيخ ال حيتمـل فيـ  

نقــل ذلــك يف اجوبــة املســائل املوصــلية فيحتمــل قــوا ان ينــون نظــرجل اىل ابنــاء  التقيــة خبــال  الســيد حيــ 
العامة وحينئ  اما ان ينون مقصود  من االخبار االحاد اخبارهم الي ال حيرز فيها و قة الـروا ، وقـد نقـل 

اد ح فسـرجل الشيخ يف العد  النقل بعنوان: ان املسموع من اشياخ الطائفة ان الطائفة ال تعمل  خبار االح
وبن ان املراد من  م ل ه جل احملامل وه ا تفسري ممن هو من اهل البيت ألن  تلمي  السيد فينون قرينة شب  

 .و211ملبقطعية عل  مرا  السيد من ه جل املقالة
وهنـــاك مـــن اســـتد  علـــ  حجيـــة خـــرب الواحـــد ابألخبـــار: فهـــ  طوائـــف ك ـــري : طائفـــة تنـــون وارد  يف 

ا يد  عل  مسلمي  حجية خرب العد  الواحد، وبعضها االخـر يـد  علـ  اعتبـار اخلربين املتعارضن بعضه
خــرب العجــل ال قــة، وطائفــة تــد  علــ  حجيــة خــرب الشــيعة، وطائفــة تــد  علــ  وجــوب الرجــوع اىل الــروا  

، وطائفـة تــد  علــ  الرتغيــ  --وال قـات، وطائفــة تــد  علـ  ارجــاع احــاد الـروا  اىل احــاد اصــحا م 
هـــا وابـــالغ مــا يف كتـــ  الشـــيعة، اىل ذلـــك مـــن املضــامن امل تلفـــة الـــي يســـتفاد مـــن يواحلـــ  عليف الروايــة 

 ابلعمل ابخلرب وأن م يفد القط .--جمموعها رضاء االئمة 
ان قلت: اهنا اخبار احاد ولو كانت مستفيضـة، حيـ  ال نقطـ  بصـدورها وال تنـون متـواتر  ال لفظـا 

 للدور.وال معا فالتمسك  ا مستل   
قلت: ال ينون التواتر منحصرا ابللفظ  واملعنوي بل ينون هلا التـواتر االمجـايل والقطـ  بصـدور بعـا 
ه جل االخبار الن ري ،ولنن املتـيقن مـن التـواتر االمجـايل ينـون هـو القطـ  اجيـة االخـ  مـن االخبـار أي 

 ي كـان روايـة جامعـا للصـفات اخلرب ال ي كان روايـة ثقـة عـدال شـيعيا، اذ د  م ـل هـ ا اخلـرب االخـ  الـ
ال الو من كون  ثقة عدال شيعيا عل  حجية خرب االعم من  م ل خرب ال قة م ال، ي بت اعتبار خـرب ال قـة 
فيتعـــدى مـــن االخـــ  اىل العـــم، بـــل مينـــن اســـتفاد  التـــواتر مـــن هـــ جل الطوانـــف الن ـــري  وان التعبـــري ابل قـــة 

كان يف مقا  بيان --نان فيفهم منها ان املعصو  ئموالعد  فيها ينون مرأ  اىل حصو  الوثوع واالط
 .و212ملحجية خرب الواحد

 وذه  صاح  ارشاد العقو  اىل: ان االحتجاج ابخلرب الواحد يتوقف عل  ثبوت امور اربعة:
 أصل الصدور. -أ

 أصل الظهور. -ب
 حجية الظهور. - ج
 جهة الصدور. -ـ د

                                                        
 .ال انية ـط ،767 ، ص2 ج  مد ابقر الصدر، مباح  احلج  واالصو  العلمية، -211
 .االوىل ـ، ط621ـ622، ص ۲  مد الفاضل الفائي  النجف ، اللؤلؤ  الغروية، ج -212
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 ية ـ كالتبادر وغريجل ـ والقرائن العامة.اما ال اين: في بت مبا ت بت ب  االوضاع اللغو 
 واما ال ال : فقد مرت حجية الظواهر، عند العقالء و امضاء الشرع ل .

و مـا الرابـ : في بـت ابألصـل العقالئـ ، وأن االصـل يف القـاء النـال  هـو بيـان املـراد اجلـدي، وان يبــل 
 النال  عل  غريجل كالتقية وغريها حيتاج اىل دليل.

تهم يف ان البح  عن حجية اخلرب الواحد، ا  أصويل ومن مسائل علم االصو  او ح اختلفت كلم
 ا  استطرادي.

اىل ال اين  تجا  ن املوضوع لعلم هو االدلة االربعة بقيد الدليليـة، واملسـالة عبـار    ذه  احملق  القم
احـد وأنـ  هـل هـو دليـل   البح  عن حجية اخلرب الو يعما يبح  عن العوار  ال اتية ملوضوع العلم، وعل

 شرع  أو ال، ا  عن وصف موضوع العلم أو ج ئ .
  وقالوا: أن البح  عن حجية اخلرب الواحد ا  عن عـوار  املوضـوع، يح أن املتاخرين عن  ردوا عل

 لنن مبحاوالت اتلفة م كور  يف الفرائد والنفاية وغريتا:
االربعـة بقيـد الدليليـة لنـن جهـة البحـ  عبـار  عـن ما ذهـ  إل ـ  الشـيخ: مـن أن املوضـوع هـو االدلـة 

ثبوت السنة أعا قو  احلجية أو فعل  أو تقريرجل ملاملسلم وجودهاو خبـرب الواحـد وعدمـ ، فيقـا : هـل السـنة 
 ملاحملنيةو ت بت خبرب الواحد أو ال ت بت اال مبا يفيد القط  من التواتر والقرينة.

 قدمة االوىل من مقدمات علم االصو  ويف املقا ، اشنالن:وقد اورد علي  احملق  اخلراساين يف امل
أن البح  عن ثبوما ب  و عدم  خال  عنوان املسالة يف النتـ  االصـولية يف النتـ  االصـولية  -2

 فان عنواهنا هو حجية اخلرب الواحد، ال ثبوت السنة خبرب الواحد.
مــن عــوار  اخلــرب احلــاك ، ال احملنــ   ان املــراد مــن ال بــوت يف كالمــ  هــو ال بــوت التعبــدي، وهــو -1

ال ي هو املوضوع، بداهة ان معناجل هل لل رب الواحد ه ا شان أو ال  فلو كان حجة ثبت ل  ه ا الشان 
 .و211ملواال فال

وافــادجل احملقــ  النــائي : مــن ان مــرد البحــ  عــن حجيــة اخلــرب الواحــد اىل ان مــؤدى اخلــرب هــل هــو مــن 
 السنة أو ال 

لة االصـولية لـيس هـو البحـ  عـن اراسـاين قـد ختلـ  مـن االشـنا  ابن امليـ ان يف املسـح ان احملق  اخل
عوار  االدلة االربعة. بل تنف  صحة وقوع نتيجة املسالة يف طري  االستنباط، ولو م ينن البح  فيها 

 عن االدلة االربعة.
العمل خبـرب الواحـد   واحد من قدماء االصحاب عد  الدليل وورود الدليل عل  جوازريوالظاهر من غ

وابن ادريس يف السرائر يف مواض  ك ـري ، ونقـل عـن القاضـ  ابـن الـرباج  و217ملوصرث ب  املرتض  يف ال ريعة

                                                        
، ۱ احلــــاج العـــامل ، ارشــــاد العقـــو  الــــی مباحـــ  االصـــو  تقريــــرا حملاضـــرات الشــــيخ جعفـــر الســــبحاين، ج ن مـــد حســـ -211

 .، ط: االولی111ـ299ص
 االوىل. ـ ط ،519 ، ص1السيد املرتض ، ال ريعة اىل أصو  الشريعة، ج -217
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والطوس ، واما الشيخ الطوس  فقا  اجيت  امجـاال، ولنـن اختلفـت كلماتـ  يف كتـاب العـد  يف حتديـدها 
 اىل اقوا  اربعة:

 اد .حجية قو  ال قة، واملراد منها الع -2
 حجية غري املطعون من اصحابنا، فيعم ال قة واملمدوث واملهمل. -1
حجية قو  الفاس  ايضا إذا كان متحرزا عن الن ب، قـائال ابن الفسـ  ابجلـوارث مينـ  عـن قبـو   -7

 الشهد  وليس مبان  عن قبل خربجل.
صحتها واال وجـ   ـ حجية ما يروي  املتهمون املضعفون إذا كان هناك ما يعضد روايتهم ويد  عل 6

 التوقف.
اال أن املعرو  بن املتاخرين هو احلجية، ولعل الن اع بن املتقدمن واملتاخرين اشب  ابللفظ ، فاجلمي  
يعلمون مبا دون يف النتـ  االربعـة، غـري ان املتقـدمن يـرون اك رهـا مقرونـة ابلقـرائن املفيـد  للعلـم فيعملـون 

 ر االخبار فيعملون  ا.  ا، واملتاخرين يقولون اجية اخبا
وذهــ  صــاح  فوائــد االصــو  اىل: أن اثبــات احلنــم الشــرع  مــن اخلــرب الواحــد يتوقــف علــ : أصــل 

 الصدور، وجهة الصدور، وعل  الصدور، واراد  الظهور.
 واملتنفل ألثبات الظهور واراد  الظهور هو االوضاع اللغوية، والقرائن العامة، واألصو  العقالئية.

ألثبات جهة الصدور ـ من كون اخلرب صادرا لبيان حنم ت الواقع  ال ألجل التقية وحنوها ـ واملتنفل 
هو االصو  العقالنية أيضا، فان األصل العقالين يقتض  أن ينون جهة الصدور النال  من املتنلم لبيان 

ت طريقــة العقــالء املــراد الــنفس االمــري وأن مــؤداجل هــو املقصــود، اال ان ي بــت خالفــ ، و علــ  ذلــك اســتقر 
واستمرت سريمم يف  اورامم. واملتنفل ألصل الصـدور هـو االدلـة الدالـة علـ  حجيـة اخلـرب الواحـد، وهـو 
من اهم املسـائل األصـولية، ان املوضـوع يف علـم االصـو  لـيس خصـوص االدلـة االربعـة بـ واما او بوصـف 

ة اخلرب الواحد وكمسالة التعاد  والرتاجيح ـ دليليتها ليق  االشنا  يف بعا املسائل املهمة ـ كمسالة حجي
مــن حيــ  عــد  رجــوع البحـــ  عنهــا اىل البحــ  عــن عـــوار  االدلــة فيحتــاج اىل اتعــاب الـــنفس ألدراج 

 البح  عنها يف البح  عن عوار  االدلة. كما اتع  الشيخ نفس  ال كية يف ذلك، بتقري :
السـنة ـ الـي هـ  أحـد االدلـة االربعـة ـ هـل وأن البح  عن حجية اخلرب الواحد يرجـ  اىل البحـ  عـن 
 .و216ملت بت خبرب الواحد أو ال ت بت  فينون ا ا عن عوار  املوضوع

ح ال رفــ : انــ  قــد انعقــد االمجــاع علــ  حجيــة االخبــار املودعــة فيمــا  يــدينا مــن النتــ ، ولنــن ال 
مدرك احلجية، فان منهم مـن يصح االعتماد واالتنا  عل  ه ا االمجاع، ال اختال  مشرب اجملمعن يف 

يعتمد عل  ه جل االخبار لت يل اهنا قطعية الصدور، ومنهم من يعتمد عل ها من اجل اعتمادجل عل  الظن 
املطلــ  مبقــدمات االنســداد، ومــنهم مــن يعتمــد عل هــا ألجــل قيــا  الــدليل ابخلصــوص عنــدجل علــ  حجيتهــا، 

 جل دلــيال يف املســالة، واال ينفــ  جمــرد ثبــوت   وأخــيــواالمجــاع الــ ي ينــون هــ ا شــان  ال يصــح االتنــا  عل
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 --االمجاع عل  النتيجة م  اختال  نظر اجملمعـن، فـان هـ ا االمجـاع ال ينشـف عـن رأي املعصـو  
وال عــن وجــود دليــل معتــرب، بــل الناشــف عــن ذلــك هــو االمجــاع علــ  احلنــم الشــرع  مرســال، فــال عــرب  

درك اجملمعـن، فـال بـد للقائـل اجيـة اخبـار االحـاد مـن ابألمجاع التقييدي ال ي هو عبار  عن اختال  م
اقامة الدليل عل  مدعاجل اذا م ينن ممن يرى حجية مطلـ  الظـن مبقـدمات االنسـداد وم تنـن االخبـار يف 

 .و215ملنظرجل مقطوعة الصدور
 المصادر

 القران الکرغ
اللغة، عل  ووض  حواشي : هـو، مجهر   ۳۲۱االزدي: اي بکر  مد لبنی احلسن بن دريد االزدي مل .2

  .1115هـ 2614ابراهيم مشس الدين، دار النت  العلمية ـ بريوت ـ لبنان، الطبعة: االوىل 
و، اعـداد: جلنـة حتقيـ  تـرات الشـيخ االعظـم، 2182ـ2126االنصاري: الشيخ مرتضی االنصاري، مل .1

 هـ. ع. 2616مطبعة: شريعت قم، الطبعة: اخلمسة 
اليــرواين، كفايــة االصــو  يف اســلو ا ال ــاين، دار النشــر: بقيــة العــرت ، مطبعــة: االيــرواين: الشــيخ ابقــر ا .7

 هـ. 2619زيتون، الطبعة: االوىل 
الربوجــردي: الشــيخ  مــد تقــ  الربوجــردي النجفــ ، هنايــة االفنــار يف مباحــ  االلفــاظ تقريــر ااــاو  .6

 هـ ع.2611بعة: الرابعة الشيخ أغا ضياء الدين العراق ، طب  ونشر: مؤسسة النشر االسالم ، الط
اجلـــاليل: الســـيد  مـــد رضـــا احلســـ  اجلـــاليل، مرثـــ  الدارســـات الت صصـــ ، حـــوز  علميةــــ أصـــفهان  .5

 هـ. ۱۳۸۸
هــو، غايـة الوصـو  وايضـاث السـبل يف شـرث 314ــ468احلل : احلسن بن يوسف بن املطهر احلل  مل .4

ســبحاين، مطبعــة: مؤسســـة منتهــ  الســؤ  واالمـــل البــن احلاجــ ، تقـــدغ واشــرا : الشــيخ جعفـــر ال
 هـ. 2671، الطبعة: االولی --، نشر: مؤسسة االما  الصادع--االما  الصادع

اخلراســاين:  مــد حســن اليوســف  الننــاابدي اخلراســاين، اصــو  الشــيعة الســتنباط احنــا  الشــريعة،  .3
ع ـ 2671، مطبعــة اعتمــاد ـ قــم، الطبعــة: االولــی --اعــداد ونشــر: مركــ  فقــ  االئمــة االطهــار

۱۳۸۸. 
هـــ. عو، فوائــد االصــو ، تعل ــ : الشــيخ  5۱۳۲اخلراســاين: الشــيخ  مــد علــ  الکــاظم  اخلراســاين مل .8

 هـ.عو. 2742أغا ضياء الدين العراق  مل
اخلراساين: الشيخ  مد كاظم االخوند اخلراساين، كفاية االصو ، حتقي  وتعل  : الشيخ عبـاس علـ   .9

 هـ. 2619النشر االسالم ، الطبعة: ال ال  ال راع  السب واري، طب  و نشر: مؤسسة 
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اخلمي : السيد مصطف  اخلمي ، حتقي  ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر ا ر االما  اخلمي ، مؤسسة و  .21
 .2628ـ2734مطبعة املروج، الطبعة: االويل 

: الشهرثاين: الشـيخ ابـراهيم امساعيـل الشـهرثانی، املفيـد يف شـرث اصـو  الفقـ ، نشـر: مؤسسـة اهلدايـة .22
  . ۲۰۰۳هـ  2616بريوت ـ لبنان، الطبعة: ال انية 

الشريازي: السيد  مد الشريازي، الوصائل اىل الرسائل، نشر: مؤسسة عاشور للطباعة والنشر. ايران  .21
  .1111هـ  2612ـ قم، الطبعة: ال انية 

بــريوت ـ الطهــراين: لعالمــة أغــا بــ رك الطهرانــی، حيــا  الشــيخ الطوســ ، طبــ  و نشــر: دار االضــواء:  .27
 لبنان.

هـــو، أمــايل الشــيخ الطوســ ، قــد  لــ :  641ـــ۳۸۱الطوســ : أي جعفــر  مــد بــن احلســن الطوســ  مل .26
 ، 2945هــ  2786السـيد  مـد صـادع اـر العلـو ، مؤسسـة الفـاء بـريوت ـ لبنـان، الطبعـة االولـی 

  .۱۲۸۱هـ  2612الطبعة: ال انية 
هــــو، التبيـــان يف تفســـري القـــران، حتقيـــ   641ــــ785جعفـــر  مـــد بـــن احلســـن الطوســـ  مل لطوســـ : اي .25

 هـ. 2627ونشر: مؤسسة النشر اإلسالم ، الطبعة: االوىل 
الطوس : أي جعفر  مد بن احلسن الطوس ، العد  يف أصو  الفق ، حتقي :  مد رضـا االنصـاري  .24

ع ـ 2671القمـ ، نشـر: مؤسسـة بوسـتان كتـاب، املطبعـة: مطبعـة بوسـتان ثتـاب، الطبعـة: االولـی 
۱۳۸۲ .  

قـــات: يالعــامل :  ـــاء الـــدين  مـــد بـــن احلســـن العــاملی، مشـــرع الشمســـن واثســـري الســـعادتن، تعل .23
العالمــة  مــد امساعيــل املازنــدراين اخلواجــوئ ، حتقيــ : الســيد مهــدي رجــائ ، مؤسســة الطبــ  والنشــر 

  .۱۳۸۲ع ـ 2619التابعة لالستانة الرضوي  املقدسة، الطبعة: االولی 
حسن احلاج العامل ، ارشاد العقو  اىل مباح  االصو ، نشر: دار االضواء للنشـر  العامل :  مد .28

  . ۲۰۰۰هـ  2611والطباعة والتوزي ، الطبعة: االولی 
هــت.عو حتقيــ : الشــيخ جمتـــ احملمــدي ـ  2742ـ  ۱۲۲۸العراقــ : الشــيخ ضــياء الــدين العراقــ  مل .29

 هـ. ع. ۱۱۲۳ية السيد من ر احلنيم، مطبعة: شريعت قم، الطبعة: ال ان
الغـروي: السـيد عبـد املاجـد الغـروي، موسـوعة علـو  احلـدي  وفنونـ ، نشـر: دار ابـن ث ـري ـ دمشـ  ـ  .11

  . ۲۰۰۲هـ  2618بريوت، الطبعة: االولی 
الفائي : الشيخ  مد الفضل الفاني  النجف ، اللؤلؤ  الغروية، حتقيـ  وتقـدغ: علـ  الفاضـل الفـائي   .12

 .هـ. ع 2611الطبعة: االولی النجف ، مطبعة: امري، 
الفاضل التوين: املوىل عبد ت بن  مد البشروي اخلراساين ملالفاضل التوينو، الـوايف يف أصـو  الفقـ ،  .11

حتقيــ : الســيد  مــد حســن الرضــوي النشــمريي، نشــر: جممــ  الفنــر االســالم ، طبــ : مطبعــة تبــ  
 هـ. ع. 2625هو ، الطبعة: ال ال ة 
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اســـحاع الفيـــا ،  شـــر: مکتـــ  مساحتـــ ، مطبعـــة: ظهـــور، الطبعـــة: ال انيـــة الفيـــا : الشـــيخ  مـــد  .17
۱۳۲۲. 

قة عل  معلم االصو ، حتقي : السيد عبد الرحيم اجل م  ي، تعلالق وي : السيد عل  املوسوي الق وي  .16
 هـ. 2617الق وي ، نشر: مؤسسة النشر االسالم ، الطبعة: االوىل 

سديد االصو ، طب  نشـر: مؤسسـة النشـر االسـالم ، الطبعـة: القم : الشيخ  مد املؤمن القم ، ت .15
 هـ.2629االولی 

 القم : املريزا اي القاسم القم ، القوانن احملنمة يف االصو ، الطبعة: ال انية. .14
املازنــدراين: الشــيخ علــ  أكــرب اليوســف  املازنــدراين، بــداي  البحــوو يف علــم االصــو ، طبــ  و نشــر:  .13

 هـ. 2613لطبعة: االويل مؤسسة النشر االسالم ، ا
 مــد رضــا رضــوان طلــ ، خــرب الواحــد مســتندجل وحجيتــ ، تعريــ : قاســم املعــد ، دار احلــ  للطباعــة  .18

  . 2995هـ  2624والنشر ـ بريوت لبنان، الطبعة: االويل 
 مد رضـا موسـوان، افـاع الفنـر االسـالم  عنـد الشـيخ الطوسـ ، تعريـ : صـفاء الـدين اخل رجـ ،  .19

  .1116هـ  2615والنشر والتوزي  بريوت ـ لبنان، الطبعة: االوىل  الغدير للطباعة
هـو، طيـف اخليـا ، حتقيـ : 674ـ755املرتضی: عل  بن احلسن بن موسی بن عل  بن اي طال  مل .71

  مود حسن ابو  ج ، نشر: دار الرتبية الطباعة والنشر.
ـو رســائل الشــريف املرتضــ ، هــ674ـــ755املرتضــی: ابــو القاســم علــی بــن احلســن املوســوي املرتضــی مل .72

تقــدغ واشــرا : الســيد ايبــد احلســي ، اعــداد: الســيد مهــدي رجــائ ، نشــر: دار القــرآن النــرغ قــم، 
 هـ، اجملموعة االولی. 2615طب : مطبعة سيد الشهداء قم 

املرتضـــ : ابـــو القاســـم علـــ  بـــن احلســـن املوســـوي املرتضـــ ، ال ريعـــة إىل اصـــو  الشـــريعة، تصـــحيح  .71
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ممارسة الحقوق السياسية في ضوء مشرو  قانون التخلي عن الجنسية 

 -دراسة مقارنة- المكتسبة االخرى

 Exercise of Political rights Under the draft law of the 

Renunciation of the acquired citizenship (A 

comparative Study)        
) م.د. روافد محمد علي الطيار

1)L. Dr. Rawafid M. A. AL-Tayar               

 الملخص

هــــ جل الدولــــة  األصــــل إن كــــل شــــ   حيمــــل جنســــية دولــــة معينــــة مــــن أجــــل احلصــــو  علــــ  يبايــــة
ابإلضــافة إىل احلقـــوع األخـــرى، ولنــن يف حـــاالت معينـــة قــد حيصـــل الشـــ   علــ  أك ـــر مـــن جنســـية 
واحد  وهو ما يطل  علي  ملتعدد اجلنسيةو وهنا فـإن هـ ا الشـ   يعـد مـواطن ألك ـر مـن دولـة واحـد  

ع معينــة ال مينــن وابلتــايل فهــو يتمتــ  اقوقــ  يف الــدو  الــي يتمتــ  جبنســيتاها كافــة،إال إنــ  هنــاك حقــو 
 ممارستها من قبل متعدد اجلنسية نظراً ألتيتها وحساسية املوق  وخطورت  م ل موق  رئيس اجلمهورية.

وه ا ما أرأتينا ا ـ  فيمـا يتعلـ  ابحلقـوع السياسـية، بـدًء حـ  التصـويت وتـويل وظيفـة تنفي يـة علـ  
ة و تنــوين االحــ اب السياســية واالنتمــاء املســتوى الــوط  ابإلضــافة إىل احلــ  يف عضــوية اجملــالس النيابيــ

و مشـــروع قـــانون الت لـــ  عـــن اجلنســـية املنتســـبة  1115اليهـــا ضـــمن نصـــوص الدســـتور العراقـــ  لعـــا  
 االخرى.

                                                        
 .جامعة كربالء / مرك  الدراسات االسرتاتيجية -2
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Abstract 
Origin that every person holding the nationality of a particular state in 

order to obtain the protection of this country as well as rights, but in 

certain cases a person may receive more than one nationality, a so-

called (multiple nationality) and here, this person is a citizen of more than 

one country, thus he enjoys his rights in countries that enjoy all her 

nationality, but there are certain rights can not be exercised by a multi-

nationality because of its importance and sensitivity of the location and 

severity of such site of the President. 

This is what we decided discussed with regard to political rights, Start 

up right to vote and take an executive job at the national level In addition 

to the right to membership of the parliamentary assemblies and the 

formation of political parties and to belong to a multi-nationality in the text 

of the Iraqi constitution in 2005 and the experiences of other 

constitutional.  

 المقدمة

يفعـر  تعــدد اجلنســية " إبنــ  وضـ  قــانوين ي بــت فيــ  لــنفس الشـ   جنســية دولتــن أو أك ــر ايــ  
يعتــرب قــانو ً مــن رعــاا كــل دولــة يتمتــ  جبنســيتها، وذلــك بصــر  النظــر عمــا إذا كانــت اجلنســيات قــد 

 .و1ملدوراً يف ذلك "تعددت دون إراد  الش   أو كان إلرادت  
مرت احلقوع السياسية ملتعددي اجلنسية مبراحل عديد  حـ  وصـلت إىل مـا وصـلت إليـ  يف الوقـت 

  قانون يف الدولة فالبد من أن تتضمن هـ جل الوثيقـة احلقـوع علاحلاضر، ومبا إن الوثيقة الدستورية ه  أ
مفصلة، تبن مدى ما يتمت  ب  متعدد  السياسية ملتعددي اجلنسية، وان يتم تع ي  ه جل النصوص بقوانن

اجلنســـية مــــن حقــــوع سياســــية، ســــواء تعلــــ  األمــــر ابملشــــاركة يف عمليــــة التصــــويت أو األســــتفتاء أو أراد 
الرتشيح للحصو  عل  مقعد نياي عل  املستوى اجملـالس الشـعبية واجملـالس التشـريعية، أو يف حالـة رغبـة 

ســلطة التنفي يــة أو الــدخو  يف حــ ب سياســ  كعضــو أو متعــدد اجلنســية يف احلصــو  علــ  وظيفــة يف ال
 مؤسس.

 مشكلة البحث: 
هنــاك حقيقــة هامــ ،وه  عــد  جــواز حرمــان اي شــ   مــن احلــ  يف احلصــو  علــ  جنســية دولــة 
اجنبية واخلضوع ملبدأ وحدانية اجلنسية، فقد يتمت  الفرد  ك ر من جنسية واحـد  وهـو مـا يسـم ملتعدد 

 اجلنسيةو.

                                                        
 .15، ص1127 بال دار نشر، ،مصر ،القانون الدويل اخلاص ،عبد احلميد عشو  د. أيبد -1
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قــوع السياســية يف اي دولــة يقــو  علــ  شــرطن اساســن وتــا اجلنســية والــوالء للدولــة وان ممارســة احل
نظــرا ألتيــة احلقــوع السياســية وخاصــة يف حالــة الرتشــيح للمناصــ  العليــا يف الدولــة م ــل منصــ  رئــيس 
الدولــة او الرتشــيح ملنصــ  يف احلنومــة وهــ  مناصــ  حساســة خلطــور  املهــا  الــي ميارســها شــاغل هــ جل 

ص  ه ا من جان  ومن جان  اخـر فـان العضـوية يف اجملـالس التشـريعية والنيابيـة ومـا تقـو  بـ  مـن املنا
مها  قومية ذات صل  وثيقة مبصاحل اجملتم  والي يتاث من خالهلا للعضو املنت   االطالع عل  العديد 

املهـا  احلساسـة ومـن  من االمور اهلام  املتصلة ابملصاحل العليا للدولـة وأمنهـا القـوم  واالضـطالع بـبعا
ذلك مناقشة مشروعات القوانن واملشاركة يف سن التشريعات ومناقشة بر م  احلنومة والتصـدي  علـ  

 االتفاقيات واملعاهدات الدولي  وغريها.
 -وه :لبح  يطرث مجلة من عالمات االستفها  اوعل  ضوء ما تقد  فإن موضوع 

لسياســية شــان  شــان منفــرد اجلنســية أ  انــ  حيظــر عليــ  هــل حيــ  ملتعــدد اجلنســية ممارســة احلقــوع ا -
 ممارسة ه جل احلقوع 

وإذا كان يستطي  ممارسة احلقوع السياسية، فهل يسـتطي  ممارسـتها مجيعهـا ا  حيظـر عليـ  ممارسـة  -
 البعا منها 

العراق  وإذا كان ملتعدد اجلنسية احل  يف ممارسة كل أو بعا احلقوع السياسية، فهل وف  املشرع  -
 بتنظيم احلقوع السياسية ملتعدد اجلنسية 

 منهج البحث: 
ـــا ملوضـــوع ملممارســـة احلقـــوع السياســـية يف ضـــوء مشـــروع قـــانون الت لـــ  عـــن اجلنســـية  ســـنتب  يف ا ن

 1115دراســــة مقارنــــةو مــــنه  البحــــ  التحليلــــ  املقــــارن الدســــتور العراقــــ  لعــــا   -املنتســــبة االخــــرى
 ية املنتسبة االخرى.مشروع قانون الت ل  عن اجلنسو 

 خطة البحث: 
 سنقسم موضوع البح  إىل املبح ن اآلتين:

مشــــروع قــــانون الت لــــ  عــــن و  الدســــتور العراقــــ املبحــــ  األو : ممارســــة احلقــــوع السياســــية يف ضوء
 .رىاجلنسية املنتسبة االخ

 املبح  ال اين: ممارسة احلقوع السياسية يف الدساتري املقارنة.
 ة نربز فيها أهم النتائ  والتوصيات الي يسفر عنها البح .ح نضمن البح  خا 
التنظي  القانوني للحقوق السياسرية لمتعرددي الجنسرية    : المبحث األول

 4009في دستور العراق لعام 

سنتناو  يف ه ا املبح  التنظيم القانوين حل  متعدد اجلنسية يف التصويت وتويل وظيفة تنفي ية عل  
ومــن ح التنظــيم القــانوين  1115وعضــوية اجملــالس النيابيــة يف ظــل دســتور العــراع لســنة املســتوى الــوط  

 حل  متعددي اجلنسية يف تنوين االح اب السياسية واالنتماء اليها وذلك يف املطلبن اآلتين:
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 املطل  األو : ح  التصويت وتويل وظيفة تنفي ية عل  املستوى الوط .
 ة اجملالس النيابية و تنوين االح اب السياسية واالنتماء اليها.املطل  ال اين: احل  يف عضوي

 حق التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على املستوى الوطني : املطلب االول
/ رابعـاو " جيـوز 28تعدد اجلنسية بصريح العبار  وف  املـاد  مل 1115قد أجاز الدستور العراق  لعا  

يف املـاد  العاشـر  إىل  1114لسـنة  14قانون اجلنسية رقم  تعدد اجلنسية للعراق .... " وك لك جاء يف
جــواز احتفــاظ العراقــ  ابجلنســية العراقيــة يف حالــة اكتســاب  جنســية أخــرى مــا م يعلــن حتريــرا ختليــ  عــن 
اجلنسية العراقية، وك لك أشار يف املاد  ال انية عشر  إىل حالة تعدد اجلنسـية للمـرأ  العراقيـة املت وجـة مـن 

راقـــ  واكتســـبت جنســـية زوجهـــا فإهنـــا ال تفقـــد جنســـيتها العراقيـــة مـــا م تعلـــن حتريـــرا ختليهـــا عـــن غـــري الع
اجلنســـية العراقيــــة، إال انـــ  م مينعهــــا يف حالــــة  تعهـــا  ك ــــر مـــن جنســــية مــــن ممارســـة حقهــــا يف املشــــاركة 

 االنت ابية حي  ان  اكتف  ابشرتاط أن تنون متمتعة ابجلنسية العراقية.
 1115نت ـاب أو يف األسـتفتاء، فقـد ذكـر الدسـتور العراقـ  لعـا  تصويت سـواء يف االفيما ر  ال

و منــ  للمــواطنن رجــااًل ونســاًء ممارســة حقــوقهم السياســية ومنهــا حــ  التصــويت، وكــ لك 11يف املــاد  مل
، يف املاد  اخلامسة من  أن ينون 1127و لسنة 65أشرتط قانون انت اابت جملس النواب العراق  رقم مل

 عراق  اجلنسية....". -2لناخ  عراق  اجلنسية " يشرتط يف الناخ  أن ينون: ا
نالحـــظ إن املشـــرع العراقـــ  ابلنســـبة حلـــ  التصـــويت قـــد اكتفـــ   شـــرتاط أن ينـــون الناخـــ  عراقـــ  
اجلنســية وم مييــ  بــن إن كــان صــاح  جنســية اصــلية أ  منتســبة، فنــل شــ   حيمــل اجلنســية العراقيــة 

 اجة ملن يطال  ويداف  عن ه جل املصاحل.لدي  مصاحل، وهو ا
وكــــ لك م مييــــ  املشــــرع العراقــــ  بــــن إن كــــان الناخــــ  حيمــــل جنســــية واحــــد  أو أك ــــر أي متعــــدد 

 .و7ملللجنسية، حي  م جيعل املشرع العراق  التفرد ابجلنسية العراقية شرطاً ملباشر  ح  التصويت

                                                        
 جاء مسلك املشرع العراق  متف  م  توج  أغل  التشريعات املقارن ، ن كر عل  سبيل امل ا  ن  املاد  التاسعة من قانون -7

عل  إن " لنل لبنـاين أو لبنانيـة أكمـل احلاديـة والعشـرين مـن عمـرجل  1111و لسنة 232أنت اب أعضاء جملس النواب اللبناين رقم مل
 ".انونينون  خباً إذا كان يتمت  اقوق  املدنية والسياسية وغري موجود يف أحدى حاالت عد  األهلية املنصوص عليها يف القأن 

فاملشـرع اللبنــاين أعطـ  لنــل لبنـاين أو لبنانيــة حـ  ممارســة حقوقــ  السياسـية إذا مــا تـوفر فيــ  السـن املطلــوب وم ينـن  رومــاً مــن 
 ،1116 ،القـاهر  ،دار النهضـة العربيـة ،احلقـوع السياسـية ملتعـدد اجلنسـية ،د. هشـا  عبـد املـنعم عناشـةينظـر  .ممارسة تلك احلقوع

 .58ص 
" يتمتــ  ابحلقــوع السياســية علــ  املســتوى األحتــادي   1111و مــن الدســتور السويســري لعــا  274نصــت املــاد  مل ،ويف سويســرا

 ية بسب  مر  أو ضعف عقل ....".ا حتت الوصاسنة وليسو  28كل السويسرين و السويسرات ال ين أكملوا 
فقــد أشــار اىل احلقــوع  .1112اكتــوبر 23وقــد عــدلت هــ جل املــاد  يف  2981و مــن الدســتور الرتكــ  لعــا  43وكــ لك املــاد  مل

وحــ   ،وحقاالنت ـاب ،حــ  التصـويت -/  نيـا  والسياسـية ضـمن الفصـل الرابــ  والـ ي حيمـل عنـوان ملاحلقــوع والواجبـات السياسـية
واحلــــ  يف  التصــــويت،ينــــون للمــــواطنن احلــــ  يف  طبقــــا للشــــروط احملــــدد  يف القــــانونة يف النشــــاط السياســــ  والــــي تــــن  "ملشــــاركا

 " احل  يف املشاركة يف استفتاء عا و  ،واحل  يف املشاركة يف االنشطة السياسية بصفة مستقلة او يف اطار ح ب سياس  ،االنت اب
و اىل احلقـوع السياسـية ضـمن الفصـل 68املعد  اشـار املشـرع الدسـتوري يف املـاد  مل 2963  ويف الدستور االيطايل الصادر عا

صـويت والت ،ينـون قـد بلـ  سـن الرشـد،ذكر او ان  ،الراب  حتت عنوان ملاحلقـوع والواجبـات السياسـيةو " التصـويت حيـ  ألي مـواطن
 ......"امر ش ص  يتساوى في  اجلمي .
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حتاديـــة يف العـــراع فـــإن الســـلطة التنفي يـــة اال وابلنســـبة لتـــويل وظيفـــة تنفي يـــة علـــ  املســـتوى الـــوط ،
 .و6ملوأستناداً للدستور العراق  تتنون من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء 

استل   املشرع الدستوري العراق  فيمن يرشح لريسـة اجلمهوريـة أن ينـون عراقيـا ابلـوالد  ومـن أبـوين 
، 1121و لسنة 8نص  رئيس اجلمهورية رقم مل، وجند الشرط ذات  يف قانون أحنا  الرتشيح ملو5ملعراقين

فقــد أشــرتط املشــرع العــادي فــيمن يرشــح نفســ  لريســة اجلمهوريــة أن ينــون عراقــ  ابلــوالد  مــن أبــوين 
، أســتناداً للنصــوص الســابقة فــإن األصــل فــيمن يرشــح لريســة اجلمهوريــة إن ينــون صــاح  و4ملعــراقين 

رتشـيح لريسـة اجلمهوريـة، وهـو أمـر بـديه  فـال مينـن أن جنسية أصـلية ممـا يعـ  أسـت ناء املتجـنس مـن ال
 يتوىل حنم الدولة ش   اليتمت  ابجلنسية العراقية األصلية.

ه ا يف حالة إذا كان املرشح يتمت  جبنسـية واحـد  وهـ  اجلنسـية العراقيـة، ولنـن مـا احلنـم يف حالـة 
 أي متعدد للجنسية إذا كان املرشح يتمت  جبنسية أخرى إضافة إىل اجلنسية العراقية 

/ رابعــاو والــي 28ذكــر  ســابقاً أن الدســتور العراقــ  أجــاز تعــدد اجلنســية صــراحة علــ  وفــ  املــاد  مل
تن  " جيوز تعدد اجلنسية للعراقية، وعل  من يتوىل منصباً سياداً أو أمنياً رفيعاً الت ل  عن أية جنسية 

 أخرى منتسبة..... "
إىل انــ  " ال جيــوز للعراقــ  الــ ي حيمــل جنســية  1114لســنة  14وكــ لك أشــار قــانون اجلنســية رقــم 

 .و3ملأخرى منتسبة أن يتوىل منصبا سيادا أو امنيا رفيعا إال إذا ختل  عن تلك اجلنسية "
وابلتايل فإن تعدد اجلنسية اليعد مانعاً من الرتشيح، وامنا جيوز ملتعدد اجلنسية الرتشيح ملنص  ريسة 

املنص  يستل   الت ل  عن أية جنسية أخرى منتسبة، حي  أورد املشرع ألت ا   اجلمهورية، إال إن تويل
قـانوين يقــ  علــ  عـات  مــن يتــوىل منصـ  ســيادي أو أمــ  رفيـ ، يتم ــل يف ختليــ  عـن أيــة جنســية اخــرى 

جل السياســـ  خلدمـــة العـــراع، غـــري إن ءأكتســـبها عـــن طريـــ  التجـــنس، وهـــ ا أمـــر طبيعـــ  حـــ  ينـــون وال
 .و8ملأي أثر قانوين يف حالة تويل املرشح املنص  م  أحتفاظ  ابجلنسية املنتسبة الدستور م يرت 

أن توج  املشرع العراق  رالف توج  أغل  دو  العام الي تنتف   شرتاط صفة الوطنية يف املرشـح 
 ملنص  ريسة اجلمهورية دون أشرتاط أن ينون منفرد اجلنسية. 

                                                        
 والي تشري إىل " تتنـون السـلطة التنفي يـة األحتاديـة، مـن رئـيس اجلمهوريـة، 1115راق  لسنة و من الدستور الع44املاد  مل -6

 ..."..وجملس الوزراء
 والــي تشــري إىل " يشـــرتط يف املرشــح لريســة اجلمهوريـــة أن 1115و مـــن الدســتور العراقــ  لســـنة 48البنــد أواًل مــن املــاد  مل -5
 :ينون

 ......".عراقين عراقياً ابلوالد  من أبوين –أواًل 
 ، والــي تشــري إىل "1121و لســنة 8البنــد أواًل مــن املــاد  األوىل مــن قــانون أحنــا  الرتشــيح ملنصــ  رئــيس اجلمهوريــة رقــم مل -4

 :يشرتط يف من يرشح نفس  ملنص  رئيس اجلمهورية أن ينون
 ......".عراقياً ابلوالد  من أبوين عراقين –أواًل 
 .1114لسنة  14قانون اجلنسية العراقية رقم  التاسعة من البند رابعاً من املاد  -3
 ، منتبــة الســنهوري،2د. رافــ  خضــر صــاحل شــرب، فصــل الســلطتن التنفي يــة والتشــريعية يف النظــا  الربملــاين يف العــراع، ط -8
 .82-81، ص 1121 ،بغداد
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يــة يف الــوالات املتحــد  األمرينيــة، والــ ي يعتــرب مــن أقــد  علــ  ســبيل امل ــا  منصــ  رئــيس اجلمهور 
ال ي  2389مناص  الريسة القائمة يف العام املعاصر، يستل   دستور الوالات املتحد  األمرينية لعا  

يعترب من أقد  دسـاتري دو  العـام املنتوبـة، أن ينـون مـن سيشـغل منصـ  رئـيس الدولـة أمرينيـاً أصـياًل 
عا أن ينون حاصاًل عل  اجلنسية األمرينية ابمليالد وليس يف اتريخ الحـ  علـ  املـيالد وليس طاريً، مب

 .و9مل
وهنـــ ا فالدســـتور األمرينـــ  يقصـــر تـــويل الريســـة علـــ  األمـــرينين ابملـــيالد فقـــط بغـــا النظـــر عـــن 

جل، فـال جنسية والدي ، أما مـن أكتسـ  اجلنسـية األمرينيـة أكتسـاابً الحقـاً علـ  املـيالد ابلتجـنس أو غـري 
جيـــوز لـــ  ذلـــك وإن جـــاز ألوالدجل املولـــودين يف الـــوالات املتحـــد  األمرينيـــة أو خارجهـــا ملـــواطن أمرينـــ  
انم املـيالد ملأابً كـان أو أ و بشـرط أال ينـون هـ ا املـواطن م يقـم مطلقـاً ابلـوالات املتحـد  األمرينيـة، 

مرينيـة بـن املـواطن األمرينـ  ابملـيالد وغـريجل ويعد ه ا هو املظهر الوحيد للتفرقة يف الوالات املتحد  األ
ممن حصلوا عل  اجلنسية األمرينية ابلتجنس، وه ا ماذهبت إلي  احملنمة األمرينية العليا " أن املتجنس 

يقــف علــ  قـد  املســاوا  مــ  املـواطن األصــل  يف كــل الشــؤون  –يف ظــل دسـتور   –ابجلنسـية األمرينيــة 
 .و21ملالريسة " فيما عدا الصالحية لتويل منص 

والن  كما هو واضح م يتطرع المن قري  وال من بعيد لشرط التفرد ابجلنسـية األمرينيـة، وهـو مـا 
 يع  أمنانية أن ينون رئيس الوالات املتحد  األمرينية لدي  جنسية دولة أخرى اصلية أو طارئة.

بشروط الرتشيح لريسة الدولة،  ويناد يتف  كل من الدستور األملاين والدستور اإليطايل، فيما يتعل 
حي  م يرد يف أي منهمـا أيـة شـروط سـوى أن ينـون املرشـح يتمتـ  ابجلنسـية الوطنيـة ودون النظـر ألي 
أعتبار آخر ال ابلنسبة للمرشح ذات  فيما يتعل  مبسالة كون  وطنياً فقط أ  حيمل جنسية أخرى أي دون 

 النظر 
ر أيضاً، عـن كونـ  مقـيم يف األقلـيم الـوط  قبـل الرتشـيح، لوحد  جنسيت  أو أزدواجها، وبصر  النظ

 أ  كان يف اخلارج طوا  سنوات عمرجل، بل وبصر  النظر عن أي شرط يف زوج  وأصول .
حتاديـــة دون فقـــد جـــاء يف الدســـتور األملـــاين " ينت ـــ  رئـــيس األحتـــاد مـــن قبـــل اجلمعيـــة العموميـــة اال

ح  التصويت يف أنت اابت جملس النواب األحتادي وبل   مداوالت، مينن أنت اب أي أملاين إذا كان ل 
 .و22ملسن األربعن من عمرجل "

                                                        
نــون أي شــ   إنــ  " الي 2389 نــ  لعــا و مــن الدســتور األمري1البنــد اخلــامس مــن الفقــر  األوىل مــن املــاد  مل جــاء نــ  -9

 ....".،.مؤهالً ملنص  الرئيس ،...سوى املواطن ابلوالد .
 د. مجا   مود النردي، شرط نقاء جنسية املرشـح لريسـة مجهوريـة مصـر العربيـة يف ضـوء النصـوص الدسـتورية والقانونيـة -21

 .29ص ،1121 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،2ط ،دراسة مقارنة – 1122وبعد ثور  يناير 
 .1111و من الدستور األملاين املعد 56الفقر  األوىل من املاد  مل -22
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، اواحـد اوابلرجوع إىل الشروط الواج  توافرها يف املرشـح جمللـس النـواب األملـاين ال جنـد سـوى شـرط
وهو شرط بلـوغ السـن القـانوين "يـتم أنت ـاب النـواب للمجلـس النيـاي األحتـادي ملبوندسـتاغو عـن طريـ  

 .و21ملنت اابت عامة،.....، ولنل من بل  سن الرشد القانوين احل  ابلرتشيح لألنت اب....."ا
فقـــد جـــاء فيـــ  "مينـــن أن يفنت ـــ  رئيســـاً  2963ديســـمرب  13أمـــا الدســـتور اإليطـــايل الصـــادر يف 

للجمهوريــــــــة أي مــــــــواطن ينــــــــون قــــــــد بلــــــــ  مــــــــن العمــــــــر مخســــــــن عامــــــــاً ويتمتــــــــ  ابحلقــــــــوع املدنيــــــــة و 
 .و27ملية...."سالسيا

وه ا أتكيد من كال املشرعين األملاين واإليطايل، عل  املساوا  بن املواطنن يف ه ا احل  الدستوري 
 .و26ملدون أدىن  يي ، ودون أي شرط للتفرد ابجلنسية الوطنية يف أي منهما
و مـــن الدســـتور السويســـري لعـــا  98أمـــا عـــن رئـــيس الدولـــة يف سويســـرا فهـــو اســـ  نـــ  املـــاد  مل

نت ابــ  هــو احلنومــة أو اجمللــس الفــدرايل احلــاكم، ويقــو  الربملــان أو اجلمعيــة األحتاديــة اب، رئــيس 1111
 .و25ملو ئب  ملد  سنة واحد  من بن أعضاء ه ا اجمللس 

ابلنسـبة للشـروط الواجـ  توافرهـا يف املرشــح لريسـة األحتـاد، جيـوز لنــل مـواطن سويسـري تتـوافر فيــ  
و مـن الدسـتور كـل 35واسـ  نـ  املـاد  مل و24ملاً يف احلنومـةشروط عضـوية الربملـان، أن ينت ـ  عضـو 

 .و23ملنت اب، يعترب أهاًل لعضوية الربملانمواطن سويسري ل  ح  اال
، يف املرشح للريسـة وهـو مـن سـيتوىل شـغل املنصـبن 2988ويشرتط الدستور الربازيل  الصادر عا  

 75مولوداً يف الربازيل وأن يتجاوز عمرجل  معاً رئيس اجلمهورية ورئيس احلنومة يف الوقت ذات ، أن ينون
 .و28ملعاماً 

وهن ا فاملرشح لريسة الربازيل، جي  أن ينون برازيلياً أصـياًل ولـيس طـاريً مبـيالدجل فيهـا، إذ الربازيـل 
كمــا هــو احلــا  يف معظــم دو  أمرينــا الالتينيــة تبــ  جنســيتها األصــلية علــ  حــ  األقلــيم أي املــيالد يف 

 .و29ملن ح فال حدي  عن تفرد ابجلنسية ال للمرشح وال أي من اصول  أقليم الدولة، وم

                                                        
 و الدستور األملاين املعد .78املاد  مل الفقر  األوىل وال انية من -21
 .2963ديسمرب  13اإليطايل الصادر يف  و من الدستور86املاد  مل -27
 .16ص ،مصدر ساب  ،د. مجا   مود النردي -26
يـرأس األحتــاد رئـيس اجمللـس األحتــادي.  -2إىل "  1111و مـن الدسـتور السويســري لعـا  98يشـري البنـد أوالً مـن املــاد  مل -25

 ....".أختيار الرئيس و ئب  من قبل اجلمعية األحتادية من بن أعضاء اجمللس ملد  سنة يتم
يــتم انت ــاب أعضــاء اجمللــس األحتــادي  -2إىل "  1111و مــن الدســتور السويســري لعــا  94يشـري البنــد أوالً مــن املــاد  مل -24

...." حي  يعد جملـس ،.......، من بن مجي  املواطنن السويسرين ال ين حي  ترشيحهم جمللس الشع ،قبل اجلمعية األحتادية من
 و من الدستور.32الشع  هو أحد جملس  اجلمعية األحتادية وف  املاد  مل

 إىل " مجيــ  أصــحاب احلــ  يف التصــويت هلــم أيضــاً احلــ  يف أن 1111لسويســري لعــا  و مــن الدســتور ا35تشــري املــاد  مل -23
 يرشحوا أنفسهم يف أنت اابت جملس الشع  ".

 .2988و من الدستور الربازيل  لعا  26ال ال ة من املاد  مل البند أوالً من الفقر  -28
 .77ص ،مصدر ساب  ،النردي، د. مجا   مود -29
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وابلتـايل تنــاد تتطـاب  دســاتري الــدو  النـربى والناميــة يف العـام، يف شــان عــد  أشـرتاط مســالة التفــرد 
ابجلنســية أو نقائهــا يف املرشــح لريســة الدولــة وال والديــ ، وتشــهد بــ لك دســاتري دو  العــام النــربى يف 

 أملانيا وإيطاليا وسويسرا، فضاًل عن النامية كالربازيل.أمرينا و 
حتاديــة، يتنــون مــن رئــيس امــا ابلنســبة إىل جملــس الــوزراء وهــو الطــر  ال ــاين يف الســلطة التنفي يــة اال

 جملس الوزراء ونواب  والوزراء.
الواجـ  و منـ  لتحديـد الشـروط 33نـ  البنـد األو  مـن املـاد  مل 1115أفرد الدستور العراق  لعا  

توافرها فيمن يرشح ملنص  ريسة جملس الوزراء، حي  أشارت إىل " يشرتط يف رئيس جملـس الـوزراء مـا 
 يشرتط يف رئيس اجلمهورية،.....".

ــــد األو  مــــن املــــاد  مل ــــد أواًل مــــن املــــاد  مل33وابلرجــــوع إىل البن ــــي 48و وإىل البن و مــــن الدســــتور وال
د أهنمــا يشــرتطان فــيمن يتــوىل منصــ  رئــيس جملــس حــددت شــروط تــويل منصــ  ريســة اجلمهوريــة جنــ

 الوزراء أن ينون:
، أســـتناداً إىل هـــ ا الـــن  يطبـــ  علـــ  و11ملعراقيـــاً ابلـــوالد  مـــن أبـــوين عـــراقين......" –"..... أواًل 

رئــيس جملــس الــوزراء مــا يطبــ  علــ  رئــيس اجلمهوريــة مــن إنــ  لــيس للعراقــ  املتجــنس احلــ  يف الرتشــيح 
وزراء، وكـ لك عـد  جـواز تـويل متعـدد اجلنسـية منصـ  ريسـة جملـس الـوزراء ويف ملنص  رئـيس جملـس الـ

حالـة امـتالك املرشــح هلـ ا املنصــ  جنسـية أخــرى غـري العراقيــة الت لـ  عنهــا لتـويل منصــ  ريسـة جملــس 
 .و12ملالوزراء

د  ويرى جانـ  مـن الفقـ  العراقـ ، إنـ  كـان علـ  املشـرع الدسـتوري عنـد أيـرادجل لشـرط ملعراقيـاً ابلـوال
 1115و مـن الدسـتور العراقـ  لعـا  28من أبوين عراقينو أن يضيف ما ورد يف البنـد رابعـاً مـن املـاد  مل

والي تشري "" جيوز تعدد اجلنسية للعراقية، وعل  من يتوىل منصباً سياداً أو أمنيـاً رفيعـاً الت لـ  عـن أيـة 
  الشـروط الـوارد  يف البنـد أواًل جنسية أخرى منتسبة..... " فبموج  هـ ا الـن  علـ  مـن تنطبـ  عليـ

و من الدستور العراق  الت ل  عن اجلنسية األجنبية املنتسبة، إذ يعد منص  33و و مل48من املادتن مل
رئيس جملس الوزراء من املناص  السيادية الرفيعة، بل قد ينون أرفعها عل  األطالع، من هنا يرى ملد. 

اجلنسية األجنبية للشروط الوارد  البند أواًل من املاد   عل  يوسف الشنريو إن إضافة شرط الت ل  عن
و مــن الدســتور العراقــ  أمــر الغــا عنــ  الســيما يف ظــل عــود  غالبيــة السياســين املعارضــن للنظــا  48مل

بعضـهم للعـراع بعـد أنتهـاء مـد  واليـتهم   الساب  من اخلارج وتبوء الن ري منهم مناص  سيادية، ومغادر 
 .و11مللباً عل  مستوى أدائهم وثقة الشع   ماألمر ال ي أنعنس س

                                                        
 .1115و من الدستور العراق  لعا  48د  ملاملا البند أوالً من -11
، والبنــد رابعـــاً مــن املـــاد  التاســعة مـــن قـــانون 1115و مـــن الدســتور العراقـــ  لعـــا  28أســتناداً إىل البنـــد رابعــاً مـــن املــاد  مل -12
 .1114لسنة  14العراقية رقم  اجلنسية
 الوزراء يف العراع رئيس يف نظا  برملاين د. عل  يوسف الشنري وآخرون، دراسات حو  الدستور العراق  / رئيس جملس -11
 .762-761ص ،1118 ،العراع ،مؤسسة آفاع للدراسات واألااو العراقية ،2ط  ،أ  اتلف
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وعل  مستوى التطبي  العمل  يعـد الـدكتور حيـدر العبـادي رئـيس الـوزراء احلـايل أو  مسـؤو  عراقـ  
حيتل منصبا رفيعا ويعلن عن ختلي  عن جنسيت  الربيطانية املنتسبة لصاحل جنسيت  العراقية األصلية، بعـد 

 .و17مل1126أيلو   8 الربملان يف أا  فقط من منح ال قة حلنومت  يف
و مــن الدســتور الشــروط 33هــ ا ابلنســبة إىل رئــيس جملــس الــوزراء، أمــا الــوزير، فقــد نظمــت املــاد  مل

الــالز  توافرهــا يف مــن يتــوىل منصــ  وزيــر، حيــ  نــ  البنــد مل نيــاًو مــن ذات املــاد  علــ  إنــ  يشــرتط يف 
 الوزير ما يشرتط يف عضو جملس النواب.

و من الدستور والي حددت شروط املرشح لعضوية جملس النواب، نالحـظ 69املاد  مل وابلرجوع إىل
 .و16ملإهنا نصت عل  شرطن، وتا اجلنسية واألهلية

و مــن الدســتور يشــرتط يف املرشــح ملنصــ  69/33وعلــ  أســاس مــا تقــد  ووفقــاً ألحنــا  املــادتن مل
أكتفـ  أن ينـون املرشـح هلـ ا املنصـ  عراقـ   الوزار  أن ينـون عراقياً،وابلتـايل فـإن املشـرع الدسـتوري قـد

اجلنسية وم يشرتط أن ينون صاح  جنسية أصلية إال إن املشرع العادي قـد أشـرتط يف قـانون اجلنسـية 
ــــة  مضــــ  عشــــر ســــنوات علــــ  جتــــنس األجنــــي املرشــــح ملنصــــ  الــــوزير إذا حصــــل علــــ  اجلنســــية العراقي

 .و15ملابلتجنس
هلم تـويل منصـ  وزيـر فيطبـ  علـ  الـوزير مـا يطبـ  علـ  رئـيس  أما ابلنسبة ملتعدد اجلنسية وهل حي 

 14جملس الوزراء، لنون منص  الوزير هو أحد املناصـ  السـيادية الـي أشـار إليهـا قـانون اجلنسـية رقـم 
 يف املاد  التاسعة من . 1114لسنة 

مـاء  واالنت الحق يف عضوية املجالس النيابية و تكوين االحزاب السياسية: املطلب الثاني
 اليها

و من الدستور مقرراً للشروط الي جي  أن تتحق  يف املرشح لعضـوية 69جاء البند  نياً من املاد  مل
جملــس النــواب، وتتجســد يف شــرطن تــا: اجلنســية واألهليــة، وعليــ  ينطبــ  علــ  عضــو جملــس النــواب مــا 

ملنصــ  الـوزير واملرشــح  ينطبـ  علـ  الــوزير، كـون إن املشــرع الدسـتوري قــد سـاوى مــا بـن شــروط املرشـح
لعضوية جملس النواب م  إضافة شرط واحد وهو شرط املؤهل العلم ، حي  أشرتط املشـرع الدسـتوري 

 .و14مليف الوزير أن ينون حاصاًل عل  شهاد  جامعية أو مايعادهلا
ملاد  وفيما يتعل  ابلشروط الي أشرتطها املشرع العراق  للرتشيح ألنت اابت جملس احملافظة، جند إن ا

ـــــــم مل ـــــــواح  رق ـــــــانون أنت ـــــــاب جمـــــــالس احملافظـــــــات واألقضـــــــية والن  1118و لســـــــنة 74الســـــــابعة مـــــــن ق

                                                        
ـــة، رئـــيس -17 ـــرابط  ،شـــبنة أنبـــاء العـــراع :املوقـــ  االلنـــرتوين ،25/9/1126الـــوزراء العراقـــ  يت لـــ  عـــن جنســـيت  الربيطاني ال
 .www.Iraqanba.com:االلنرتوين
 .1115و من الدستور العراق  لعا  69مل البند  نياً من املاد  -16
 والــي تشــري إىل انــ  " ال جيــوز لغــري العراقــ  الــ ي 1114لســنة  14البنــد  نيــاً مــن املــاد  التاســعة مــن قــانون اجلنســية رقــم  -15

ت علــ  اتريــخ اكتســاب  اجلنســية .... قبــل مضــ  عشــر ســنوا........ أن ينــون وزيــرا.حيصــل علــ  اجلنســية العراقيــة بطريــ  التجــنس
 العراقية ".
 .1115و من الدستور العراق  لعا  33املاد  مل البند  نياً من -14
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، قــد أســتندت يف حتديــد شــروط املرشــح إىل قــانون احملافظــات غــري املنتظمــة إىل إقلــيم رقــم و18ومل13ملاملعــد 
 .و19ملاملعد  1118و لسنة 12مل

ىل قـانون احملافظـات غـري املنتظمـة وه ا يع  إن  لغـر  التعـر  علـ  شـروط الرتشـيح جيـ  الرجـوع إ
املعـــد ، وحســـناً فعـــل املشـــرع العراقـــ ،  عتبـــار إن القـــوانن أحـــدتا  1118و لســـنة 12إىل إقلـــيم رقـــم مل

 .و71ملينمل اآلخر، بداًل من تنرار الشروط ذاما يف كال القانونن
ملعــد  فقــد أشــار ا 1118و لســنة 12وابلرجــوع إىل قــانون احملافظــات غــري املنتظمــة إىل إقلــيم رقــم مل

 حتق  الشروط اآلتية: و72مل"يشرتط يف املرشح لعضوية اجملالس
 .و71ملأن ينون عراقياً....." –أواًل 
أشرتط املشرع العراق  يف املرشح جمللس احملافظة أن ينون عراق  اجلنسية سـواء أكانـت جنسـيت   نإذ

أصلية أ  منتسـبة، حـ  إنـ  م يشـرتط مـد  معينـ  علـ  جتـنس األجنـي للرتشـيح، فـإن األجنـي املتجـنس 
يـة، وكـان األوىل علـ  ابجلنسية العراقية حي  ل  الرتشيح جمللس احملافظة مبجرد احلصو  عل  اجلنسـية العراق

املشــرع العراقــ  أشــرتاط مضــ  مــد  معينــة علــ  جتــنس االجنــي للســماث لــ  ابلرتشــيح وذلــك للتاكــد مــن 
 والئ  جتاجل الشع  العراق .

أما فيما يتعل  بتعدد اجلنسية للمرشح جمللس احملافظة، فإن الن  جاء مطلقاً وهو أشرتاط أن ينون 
كـان حيـ  للمرشـح أمـتالك جنسـية اخـرى غـري العراقيـة، البـد أواًل مــن   املرشـح عراقـ  اجلنسـية، وملعرفـة أن

و مــن 28أســتناداً املــاد  مل اً رفيعــ اً وأمنيــ ســياداً  اً معرفــة إن كــان منصــ  عضــو جملــس احملافظــة يعــد منصــب
 أ  ال. 1114و لسنة 14و من قانون اجلنسية العراقية رقم مل9الدستور العراق  واملاد  مل

و مـــن 1املعـــد  يف املـــاد  مل 1118و لســـنة 12غـــري املنتظمـــة يف أقلـــيم رقـــم مل أشـــار قـــانون احملافظـــات
البـــاب األو  إىل " أواًل: جملـــس احملافظـــة: هـــو الســـلطة التشـــريعية والرقابيـــة يف احملافظـــة ولـــ  حـــ  إصـــدار 

تور احملليــة مبــا ميننــ  مــن إدار  شــؤوهنا وفــ  مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة مبــا ال يتعــار  مــ  الدســ التشــريعات 
  والقوانن األحتادية الي تندرج ضمن األختصاصات احلصرية للسلطات األحتادية...". 

                                                        
املعـــد  إىل "  1118و لســـنة 74تشـــري املـــاد  الســـابعة مـــن قـــانون أنت ـــاب جمـــالس احملافظـــات واألقضـــية والنـــواح  رقـــم مل -13
 ". 1118و لسنة 12احملافظات غري املنتظمة إىل إقليم رقم ملو من قانون 5شروط الرتشيح الوارد  يف املاد  مل تعتمد

 .72/21/1118بتاريخ  ،6192يف العدد رقم  ،يف جريد  الوقائ  العراقية نشر ه ا القانون -18
 ، وقــد مت تعديلــ  بقــانون رقــم72/7/1118، بتــاريخ 6131نشــر هــ ا القــانون يف جريــد  الوقــائ  العراقيــة، يف العــدد رقــم  -19

 .1127 و لسنة29مل
 ، منتبــــة1118لســــنة  74د. نعــــيم كــــاظم جــــرب، احنــــا  قــــانون أنت ــــاب جمــــالس احملافظــــات واألقضــــية والنــــواح  رقــــم  -71
 .41ص ،1119 ،بغداد ،السنهوري
املعـــــد  إىل "يقصــــــد  1118و لســـــنة 12أشـــــارت املـــــاد  األوىل مـــــن قـــــانون احملافظـــــات غـــــري املنتظمـــــة إىل إقلـــــيم رقـــــم مل -72

 –لــس القضــاء جم -جملــس احملافظــة -..... اجملــالس.ا وردت يف هــ ا القــانون املعــاين املبينــة إزاء كــل منهــا:اآلتيــة أينمــ ابملصــطلحات
 .جملس الناحية...."

 .املعد  1118و لسنة 12غري املنتظمة إىل إقليم رقم مل و من قانون احملافظات5املاد  مل -71



 

 -دراسة م ار ة- ممارسة احل وق السياسية يف ضوء مشر ع قا ون الرخلي عت اجلنسية املكرسبة االةرى 

159 

ووفــ  رأي القضــاء العراقــ  فــإن جملــس احملافظــة ميــارس ســلطة تشــريعية وهــ ا ماذهبــت إليــ  احملنمــة 
ي طلـ  حتادية العليا عند األجابة عل  طل  الرأي القـانوين املقـد  مـن قبـل جملـس  افظـة اببـل والـ اال

و من الدستور العراق ، حي  أشارت احملنمة يف رأيها " من استقراء نـ  املـاد  225في  تفسري املاد  مل
و مــن جنــد االولويــة يف التطبيــ  تنــون لقــانون االقــاليم واحملافظــات غــري املنتظمــة يف اقلــيم يف حالــة 225مل

ة يف اقلـيم االفـاً للدسـتور وذلـك فيمـا التعار  بينهما ما م ينن قـانون االقـاليم واحملافظـات غـري املنتظمـ
االقــاليم أواحملافظــات غــري املنتظمــة يف اقلــيم، وال  يتعلــ  ابلصــالحيات املشــرتكة بــن احلنومــة االحتاديــة و

 .و77مليعترب القانون ال ي سيشرع  جملس احملافظة معداًل أو الغياً للقانون االحتادي"
، لنونــــ  يتمتــــ  اً رفيعــــ اً منيــــااو  ســــياداً  اً نصــــبوبــــ لك ومبــــا إن منصــــ  عضــــو جملــــس احملافظــــة يعــــد م

بصــالحيات تشــريعية فــإن عضــو جملــس احملافظــة ال حيــ  لــ  أن يبقــ  متمتــ  جبنســيت  األجنبيــة إضــافة إىل 
جنسيت  العراقية وهـو ميـارس وظيفتـ  داخـل جملـس احملافظـة، أي مبعـا إنـ  الحيـ  ملتعـدد اجلنسـية الرتشـيح 

 أن يرتت  علي  أي مساءلة قانونية.ملنص  عضو جملس  افظة، دون 
م  1116و لسـنة 93فـإن قـانون األحـ اب واهليئـات السياسـية رقـم مل أما ابلنسـبة لألحـ اب السياسـية

ميي  بن العضو املؤسس والعضو املنتم  للح ب فقد جاء بن  عا  وهو " تع  عبار  النيان السياس  
خبـن مـؤهلن....." وعنـد الرجـوع إىل قـانون أي منظمة، مبا يف ذلك أي ح ب سياس ، تتنـون مـن  

والــ ي نظــم شــروط الناخــ ، فقــد أشــار إىل  1127و لســنة 65انت ــاابت جملــس النــواب العراقــ  رقــم مل
 .و76ملعراق  اجلنسية...." -2"يشرتط يف الناخ  أن ينون: 

ســس أو وابلتـايل فــإن القــانون قــد أكتفـ  ابلنســبة للعضــو يف احلــ ب السياسـ  ســواء أكــان عضــو املؤ 
 .و75ملعضو منتم  للح ب أن ينون عراق  اجلنسية دون  يي  بن اجلنسية األصلية واجلنسية املنتسبة

نالحــــظ مــــن النصــــوص الســــاب  ذكرهــــا إن املشــــرع العراقــــ  م يتطــــرع يف قــــانون األحــــ اب واهليئــــات 
مسـح ملـن يرغـ  إىل حالة تعدد اجلنسية، مبعا إن املشـرع العراقـ  قـد  1116و لسنة 93السياسية رقم مل

يف احلصو  عل  عضوية أي ح ب سياس  كعضو مؤسس أو منتم  أن حيمل جنسية أجنبية ابألضافة 
للجنسية العراقية، إال إن  جي  أن ال ننس  إن عضـو احلـ ب السياسـ  متعـدد اجلنسـية ال حيـ  لـ  وتـويل 

إذا ختلــ  عــن جنســيت  وظيفــة تنفي يــة علــ  املســتوى الــوط  أو احلصــو  علــ  عضــوية جملــس النــواب إال 
 األجنبية املنتسبة.

                                                        
 ، منشـور علـ  املوقـ  االلنـرتوين: املنتبـة6/1/1119اريخ بتـ 1119/أحتاديـة/4رأي احملنمة األحتاديـة العليـا ذي العـدد  -77

 ar/www.iraq.lg.law.org :الرابط االلنرتوين ،القانونية العراقية للحنم احملل 
 .1127و لسنة 65أنت اابت جملس النواب العراق  رقم مل املاد  اخلامسة من قانون -76
 ،ا  منشور عل  موق  االلنـرتوين ،1121،احلقوع السياسية للعراق  متعدد اجلنسية واملنتس  هلا ،أيبد رائد شهاب -75

 .www.dkoiraq.org :الرابط األلنرتوين ،دار اخلرب  العراق 
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التنظي  القانوني للحقوق السياسية لمتعرددي الجنسرية   : المبحث الثاني

 في األنظمة الدستورية المقارنة

سنتناو  يف ه ا املطل  التنظيم القانوين حل  متعدد اجلنسية يف التصويت وتويل وظيفة تنفي ية عل  
املعــد  والدســتور  1121النيابيــة يف كــل مــن الدســتور املصــري لعــا  املســتوى الــوط  وعضــوية اجملــالس 

ومـــن ح التنظـــيم القـــانوين حلـــ  متعـــددي اجلنســـية يف تنـــوين االحـــ اب السياســـية  2958الفرنســـ  لعـــا  
 واالنتماء اليها وذلك يف املطلبن اآلتين:

 املطل  األو : ح  التصويت وتويل وظيفة تنفي ية عل  املستوى الوط .
 .طل  ال اين: احل  يف عضوية اجملالس النيابية و تنوين االح اب السياسية واالنتماء اليهاامل

 حق التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على املستوى الوطني: املطلب االول
يف مصر م يتنـاو  املشـرع الدسـتوري املصـري مسـالة تعـدد اجلنسـية ال مـن قريـ  والمـن بعيـد ابلـرغم 

، أمـــا عـــن املشـــرع 1126قـــانون وفـــ  املـــاد  السادســـة مـــن الدســـتور املصـــري لعـــا  مـــن تنظـــيم اجلنســـية لل
العادي فاألمر كـان اتلفـاً ابلنسـبة لـ  حيـ  أهـتم بتعـدد اجلنسـية ولنـن بشـنل ج ئـ ، ذلـك أنـ  صـدر 

والــ ي أشــار إىل مبــدأ تعــدد اجلنســية حيــ  اقــر حــ  املــواطن  2935و لســنة 14قــانون اجلنســية رقــم مل
ب جنسية دولـة أجنبيـة مـ  حقـ  يف طلـ  االحتفـاظ ابجلنسـية املصـرية يف خـال  سـنة املصري يف اكتسا

 .و74ملمن كسب  اجلنسية األجنبية بعد احلصو  عل  إذن ب لك يصدر بقرار من وزير الداخلية 
كمـــا أهـــتم املشـــرع ذاتـــ  ومبوجـــ  نصـــوص القـــانون ذاتـــ  مبســـالة أكتســـاب األجنـــي اجلنســـية املصـــرية 

ظم يف املاد  التاسعة من القانون أثر ذلك عل  حق  يف األنت اب أو الرتشيح لعضـوية أكتساابً طاريً ون
 اجملالس احمللية والنيابية.
و املشــار إليهــا "ال ينــون لألجنــي الــ ي أكتســ  اجلنســية املصــرية طبقــاً للمــواد 9فحســ  املــاد  مل

من اتريخ أكتساب  هل جل  ح  التمت  مبباشر  احلقوع السياسية قبل أنقضاء مخس سنوات و73مل3،4،6،7
اجلنسية، كما الجيوز أنت اب  أو تعيين  عضـواً يف أيـة هيئـة نيابيـة قبـل عشـر سـنوات مـن التـاريخ املـ كور، 

 وم  ذلك جيوز بقرار من رئيس اجلمهورية األعفاء من القيد األو  أو من القيدين معاً.....".
لســــنة  14ن اجلنســــية املصــــري رقــــم و مــــن قــــانو 9وهنــــ ا، فاملشــــرع املصــــري ومبوجــــ  نــــ  املــــاد  مل

مـن حـ  التمتـ  مبباشـر   3،4،6،7، حر  األجني الـ ي أكتسـ  اجلنسـية املصـرية طبقـاً للمـواد 2935
احلقوع السياسية قبل أنقضاء مخس سنوات من اتريخ أكتساب  هل جل اجلنسية، بل وحرم  أيضاً مـن جمـرد 

 شر سنوات من التاريخ امل كور.األنت اب أو التعين كعضو يف أية هيئة نيابية قبل ع

                                                        
 .2935لسنة  14اجلنسية املصري رقم  املاد  العاشر  من قانون -74
 .218-213ص ،مصدر ساب  ،النردي د. مجا   مود -73
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والــن  هنــا عــا ، مبعــا إنــ  ينطبــ  علــ  مــن أصــبح مــ دوج اجلنســية بعــد أكتســاب  اجلنســية املصــرية 
الطارئة، أ  كان الحيمل سوى اجلنسية املصرية الطارئة ألن  كان منعدماً للجنسية أو كانت لدي  جنسية 

 .و78ملاخرى ولنن  ختل  عنها أو تناز  عنها إبرادت  
وكــ لك أشــار املشــرع املصــري يف املــاد  األوىل مــن الفصــل االو  مــن قــانون تنظــيم مباشــر  احلقــوع 

سـنة ميالديـة أن يباشـر   إىل "عل  كل مصري ومصرية بل  مثاين عشـر 1126و لسنة 65السياسية رقم مل
 بنفس  احلقوع السياسية االتية:

  نيا: انت اب كل من:
 رئيس اجلمهورية. .2
 س النواب.اعضاء جمل .1
 اعضاء اجملالس احمللية....". .7

ومــن حتليــل نــ  قــانون تنظــيم مباشــر  احلقــوع السياســية املصــري، جنــد إن ممارســة احلقــوع السياســية 
حــ  لنــل مصــري ومصــرية، ســواء كــانوا متفــردين ابجلنســية املصــرية أو متعــددي اجلنســية، فشــرط التمتــ  

املــاد  ال انيــة مــن ذات القــانون الفئــات احملرومــة مــن  ابجلنســية املصــرية هــو الشــرط الوحيــد، وقــد حــددت
مباشـر  احلقـوع السياســية، والـي جـاءت اــاالت  ـدد  علـ  ســبيل احلصـر، ولـيس مــن بينهـا مـن حيمــل 

 جنسية دولة أخرى.
و مــن هــ ا القــانون واملتعلقــة ابلقيــد يف قاعــد  بيــا ت النــاخبن، 27وممــا يؤكــد ذلــك مــاورد ابملــاد  مل

"جيــ  أن يقيــد يف قاعــد  بيــا ت النــاخبن كــل مــن لــ  مباشــر  احلقــوع السياســية مــن  حيــ  تشــري إىل
ال كور واإل و، وم  ذلك ال يقيد من اكتس  اجلنسية املصرية بطري  التجنس إال إذا كان قد مضـت 
مخس سنوات عل  األقل عل  اكتساب  إاها"، وه ا الن  يتفـ  مـ  مـاورد يف املـاد  التاسـعة مـن قـانون 

 املعد . 2935و لسنة 14نسية املصرية رقم ملاجل
ابإلضـــافة إىل مـــا ســـب  فقـــد كـــان املشـــرع املصـــري أك ـــر وضـــوحاً يف إقـــرارجل ألحقيـــة املصـــري متعـــدد 
اجلنسية يف األحتفاظ اقوق  الدستورية والقانونية، حينما ن  صراحة عل  ذلك يف قانون اهلجر  ورعاية 

بقول  " للمصرين فرادى أو مجاعات ح  اهلجر  الدائمة أو  2987و لسنة 222املصرين ابخلارج رقم مل
املوقوتــ  إىل اخلــارج، واليرتتــ  علــ  هجــرمم الدائمــة أو املوقوتــ  اإلخــال  اقــوقهم الدســتوريةأو القانونيــة 

 .و79ملالي يتمتعون  ا بوصفهم مصرين طاملا ظلوا  تفظن جبنسيتهم املصرية "
                                                        

 .2987و لسنة 222قانون اهلجر  ورعاية املصرين ابخلارج رقم مل اد  األوىل منامل -78
 و "يعترب مصراً من ولد يف اخلارج من أ  مصرية ومن اب جمهو  أو ال جنسـية لـ  أو جمهـو  اجلنسـية، إذا اختـار7املاد  مل -79

الداخليــة بعــد جعــل إقامتــ  العاديــة ىف مصــر، وم اجلنســية املصــرية خــال  ســنة مــن اتريــخ بلوغــ  ســن الرشــد إبخطــار يوجــ  إىل وزيــر 
جيوز بقرار من وزير الداخلية منح اجلنسـية و "6املاد  مل يعرت  وزير الداخلية عل  ذلك خال  سنة من اتريخ وصو  اإلخطار إلي ."

العادية يف مصر وكان لنل من ولد يف مصر ألب أصل  مصرى م  طل  التجنس ابجلنسية املصرية بعد جعل إقامت   -املصرية: أوال
 ابلغا سن الرشد عند تقدغ الطل .

لنل من ينتم  إىل األصل املصري مـ  طلـ  التجـنس ابجلنسـية املصـرية بعـد مخـس سـنوات مـن جعـل إقامتـ  العاديـة يف  - نيا
 مصر وكان ابلغا الرشد عند تقدغ الطل .
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 ، حيــ  تــرى احملنمــة الدســتورية العليــا املصــرية إن القواعــد الــي ويؤيــد القضــاء املصــري هــ ا التوجــ
يضعها املشرع يف جمـا  تنظـيم احلقـوع العامـة، منهـا احلقـوع السياسـية، الجيـوز التعـر  هلـا أو األنتقـاص 
منهــا، كمـــا يشــرتط أن الختـــل القيــود الـــي يفرضـــها املشــرع يف جمـــا  هــ ا التنظـــيم مببــدأي تنـــافؤ الفـــرص 

 .و61ملي تضمنها الدستور...."واملساوا  ال
يـرون أن املـواطن املتعـدد اجلنسـية غـري  ـرو  مـن و62ملأما الفق  الدستوري املصري فإن غالبية الفقهـاء 

ممارســة حقوقــ  السياســية كاالنت ــاب والرتشــيح، وقــد أســتندوا يف رأيهــم علــ  عــدد مــن األســانيد ومنهــا: 
 عد 

وية جملـس الشـع ، فألصـل يف األمـور األابحـة وجود ن  صريح مين  من ممارسة ح  الرتشـيح لعضـ
مام حيظر املشرع ممارسة احلقوع السياسية بن  صريح، فاحلرات السياسية مصدرها الدستور والقانون، 

 وابلتايل ال جيوز ألغايها أو تقييدها إال بناء عل  ن  مماثل.
سية ال يع  أزدواج الوالء يف   ت  م دوج اجلنسية ابحلقوع السياسية، إن أزدواج اجلن واويضيف مؤيد

 كافة األحوا ، فالوالء مسالة معنوية ال تقدر أو ال تست ل  أو تنتشف من عبارات وردت ابلقسم.
إبألضافة إىل ذلك، فإن املعيار األساس  ال ي جيـ  األسـتناد إليـ  يف النيابـة عـن الشـع  هـو إراد  

نسـية علــ  األحقيـة يف الرتشـيح، وإن دور القضــاء النـاخبن، ومـن ح جيـ  أســتبعاد أي أتثـري ألزدواج اجل

                                                                                                                                         
ن هـ ا االجنـي ينتمـ  لغالبيـة السـنان يف بلـد لغتـ  العربيـة أو لنل أجني ولد يف مصر ألب أجني ولـد ايضـا فيهـا إذا كـا - ل ا

 دين  اإلسال ، م  طل  التجنس خال  سنة من اتريخ بلوغ  سن الرشد.
 لنل أجني ولد يف مصر وكانت إقامت  العادية فيها عند بلوغ  سن الرشد م  طل  خال  سنة من بلوغ  سن  -رابعا

 :وافرت في  الشروط االتيةالرشد التجنس ابجلنسية املصرية وت
 .أن ينون سليم العقل غري مصاب بعاهة جتعل  عالة عل  اجملتم  -2
أن ينون حسن السلوك  مـود السـمعة وم يسـب  احلنـم عليـ  بعقوبـة جنائيـة او بعقوبـة مقيـد  للحريـة يف جرميـة الـة  -1

 .ابلشر  مام ينن قد رد إلي  اعتبارجل
 لنس .أن تنون ل  وسيلة مشروعة ل -7

لنل أجني جعل اقامت  العادية يف مصر مد  عشر سنوات متتالية علـ  االقـل سـابقة علـ  تقـدغ طلـ  التجـنس مـ    -خامسا
 كان ابلغا الرشد وتوافرت في  الشروط املبينة يف البند ملرابعاو "

اعلنت وزير الداخلية برغبتها يف ذلك إال إذا ،اليرتت  عل  اكتساب االجني اجلنسية املصرية اكتساب زوجت  ااهاو "4املاد  مل
وجيــوز لــوزير الداخليــة بقــرار مســب  قبــل فــوات مــد   ،وم تنتهــ  ال وجيــة قبــل انقضــاء ســنتن مــن مــن اتريــخ اعــالن لغــري وفــا  الــ وج

 السنتن حرمان ال وجة من اكتساب اجلنسية املصرية.
إقامتهم العادية يف اخلـارج وبقيـت هلـم جنسـية أبـيهم األصـلية طبقـل أما األوالد القصر فينتسبون اجلنسية املصرية، إال إذا كانت 

كان هلم خال  السـنة التاليـة لبلـوغهم سـن الرشـد، ان يقـرروا اختيـار جنسـيتهم االصـلية فتـ و    ،فاذا اكتسبوا اجلنسية املصرية ،لقانوهنا
 عنهم اجلنسية املصرية م  اسرتدوا جنسية أبيهم طبقا لقانوهنم".

إال إذا اعلنت وزيـر الداخليـة برغبتهـا يف ذلـك وم تنتهـ  ،ال تنتس  األجنبية الي تت وج من مصري جنسيت  ابل واجو "3ماد  مل
وجيوز لوزير الداخلية بقـرار مسـب  قبـل فـوات مـد  السـنتن حرمـان  ،ال وجية قبل انقضاء سنتن من من اتريخ اعالن لغري وفا  ال وج

 ."ال وجة من اكتساب اجلنسية املصرية
، ينظـــر: 25/6/2989قضـــائية دســـتورية، والصـــادر بتـــاريخ  8لســـنة  7حنـــم احملنمـــة الدســـتورية العليـــا يف قضـــية رقـــم  -61
 .33ص ،مصدر ساب  ،عبد املنعم عناشة د.هشا 
، ود.جــــورج  شــــفي  ســــاري، دراســــات واــــوو حــــو  الرتشــــيح 82د.هشــــا  عبــــد املــــنعم عناشــــة، مصــــدر ســــاب ، ص -62

 ، ود.ماجــــد راغــــ  احللــــو، القــــانون الدســــتوري،، دار اجلامعــــة69، ص1112للمجــــالس النيابيــــة،، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهر ، 
 .261ص ،1117 ،اإلسنندرية ،اجلديد 
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ينحصــر فقــط يف جمــا  تطبيــ  القــانون والجيــوز لــ  أنشــاء وابتــداع قواعــد قانونيــة، وإال ينــون قــد تعــدى 
 حدود أختصاص  القضائ  إىل أختصاص السلطة التشريعية املنوط  ا إصدار القوانن.

بعا املشنالت ملباشر  احلقوع السياسـية سـواء  إال إن البعا اآلخر قد قرر أن تعدد اجلنسية ي ري
من حي  أتثـري االزدواج علـ  مـدى االرتبـاط الـالز  تـوافرجل بـن الفـرد والدولـة أو مـن حيـ  درجـة الـوالء 
املطلــوب جتــاجل الدولــة املاحنــة للجنســية، فالتعــدد يتنــاىف مــ  احلــد األدىن لألرتبــاط الــالز  تــوافرجل بــن الفــرد 

ة،والينف  لتـــوافر هـــ ا احلـــد مـــن األرتبـــاط جمـــرد األرتبـــاط اللغـــوي، والجمـــرد وجـــود والدولـــة ماحنـــة اجلنســـي
مصــاحل ماليــة للفــرد، وإمنــا يتحقــ  هــ ا القــدر املطلــوب مــن األرتبــاط بتــوافر ظــرو  ومالبســات ينشــف 
عنهــا واقــ  احلــا  تبــن متانــة وقــو  أنــدماج الفــرد يف دولــة مــا كوجــود موطنــ  فيهــا، وروابطهــا العائليــة أو 

 اولت  فيها للحقوع السياسية إىل غري ذلك، ومن جان  آخر، فإن أزدواج اجلنسية يع  أزدواج الـوالء م
السياســ  للــدولتن أو الــدو  الــي حيمــل املتعــدد جنســياما، فــإزدواج اجلنســية أصــاًل يتعــار  مــ  مفهــو  

ســياما وتتضــمن والء مــن اجلنســية ذاتــ  الــي أساســها وقوامهــا رابطــة أنتمــاء الفــرد للدولــة الــي حيمــل جن
جان  الفرد هل جل الدولة، واملفرو  إن الوالء ال يتعدد، إلن  ال مينن التصور إبن للش   والء ألك ر 
من دولة، إذ قد تتعار  مصاحل الدو  املنتم  إىل جنسياما، وب لك يرى الفق  أن متعدد اجلنسية ليس 

 .و61ملسط  أو خليط بن األجني والوط وطنيا خالصا وليس أجنبيا خالصا، وإمنا هو مرحلة و 
ويف فرنســـــا أشـــــرتط دســـــتور اجلمهوريـــــة الفرنســـــية اخلامســـــة شـــــرط اجلنســـــية الفرنســـــية ملمارســـــة حـــــ  

 التصويت، إذ حي  التصويت يف االنت اابت الفرنسية لنل ش  :
 سنة أو أك ر يو  االنت اابت.  28ينون عمرجل  2
 ينون حامال للجنسية الفرنسية. 1
 اقوق  املدنية والسياسية.يتمت   7
 .و67ملينون امس  موجودا عل  القوائم االنت ابية 6

وأســتناداً إىل هــ جل الشــروط حيــ  لنــل فرنســ  اجلنســية ســواء أكــان حيمــل اجلنســية الفرنســية فقــط أو 
حيمل جنسية أخرى م  اجلنسية الفرنسية املشاركة يف األنت اابت الريسية والتشريعية عل  أن تتوافر فيـ  

و من قانون اجلنسية 81ق  الشروط.، سواء كانت جنسية أصلية أ  منتسبة، إذ استناداً لن  املاد  ملاب
" الشــــ   الــــ ي أكتســــ   2987ديســــمرب  8والصــــادر يف  2987و لســــنة 2164الفرنســــ  رقــــم مل

اجلنسية الفرنسية يتمت  بنافة احلقوع من اتريخ أكتساب ه جل اجلنسية "، وقد مت ألغاء مجيـ  النصـوص 
 .و66ملالي تفقد الش   ال ي أكتس  اجلنسية أهليت  مؤقتاً 

                                                        
 ، ود. منصـور  مـد51، ص2998دراسة مقارنة، بال منان نشـر،  –انت اابت الربملان  د.حسن  مد هند، منازعات -61

 ،1121-1119،اإلســنندرية ،املنتـ  اجلــامع  احلـدي  ،دراسـة مقارنــة –حقـا األنت ــاب والرتشـيح وضــما مما  ، مـد الواســع 
 .745ص 

 وينيبيـــدا املوســـوعة احلـــر ، الـــرابط األلنـــرتوين: ، منشـــور علـــ  املوقـــ  األلنـــرتوين:1121األنت ـــاابت الريســـية الفرنســـية  -67
.www.wicibedia.org 

 .219ص  ،مصدر ساب  ،الواسع  د. منصور  مد  مد -66
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يستطي  املشاركة يف االنت اابت إال بعد  2937حي  م ينن املتجنس ابجلنسية الفرنسية قبل عا  
مض  مخس سنوات عل  جتنس ، ويست ا من شرط املد  من أمت اخلدمة العسنرية ابجليش، وبعد قانون 

ون بـن املتجنسـن مبضـ  مـد  اخلمـس سـنوات والغـ  االسـت ناء، وبعـد سـاوى القـان 2937يناير عا   9
 .و65ملألغ  شرط املد 2987عا  

املعــد   1121أمــا ابلنســبة للرتشــيح ملنصــ  رئــيس اجلمهوريــة فقــد جــاء يف الدســتور املصــري لعــا  
أو أي "يشرتط فيمن يرتشح رئيًسا للجمهورية أن ينون مصرًا من أبوين مصرين، وأال ينون قد يبل، 

 .و64ملمن والدي  أو زوج  جنسية دولة أخرى، وأن ينون متمتًعا اقوق  املدنية والسياسية،...."
فقـد أشـار يف املـاد  األوىل مـن القـانون  1126أما قـانون تنظـيم األنت ـاابت الريسـية يف مصـر لعـا  

قيـد  أمسـايهم ىف قاعـد  "ينت   رئيس اجلمهورية عن طري  االقرتاع السرى العا  املباشر من الناخبن امل
 بيا ت الناخبن، وعل  كل  خ  أن يباشر بنفس  ه ا احل .

 ويشرتط فيمن يرتشح رئيساً للجمهورية:
 أن ينون مصراً من أبوين مصرين. 2
 .و63ملجنسية دولة أخرى...... "  أن ال ينون قد يبل أو أى من والدي  أو زوج 1

اجلمهوريـــة أن ينـــون مصـــري اجلنســـية دون أن حيـــدد إن   أكتفـــ  املشـــرع املصـــري يف املرشـــح لريســـة
كانت اجلنسية أصلية أ  منتسبة وكـ لك احلـا  ابلنسـبة ألبـوي املرشـح، وبـ لك وفقـاً للـن  الدسـتوري 
حي  ملن أكتس  اجلنسية املصرية يف وقت الح  علـ  املـيالد أن يرشـح لريسـة اجلمهوريـة، بعـد أنقضـاء 

نســــية، وهــــ ا مايســــتفاد مــــن تطلــــ   ــــتعهم ابحلقــــوع املدنيــــة مــــد  مخــــس ســــنوات علــــ  أكتســــا م اجل
 .و68ملوالسياسية، وال يتم ذلك ابلنسبة للمتجنس إال بعد إنقضاء املد  امل كور  عل  أكتساب  اجلنسية

يرى جان  من الفق  املصـري، إن املشـرع الدسـتوري املصـري أسـت د  عبـار  املاضـ  سـواء للمرشـح 
لي  فإن مسالة التفرد ابجلنسية املصرية تشمل املرشح ووالدي  وزوجـ  دون أو أي من والدي  أو زوج ، وع

أوالدجل ملال القاصرين وال البالغنو، وفضاًل عن ذلك فإن شرط التفرد للم كورين، تنتهـ  حـدودجل ال منيـة 
 نت اب حي  مينن أن حيمل املرشح بعد أنت اب  أو أحد والدي  أو زوج  أو مجيعهم، بتما  اال

                                                        
 دراسة مقارنة، النتاب األو ، التطـور الدسـتوري يف –د.عبد العظيم عبد السال  عبد احلميد، تطور األنظمة الدستورية  -65

 .714ص  ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،2ط ،فرنسا
 املعد . 1121اجلمهورية املصرية لعا   و من دستور262ماد  مل -64
 إبقـرار قـانون تنظـيم االنت ـاابت الريسـية 1126لسـنة  11أصدر املستشار عـديل منصـور، رئـيس اجلمهوريـة، القـرار رقـم  -63

 .www.almasryalyoum.com :الرابط االلنرتوين ،املصري اليو  :منشور عل  املوق  األلنرتوين ،1126لعا  
حتليـــــل النظـــــا  الدســـــتوري املصـــــري يف ضـــــوء املبـــــاد  الدســـــتورية –القـــــانون الدســـــتوري  ،د. إبـــــراهيم عبـــــد الع يـــــ  شـــــيحا -68

 .495ص ،2987بريوت، ،الدار اجلامعية،العامة
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ولة أو دو  أخرى ينون قد تقد  أي منهم للحصو  عليها أو بـدأ إجـراءات ذلـك قبـل جنسيات د
الرتشيح أو بعد  ا  األنت اب، إذا فالتفرد ابجلنسية وف  وجهة نظر الفق  ه  شرط لصـالحية الرتشـيح 

 .و69ملوليس لألستمرار يف املنص 
م السـيما الـدو  النـربى وعل  ه ا النحو، فالن  الدستوري عل  خال  دساتري اتلـف دو  العـا

 الي عرضنا ألم لة من دساتريها فيما يتعل  بشروط الرتشيح لريسة الدولة.
وعل  خال  املرشح لريسة اجلمهورية جند إن املشرع الدستوري املصري كان أوف  يف صياغة الن  

الـــوزراء  الدســـتوري عنـــد التطـــرع إىل شـــروط الرتشـــيح للحنومـــة املصـــرية الـــي تتشـــنل مـــن رئـــيس جملـــس
 .و51ملوالوزراء

فقـــد أشــــرتط املشــــرع الدســــتوري املصــــري فــــيمن يرشــــح لريســــة الــــوزراء أن ينــــون مصــــراً مــــن أبــــوين 
 .و52ملمصرين، وأن الحيمل هو أو زوج  جنسية دولة أخرى

بــدءاً أشــرتط املشــرع املصــري يف جنســية املرشــح لريســة جملــس الــوزراء مــا أشــرتط  يف املرشــح لريســة 
 أن ينون مصري اجلنسية سواء أكانت جنسية أصلية أ  منتسبة، ومن أبوين مصرين.اجلمهورية من 

ومن جان  آخر أشرتط املشرع املصري أن ال حيمل هو وزوج  جنسية دولـة أخـرى، وهنـا أسـت د  
املشرع صيغة املضارع، أي ال حي  لرئيس جملـس الـوزراء هـو وزوجـ  اكتسـاب جنسـية دولـة اخـرى خـال  

 منص  ريسة جملس الـوزراء وال مينـ  مـن اكتسـاب هـ جل اجلنسـية قبـل حصـول  علـ  هـ ا فرت  تواجدجل يف
املنصـ ، ونالحـظ ان املشــرع املصـري كــان اك ـر توفيقــاً يف صـياغة هــ ا الشـرط يف املرشــح لريسـة جملــس 

 الوزراء من  يف املرشح لريسة اجلمهورية.
شـدداً عنـد حتديـدجل لشـروط الرتشـيح ملنصـ  أما املرشح ملنص  الوزير فقد كان املشرع املصري أقل ت

، دون حتديـد و51ملالوزير، وذلك ألكتفائ  بشرط أن ينون الوزير مصـراً متمتعـاً اقوقـ  السياسـية واملدنيـة
نوع اجلنسية سواء أكانت جنسية مصرية أصلية أ  جنسية منتسبة، وك لك م يتطرع املشرع إىل مسالة 

 ل  يبل أك ر من جنسية واحدجل خال  فرت  تواجدجل يف منصب .تعدد اجلنسية مبعا إن الوزير حي  
،واملعـــد  يف 6/21/2958ويف فرنســـا، اســـ  دســـتور اجلمهوريـــة اخلامســـة يف فرنســـا والصـــادر يف 

فإن  يشرتط للرتشيح ملنص  رئيس اجلمهوريـة الفرنسـية، أن تتـوافر  ،1121ويف 1111، 2941نوفمرب 
 يف املرتشح الشروط اآلتية:

                                                        
 .56ص ،مصدر ساب  ،د. مجا   مود النردي -69
 عــد  والــي تشــري إىل "احلنومــة هــ  اهليئــة التنفي يــة واإلداريــة العليــاامل 1121و مــن الدســتور املصــري لعــا  247املــاد  مل -51

 ".زراء، ونواب ، والوزراء، ونوا مللدولة، وتتنون من رئيس جملس الو 
املعــد  والــي تشــري إىل " يشــرتط فــيمن يعــن رئيًســا جمللــس الــوزراء، أن  1121املصــري لعــا   و مــن الدســتور246املــاد  مل -52

ينون مصرًا من أبوين مصرين، وأال حيمل هو أو زوج  جنسية دولة أخرى، وأن ينون متمتًعا اقوق  املدنية والسياسية، وان ينـون 
 .ن  عن مخس وثالثن سنة ميالدية ىف اتريخ التنليف...."قد أدى اخلدمة العسنرية أو أعف  منها قانو ، وأال تقل س

.... ويشـرتط فـيمن يعـن عضـًوا ابحلنومـة، أن .املعد  والـي تشـري إىل " 1121املصري لعا   و من الدستور246ماد  مل -51
، ابلغًــا مــن العمــر ثالثــن ينــون مصــرًا، متمتًعــا اقوقــ  املدنيــة والسياســية وأن ينــون قــد أدى اخلدمــة العســنرية أو أعفــ  منهــا قــانو ً 

 .سنة ميالدية عل  األقل ىف اتريخ التنليف...."
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 ن فرنس  اجلنسية.أن ينو  2
 حي  ل  األقرتاع وذلك إبدراج إمس  عل  القوائم األنت ابية. 1
 سنة. 17أن اليقل عمرجل عن  7
 أن ينون متحلياً ابلنرامة األخالقية. 6
أن يفقد  لدى اجمللس الدستوري الفرنس  يف ظر  مغل  ويف غضون شهرين قبل أنتهاء فرت   5

اجل شـــــهراً بعـــــد أنقضـــــاء هـــــ جل الواليـــــة، بيـــــا ت عـــــن ممتلناتـــــ  واليـــــة رئـــــيس اجلمهوريـــــة ويف موعـــــد أقصـــــ
 الش صية.........وغريها من الشروط.

والواضـــح مـــن شـــروط الرتشـــيح لريســـة فرنســـا، عـــد  تشـــدد املشـــرع الدســـتوري الفرنســـ  فيمـــا يتعلـــ  
جبنســية املرشــح منتفيــاً فقــط بنونــ  فرنســياً ملجنســية أصــلية أو جنســية طارئــةو، وم يــ كر أي شــئ عــن 
عائلت  ملآابءجل أو أجدادجلو بل وال ح  ال وج، ومن ح مينن أن يرتشح لريسـة فرنسـا فرنسـ  مـن آابء أو 

، ومـا يؤيــد و57ملأجـداد غــري فرنسـين، ومتــ وج مـن غــري فرنسـ ، بــل وإن كـان م دوجــاً أو متعـدد اجلنســية 
 .و56ملوهو من أصو  جمرية 1113ذلك تويل ملنينوال ساركوزيو ريسة اجلمهورية عا  

وب لك نالحظ إن املشرع الفرنس  م يبد لظاهر  تعدد اجلنسية أي أتية كما فعل املشرعان العراقـ  
، يف فرنسا، ميننك أخ  جنسـية أخـرى واحلفـاظ علـ  اجلنسـية الفرنسـية يف 2937واملصري، فمن  عا  

اعتنـــاع اجلنســـية حالـــة قبـــو  دولـــة اجلنســـية األخـــرى أيضـــا، وابلتـــايل فـــإن لنـــل مـــواطن فرنســـ  احلـــ  يف 
 .و55ملامل دوجة

واالنتمـاء   لس النيابية و تكوين االحزاب السياسيةاالحق يف عضوية املج: املطلب الثاني
 اليها يف األنظمة الدستورية املقارنة

أكتفــ  املشــرع املصــري يف املرشــح لعضــوية جملــس النــواب املصــري كمــا هــو احلــا  ابلنســبة للمرشــح 
دون حتديد نوع اجلنسية إن كانت جنسية أصلية أ  جنسية  و54ملاجلنسيةملنص  الوزير  ن ينون مصري 

 منتسبة، وه ا التوج   ل أنتقاد بسب  خطور  ه جل املناص  وأتية الوظائف الي ميارسوهنا، حي 
يتوىل جملس النواب سلطة التشري ، وإقرار السياسة العامة للدولة، واخلطة العامة للتنمية االقتصادية، 

يــة، واملوازنــة العامــة للدولــة، وميــارس الرقابــة علــ  أعمــا  الســلطة التنفي يــة، وذلــك كلــ  علــ  واالجتماع
 .و53ملالنحو املبن ىف الدستور

                                                        
 .227ص ،مصدر ساب  ،د. مجا   مود النردي -57
 :الــــــــــــرابط األلنــــــــــــرتوين ،وينيبيــــــــــــدا املوســــــــــــوعة احلــــــــــــر  :منشــــــــــــور علــــــــــــ  املوقــــــــــــ  األلنـــــــــــرتوين نينـــــــــــوال ســــــــــــاركوزي، -56

www.wicibedia.org. 
 ،منتدات ستار اتمي  / أرشـيف الشـؤون القانونيـة ،مقالة منشور  عل  املوق  األلنرتوين ،نسيةالدولة الفر  نظا  اجلنسية يف -55

 .www.startimes.com :الرابط األلنرتوين
املعـد  والـي تشـري أىل " ويشـرتط ىف املرتشـح لعضـوية اجمللـس أن ينـون  1121من الدسـتور املصـري لعـا   و211املاد  مل -54

 ملدنية والسياسية،....".مصراً، متمتعا اقوق  ا
 املعد . 1121الدستور املصري لعا   و من212املاد  مل -53
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و لســـنة 64أمـــا ابلنســـبة إىل ظـــاهر  تعـــدد اجلنســـية فقـــد أشـــرتط قـــانون جملـــس النـــواب املصـــري رقـــم مل
 .و58ملأن ينون املرشح حيمل اجلنسية املصرية منفرد   1126

اً إىل قـــانون جملـــس النـــواب املصـــري الحيـــ  ملتعـــدد اجلنســـية الرتشـــيح لعضـــوية جملـــس النـــواب أســـتناد
مـد عليـ  املشـرع املصـري وكـان علـ  املشـرع العراقـ  أن أيخـ  بنظـر االعتبـار أتيـة  املصري، وه ا اجتاجل حيف

 موق  عضو جملس النواب العراق  وأشرتاط أن ينون متمت  ابجلنسية العراقية املنفرد .
مـــا حـــ  مـــ دوج اجلنســـية يف ترشـــيح نفســـ  لعضـــوية اجملـــالس النيابيـــة أمـــا  القضـــاء فقـــد كانـــت  ـــل أ

، فقد أثري مسالة عضوية متعدد اجلنسية يف جملـس 2932خال  يف عهد الدستور املصري امللغ  لعا  
ىل ، إذ جلــاً بعــا املرشــحن إ1111الشــع  يف االنت ــاابت التشــريعية الــي  ــت يف شــهر نــوفمرب ســنة 

التشنيك يف أهليـة بعـا خصـومهم، بـ عم أهنـم حيملـون جنسـية أجنبيـة، ممـا يفقـدهم احلـ  يف الرتشـيح، 
وجلــاوا يف ذلــك إىل جملــس الدولــة صــاح  األختصــاص األصــيل يف كــل مــا يتعلــ  ابلطعــون األنت ابيــة 

فيهــا رأي  ، والــي انقســم2932اســتناداً إىل الدســتور النافــ  آنــ اك وهــو دســتور مجهوريــة مصــر عــا  و59مل
القضاء إىل مؤيد ومعـار ، فـ هبت بعـا األحنـا  القضـائية إىل أتييـد أحقيـة املصـري مـ دوج اجلنسـية 
يف ممارســـة حـــ  الرتشـــيح لعضـــوية جملـــس الشـــع  وهـــو التجـــاجل الـــ ي تبنتـــ   نمـــة القضـــاء اإلداري يف 

لعضـوية اجمللـس  املنصور ، وذه  البعا االخر من تلك األحنا  إىل حرمان  من ح  الرتشيح لعضوية
 وهو ما سنت ب  احملنمة اإلدارية العليا و نمة القضاء اإلداري ابلقاهر .

و مـن قـانون اجلنسـية 21، لتفسـري نـ  املـاد  مل1111فقد تعر  القضاء اإلداري يف مصر يف عا  
 .املصرية، السند القانوين الرئيس  لرخصة أزدواج اجلنسية، وذلك مبناسبة عد  دعاوي رفعت أمام 

ـــوبر 3ففـــ   رفعـــت دعـــوى أمـــا   نمـــة القضـــاء االداري ابملنصـــور ، ابلطعـــن يف صـــحة  1111أكت
إبن  1111أكتـوبر  11مرشح لعضوية جملس الشع  ألن  حيمـل اجلنسـية اهلولندية،وقضـ  فيهـا جبلسـة 

 املـدع  عليـ  قـد  شـهاد  تفيـد أنـ  مصـري اجلنسـية وهـو أمـر رـو  لـ  مباشـر  حقوقـ  السياسـية، وأنـ  ال
ينــا  مــن احلــ  املقــرر لــ  يف يف الرتشــيح أن ينــون قــد أكتســ  جنســية أخــرى، طاملــا إنــ  الزا   تفظــاً 

 .و41ملجبنسيت  املصرية 
ويف دعــوى أخــرى كانــت قــد رفعــت أمــا  احملنمــة ذامــا ضــد جمموعــة مــن املرشــحن جمللــس الشــع ، 

"إن اكتســاب  1111فربايــر  11وكــان أوهلــم هــو املرشــح عــن دائــر  بلقــاس، قضــت احملنمــة يف حقــ  يف 
اجلنســـية األمرينيـــة أمـــر ال يســـقط عـــن املرشـــح االحتفـــاظ اقوقـــ  واعتبـــارجل مواطنـــا مصـــرا، مبـــا فيـــ  حـــ  

 .و42ملالرتشيح لعضوية جملس الشع "

                                                        
أن ينون مصـراً متمتعـاً  -2:.. يشرتط فيمن يرشح لعضوية جملس النواب.الفصل األو  / الباب ال اين "و من 8املاد  مل -58

 .."..ابجلنسية املصرية املنفرد 
 .279ص  ،مصدر ساب  ،املنعم عناشة د.هشا  عبد -59
 .224ص ،مصدر ساب  ،د. مجا   مود النردي ،ع 17لسنة  76رقم  دعوى -41
دراســة  ،أشــار إليــ  د. رأفــت فــودجل ،قضــائية 63لســنة  2966يف الطعــن رقــم  11/22/1111جلســة  77رقــم  الــدعوى -42

 .176، ص1112،القاهر ،دار النهضة العربية ،حتليلية لقضاء جملس الدولة املصري يف جما  الطعون االنت ابية
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ويف دعــوى  ل ــة كانــت ضــد أحــد مرشــح  جملــس الشــع ، وطلــ  فيهــا املــدع  وقــف تنفيــ  قــرار 
غـري مسـتو  للشـرط املتعلـ  جبنسـية املرشـح، وذلـك علـ  سـند حد املرشحن لنونـ  إعاد  األنت اب ال

من القو  إبن املدع  علي  حيمل اجلنسية األملانية حي  صدر ل  وبناًء عل  طلب  قرار وزير الداخلية رقم 
، ابلتجــــنس ابجلنســــية األملانيــــة مــــ  عــــد  األحتفــــاظ ابجلنســــية املصــــرية، 2998أكتــــوبر  23يف  9619

 رتشيح لعضوية ه ا اجمللس النياي.وابلتايل ال حي  ل  ال
 78احملنمة للطعن، أنتهت إىل إن " املستفاد من ن  املاد  اخلامسـة مـن القـانون رقـم  توعند ا 

يف شــان جملــس الشــع ، أن املشــرع مبوجبــ  حــدد الشــروط الواجــ  توافرهــا فــيمن يرشــح  2931لســنة 
ح مصري اجلنسية...، ويرتت  عل  افتقاد لعضوية جملس الشع ، ومنها ضرور  أن ينون املتقد  للرتشي

الشرط عد  جواز قبو  الرتشيح... وال ينا  من احل  املقرر ل  يف الرتشيح أن ينون قد اكتس  جنسية 
ســـقاطها عنــ  طبقـــا للقواعـــد اأخــرى ابإلضـــافة إىل جنســيت  املصـــرية، طاملــا انـــ  الزا   تفظــا  ـــا وم يــتم 

 املقرر  
ك مـن شـان  إضـافة شـرط جديـد إىل شـروط الرتشـيح م يتضـمن  الـن ، قانو ... والقو  بعنس ذلـ

 .و41ملوان  من الواج  التقيد ابألحنا  املقرر  يف التشري  دون اإلضافة إليها أو التعديل فيها " 
إال أن ه جل األحنا  م جتد هلا أتييدا من قبل احملنمة العليا املصرية، الي قررت إلغاء ه جل األحنا  

أن ازدواج اجلنســية يفقــد املرشــح شــرطا مــن شــروط الرتشــيح، واســتطردت احملنمــة قائلــة "... منتهيــة إىل 
ومن حي  ان  يتعن بداء  حتديد مفهو  اجلنسية الي تع  رابطة تقو  بن فرد و دولة، يدين فيها الفرد 

أن حتمي ، فان مفاد  بوالئ  للدولة الي ينتم  إليها جبنسيت  ويف املقابل ينون بل يتعن عل  تلك الدولة
مــا تقـــد  ومـــؤداجل احلتمـــ  واملنطقـــ  أن ينـــون الشـــ   الـــ ي ينتمـــ  إىل دولتـــن انـــم  تعـــ  جبنســـيتن 
متعــدد الــوالء بتعــدد اجلنســية وحينمــا تطلــ  قــانون جملــس الشــع  يف املرشــح أن ينــون مصــرا.... إمنــا 

.. وحيـاز  الشـ   جلنسـية أخـرى... يريد املشرع أن ينون انتماء املرشح عمي  اجل ور يف تربة الوطن.
 .و47ملمعناجل أن الوالء املطل  النامل والواج  من قبل  ملصر قد انشطر قانو  إىل والءين...."

 -وقد أسست احملنمة األدارية العليا أحنامها عل  جمموعة من األسس ومنها:
طلـــ  والنامـــل إن حيـــاز  الشـــ   جلنســـية أخـــرى غـــري اجلنســـية املصـــرية معنـــاجل إن الـــوالء امل .2

والنيابـة  –والواج  من قبل  ملصر قـد أنشـطر قـانو ً إىل والئـن أحـدتا ملصـر وال ـاين لـوطن أجنـي آخـر 
ملصر، إبعتبـار إن مهمـة جملـس الشـع  هـ  تـويل سـلطة التشـري  وإقـرار  كامالً   عن الشع  تتطل  والءً 

 السياسية العامة للدولة وممارسة الرقابة عل  السلطة التنفي ية.

                                                        
 ،موســوعة االنت ــاابت ،أشــار إليــ  د.عبــد الفتــاث مــراد 1/22/1111قضــائية يف جلســة  17لســنة  166 الــدعوى رقــم -41

 .756ص ،بال سنة طب  ،اإلسنندرية
 ،191ص ،مصــدر ســاب  ،أشــار إليــ  عبــد الفتــاث مــراد ،4/22/1111قضــائية يف جلســة 63لســنة  2468 الطعــن رقــم -47

 .241ص ،مصدر ساب  ،د الواسع ود. منصور  مد  م
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، 2932و من الدستور املصـري امللغـ  عـا  91إن أزدواج اجلنسية يتعار  م  ن  املاد  مل .1
والي  ل  عل  عضو جملس الشع  إداء قسـم الـوالء، إبن حيـافظ الصـاً علـ  سـالمة مصـاحل الشـع ، 

 .و46ملأفه ا القسم لن ينون صادقاً طاملا إن املصري م دوج اجلنسية وموزع الوالء، فالوالء ال يتج  
وكـ لك وفقـاً للقــانون املصـري فـإن مــ دوج اجلنسـية مسـت ا مــن اداء اخلدمـة العسـنرية طبقــاً  .7

ـــدفاع الصـــادر يف عـــا   ، وذلـــك حلفـــظ مصـــاحل مصـــر وعـــد  تعـــريا أمنهـــا 2984لقـــرار الســـيد وزيـــر ال
لل طر، فإذا كان ذلك ابلنسبة للجندي ال ي يقو  مبهمة جليلة وحساسة ومقدسة، فإن  ينسح  من 
ابب أوىل علــ  مرشــح  جملــس الشــع  م دوجــ  اجلنســية، ملــا للعضــو مــن مهــا  علــ  ذات القــدر مــن 

 القداسة واحلساسية.
وقد أبرزت احملنمة العليا اخلتال  القائم بن املرك  القانوين لنل من املصري وحيد اجلنسية  .6

صــحاب املراكــ  القانونيــة غــري ومــ دوج اجلنســية، فمبــدأ املســاوا  املنصــوص عليــ  دســتوراً ال يطبــ  بــن أ
املتساوية، ومن ح فإن رفا األعرتا  ملتعـدد اجلنسـية ابلرتشـيح لعضـوية جملـس الشـع  ال يتعـار  مـ  

 .و45مله ا املبدأ الدستوري بن املواطنن املصرين
وأوضحت احملنمة إن إجاز  املشرع املصري أزدواج اجلنسية ليس مطلقـاً، ذلـك إنـ  إذا كـان  .5

قانون اجلنسية املصرية أن  يرتت  عل  جتنس املصري جبنسية اجنبية، م  أذن ل  ب لك، زوا   األصل يف
اجلنســية املصــرية، إال إنــ  أســت ناء مــن هــ ا األصــل أجــاز القــانون أحتفــاظ املــاذون لــ  ابجلنســية املصــرية، 

املهجر، ولنن إذا  واهلد  من ذلك هو طمانة املصرين ال ين أستقروا يف اخلارج وأكتسبوا جنسية دولة
عــاد مــ دوج اجلنســية مــن اخلــارج وأقــا  يف مصــر ومــارس عمــاًل فيهــا، فــإن العلــة مــن أحتفاظــ  ابجلنســية 
األجنبية ت و  إال إذا كان يبل اجلنسية األجنبية جبان  اجلنسية املصرية مي ل من وجهة نظرجل مي   اليريد 

 ر وحدها.نتماء ملصالاالن و  عنها، وه ا األمر ي ع ع من يقن 
إن قوانن بعا اجلهات حتضر عل  من ينتمـ  إليهـا أو يسـتمر يف األنتمـاء إليهـا أن ينـون  .4

وجــدت احملنمــة اإلداريــة العليــا يف ذلــك  دنصــف  مصــراً ونصــف  اآلخــر أجنبيــاً ابلــ واج مــن أجنبيــة، وقــ
دت علــ  وســيلة لــدعم قضــائها الــرافا ألحقيــة مــ دوج اجلنســية يف عضــوية جملــس الشــع ، حيــ  أكــ

وجـــوب أن ميتـــد هـــ ا احلنـــم إىل مـــن كـــان نصـــف  مصـــراً ونصـــف  اآلخـــر أجنبيـــاً ابلتجـــنس جبنســـية دولـــة 
أجنبيــة، ويريــد أن ينتســ  إىل هيئــة نيابيــة، نظــراً لشــد  حساســية العمــل يف هــ جل اجلهــات، ومهــا  عضــو 

 جملس الشع  ال تقل حساسية عنها.
التاســـعة مـــن قـــانون اجلنســـية املصـــرية قـــد خولـــت ال رـــل بقاعـــد  املســـاوا  القـــو  إبن املـــاد   .3

لألجنـي الـ ي أكتسـ  اجلنسـية املصـرية حـ  الرتشـيح للهيئـات النيابيـة بعـد عشـر سـنوات مـن أكتسـاب  
اجلنسية، وإن  ب لك ينون أفضل حااًل وأعم  والء مـن املصـري صـاح  اجلنسـية األصـلية الـ ي يـؤذن 

                                                        
 .635ص ،مصدر ساب  ، مد  مد الواسع  د. منصور -46
 .235ص ،مصدر ساب  ،املنعم عناشة د.هشا  عبد -45
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عة سـالفة الــ كر تواجــ  مصــراً ولــو ابلتجــنس، ولننــ  غــري لـ  يبــل جنســية أجنبيــة، ألن نــ  املــاد  التاســ
 .و44ملم دوج اجلنسية

يقيــــد حــــ  املهــــاجر  2987لســــنة  222إن التفســــري الــــواقع  لقــــانون اهلجــــر  املصــــري رقــــم  .8
ــــإذا كانــــت املــــاد  األوىل ــــ  أجــــازت و43ملاملصــــري ملمــــ دوج اجلنســــيةو يف ممارســــة حقوقــــ  السياســــية، ف ، من

ل  ابألحتفاظ جبنسيت  املصرية أن يباشر كافة احلقوع الدستورية والسياسية الي للمصري املهاجر املاذون 
يتمت   ا بوصف  مصراً، إال إن احملنمة اإلدارية العليـا، أنطالقـاً مـن عـد   سـنها ابلتفسـري املطلـ  هلـ ا 

نسية املصرية فقط، الن ، قررت إبن  ال يتمت  بتلك احلقوع القانونية والدستورية إال املصري احملتفظ ابجل
اما ال ي يبل إىل جوارها جنسية إخرى فإن  يتمت   ا فيما عدا تلك الي يقتض  الصاحل العا  أو أمـن 
الدولة عد   تع   ا، كالتجنيد يف القوات املسـلحة وشـغل وظـائف حساسـة يف أجهـ   الدولـة والرتشـيح 

 .و48مللعضوية اجملالس النيابية
داري ابلقـــاهر  أن تتعـــر  ملوضـــوع مـــدى أحقيـــة متعـــدد اجلنســـية يف وقـــد أتـــيح حملنمـــة القضـــاء اإل

الرتشيح لعضوية جملس الشع ، وقد سارت  نمـة القضـاء اإلداري ابلقـاهر  علـ  الـنه  الـ ي سـارت 
حملنمــة اإلداريــة العليــا حيــ  ذهبــت إىل أن "... ثبــوت أن املــدع  عليــ  ملسو قــد فقــد شــرطا مــن اعليــ  

توافرهــا يف املرشــح لعضــوية جملــس الشــع ، وهــو أن ال ابــت مــن األوراع أن الشــروط اجلوهريــة الواجــ  
املــدع  عليــ  قــد جتــنس ابجلنســية الفرنســية ومــن ح فانــ  ينــون معــاماًل يف مصــر ابعتبــارجل مــ دوج اجلنســية 
وينــون لــ لك قــد ختلــف يف شــان  شــرط جــوهري مــن شــروط الرتشــيح لعضــوية جملــس الشــع  وهــو أن 

 .و49مل  ه  اجلنسية املصرية...." ينون صاح  جنسية وحيد
وإزاء امتناع اإلدار  عن تنفي  أحنا  القضاء اإلداري، جلـا أحـد احملنـو  لصـاحل  إىل جملـس الشـع  

ختصــاص جملــس الشــع  طالبــاً ألختــاذ كافــة األجــراءات الالزمــة لتنفيــ  احلنــم الصــادر لصــاحل  وذلــك ال
، ومـا يرتتـ  عليـ  مـن آ ر مبنـ  و31مل نمـة الـنقاابلفصل يف صـحة عضـوية أعضـائ  بعـد حتقيـ  جتريـ  

 احملنو  ضدجل من إداء اليمن الدستوري.
وقـــد اجـــرت  نمـــة الـــنقا حتقيقـــا  وقدمتـــ  إىل جملـــس الشـــع  والـــي أنتهـــت فيـــ  إىل مـــا يلـــ  " إن 
العمليــة األنت ابيــة يف الــدائر   ــل الطعــن قــد شــا ا عيــ  االفــة القــانون لفقــدان املطعــون ضــدجل لشــرط 

فرنسـ ، كمـا أنتهـ  القضـاء األداري إىل  -جوهري من شروط الرتشـيح لنونـ  مـ دوج اجلنسـية، مصـري 
                                                        

 233-235ص ،املصدر نفس  ،عبد املنعم عناشة د.هشا  -44
 ،األولة من قانون اهلجر  املصري إىل " للمصرين فرادى أو مجاعات ح  اهلجر  الدائمة أو املوقوتة اىل اخلارج تشري املاد  -43

وسواء أكان الغـر  مـن هـ جل اهلجـر  ممـا يقتضـ  اإلقامـة الدائمـة أو املوقوتـة ىف اخلـارج وفقـا ألحنـا  هـ ا القـانون وغـريجل مـن القـوانن 
يتهم املصــرية طبقـا ألحنــا  القــانون اخلـاص ابجلنســية املصــرية وال يرتتـ  علــ  هجــرمم الدائمــة أو املعمـو   ــا ويظلــون  تفظـن جبنســ

 املوقوتة اإلخال  اقوقهم الدستورية أو القانونية ال  يتمتعون  ا بوصفهم مصرين طاملا ظلوا  تفظن جبنسيتهم املصرية ".
 .161ص ،مصدر ساب ،د. رأفت فودجل -48
أشار إليـ  د.  ،8/2/1112قضائية بتاريخ  55لسنة  432،885،932،2121،2294يف الدعاوي رقم  حنم صادر -49

 .173ص ،مصدر ساب  ،رأفت فودجل
 .2932الدستور املصري لعا   و من97املاد  مل -31
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ذلك يف أحنا  واجبة النفاذ وأعتبارها حجة يف مواجهـة النافـة، وإن شـعور اجلماعـة يتـاذى مـن إهـدار 
 .و32ملحجتها يف دولة  سك رئيسها مببدأ سياد  القانون وأعل  من شان  وأحناز إلي ....."

وبــ لك تنــون قـــد أنضــمت لألجتــاجل املعـــار  ألحقيــة املصــري متعـــدد اجلنســية يف الرتشــيح لعضـــوية 
 جملس الشع .

ويبــدو إن املشــرع املصــري قــد أخــ  بــرأي القضــاء املصــري املعــار  لرتشــيح متعــدد اجلنســية لعضــوية 
 جملس النواب املصري وحسناً فعل املشرع املصري.

و من قانون نظا  35اجملالس الشعبية احمللية، فقد اشرتطت املاد  مل أما ابلنسبة حل  الرتشيح لعضوية
 فيمن يرشح لعضوية اجملالس الشعبية احمللية: 2939لسنة  67األدار  احمللية رقم 

 أن ينون متمتعاً جبنسية مجهورية مصر العربية. 2
 نت اب.سنة ميالدية كاملة عل  األقل يو  اال 15أن ينون ابلغاً من العمر  1
 أن ينون مقيدأ ابجلداو  األنت ابية.... 7
 أن جييد القراء  والنتابة. 6
 أن ينون قد أدى اخلدمة العسنرية....". 5

وبتحليل هـ جل الشـروط يظهـر لنـا جبـالء أن يبـل املـواطن املصـري جلنسـية دولـة أخـرى لـيس عائقـاً أو 
ي أشـــرتط يف املرشـــح للمجـــالس مانعـــاً لـــ  مـــن عضـــوية اجملـــالس الشـــعبية احملليـــة، حيـــ  إن املشـــرع املصـــر 

 .و31ملالشعبية احمللية أن ينون متمتعاً ابجلنسية املصرية فقط وم يتطل  تفردجل ابجلنسية املصرية
وفيما يتعل  ابلرتشيح للحصو  عل  مقعد نيـاي يف اجلمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، فـإن شـروط الرتشـيح 

 لعضوية اجلمعية الوطنية ه :
 عاماً. 17قل عمرجل عن جي  عل  املرشح أن ال ي 2
 أن ينون فرنس  اجلنسية. 1
 أن يتمت  ا  التصويت وأن ينون مستوفيا لشروط االنت اب. 7

وحــدد القــانون الفرنســ  حــاالت املنــ  مــن الرتشــيح وهــ  حــاالت تتعلــ  بعــد  التطــاب  مــ  شــروط 
حلقـوع املدنيـة أو  الرتشيح بوض  الش   نفس  ملسواء كان موضوعاً حتت الوصاية أو كان  رومـاً مـن ا

كان قد تعر  حلالة إفالس ش ص و أو ابلوظائف الي يؤديها ملوسـيط اجلمهوريـة واحملـافظون والقضـا  
 ن ملها  قيادية أو رقابية يف أقسا  خارجية أو إقليمية أو تتعل  ابلدولةو.و ن املمارسو واملوظف

ظائف الوزارية ال تتواف  م  الوالية ولقد قا  دستوراجلمهورية اخلامسة إبدراج جتديد مبقتضاجل ابتت الو 
الربملانيـة، ممــا أدى هــ ا اإلجـراء إىل ضــرور  تعيــن  ئبــاً احتياطيـاً كــ  حيــل  ـل عضــو الربملــان يف حــا  مت 

 .و37ملتعيين  يف مها  حنومية

                                                        
 .115-116ص  ،مصدر ساب  ،عبد املنعم عناشة د.هشا  -32
 ،وســية ملمجهوريــة مصــر لعربيــة منودجــاً ة للمهــاجن وم دوجــ  اجلناحلقــوع السياســية والقانونيــ،عفيف  عــاد  عبــد املقصــود -31

 .211ص ،1116 ،الرا  ،جامعة  يف العربية للعلو  األمنية ،2ط
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ومـــن خـــال  حتليـــل الشـــروط الســـاب  ذكرهـــا يتضـــح لنـــا شـــروط العضـــوية يف اجلمعيـــة الوطنيـــة وهـــ  
ابجلنسية الفرنسـية وابقـ  الشـروط املطلـوب توافرهـا ملمارسـة حـ  التصـويت، وقـد حـدد  األكتفاء ابلتمت 

 القانون حاالت من  الرتشيح وم ينن تعدد اجلنسية من ضمنها.
أما االح اب السياسية فه  تعد األح اب السياسية أحد املظاهر الرئيسة للحقوع واحلرات، وذلك 

ب ألختيار مم ليها، وحرية تنوين األح اب واألنتماء إليها كمبـدأ ألهنا تقو  بدور رئيس يف توجي  الشعو 
دســــتوري تســــتهد  تــــدعيم الدميقراطيــــة جبعــــل النظــــا  السياســــ  يقــــو  علــــ  تعــــدد األحــــ اب، ولــــ لك 

 .و36ملأصبحت األح اب السياسية ضرور  دميقراطية، فال وجود للدميقراطية بدون ه جل األح اب 
د  علـ  إن " للمـواطنن حـ  تنـوين األحـ اب السياسـية، املعـ 1121وقد نـ  دسـتور مصـر لعـا  

إبخطار ينظم  القانون. وال جيوز مباشر  أى نشاط سياس ، أو قيا  أح اب سياسية عل  أساس ديا، 
أو بناء عل  التفرقة بسب  اجلنس أو األصل أو عل  أساس طـائف  أو جغـراىف، أو ممارسـة نشـاط معـاد 

و ذى طاب  عسنرى أو شب  عسنرى. وال جيوز حل األح اب إال انم ملباد  الدميقراطية، أو سرى، أ
 .و35ملقضائ  "

وبـــ لك فالنظــــا  السياســـ  املصــــري يقـــو  علــــ  أســـاس تعــــدد األحـــ اب، وهــــ ا مـــا أكدتــــ  احملنمــــة 
الدسـتورية العليــا يف مصــر حــن ذهبــت إىل إن "..... التعدديــة احل بيــة هــ  الســبيل الوحيــد لقيــا  احلنــم 

 .و34ملأي بلد...." الدميقراط  يف
علــ  إن " للمصــرين حــ  تنــوين األحــ اب  2933لســنة  61نصــت املــاد  األوىل مــن القــانون رقــم 

 السياسية ولنل مصري احل  يف األنتماء ألي ح ب سياس ، وذلك طبقاً للقانون...".
وإذا كان ه ا القانون قد ن  عل  ه ا احل  للمصرين، فإن  يف احلقيقة م أيت جبديد، فهـ ا احلـ  
 بت وراسخ من الناحية الدستورية، ولنن اجلديد ال ي تضمن  ه ا القانون هو تلـك الشـروط العديـد  

ا واألنضـــما  شـــرتطها لقيـــا  األحــ اب السياســـية، وتلـــك القيــود الـــي وضـــعها علــ  أجـــراءات نشـــاماالــي 
 .و33ملإليها

ثالثة شـروط جيـ  توافرهـا  2933لسنة  61حي  حددت املاد  السادسة من قانون األح اب رقم 
 فيمن ينتم  لعضوية أي ح ب سياس  ومنها:

أن ينون مصراً، فإن كان جمنساً وج  أن ينون قد مض  عل  جتنس  عشر سنوات عل  األقل،  .2
حــ ب أو يتــوىل منصــ  قيــادي فيــ  أن ينــون مــن أب  ومــ  ذلــك يشــرتط فــيمن يشــرتك يف أتســيس

 مصري.
                                                                                                                                         

 :الـــرابط األلنـــرتوين ،وينيبيـــدا املوســـوعة احلـــر  :منشـــور علـــ  املوقـــ  األلنـــرتوين ،1121الريســـية الفرنســـية  األنت ـــاابت -37
.www.wicibedia.org 

 158ص ،2988 ،القاهر  ،دار الفنر العري ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الطماوي د.سليمان -36
 املعد  1121و من االلدستور املصري لعا  36ماد  مل -35
 .91ص ،مصدر ساب  ،د.هشا  عبد املنعم عناشة :ينظر ،2988مايو  3يف  ،ع دستورية 3سنة  ،66قضية رقم  -34
 .87ص ،مصدر ساب ،عفيف  عاد  عبد املقصود -33
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 أن ينون متم  اقوق  السياسية، وغريها من الشروط. .1
وطبقـاً ملــا ســب  ذكــرجل، للمصــرين احلــ  يف تنــوين االحــ اب ولنــل مصــري حــ  االنتمــاء ألي حــ ب 

بــار  كــل مصــري سياســ ، وهــ ا احلــ  ي بــت جلميــ  املصــرين طاملــا كــانوا متمتعــن ابجلنســية املصــرية، فع
امل كور  يف الـن  املتقـد  تفيـد مجيـ  املصـرين كافـة، وهـ ا اجلمـ  يعمـل بـ  علـ  عمومـ  وال يسـت ا منـ  

ســواء كــان وحيــد اجلنســية أو حيمــل  يأي فئــة مــن املصــرين بــدليل قطعــ   بت،وبــ لك حيــ  لنــل مصــر 
 جنسية أجنبية، تنوين األح اب السياسية أو األنضما  إليها.

خرى، فإن املاد  السادسة من قانون األح اب قـد أكتفـت إبشـرتاط اجلنسـية املصـرية ملـن ومن جهة أ
حي  ممارسة ح  تنوين األح اب أو األنضما  إليها، إذ قضت إبن  يشرتط فـيمن ينتمـ  لعضـوية حـ ب 
سياس  أن ينون مصراً، فإذا كان متجنساً وج  أن ينون قد مضـ  علـ  جتنسـ  عشـر سـنوات علـ  

شـرتط فــيمن يشـرتك يف أتســيس احلـ ب أو يتــوىل منصـباً قيـاداً منصــباً قيـاداً فيــ  أن ينـون مــن األقـل، وي
نتماء إليها، أب مصري، ومفاد ذلك أن املشرع كان معنياً  مر اجلنسية يف شان تنوين األح اب أو اال

 وأكتف  بشرط اجلنسية املصرية، وم جيعل يبل املواطن جلنسية أخرى مانعاً ل لك.
وعلي  فإن املشرع املصـري عنـد تعرضـ  جلنسـية مـن لـ  حـ  تنـوين األحـ اب واألنتمـاء إليهـا، فهـو م 
جيعــل يبــل املــواطن جلنســية أجنبيــة مانعــاً دونــ ، والــ ي يؤكــد ذلــك إن املشــرع عنــدما تطــرع إىل جنســية 

ة املصــري رقــم املتجــنس، فإنــ  يعلــم أن املتجــنس قــد ينــون مــ دوج اجلنســية ابلنظــر إىل إن قــانون اجلنســي
م يشرتط أن يت ل  األجني عن جنسيت  األجنبيـة عنـد أكتسـاب  للجنسـية املصـرية  2935و لسنة 14مل
 .و38مل

 الخاتمة:

 ُنل  من خال  ماتقد  إىل مجلة من النتائ  نطرث عل  وفقها مجلة توصيات:
 النتائج: -أواًل 

نا إليــ  مــن نتــائ  حــو  ملالتنظــيم بعــد أن وصــلنا إىل خا ــة البحــ  البــد مــن أن نضــمن  اهــم ماتوصــل
دراسة مقارنةو وعل  النحـو  -القانوين للحقوع السياسية ملتعددي اجلنسية يف النظا  الدستوري العراق  

 اآليت:
أيــد املشــرع العراقــ  ظــاهر  تعــدد اجلنســية ابلنســبة للمــواطن العراقــ  ابالشــار  إليهــا يف مــنت الدســتور  .2

 جلنسية العراقية.العراق  وك لك أتكيدها يف قانون ا
لقــد توصــلنا يف دراســتنا إن املــواطن العراقــ  الــ ي حيصــل علــ  جنســية أجنبيــة يتمتــ  بنافــة حقوقــ   .1

السياسية م  خضوعة لبعا القيود يف حاالت  دد ، خاصة وإن املشرع الدستوري العراقـ  يؤيـد 
 فنر  تعدد اجلنسية.

                                                        
 .212-211ص ،مصدر ساب  ،عبد املنعم عناشة د.هشا  -38
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الي يباشرها متعدد اجلنسية، وهويستطي  ممارسة رك   يف دراستنا ه جل عل  أنواع احلقوع السياسية  .7
فلـــم مييـــ  املشـــرع العراقـــ  بـــن إن كـــان الناخـــ  حيمـــل جنســـية واحـــد  أو أك ـــر أي  حـــ  التصـــويت

متعــــدد للجنســـــية، حيـــــ  م جيعـــــل املشــــرع العراقـــــ  التفـــــرد ابجلنســـــية العراقيــــة شـــــرطاً ملباشـــــر  حـــــ  
وريـــة فـــإن تعـــدد اجلنســـية اليعـــد مانعـــاً مـــن رتشـــيح ملنصـــ  ريســـة اجلمهلالتصـــويت، أمـــا ابلنســـبة ا

الرتشيح، اال ان  يشرتط عل  املرشح الت ل  عن اي جنسية اخرى غري اجلنسية العراقية، وأن توج  
املشرع العراق  رالف توج  أغل  دو  العام الي تنتف   شرتاط صفة الوطنية يف املرشـح ملنصـ  

اجلنسـية، وينطبـ  احلــا  علـ  املرشـح لريسـة الــوزراء  ريسـة اجلمهوريـة دون أشـرتاط أن ينــون منفـرد
 والوزراء وعضو جملس النواب.

، فـإن عضـو جملـس احملافظـة اً رفيع اً منيااو  سياداً  اً ومبا إن منص  عضو جملس احملافظة اليعد منصب .6
فظة، جبنسيت  األجنبية إضافة إىل جنسيت  العراقية وهو ميارس وظيفت  داخل جملس احملا اً يبق  متمتع

أي مبعــا إنــ  حيــ  ملتعــدد اجلنســية الرتشــيح ملنصــ  عضــو جملــس  افظــة، دون أن يرتتــ  عليــ  أي 
 لة قانونية.ءمسا

إن املشرع العراق  قد مسح ملن يرغـ  يف احلصـو  علـ  عضـوية أي حـ ب سياسـ  كعضـو مؤسـس  .5
ننسـ  إن عضـو  أو منتم  أن حيمل جنسية أجنبية ابألضافة للجنسية العراقية، إال إنـ  جيـ  أن ال

احلــ ب السياســ  متعــدد اجلنســية ال حيــ  لــ  تــويل وظيفــة تنفي يــة علــ  املســتوى الــوط  أو احلصــو  
 عل  عضوية جملس النواب إال إذا ختل  عن جنسيت  األجنبية.

 التوصيات: -ثانيًا
يــة احلقــوع بعـد الوقــو  علــ  مشــنلة البحــ  يف اســبا ا والنتــائ  املرتتبــة عليهــا حتلــياًل ومقارنــًة والت

السياســية ملتعــددي اجلنســية يف التــاثري يف اســباب املشــنلةملتعدد اجلنســيةو ويف نتائجهــا ملممارســة الســلطة 
 العامة يف الدولةو فيمنن ان نقد  بعا التوصيات:

يف تعبــريجل فرصــة  1114و لســنة 14/رابعــاًو مـن قــانون اجلنســية العراقيــة رقـم مل 9يعطـ  نــ  املــاد  مل .2
أصليتن إشغا  منصباً سياداً أو امنياً رفعياً الن الن  ينصر  إىل حرمان  إىل من حيمل جنسيتن

من حيمل إىل جان  اجلنسية العراقية جنسية اخرى منتسبة اما اذا كانت اصلية فال يشمل  الن  
وعلي  كان من املفرو  ان أييت الن  بتعبري مطلـ  يتنـاو  حرمـان متعـدد اجلنسـية  ي شـنل مـن 

ا  املناصــ  الســيادية واالمنيــة ذلــك الن اجلنســية تعــرب عــن الــوالء ومــن تعــددت االشــنا  مــن اشــغ
و الـي تـن  علـ  "الجيـوز للعراقـ  9/6جل ل ا نقرتث ابعاد  صياغة ن  املـاد  ملءجنسيات  ازدوج وال

الــ ي حيمــل جنســية اخــرى منتســبة ان يتــوىل منصــباً ســياداً أو امنيــاً رفيعــاً اال اذا ختلــ  عــن تلــك 
تصبح الصياغة ابلشنل اآليت ملالجيوز للعراق  ال ي حيمل جنسية اخرى ان يتوىل منصـباً اجلنسية"ل

ســياداً أو امنيــاً رفيعــاً اال اذا ختلــ  عــن تلــك اجلنســيةو وهــ  مالحظــة تنســح  ايضــاً علــ  موقــف 
 و.28/6يف املاد  مل 1115املشرع العراق  يف دستور العراع لعا  
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ضــاء جمــالس احملافظـــات كــوهنم ميارســون وظيفــة تشـــريعية إىل إضــافة نــواب رئــيس جملـــس الــوزراء وأع .1
 املناص  السيادية واالمنية.

والسؤا  ال ي ي ار ملاذا يف دو  العام ال ال  هناك تشدد حـو  تعـدد وانفـراد اجلنسـية بينمـا الجنـد  .7
املانيـا م ل هـ ا التشـدد يف اك ـر الـدو  تطـورا واقـوى الـدو  يف اختـاذ القـرار م ـل الـوالات املتحـد  و 

 وفرنسا وغريها.
هل اترى السب  ينمن يف التشـري  القـانوين أ  يف حقيقـة الـوالء للـوطن  فنـم مـن منفـرد ابجلنسـية 

 العراقية اليتمت  ابلوالء للوطن.
.
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 السياسية من احداث العراقوموقفه جمل االوقاتي الركن  الطيار العقيد

0591-0592 

Colonel. Pilot.Jalal Alooqati and his position on the 

political events in Iraq 1958-1963 

    Asst. Prof. Dr. Salih A. N. AL-Taie(1) صالح عباس ناصر الطائي .أ.م.د
                                   L. Dr. Ranah A. Hatim (2)رنا عبد الرحيم حاتم  .م.د  

 الملخص 

لطاملا برز من اتريخ العراع يف العهدين امللن  واجلمهوري ش صيات كان هلا دور احلسم يف احـداو 
الطيار الركن جال  األوقايتو ال ي برز دورجل ضمن مفصلية ومهمة وقتها، ومن ه جل الش صيات ملالعقيد 

القـــو  اجلويـــة ذلـــك الســـالث الفعـــا  يف امخـــاد التمـــردات واحلركـــات يف فـــرت  ســـاخنة سياســـياً اعقبـــت ثـــور  
يف العراع، وه ا البح  يرصد حيا  االوقايت واهم احملطات التارريـة الـي اثـر  ـا يف اتريـخ العـراع  2958

 .بد من سرب اغوارجل لعد  التطرع الي  قباًل بدراسة منفرد  عل  اتيت املعاصر، وهو موضوع ال
Abstract 
It has always emerged in Iraq's history at the Royal and Republican 

Covenants figures have been so decisive in the pivotal and important and 

timely events, and these characters (Colonel. pilot.Jalal Alooqati), which 

emerged as role within the Air Force so effective weapon to quell rebellions 

and movements in a heated period of politically followed the 1958 

                                                        
  .--ة االداب/ جامعة اهل البيتكلي -2
 كلية االداب.  جامعة النوفة/ -1
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revolution in Iraq, and this research is made Alaoqati life and the most 

important historical stations that impact in the contemporary history of Iraq, 

a subject that must search it for not dealing with it previously studied 

individually on its importance. 

 المقدمة

عر  اتريخ العراع املعاصر املئات من القاد  العسنرين ال ين دافعوا بنل مهنية وتضحية عن العراع 
قـ  كـان واليهـم للعـراع وللحـاكم سـواًء مـدين وشعب ، لنن مينن القو  أن أغل  قاد  وآمري اجليش العرا

أو عسنري إال جـال  االوقـايت الـ ي كـان والءجل لشـع  العـراع علـ  حسـاب عالقتـ  احلميمـة مـ  الـ عيم 
 عبد النرغ قاسم، كان االوقايت  باً لشع  العراع بدون حتّ ب أو طائفية.

ســـارية أو ميينيــة يف املـــد  مـــن اتريـــخ وابلــرغم مـــن اســـتقامت  الوطنيــة وعـــد  ميولـــ  اىل أيّ، جهــة كانـــت ي
و وخدمتــ  للعـــراع وجلــيش العـــراع وقوتــ  اجلويـــة، إال ان التــاريخ قـــد أغفــل هـــ جل 2947 -2958العــراع مل

الش صية الوطنية، وم ي كرها اال علـ  شـنل أسـطر بسـيطة يف بطـون كتـ  ال ـورات يف تلـك املرحلـة مـن 
إعـــداد العشـــرات مـــن الضـــباط الطيـــارين داخـــل العـــراع اتريـــخ العـــراع، وقـــد أتـــل معظـــم البـــاح ن دورجل يف 

 وخارج ، وبناء قو  جوية كانت تعد  ين قو  يف الوطن العري بعد مجهورية مصر.
 ّقسم البح  اىل مقدمة وثالثة مباح  وخا ة اببرز ماتوصل الي  الباح  من خال  البح : 

وجـــاء املبحــ  ال ـــاين بعنـــوان: موقـــف  يبــل املبحـــ  االو  عنـــوان: ســـريت  والتحاقــ  ابلقـــو  العســـنرية.
و. واملبحـ  ال الـ  بعنـوان: إغتيـا  2942 -2959جال  االوقـايت مـن االحـداو السياسـية يف العـراع مل

 .2947جال  االوقايت يف ال امن من شباط 
 العسكرية  سيرته والتحاقه بالقوة المبحث االول:

مـــن  ،عانـــة، مـــن اب عـــري وا  تركمانيـــة، وأصـــل  مـــن مدينـــة 2926عـــا  جـــال  جعفـــر االوقـــايت ولـــد 
األو ، ويف برتتيـ   2976ال انيـة عشـر  عـا  ما دور ب النلية العسنرية يفالطبقة التجارية املتوسطة، خترج 

 .و7ملاجليش ركانا إلكما  دور سافر اىل لندن  2961عا  
 يــو ب علــينمو امنــان عمــل بــ  وهــ  ملكيفمــا تنونــو  كــليف  دوهنــا كلمــة مشــهور    جلــال  االوقــايتكــان 

ــلل مــن  أنتهــت بفصــل ســب  لــ  الن ــري مــن املضــايقات يف عملــ  حنــم امللنــ  ممــا علــ  معارضــت  لل ةدالل
 .و6مل 2951اجليش عا  

عـا  يف ، و 2956ختري عضـواً ملـؤ ر السـال  العـامل  عـا  فـا مواقف  الوطنيةعن  اال ان االوقايت م يت لب 
مبرســــو   ـــوز مـــنح رتبـــة عميـــد وعـــن  26انضـــم اىل تنظـــيم الضـــباط االحـــرار وبعـــد انتصـــار ثــــور   2958

                                                        
 جعفـــر جـــال  االوقـــايت، نقـــال عـــن بـــر م  هـــ ا أي ملاحللقـــة اخلاصـــة جبـــال  االوقـــايتو، قنـــا  االجتـــاجل الفضـــائية، علـــ  الـــرابط: -7

www.aletejahtv.org 217، ص1115، الرزاز، طهرانعفيف احل ب الشيوع ، ترمجة  ،حنا بطاطو، العراع، النتاب ال اين؛ . 
 املصدر الساب .  ،جعفر جال  االوقايت -6

http://www.aletejahtv.org/
http://www.aletejahtv.org/
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اغتيالــ  يف صــبيحة يــو  ال ــامن مــن شــباط عــا   حــ اســتمر يف منصــب  و  ،و5ملاجلويــة قائــداً للقــو  مجهــوري 
 .و4ملقط ف اختصاص بل ان  عمل ضمن دائر   آن اك السياس  ن اعاليف  نن طرفاً ، وم ي2947

اليسارية  األفنار سرتاليسارية وم ينن احد اعضاء احل ب الشيوع ، و  ابنتماءات  ي  جال  االوقايت 
إذ ابـــرز الناشـــطات النســـوات يف العهـــد امللنـــ   كانـــت  وقـــايتو، فاختـــ  ملبتـــو  األايضـــاً  نشـــاط عائلتـــ  اىل

،  و3مللــدكتور  ملن يهــة الــدليم و التقدميــة م ــل ا فنارهــاعرفــت   ةرابطــة املــرأ  مــ  ش صــيات نســوي أسســت
 .و8ملنسوي يف العهد اجلمهوري االو  النشاط زاولت الك لك زوجت  ملابتهاج االوقايتو الي 

لقـو  اجلويـة عـر  عنـ  اثناء تسلم  منصـ  قائـد فاتطورت القو  اجلوية يف عهد االوقايت بشنل كبري، 
صـرامت  يف مفاوضـات صـفقات اإلسـلحة ذلـك واضـحاً مـن خـال  و ن اهت  وإخالص  ووطنيت  يف العمـل، ب

السـوفيت لتطـوير تسـليح اجلـيش العراقـ ، إذ كانـت اغلـ  االسـلحة واملعـدات قبـل توليـ  منصـب  قدميـة م  
املعـدات   فضـلتسـليح  ورغم ميو  االوقايت اليسارية إال انـ  كـان يسـع  اىل الوصـو  إلتفـاعومستهلن ، 
الــدينار الــ ي اخرجــ  مــن الصــفق  فيــ  كســو  فقــري  نب إملقولــ : ونقــل عنــ  دون م ايــد ،  ةاحلقيقيــ وابألســعار

 .و9ملعراق و
-0595: موقف االوقاتي من االحداث السياسية فري العرراق   المبحث الثاني

0590 

 أواًل: حركة عبد الوهاب الشواف.
انقسامات سياسية خطري  يف العراع بن الشيوعين مؤيدي عبد النرغ قاسم وبن  2959شهد عا  

عبــد النــرغ قاســم  هــو انقســا  اجلــيش، فنلمـا قمــ  أالنقســاماتوكــان أخطــر تلـك ارضـة مــن القــومين املع
يف املوصــل يــو   و21ملوجــد نفســ  أمــا  اخــرى، أمــا املــؤامر  الــي قادهــا العقيــد عبــد الوهــاب الشــوا مــؤامر  

فقد كانت   ل ذرو  اهلياج يف صفو  اجليش العراق ، ذلك اهلياج ال ي م رمد  2959ال امن من آذار 
من  وقوع ال ور ، وحـ  اعتقـا  عبـد السـال  عـار ، ففئـة الضـباط االحـرار يف املوصـل شـعروا، بعـد تنحيـة 

كــانوا عليهــا قبــل ال ــور ، وممــا زاد يف نقمــتهم   عبــد الســال  عــار ،  هنــم الزالــوا علــ  حــاهلم مــن الع لــة الــي

                                                        
 ية.، وفيها كافة املراسيم اجلمهور 2958 وز 17، 2العدد الوقائ  العراقية، -5
 ؛261ص  ،،1121بريوت، ،، منشـــورات اجلمـــل2ترمجة وتعليـــ  جـــرجيس فـــتح ت، جاوريـــل دان، العـــراع يف عهـــد قاســـم، -4

 . 171، ص1113 ،لبنان ،مؤسسة العار  ،موسوعة االح اب العراقية ،حسن لطيف كاظم ال بيدي
  ية للح ب الشيوع  العراق  وأمسهـا احلركـ  ملخولـةو مـنواىل عضوية اللجنة املرك 2959أو  امرأ  عراقية تنظم اىل الوزار  عا   -3

نـــوري العـــاين للم يـــد ينظـــر  .2986خترجـــت مـــن كليـــة الطـــ  وأســـتمرت يف قيـــاد  احلـــ ب الشـــيوع  حـــ  عـــا   2916مواليـــد االنبـــار 
 . 21-22ص ،1112، بيت احلنمة، بغداد، 1ج، 2948 – 2958وآخرون، اتريخ الوزارات العراقية يف العهد اجلمهوري 

 .241ص  ،املصدر الساب  ،اوريل دان ؛املصدر الساب  ،لعل ابرزها الناشطة ن ي  الدليم ، نقال عن بر م  ه ا أي -8
 .www.aletejahtv.org:عل  الرابط ،، نقالً عن جال  األوقايت ضمن بر م  ه ا ايخليل إبراهيم ال وبع  -9

 ابـن مـالك ورئـيس  نمـة الـنقا الشـرعية، خـري  النليـة العسـنرية، وكليـة االركـان يف بريطانيـا، انتمـ  2924ولد يف عـا   -21
، املصــدر الســاب نــوري العــاين وآخــرون،  .2958 ــوز  26آمــر حاميــة املوصــل بعــد ثــور   أصــبح ،2958عــا   األحــرارباط ضــلتنظــيم ال

 .41ص
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وقــوع عبــد النــرغ قاســم حتــت أتثــري احلــ ب الشــيوع ، كــ لك ارســا  عبــد الوهــاب الشــوا  أحــد أعضــاء 
اللجنة العليا للضباط االحرار لتويل قياد  القوات املسلحة يف املوصل بعد ال ور ، وابلرغم من قبولـ  مبهمتـ  

مهمة مؤقتة ري ما يشنل جملس ال ور  ال ي كـان قـد تطلّـ  أن ينـون عضـواً  العسنرية يف املوصل بوصفها
فيــ ، وملــا طــا  الوقــت وم يتاســس جملــس ال ــور  عــدب عبــد الوهــاب الشــوا  أنب نقلــ  اىل املوصــل هنائيــاً كــان 

د  مد حيىي  ايبن، وجاء تعيو22ملوأن خدمات  قبل ال ور  ويف أثنائها قد انتهت   ا االبعاد ،مب ابة إبعاد ل 
وزيرًا للداخلية بعد تنحية عبد السال  عار  وال ي كان ينظر إلي  عبد الوهاب الشوا  أن  أدىن منـ  و21مل

رتبـــة عســـنرية، فضـــاًل عـــن عـــد  انتمائـــ  اىل مجاعـــة الضـــباط االحـــرار، هـــ ا احلـــدو وغـــريجل مـــن االحـــداو 
مـن علــ  عبـد النــرغ قاســم، جعلـت عبــد الوهـاب الشــوا  وعـدد مــن الضــباط العسـنرين يف املوصــل  ق

والــ ي أز  االمــور يف املوصــل أك ــر هــو و27مل وحــ  كــان يــردد دائمــا وهــو يف املوصــل "ا  منــاين يف بغــداد"
، وكانـت هـ جل 2959إعالن أنصار السال  يف العراع، عـ مهم عقـد مـؤ رهم السـنوي يف املوصـل يف اوائـل 

 ب اليســاري، وعنــدما علــم عبــد الوهــاب الشــوا  الــ عيم الســاب  يف احلــ و26ملاملنظمــة بقيــاد  ع يــ  شــريف
بوصو  انصار السال  اىل املوصل احتّ  عل  عقد املؤ ر فيها خوفاً من انفجـار الوضـ  املتـوتر يف املدينـة، 
وكــان عبــد الوهــاب الشــوا  قــد ذهــ  اىل بغــداد مــرتن، قبــل االضــطراابت وطلــ  مــن عبــد النــرغ قاســم 

مؤ رهم يف املوصل، غري ان عبد النرغ قاسم أكّد للشوا  أنب سياسة عد  السماث النصار السال  بعقد 
العـــراع حياّديـــة وتتعـــدى احل بيـــات، وأن نشـــاط الشـــيوعين ســـيتعر  اىل إجـــراءات حتـــد منـــ ، وعـــاد عبـــد 

ـــــ  مبـــــا مسعـــــ  ـــــ عيم  ظـــــم و25ملالوهـــــاب الشـــــوا  اىل املوصـــــل وهـــــو غـــــري مقتن ، ويف الوقـــــت نفســـــ  كـــــان ال
رقة ال انية يف كركوك، قد أقلق  ازداد عدد الشيوعين يف املوصل، وراث يشنو لعبد قائد الف و24ملالطبقجل 

، وكـ لك و23ملالنرغ قاسم أمرجل، والـ ي أكـّد لـ  ايضـاً  ن النشـاط الشـيوع  سـيقّل  ظلـ  يف وقـت قريـ 
الشيوع  يف ، من تسلل الشيوعن اىل مدينت ، ونتيجة ل اد  النفوذ و28ملجاء قل  العميد عبد الع ي  العقيل 

                                                        
 .264، ص2941اسة العراقية، لندن،دراسة يف السي 2958-2971، العراع املستقلجميد خدوري -22
 ، تــــــوىل وزار  الداخليــــــة يف2961، كليــــــة االركــــــان 2975، ختــــــرج مــــــن النليــــــة العســــــنرية 2924ولــــــد يف املوصــــــل عــــــا   -21

 .228، صاملصدر الساب  . حنا بطاطو،2947شباط  8سجن بعد ثور   ،2/21/2959
 .288، صاملصدر الساب  اوريل دان، -27
وكــان  2961، عضــو احلــ ب الشــيوع  عــا  اً ح قاضــي اً ، خــري  كليــة احلقــوع، عمــل  اميــ2916ولــد يف مدينــة عانــة ســنة  -26

 – 2932وزيــر دولـــة  ،2932 – 2931وزيــراً للعـــد   ،2947 – 2958اللجنــة املرك يـــة للحــ ب الشـــيوع   عضـــو ،ســنة 78 عمــرجل
 .274، صاملصدر الساب ، حنا بطاطو .2934
 .4، ص2959آذار،  26، 7154دد الع ،جريد  االهرا   مد ع ي ، -25
 يـة العسـنرية وكليـة االركـان، وصـل اىل رتبـةلة يبا  السـورية، خـري  النين، واصل  من مد2927بغداد سنة العاصمة ولد يف . 24

الفرقـة ال انيـة بعـد   وقائـد ،وهو من مجاعة عبد النرغ قاسم وعبد السال  عـار  مـن داخـل حركـة الضـباط االحـرار ،ركن وعميدملزعيم 
د كـاظم ايبـ .2959ايلـو   11أعـد  يف  ،الشـرتاكة يف حركـة الشـوا  ،2959آذار  26اعف  مـن منصـب  يف  ،2958 وز  26ثور  
 .21-5صص  ،2992 ،اجلامعة املستنصرية ،غري منشور  ،رسالة ماجستري ،البيايت

 .266، ص2919بريوت، العصرية، املنتبة  ،م كرات الطبقجل  جاسم ال  احملام ، -23
 ، خري  النلية العسنرية، وكلية االركان، عضو تنظيم الضباط االحرار، ومـن مجاعـة عبـد2911ولد يف مدينة املوصل عا   -28

 28اعف  من منصب  يف  ،2958 وز  26قائد الفرقة االوىل يف الديوانية بعد ثور   ،وعبد السال  عار  يف داخل احلركة ،النرغ قاسم
املصــدر  ،نــوري عبــد احلميــد العــاين وآخــرون .2947شــباط  8بعــد ثــور   ،2934 – 2947زعــيم جنــاث اجلــيش  صــار ،2959آذار 

 .45، صالساب 
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العراع بعامة ويف املوصل خباصة، ونتيجـة لنـل ذلـك حصـل فـراغ يف زعامـة الوحـد  الشـاملة، ظهـر العقيـد 
كــــ عيم لــــ لك التيــــار القــــوم ، والــــ ي كــــان يف حينــــ  رئــــيس دائــــر  االســــت بارات و29ملرفعــــت احلــــاج ســــري

ومّت االتفــاع بــن العقيــد العســنرية ومنتبــ  ابلقــرب مــن منتــ  عبــد النــرغ قاســم يف بنايــة وزار  الــدفاع، 
رفعت احلاج سري والعميد  ظم الطبقجل  عل  ان يقـو  االخـري ب ـور  عسـنرية يف كركـوك، ويقـو  رفعـت 
احلاج سري ابلتعاون م  الضباط الوحدوين بتطوي  منت  عبد النرغ قاسم يف وزار  الدفاع وارغام  عل  

 .و11ملاالستقالة ومغادر  العراع او قتل  يف احلا 
، 2959نتيجــة ملــا بيــنهم مــن مشــرتكات فقــد انضــم عبــد الوهــاب الشــوا  إىل اجلماعــة يف أو  أذار و 

ووافـــ  علـــ  إعـــالن عصـــيان  وقيادمـــا بنفســـ ، الن الفرقـــة ال انيـــة بقيـــاد   ظـــم الطبقجلـــ  كانـــت تضـــم يف 
النرغ قاسم يف صفوفها عناصر معادية لدعا  الوحد  العربية الشاملة، وترك عملية القاء القبا عل  عبد 

بغـــداد والـــت ل  منـــ  جلماعـــة رفعـــت احلـــاج ســـري، بعـــد أن تعهـــد دعـــا  الوحـــد  العربيـــة الشـــاملة بتنظـــيم 
ـــرغم مـــن التحـــ يرات الـــي و12ملالتظـــاهرات يف العاصـــمة أتييـــداً للعصـــيان فـــور إعالنـــ  يف املوصـــل ، وعلـــ  ال

يف املوصــل، أو أتجيلــ  فقــد عقــد أطلقهــا جمموعــة مــن الضــباط الوحــدوين ملنــ  عقــد مــؤ ر انصــار الســال  
، ونقلت القطارات اخلاصة املؤ رين اىل املوصل، ونتيجة ل لك التواجد 2959املؤ ر يف السادس من آذار 

غري الطبيع  يف املدينة، فقد أخ  عبد الوهاب الشوا  وبقيـة ضـباط اللـواء التـابعن لـ  يراقبـون عـن ك ـ  
  أمـــن املوصـــل، والعمـــل علـــ  منـــ  اي صـــدا  بـــن الشـــيوعين حتركـــات انصـــار الســـال  اجـــة احملافظـــة علـــ

والوحـدوين، وكــ لك قــا  بنقـل الســالث الــ ي كــان اـ و ً يف منطقــة تــل كوجـك الســورية اىل املوصــل عــن 
طري  سنجار وخ ن  يف معسنر الغ الين يف املوصل، ووزع قسماً من  عل  قبائل مشّر الي أعطت وعـداً لـ  

 .و11ملن حركت ، مبساندت  يف حالة إعال
إبصدار أمر االستنفار للجيش يف املوصل  2959قا  عبد الوهاب الشوا  يف اليو  الساب  من آذار 

ل عماء  و17ملواالتصا  برفعت احلاج سري ومناقشة الوض  يف املوصل، اال ان  م حيدد يو  اندالع العصيان
ال ، إذ أرسل كـل مـن  ظـم الطبقجلـ  الضباط ال ين كانوا قد وعدوجل مبساعدت  ابلسالث والرجا  و اإلع

ورفعــت احلــاج ســري مبعــوثن ســرين اىل عبــد احلميــد الســراج رئــيس اجمللــس التنفيــ ي يف ســورا ووعــدتا 

                                                        
 ة حدي ة ومـن عشـري  اجلبـور، خـري  كليـة اهلندسـةدينمن م  وكان والدجل عقيد يف اجليش، و أصل 2923ولد يف بغداد سنة  -29
آذار  8 ،عـــن بعـــد ال ـــور  يف االســـت بارات العســـنرية ، ـــوز 26وصـــل اىل رتبـــة مقـــد  مهنـــدس قبـــل ثـــور   ،2979نرية علســـوالنليـــة ا
 .92صاملصدر الساب ،  ،حنا بطاطو .2959آذار  11 اعد  يف ،يف حركة الشوا  الشرتاك أعتقل  ،2959
 .268، املصدر الساب ، صجميد خدوري -11
 .56، ص2944 ،نيسان ،4العدد  ،السنة ال ال ة ،جملة دراسات عربية ،بعد سب  سنوات ثور  املوصل  مود الدر ، -12
 .99، ص2936 ،القاهر  ،دار اهلنا للطباعة ،سقوط النظا  امللن  يف العراع فاضل حسن، -11
 ـــوز  26يف كتابـــ ، ثـــور   ليـــ  حســـن ال بيـــدي هـــ ا احلـــدو التـــارر  اركـــة الشـــوا ، ومـــنهماطلـــ  اغلـــ  البـــاح ن علـــ   -17
، فقــد جعفــر عبــاس يبيــدي ؛ أمــا269، امساهــا ال ــور  يف كتابــ  العــراع اجلمهــوري، صجميــد خــدوري أمــا ؛743يف العــراع، ص 2958

 .14دراسة و ئقية، ص -2948-2958التطورات السياسية يف العراع  .امساها ابالنقالب
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وصـل جهـاز  2959، ويف اليـو  ال ـامن مـن آذار و16مل إبرسا  إذاعة ومساعدات عسـنرية حسـ  احلاجـة
الشوا  كافة االستعداد للعصيان، أصدر األوامر الب  االذاع  اىل املوصل، وبعد أن أكمل عبد الوهاب 

بتنفيــ  خطــة االمــن وهــ  حالــة مــن حــاالت احلصــار العســنري، وتفريــ  االجتماعــات والتجمعــات العامــة 
ابلقــو ، كمــا اتفــ  مــ  املقــد  الطيّــار عبــد ت  جــ  امــر قاعــد  املوصــل اجلويــة بضــرب أهــدا  منت بــة يف 

 .و15ملبغداد
، عــرب االثـري بيانــ  وبــدأت االذاعــة 2959يف هنــار األحـد ال ــامن مــن آذار  أذاع عبـد الوهــاب الشــوا 

 .و14ملتب  براجمها، وصدر البيان االو  ابسم العقيد عبد الوهاب الشوا  قائد " ال ور "
قائــد القــو  اجلويــة عقيــد ركــن اجلــو جــال   ،2959قاســم يف التاســ  مــن آذار  أمــر الــ عيم عبــد النــرغ

اللـــواء اخلــامس يف معســنر الغــ الين، الـــ ي أدى إىل إصــابة عبــد الوهــاب الشـــوا  بقصــف مقــر  االوقــايت
جبــروث بســيطة جــراء ذلــك القصــف وعنــدما نقــل اىل مركــ  االســعا  تصــدى لــ  مضــمد كــردي فقتلــ  بعــد 

 .و13ملتباد  عيارات  رية م  جنود موالن للشوا 
بغــداد وكركــوك واملوصــل والبصـــر  انتهــت مــؤامر  الشــوا  ابلفشــل، وألقــ  القــبا علــ  املتــآمرين، يف 

و ت أحالتهم إىل جلنة حتقي  بريسة العقيد الركن هاشم عبد اجلبار آمـر اللـواء العشـرين، وبعـد أن اكتمـل 
التحقي  عقدت احملنمة جلسة يو  الراب  والعشرين مـن آذار بريسـة العقيـد الـركن فاضـل عبـاس املهـداوي 

طيارين األربعة ال ين قـاموا مباشـر  بعمليـة قصـف بغـداد يف التاسـ  للنظر يف القضية األوىل وه   اكمة ال
، وهم كل من عقيد اجلو الطيار عبد ت  ج  والرئيس الطيار قاسم الع اوي واملالز  و18مل2959من آذار 

األو  الطيار أيبد عاشور واملالز  األو  الطيار فاضل  صر ومجيعهم من ضباط القـو  اجلويـة، وقـد صـدر 
 و19مل 2959حنم اإلعدا  من قبل احملنمة العسنرية العليا اخلاصة، يف ال امن والعشرين من آذار عليهم 
احــد اســباب اخلــال  بــن عبــد النــرغ واالوقــايت إذ رفــا االخــري اعــدامهم بشــدجل  اعــدا  الضــباط عُّــد

مجيعها ابلفشل، وعند  ابءتم  قاسم لي ني  عن قرار االعدا  ولنن جهودجل  لقاءات وحاو  مراراً وتنررت 
 .و71مل تنفي  االعدا  رفا احلضور رغم توجي  دعو  ل  من قبل القياد  السياسية

                                                        
 ، مطبعـة احلنومـة،28،ج 5صة،  اضر اجللسات الي عقـدما احملنمـة، ج وزار  الدفاع،  اكمات احملنمة العسنرية اخلا -16

  .3 – 2ص ص  ،2959 ،بغداد
  .111ص ،املصدر الساب  اوريل دان، -15
  .117ص ،نفس  ملصدرا -14
 ن، وقيـل اقاموا بنقل  وقتلـ ن يخر اهو من قتل عبد الوهاب الشوا ، وقيل ان اجلندي يونس مجا  ومع  جنود  ا يونس مج -13

اما رواية نوري  ؛6931، ص21احملاكمات، اجمللد  وزار  الدفاع، اجلندي  مد يوسف من كتيبة اهلندسة هو ال ي طعن  خبنجرجل وقتل .
، ان عبـد الوهـاب الشـوا  قـد انتحـر؛ 95صاملصدر الساب ،، 1العراقية يف العهد اجلمهوري، ج ترااعبد احلميد وآخرون، اتريخ الوز 
 .7ص ،2959آذار،  21، ال ال ء 225العدد  جريد  ال ور ، جمموعة من املواطنن قتلوا الشوا .أن أما جريد  ال ور  فقد ذكرت 

 رقمــــةالوثيقــــة امل، 1111، منشــــورات بيــــت احلنمــــة، بغــــداد، 2خليــــل ابــــراهيم ال وبعــــ ، العراقــــ  يف الو ئــــ  الربيطانيــــة، ط -18
 .296ص  ،و104929/371مل

 .2، ص2959آذار،  16، ال ال ء 213، العدد جريد  ال ور  -19
 املصدر الساب . ،االوقايت جعفر جال  -71
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 ة الكردي ثانيًا:الحركة
عل  حـٍد سـواء، حـ  اجليـل القـدغ مـن  2958تعاطف العرب واألكراد م  ثور  الراب  عشر من  وز 
قبــل أن يــتمنن عبــد النــرغ مــن الســيطر  علــ  النــرد الــ ين كــان إبمنــاهنم انتهــاز الفرصــة وإعــالن التمــرد 

أعلـن الدسـتور العراقـ  املؤقـت بعـد ال ـور  وتضـمن يف بنـدجل ال الـ  مـا يلـ  "يقـو  النيـان بينمـا  .و72ملالبالد
العراق  عل  أساس من التعاون بن املواطنن كافة، ابحرتا  حقوقهم وصيانة حرامم. ويعترب العرب والنرد 

 .و71مليّقر ه ا الدستور حقوقهم ضمن الوحد  العراقية"شركاء يف ه ا الوطن، و 
بربقيــة  و77ملوأمــا  هــ ا التعريــف بــرب م  وتوجــ  النظــا  السياســ  اجلديــد، بعــ  املــال مصــطف  البــارزاين

ع، مـــنئة إىل عـــبد النرغ قاسم حــــا  مســـاع  بنبا الـــ ور ، وطل  فيها الســماث لــــ  ولرفاق  ابلعود  إىل العـرا
 .و76ملمن االحتاد السوفيي 

أصــدر عبــد النــرغ قاســم األوامــر الالزمــة لضــمان عــود  مجيــ  املبعــدين مــن األكــراد والشــيوعين وعلــ  
نفقة احلنومة العراقية، وكان أغلبهم مت وجن مـن روسـيات، عـا  أغلـبهم يف شـق  يف موسـنو واآلخـرون 

 4111فينة لنقلهم إىل العراع وجمموعهم حوايل يف مناط  اتلفة من االحتاد السوفيي، وخص  الروس س
 .و75ملش  

قرارًا ابلعفـو عـن البـارزانين العائـدين إىل العـراع ومـنهم املـال  2959أصدر قاسم يف هناية شهر نيسان 
، وقامت احلنومة و74ملمصطف  البارزاين والشيخ أيبد البارزاين والشيخ سلمان عبد السال  البارزاين وغريهم

ري دور ســـنن لالكـــراد العائـــدين و خصصـــت هلـــم رواتـــ ، ومت إعـــاد  املـــوظفن إىل وظـــائفهم العراقيـــة بتـــوف
، واستمر عبد النرغ قاسم بدعم األكراد ووفّر هلـم كـل احتياجـامم، ومـن جانبـ  و73ملوالعسنر إىل وحدامم

اصـة بعـد فإن املال مصطف  البارزاين، بدأ يعمـل مـن أجـل إخضـاع كافـة القبائـل النرديـة حتـت قيادتـ ، وخب

                                                        
 .277، ص2989، ، بغداد2947 – 2958يف عهد عبد النرغ قاسم   مد كاظم عل ، العراع -72
 .2958 ،1العدد الوقائ  العراقية، -71
 ، تلقـ  علومـ  يف السـليمانية وحصـل2916اط  النردستاين، ولد يف مدينة ابرزان يف مشا  العـراع عـا  زعيم احل ب الدميقر  -77

كاقوى زعيم كردي يف العراع عندما أعلن  ردجل، م يسـتطي  اجلـيش العراقـ    2967بندية. برز عا  شمن الطريقة النق –عل  لق  املال 
عـــربت القـــوات العراقيـــة هنـــر الـــ اب  2965قـــرر جملـــس الـــوزراء أبعــادجل مـــن ابرزان. يف عـــا   ،2966كـــانون ال ـــاين   15يف و ، جلإمخـــادمــن 

 2963عـا   واحتلت ابرزان، فهرب هو وأخيـ  أيبـد إىل إيـران حيـ  مجهوريـة مهـاابد االنفصـالية يف إيـران وحنـم عليـ  غيابيًـا ابإلعـدا 
اع، إال أن  وجد القوات العراقيـة تنتظـرجل، فهـرب إىل األحتـاد السـوفيي مـ  سقطت مجهورية مهاابد فالحقت  القوات اإليرانية فعاد إىل العر 

واحلقيقـــة، دار  األســطور . فاضــل الــرباك، مصـــطف  البــارزاين 2958 ــوز  26مــن أنصـــارجل، عــاد إىل العــراع بعــد ثـــور   611أك ــر مــن 
لقوميـــة النرديـــة، دار النهـــار للنشـــر، بـــريوت، ، ومـــا بعـــدها؛ ادمونـــد غريـــ ، احلركـــة ا21، ص2989الشـــؤون ال قافيـــة العامـــة، بغـــداد، 

أيلـــــو   22، 494؛ جريـــــد  ال ـــــور ، العـــــدد 281، ص2942؛ أيبـــــد فـــــوزي، خنـــــاجر وجبـــــا ، القـــــاهر ، 79-78، ص ص 2937
 .2ص، 2942
 .1ص  ،نفس  املصدر -76
 ،7، ج2959نيســـان  4يـــة يف ، الســـفار  الربيطانيـــة يف كابـــل إىل اخلارجيـــة الربيطانملصـــدر الســـاب خليـــل إبـــراهيم ال وبعـــ ، ا -75
 .762ص ،و14089/371املرقمة مل الوثيقة

 .2، ص2942 ،أيلو  26، 499ملعرفة أمساء قاد  النرد املشمولن ابلعفو ينظر: جريد  ال ور ، العدد  -74
 .2ص ،نفس  املصدر -73
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أن اسرع يف تصفية أعدائ ، مسـتغاًل قوتـ  الـي بـدأت تتنـام  منـ  عودتـ  إىل العـراع حـ  بلغـت قمتهـا بعـد 
 .و78ملفشل مؤامر  املوصل أو ما عرفت اركة الشوا 

أدرك عبـد النـرغ قاسـم بعـد مـؤامر  الشــوا  ابملوصـل وأسـها  األكـراد يف مـ ابح الرتكمـان يف كركــوك، 
لبارزاين قد جتاوز حّدجل، وأنـ  أصـبح مصـدر قلـ  ومديـد لوحـد  اجلمهوريـة العراقيـة، بعـد أن املال مصطف  ا

أن قا  برتصن موقف  وقدرت  العسنرية ومناورتـ  السياسـية، مسـتغاًل عطـف الـ عيم عبـد النـرغ قاسـم علـ  
األمـن مراقبـة  ، األمـر الـ ي دفـ  ابلـ عيم قاسـم إىل الطلـ  مـن مديريـةو79ملاألكراد عامـة والبـارزانين خاصـة

أعضـــاء اللجنـــة املرك يـــة للحــــ ب الـــدميقراط  النردســـتاين املوجـــودين يف بغــــداد، إال أهنـــم اختفـــوا والتحقــــوا 
ابجلماعات املسلحة التابع  للمال مصطف  البارزاين يف مشـا  العـراع الـ ي انـته  هنًجـا دكتـاتورًا يف قيـاد  

 .و61مل تعاون  ومواالت  للحنومة العراقيةاحلركة املسلحة النردية، وأمر بقتل كل كردي يشك يف
وأما  حترشـات وجتـاوزات املـال مصـطف  البـارزاين علـ  وحـد  اجلمهوريـة العراقيـة ممـا هـدد هيبـة الدولـة، 
والسـيما بعــد أن أخـربت دوائــر األمـن عبــد النـرغ قاســم  ن الربيطـانين عــاودوا اتصـاالمم ابملــال مصــطف  

ين اســـتغل ذهابـــ  لـــ ار  الشـــما  العراقـــ ، واتصـــل بـــ  وســـلّم  نصـــف مليـــون البـــارزاين، وأن الســـفري الربيطـــا
، حتـرك عبـد النـرغ قاسـم ملواجهـة هـ ا اخلطـر، فيمـا بقـ  املـال مصـطف  البـارزاين يف منطقتـ  وقـد و62ملدينـار

حـّر  كبــار املالكــن علــ  التمــرد ضــد قــانون اإلصـالث ال راعــ  الــ ي طبّقتــ  احلنومــة. فاســتجاب هــؤالء 
ن واجتم  ريساء العشـائر وأتبـاعهم الـ ين حرضـهم املـال مصـطف  البـارزاين علـ  العصـيان يف وادي و املالك

، 2942خليفـــان ويف دربنـــدابزان، وقـــّد  اجملتمعـــون مـــ كر  إىل عبـــد النـــرغ قاســـم يف العشـــرين مـــن  ـــوز 
مراحــل الدراســة  ضــمنوها مطــاليبهم يف إلغــاء قــانون اإلصــالث ال راعــ ، والتــدريس ابللغــة النرديــة يف مجيــ 

. وهـو مـا أ ر غضـ  الـ عيم عبـد النـرغ قاسـم و61ملال انوية، وأن ينون مجي  موظف  مناطقهم من األكراد
وقرر الرد عل  حتشدات ريساء العشائر وم كرمم الي قدموها، ومطـالبهم الـي أرادوا تنفيـ ها قبـل عـودمم 

حشـود وجتنـ   شـايخبقصـف جتمعـات املقائد القو  اجلوية العقيد الركن جال  االوقـايت امر فإىل أعماهلم، 
 .و67ملاملال مصطف  البارزاين

نفــ ت القــو  اجلويــة األمــر وبدقــة، وهــ ا الــرد كانــت لــ  نتــائ  ســلبية علــ  نســبة التقــارب بــن احلنومــة 
علنًـا عصـيان  بنفسـ ، وطلـ  مـن ومال مصـطف  البـارزاين الـ ي تراجـ  عـن موقفـ  إذ انضـم إىل املتمـردين م

                                                        
رجية. و والســ لدولــة ومــنهم اهلــركينقتــل الشــيخ أيبــد ال يبــاري الــ ي كــان معارضــا لــ  مــ  عــدد مــن العشــائر النرديــة املواليــة ل -78
 .194، ص2944دار الطليعة، بريوت، الدر ، القضية النردية والقومية العربية يف معركة العراع،   مود

 .7، ص499العدد  ،جريد  ال ور  -79
 جريـد  ال ـور ، ، وعمر داببة وغريهم.س ، املهندس عل  عبد ت، واملهندس نوري شاويبكان منهم إبراهيم أيبد قاض  سا -61
 .2، ص2942 ،أيلو  13، 321العدد 

 .321العدد ،املصدر نفس  -62
 .138، ص2932دار الطليعة، بريوت،  ،1ط كردستان واحلركة القومية النردية،  جال  الطالباين، -61
 .7، ص499العدد  جريد  ال ور ، -67
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مؤيديــــ  وأنصــــارجل وأعضــــاء ح بــــ  يف القــــوات املســــلحة العراقيــــة ملاجلــــيش والشــــرطة واألمــــنو تــــرك وظــــائفهم 
 .و66ملوااللتحاع  سلحتهم بتجمعات  وحشودجل، ونفّ  عدد من الضباط وضباط الصف واجلنود طلب 

ن عبـــد النـــرغ قاســـم و جـــال  بـــ ال اخلـــاســـباب  كـــان هـــ ا اهلجـــو  اجلـــوي رغـــم تنفيـــ جل بدقـــ  احـــد
 .و65مل لنرد املعارضناضرب  االوقايت ال ي رفا

ورمبا ه جل االحداو تقود  اىل تفنيد الرأي القائل ابن االوقايت خطـط النقـالب عسـنري علـ  حنـم 
، فاالوقايت ألتـ   بنـل التعـاليم الصـادر  مـن قيـاد  اجلـيش رغـم عـد  قناعتـ  ببعضـها، و64ملعبد النرغ قاسم 

عن  عد  اهتمام  ابحلنم والسلط  بقدر اهتمام  بعمل  و اولت  املستمر  لتطوير اجليش، ولنن مما  وعر 
يؤخ  علي  ورمبا ه ا سـب  اخـر يفنـد تفنـري االوقـايت ابالنقـالب العسـنري هـو عـد  تطهـري سـالث القـو  

الـ ي كـان االوقـايت  2947اجلوية من القومين ممـا ّشـنل سـبباً رئيسـياً يف انقـالب ال ـامن مـن شـباط عـا  
او  ضــحااجل، ونــربر ذلــك ابنــ  م ينــن يفنـــر ابالنتمــاءات والــوالءات احل بيــة والتوجهــات الفنريــة بقـــدر 
تفنــريجل ابلنفــاء  العســنرية وهــ ا رمبــا يفســر ســب  احتفــاظ االوقــايت بضــباط قــومين بــن ســالث الطــريان، 

 اءات االخرى.الن  طاملا آمن  ن مصلحة اجليش والوطن تعلو عل  االنتم
 0592شباط عام  1مقدمة النقمب جمل االوقاتي  اغتيال ثالث:المبحث ال

وحتديـداً عنـد السـاعة ال امنـة والنصـف صـباحاً خـرج  2947صباث يو  اجلمعة ال ـامن مـن شـباط عـا  
 نمنطقة ملكراد  مرغو بصحبة ولدجل الصغري ملعل و الـ ي يبلـ  مـن العمـر سـنتيف جال  االوقايت من بيت  

علـم أن غـاامم جلل  صحف الصـباث مـن منـان قريـ ، وعنـد العـود  اسـتوقفت  جمموعـة مـن املسـلحن، ف
وبعـد اطـالع عـد   من سيارت   اواًل االبتعاد عنها ك  التصي  الطلقـات ابنـ  الصـغري،ن   اغتيال  ل لك 

 .و63ملرصاصات، فارع االوقايت احليا  ابلقرب من دارجل واما  انظار ولدجل 
لساعة التاسعة أي بعـد مـرور اقـل مـن نصـف سـاعة علـ  اغتيـا  االوقـايت قفصـف مطـار الرشـيد وعند ا

مــن قبــل طــائرتن نفــاثتن مــن ســالث اجلــو العراقــ ، وانضــم اليهمــا عــدد اخــر مــن الطــائرات لتقصــف وزار  
ركن عـار  الدفاع ابلصواريخ، كانـت العمليـة بقيـاد  الطيـار القـوم  منـ ر الونـداوي ابلتعـاون مـ  العقيـد الـ

عبد الرزاع وقومين اخـرين سـيطروا علـ  سـرب اجلـو السـادس ونفـ وا االنقـالب الـ ي اطـاث انومـة عبـد 
 .و68مل2947النرغ قاسم يف صباث يو  ال امن من شباط عا  

                                                        
 .139، املصدر الساب ، صجال  الطالباين -66
 .املصدر الساب  ،جعفر االوقايت -65
 .211، ص1113، موسوعة األح اب العراقية، مؤسسة املعار  للمطبوعات، بريوت،حسن لطيف ال بيدي -64
 .189املصدر الساب ، ص  ،حنا بطاطو ؛املصدر الساب  ،جعفر جال  االوقايت -63
 .189ص  املصدر نفس ، -68
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أفذي  البيان االو  حلنومة االنقالب عند السـاعة العاشـر  واثنـن وعشـرين دقيقـة صـباحاً بعـد السـيطر  
و الـ ي تضـمن احالـة عـدد مـن الضـباط 1بـ  االذاعـ  يف ابـو غريـ ، حلقـ  البيـان رقـم ملعل  مرسـالت ال

 .و69ملعل  التقاعد من ضمنهم ملزعيم اجلو الركن جال  جعفر االوقايتو
ان خطــة االنقالبيــن اعتمــدت ابلدرجــة االوىل يف بدايــة تنفيــ ها علــ  ســالث اجلــو، ودائمــاً مــا تنــون 

هــ  الــي حتــدد جنــاث االنقــالب مــن فشــل ، لــ لك كــان مــن اولــوات  حلظــة البــدء ومــدى حبنتهــا واتقاهنــا
االنقالبيـن تصـفي  جـال  االوقـايت قبـل البـدء بسـاعة الصـفر، ان تغييـ  هـ جل الش صـية املهمـة كـان احــد 

 االسباب املهمة يف جناث االنقالب.
 الخاتمة 

جعفـر االوقـايت، رمبـا يعـود جـ ء اتل كتاب التاريخ سري  قائـد القـو  اجلويـة العقيـد الـركن الطيـار جـال  
من ذلـك اىل سـب  انتمائـ  اليسـاري دون ان ينضـم اىل أي حـ ب شـيوع ، فلـم ينـل االهتمـا  يف كتـاابت 
الشيوعين وال القومين ال ين عدوجل عقبة كربى يف طري  غـاامم السـلطوية فنانـت تصـفيت  اجلسـدية هـ  

وأحـد اسـباب جنـاث االنقـالب وسـيطر   2947عا   مب ابة اعالن ساعة الصفر النقالب ال امن من شباط
 القومين عل  السلطة.

وكنتيجـة حتميـة وبسـب  اخلـو  مـن السـلطة احلاكمـة كـان كتّـاب التـاريخ ينتظـرون زوا  حنـم البعـ  
ونظام  ليتسـا هلـم كتابـة احلقيقـة، ووفقـاً لطبيعـة األنظمـة احلاكمـة القاضـية إبظهـار م الـ  مـن سـبقها إىل 

التاريخ ه ا الرجل ال ي قّد  للعراع الن ري والن ري بدأَ من العهد امللن  األخري وح  بداية احلنم، نس  
 العهد اجلمهوري األو .

 يـ  األوقـايت ابنصـراف  بعملـ  ضـمن اختصاصـ  يف سـالث اجلـو، فبعـد ان عينـ  عبـد النـرغ قاسـم قائـد 
ملحوظـاً يف عهـدجل، واسـتمر يف منصـب   القو  اجلوية، صر  كـل اهتمامـ  لتطـوير سـالث اجلـو فشـهد تطـوراً 

طوا  فرت  حنم قاسم لعد  تورط  جبمي  املؤامرات ضد احلنـم ابلـرغم مـن قـرب منفـ يها مـن االوقـايت، إذ 
ارتبط بعالقات صداقة م  العديد من الش صيات السياسية املهمة، لنن  اختار لنفس  طريقاً وهنجاً سار 

 ية احلاد  الي شهدها عهد قاسم.في  وم ينجر  م  االنقسامات السياس
ومما سجل للتاريخ عن ش صية االوقايت الن اهة والوطنية واألمانة يف العمل، فلم يستغل منصـب  جلمـ  
ثروات غري مشروعة رغم صفقات السالث العديد  الي ابرمت يف عهدجل م  السوفييت، ولن اهت  كان  ل 

ا  االوقـــايت علـــ  اعـــدا  الضـــباط املشـــرتكن يف عصـــيان ثقـــة قاســـم رغـــم فتـــور العالقـــة بـــن الطـــرفن العـــرت 
 الشوا  وعل  ضرب احلركة النردية.

إّن سري  ه ا الرجل جدير   ن نستشف العرب  منها إذ ظل  تفظاً بوطنيت  وم ينجـر  مليـو  سياسـي  
 رغم منانت  الرفيعة يف اجليش ورغم تفوق  يف سالث الطريان وبراعت  الفائقة.

                                                        
 ،4يبيـدي، اتريـخ الـوزارات العراقيـة يف العهـد اجلمهـوري، جهن ا جاء ن  تسميت  يف نسـ ة البيـان. ينظـر جعفـر عبـاس  -69

 .8ص ،1115 ،بغداد ،، بيت احلنمة1ط
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داعش" في ظل -مستقبل تنظي  "الدولة اإلسممية في العراق والشام

 األزمات اإلقليمية والتحالفات الدولية

The Future of Islamic State in Iraq and Sham (ISIS) 

under Regional crises and International Alliances  

                            Ass. Lect. Methak M. Dsher(1)ميثاق مناحي دشر  .م.م

           Lecturer. Dr. Hussein Ahmed Dakhiel(2)حسين أحمد دخيل .م.د
 الملخص  

يف ســــياع التحــــوالت  "لدولــــة اإلســــالمية يف العــــراع والشــــا  داعــــشاتنظــــيم " قــــش البحــــ  مســــتقبل 
السياســية احلاصــلة يف املنطقــة، ويف ظــل األزمــات اإلقليميـــة والتحالفــات الدوليــة واحلــرب علــ  اإلرهـــاب.  

ومرحلـة االحنطـاط  ،1117ك لك تضمن البح  مناقشة نشا  وصعود التنظيم يف العراع قبل وبعد العـا 
ل أن يسـتعيد نشـاط  السياسـ  والفنـري ، قبـ1118واالنتناسات الي تعر  هلا تنظيم القاعد  يف العا  

، ومن ح إعالن دولت  امل عومة بعد اجتيـاث 1122واجلهادي املتطر  بعد االنسحاب األمرين  يف العا  
، وبعــا املــدن واحملافظــات العراقيــة. وقــد ركــ  البحــ  2014التنظــيم اإلرهــاي  افظــة املوصــل يف ح يــران/ 

ا ، الســيما االســرتاتيجية العســنرية، واالســرتاتيجيات الدوليــة أو ايضــاً علــ  اســرتاتيجية التنظــيم بشــنل عــ
الوطنيــة املضــاد  لــداعش االرهــاي، ومــن ح تطــرع البحــ  إىل مســتقبل التنظــيم يف ظــل األزمــات اإلقليميــة 
واهــدا  التحالفــات الدوليــة مــن احلــرب علــ  تنظــيم "داعــش". وانتهــ  البحــ  يف اخلا ــة واالســتنتاجات 

 الي من املمنن أن يستفيد منها صان  القرار العراق  والعري. وبعا التوصيات 

                                                        
 .مرك  الدراسات االسرتاتيجية / جامعة كربالء -2
 االسرتاتيجية / جامعة كربالء. مرك  الدراسات -1
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تتوقـــف علـــ  اإلصـــالث السياســـ  لـــدو  املنطقـــة،  "تنظـــيم داعـــشـ " كـــل الســـيناريوهات املســـتقبلية لـــ
والتفاعــــل اإلقليمــــ  االجيــــاي، وحــــل األزمــــات اإلقليميــــة، وتقليــــل التقاطعــــات السياســــية بــــن التحالفــــات 

ظــل هــ جل املعاجلــات مــن املمنــن أن يشــهد التنظــيم تراجعــاً سياســياً وفنــراً ومــن  واالهــدا  الدوليــة. ففــ 
 .املمنن أن يقو  مستقبل  السياس 

Abstract 
This research have discussed the future of the "Islamic State in Iraq and 

Sham -ISIS" in the context of the political transitions, regional crises, 

international alliances and the war on terrorism which taking place in the 

middle east. In addition, this research have included evolution and rise 

discussion of "ISIS" in Iraq before and after 2003, and also Al-Qaida 

deterioration at 2008, Before it regain the political, intellectual and radical 

jihadist activity after the US withdrawal at 2011 with new name ISIS. Than 

it declared counterfeit state after it seized on Mosul and other Iraqi cities at 

June 2014. This research have focused on "Islamic state" strategy 

especially military strategy and national or international strategies anti- 

ISIS. And it included some of the conclusions and recommendations for 

Iraqi and arabic states decision-makers. 

All scenarios for ISIS depend on the political reforms in the states of 

Middle East, positive regional interaction among them, adjustment regional 

crises, and minimize the political intersections between the alliances and 

international goals. When these conditions are achieved, ISIS will politically 

and ideologically decline and could undermine his political future.  

 المقدمة

مرحلــة " او مــايطل  عليــ  "الدولــة االســالمية" الدولــة اإلســالمية يف العــراع والشــا  داعــش"َم ّــل تنظــيم 
جديــد  مــن مراحــل الصــراع يف منطقــة الشــرع األوســط، ضــمن مايســم  مبفهــو  أو مصــطلح احلــرب علــ  

احلرب عل  اإلرهاب املتطـور، وليسـت تلـك احلـرب ضـد تنظـيم القاعـد  الـي ابتـدأت بعـد  اإلرهاب، لنن
. إن احلــدي  عــن 1117 والعــراع 1112 هنايــة احلــرب البــارد ، وتوجــت ابحلــرب الفعليــة علــ  افغانســتان

 تنظــيم يشــنل أتيــة كبــري  يف الوقــت احلاضــر؛ بســب  املســاحات اجلغرافيــة والبلــدات الــي ســيطرالمســتقبل 
. وأصـبح تنظـيم "داعـش" الشـغل الشـاغل لنـل دو  وليبيا وظهـورجل يف مشـا  مصـر سورا والعراع يفعليها 

العام، السيما بعد مديدجل املستمر للدو  األوروبية ودو  املنطقة، وختو  تلك الدو  من اهدا  التنظيم 
املتطرفـــة، وسياســـت  اإلعالميـــة  ودولتـــ  املعلنـــة "ابقيـــة وتتمـــدد"، وعقيـــد  التنظـــيم األيديولوجيـــة والعســـنرية

وعمليات  ،الناعمة بنفس الوقت، وقدرت  عل  جتنيد املتطرفن يف كل بقاع األر . ك لك هينلية التنظيم
 ويل  املعقد ، وأسالي  اجل ب احلدي ة، وكيفية استغالل  لشبنات األنرتنيت ومواق  التواصل االجتماع  
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تــاريخ اإلســالم  واملتطــرفن النظــيم الســلفية املســتمد  مــن جــ ور وقوتــ  يف التجنيــد، فضــاًل عــن عقيــد  الت
  يــداوالتفســري األحــادي لن ـري مــن النصــوص الدينيـة الــي يســتمدها مـن القــرآن النــرغ واالح ،اإلسـالمن

النبويـــة واملنـــاه  املتطرفـــة الـــي يســـتند اليهـــا، والـــ ي يفســـرها وفـــ  اجتهـــادات ش صـــية وقناعـــات فنريـــة 
 متطرفة. 

بح من الضـرور  امللحـة دراسـة هـ ا التنظـيم واعطـاء سـبل املواجهـة العسـنرية وسـبل املعاجلـات علي  أص
الفنريــة واأليديولوجيــة؛ لــدرء خطــرجل عــن اجملتمعــات اإلســالمية وغــري اإلســالمية. وهلــ ا البــد أن تــتم دراســة 

سرتاتيجية املضاد  ل .  ه ا التنظيم من حي  النشا  املعاصر  ومراحل التطور واالحنطاط، واسرتاتيجيت  واال
كـــــ لك مســـــتقبل هـــــ ا التنظـــــيم يف ظـــــل التطـــــورات والتغـــــريات الدوليـــــة واإلقليميـــــة املعاصـــــر  " األزمـــــات 
والتحالفات واألهدا  الدولية"؛ للوقو  عل  أهم املعاجلات املستقبلية واحلالية للفنر السـلف  املتطـر ، 

طر  علــ  عقــو  وقلــوب اجملتمــ  ضــمن مايســم  والــي مــن املمنــن أن يســتغلها التنظــيم املتطــر  يف الســي
 حرب العقو  واألفنار.

 فرضية البحث
ـدد ابلتحالفـات دأن مستقبل تنظيم "الدولة اإلسالمية مل ينطل  البح  من فرضية مفادها اعش" ال حيف

وإمنـا مـن خـال  حتديـد مالمـح التقاطعـات بـن  فحسـ ، العسنرية الدولية واإلقليمية واملواجهة العسـنرية
التحالفــــات ومعاجلــــة األزمـــات العربيــــة الداخليــــة واألزمــــات اإلقليميـــة يف املنطقــــة ومواجهــــة حواضــــن  تلـــك

 التطر  الداخليةو.
 منهجية البحث

ــــة اإلســــالمية  ــــاه  البحــــ  العلمــــ  يف دراســــة نشــــوء وتطــــور تنظــــيم "الدول اعتمــــد البحــــ  بعــــا من
االستشـرايف ملناقشـة مسـتقبل التنظـيم ومبـا يتفــ  "داعـش"، منهـا املـنه  التـارر ، املـنه  التحليلـ ، واملــنه  

 م  موضوع البح .
 هيكلية البحث

مباحــ  فضـاًل عــن املقدمـة واخلا ــة   ولغـر  اثبــات صـحة الفرضــية مـن عــدمها، تضـمن البحــ  ثالثـ
واالســــتنتاجات. خفصــــ  املبحــــ  األو  ملناقشــــة تطــــور تنظــــيم "الدولــــة اإلســــالمية داعــــش" واجتاهــــ  اىل 

مطلبن. يف حن خفص  املبح  ال اين ملناقشة اسرتاتيجية التنظيم واالسرتاتيجيات املضاد  االحنطاط، يف 
الدولـة اإلسـالمية يف العـراع والشـا  "ل ، ضمن مطلبن ايضـا، فيمـا تنـاو  املبحـ  ال الـ  مسـتقبل تنظـيم 

الزمــــات بــــن األزمــــات اإلقليميــــة والتحالفــــات الدوليــــة، ضــــمن مطلبــــن ايضــــا، تضــــمن األو : ا "داعــــش
  اإلقليمية والعربية املتصاعد ، أما ال اين فتضمن: مستقبل التنظيم االرهاي يف ظل التحالفات الدولية.
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 : التطور واالنحطاط"داعش "الدولة اإلسممية"المبحث األول: تنظي  

، وهـو العـا  الـ ي سـقطت فيـ  الدولـة الع مانيـة، 2916تنظـيم يعـود إىل عـا  الإن احلدي  عن أصـل 
ن ري من األحداو الحقا، وسيبق  النوا  األساسية يف تنوين ونشا  الن ري من ل منطل  ا احلدو هو وه

احلركـــات والتنظيمـــات الـــي حتمـــل وصـــف إســـالمية، ألنـــ  ومنـــ  ســـقوط اخلالفـــة الع مانيـــة شـــعر ك ـــري مـــن 
يتهــددها  ابنفـراط عقـد األمــة، وتفنـك وحـدما، وأن الضـياع -السـيما مـن الشــباب املـتحمس–املسـلمن 

منهم إىل حتقي  ذلـك، حـ  نشـا بعـا الشـباب  عديدويتوعدها، فعاشوا عل  أمل عود  اخلالفة. وسع  
. ح قفتـــل 2918املــتحمس علــ  هــ ا احللــم ومــنهم "حســن البنــا"، الــ ي أنشــا مجاعــة اإلخــوان املســلمن 

لتنفري واظهـر مـا كـان حسن البنا، وخلف  يف الت طيط والتنظري للجماعة "سيد قط " ال ي بلور قضية ا
افياً وصرث مبا ملح ب  سابق . فاعد املساجد معابد والدار دار كفـر، وأن البشـرية ارتـّدت عـن ال إلـ  إال 

إال أن احلاكميـــة ي، فـــاعظم الشـــرك عنـــ  بغـــري مـــا أنـــ   ت، إذ  –يف تصـــورجل وتعريفـــ   -ت. الـــي التعـــ  
نـر  التنفـري والـدعو  إىل ال ـور  واالنقـالب علـ  سـائر انظمـة األلوهية ه  مراد  احلاكميـة، حـ  ابتـت ف

احلنم تسيطر عل  كتاابت  ومقاالت ، واتبع  عل  ذلك أخوجل  مد قط ، فصار من كبار املنظـرين للفنـر 
 التنفريي. 
تتلمــ و علـــ  كتــبهم ومقــاالمم ونشـــاوا  وعــدد مـــن الــ ين ،"اي األعلـــ  املــودودي"احلــا  مــ  كــ لك 

ومن اشهرهم "شنري مصطف " مؤسس التنفـري واهلجـر ، وكـ لك "سـيد إمـا  الشـريف"  ،وسط أفنارهم
. 2987املعــرو  بيــنهم  ســم "الــدكتور فضــل"، وهــو شــيخ أميــن الظــواهري قبــل ســفرجل إىل ابكســتان عــا  

ومــن كبــار تالمــ مم ايضــاً عبــد ت عــ ا ، وهــو املنظــر للجهــاد منــ  ســفرجل إىل ابكســتان مدرســاً، ح اســس 
، ومؤسـس "جملـة اجلهـاد"، لنشـر أفنـارجل وتنظرياتـ . وكـان مـن ضـمن 2986خدمات للمجاهـدين منت  

نظراتــ  أن اجلهــاد وحتريــر أفغانســتان يبــدأ ابلــت ل  مــن حنــا  املســلمن النفــار " فالعــدو القريــ  قبــل 
ذات وهـو  -وهنا ينمن سر ه جل احلركـات املتطرفـة يف قتـل شـعوب املسـلمن قبـل غـريهم –العدو البعيد" 

 الفنر املتطر  وذات االسرتاتيجية الي تلقفها "داعش" من تلك التنظيمات املتطرفة. 
كـــان عبـــد ت عـــ ا  األب الروحـــ  لــــ "أســـامة بـــن الدن". وقـــد اســـفرت افنـــار هـــؤالء وتنظـــريامم عـــن 
، تشـــنيل تنظـــيم القاعـــد . وظـــل هـــ ا التنظـــيم ينتشـــر يف الـــدو  العربيـــة مســـتغاًل حالـــة التفنـــك الـــداخل 

واعتمـادهم علـ  "إعـاد   ،والتحشيد الفنري املتطر  للشباب العري واملسلم ال ي تغلبـ  غريتـ  علـ  دينـ 
ح  صـار هلـا  بفعل ماتقد  فريضة اجلهاد". من هنا انتشر فنر القاعد  يف الدو  العربية"الفريضة الغائبة 

ابــو وظهــر  .1117مريكــ  عــا  يف اغلــ  الــدو  امــار . ومــن تلــك الــدو  العــراع، الســيما بعــد الغــ و األ
 . و7مليف العراع مصع  ال رقاوي كامري للقاعد 

فنونــت األســاس احلركــ  "املــودودي -ســيد قطــ " انطلقــت الشــرار  األوىل للفنــر اجلهــادي علــ  يــد 
بــن تيميــة أساســا شــرعيا لــ ، وقــد شــهد هــ ا التيــار بــروز ثالثــة رمــوز اللتيــار اجلهــادي الــ ي اختــ  مــن فقــ  

                                                        
 حقيقية تنظيم داعش، بال ط، بــ اتريـخ، للم يد انظر: ابو سفيان عمرو سادات النرداس  وابو زاد  مد ا  يعقوب النوي، -7
 .23ص -8ص 
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. وهلـ ا سـيتم تنـاو  و6مل "سـيد قطـ ، عبـدت عـ ا ، أسـامة بـن الدن"من خالهلا إىل العام وهـم اتررية نف 
نشـــا  التنظـــيم وتطـــورجل علـــ  يـــد ال رقـــاوي يف املطلـــ  األو  مـــن هـــ ا املبحـــ ، ومـــن ح مرحلـــة االحنطـــاط 

ال ـاين مـن هـ ا  يف املطلـ  1126والتدهور الي اصابت التنظيم قبل أن يعلن عن دولت  امل عومة يف العا  
 املبح . 

 تنظيم وتطورهالاملطلب األول: نشأة 
نســ ة جديــد  مــن تنظــيم القاعــد ، وإمنــا  "الدولــة اإلســالمية يف العــراع والشــا  داعــش"م ينــن تنظــيم 

تطوراً فنرا لتنظيم القاعد  وهو يتف  معـ  يف االيديولوجيـة لننـ  رتلـف عنـ  يف التنتيـك ورمبـا يف يشنل 
وهو  -. فتنظيم القاعد  حصر أولوات  يف  اربة الغرب، وخاصة الوالات املتحد  األمرينية االسرتاتيجية

، وإخراج قواما من اجل يـر  العربيـة، وقتـل اليهـود والصـليبين، وجَتنـْ  خـو  د"العدو البعي"ما اطل  علي  بـ
عاماً من نشات  يف  أي معارك أو حروب ضد تنظيمات إسالمية أخرى، إال ان  اضطر ل لك بعد عشرين

 اليمن، وه  صدامات وحروب من منطل  احلفاظ عل  البقاء واالستمرارية. 
ــــار الــــ ي تعيشــــ   ، وضــــعف منطقــــة الشــــرع االوســــطبينمــــا أراد تنظــــيم داعــــش اســــتغال  حالــــة االهني

احلنومـــــات املرك يـــــة، وتعـــــاظم التـــــدخالت العســـــنرية الغربيـــــة وغيـــــاب مفهـــــو  الســـــياد  الوطنيـــــة، وتعـــــاظم 
ستقطاب الطائف ، واستفحا  الغض  الشعي نتيجة لسياسات التهميش واإلقصاء، القامة دولـة وفـ  اال

ول لك رتلف تنظيم داعـش عـن تنظـيم القاعـد ، نظـراً للنشـا  التارريـة امل تلفـة . و5ملمقاسات  اإليديولوجية
ما داعش فنان وليد الغ و ، أ2939لنال التنظيمن. فالقاعد  كان وليد الغ و السوفييي ألفغانستان عا  

 . و4مل، وقد مر مبراحل تطور متعدد ، ويقودجل "أبو مصع  ال رقاوي"1117األمرين  للعراع عا  

يف مشا  شـرع العـراع  "تنظيم أنصار اإلسال "وصلت من أفغانستان إىل أماكن نفوذ  1111يف عا  
  و نصـارجل، هـ جل الش صـية هـ  اخلـاص بـ جلش صية عل  درجة كبري  من األتيـة، وبـدأ يف إقامـة معسـنر 

"ابو مصع  ال رقـاوي". وقـد تسـلل إىل إيـران بعـد القصـف العسـنري األمرينـ  ألفغانسـتان، ومنـ  مـا 
يقـرب العــا  فيهــا مت فيــاً، ولنـن الســلطات اإليرانيــة اكتشــفت هويتــ  وطردتـ  مــن أراضــيها يف نيســان عــا  

 ل جهاز امل ابرات األملاين. ، أثر كشف خلية  ئمة اتبعة ل  يف املانيا من قب1111
كــان مــن املفــرت  أن يعمــل أبــو مصــع  ال رقــاوي، بعــد أن وصــل إىل العــراع كــامري لتنظــيم القاعــد ، 
ولننــــ  فّضــــل أن ينــــون مســــتقاًل ويؤســــس تنظيمــــ  اخلــــاص بــــ ، وهــــو األســــلوب نفســــ  الــــ ي اتبعـــــ  يف 

 افغانستان. 

                                                        
 .64ص ،1122 ،مؤسسة املاسد  اإلعالمية ،بـ/ط ،امل كرات االسرتاتيجية ت بن  مد، اجلم  القيم لسلسة عبد -6
 .9ص ،1125 ،بريوت ،دار الساق  ،2ط ،املستقبل" ،التوحش ،الدولة اإلسالمية "اجل ور ،عبد الباري عطوان -5
 فة فورين أفريز: داعش ليست القاعد  واسرتاتيجية احلرب ضدها فاشلة ولن م م ، مقا  منشور علـ  شـبنة معلومـاتصحي -4

 .http://goo.gl/9JbLD0الدولية: 
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األوىل مئـــة جهـــادي معظمهـــم مـــن الســـورين أســـس ال رقـــاوي تنظـــيم "التوحيـــد واجلهـــاد" وكانـــت نواتـــ  
والفلسطينين واألردنين ال ين عاشوا يف دو  أوروبية. وبعد أن أدرك ال رقـاوي أن الغـ و األمرينـ  للعـراع 
ابت حتمياً بدأ يعمل عل  كس  احمليط العراق  ملعسنرجل ويقيم شبنة عالقات قوية م  العشائر والقبائل 

ــــنية. كمــــا وعــــ  مبنـــــراً ملســــا لة احلــــدود مـــــ  ســــورية وكيفيــــة جتنيــــد جماهـــــدين ســــورين، وإقامــــة جهـــــاز السف
است بارات، ومج  معلومات، وحتديداً األهدا  العاملية، ألتيتها يف شن عمليات هجـو  مسـتقبلية. وقـد 

ابلعقــل االســرتاتيج  " مــد إبــراهيم  1117التقــ  ال رقــاوي بعــد اهلجــو  األمرينــ  علــ  العــراع يف العــا  
ي لعـــ  دوراً كبــرياً يف تســـهيل عبــور املئـــات مــن جماهـــدي القاعــد  إىل العـــراع عــرب األراضـــ  منــاوي" الــ 

الســورية، وأعطــ  التنســي  بــن الــرجلن مثــارجل يف  اربــة القــوات األمرينيــة يف العــراع. وظــل ال رقــاوي يعمــل 
 . و3مل1116اىل  1111ابستقال  عن تنظيم القاعد  ملد  عامن، أي من 

، كـــان ال رقـــاوي قـــد حســـم خياراتـــ  األيديولوجيـــة مبواجهـــة قـــوات 1117كيـــة للعـــراععنـــد الغـــ و األمري 
االحتال  األمرين ، عل  الرغم من عد  انضـمام  لتنظـيم القاعـد  آنـ اك. وتنمـن املفارقـة الرئيسـة يف أن 

ري ، يف السياسات اهلواتية الي برزت كاسرتاتيجية أمرينية للنفوذ والسيطر  عل  العراع ساتت بدرجة كب
 بلور  هوية ال رقاوي وشبنت  عل  اسس م هبية وطائفية. 
مســتفيدا مــن ، للعــراع االحــتال  األمرينــ  بعــدإذ أخــ ت إيديولوجيــة ال رقــاوي يف التبلــور والتشــنل 

وقـد عمـل ال رقـاوي علـ  تطـوير  و8مل.صـعود النفـوذ اإليـراين يف العـراع خباصـة، واملنطقـة عمومـاً اخلـو  جتـاجل 
القتاليـــة، فضـــاًل عـــن اخلـــربات العســـنرية واالمنيـــة النبـــري  الـــي اكتســـبها مـــن خـــال  الضـــباط أيديولوجيتـــ  

  و9مل.السابقن يف اجليش العراق 
بعــد مخســة أشــهر مــن احــتال  العــراع، توحــدت مجيــ  الفصــائل اإلســالمية الســنية املقاتلــة لالحــتال  

انضــما  التوحيــد واجلهــاد إىل هــ جل املظلــة  ابســت ناء "التوحيــد واجلهــاد" الــي يت عمهــا ال رقــاوي، وجــاء عــد 
، وهــ ا يعنــس و21ملبســب   ســك ال رقــاوي إبيديولوجيــة القاعــد  وفنرهــا املتشــدد ونظرمــا العامليــة األوســ 

فنر ال رقاوي ال ي اراد أن يش  لنفس  طريقاً خاصاً ب  غري مرتبطة ح  بتنظيم القاعد  مستقباًل وهو ما 
بعد أن تلق  إن اراً  1116جنح ب  فعالً م  أن ال رقاوي أعلن فيما بعد انضمام  لتنظيم القاعد  يف العا  

نضـما  إىل تنظـيم القاعـد  ويصـبح أمـريجل يف العـراع، أو بن الدن، رـريجل بـن أمـرين، األو : االاواضحاً من 
أن يـــتم تعيـــن أبـــو عمـــر البغـــدادي أمـــرياً للتنظـــيم يف العـــراع، وقـــد فضـــل ال رقـــاوي اخليـــار األو . واعتمـــد 

، الســيما "أي عبــد ت املهــاجر" افنــار -أيــديولوجيًّا وفنــراًّ وفقهيًّــا  -ال رقــاوي يف بنــاء شــبنت  وتنظيمــ  

                                                        
 .36-37ص  ،مصدر سب  ذكرجل ،عبد الباري عطوان -3
تنظــيم الدولــة االســالمية:  ،اــوو بعنــوان جمموعــة ،مركــ  اجل يــر  ،البنــاء اهلينلــ  لتنظــيم "الدولــة اإلســالمية حســن ابــو هنيــة، -8
 .72-71ص ،1126 ،مرك  اجل ير  للدراسات ،املستقبل ،التاثري ،النشا 
 ، دار اجليــل2 مــد ابــو رمــان وحســن ابــو هنيــة، تنظــيم الدولــة اإلســالمية "األزمــة الســنية والصــراع علــ  اجلهاديــة العامليــة"، ط -9

 .77ص ،1125 ،األردن -عمان ،العري للنشر والتوزي 
 .34ص ،مصدر سب  ذكرجل عبد الباري عطوان، -21
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  مبقاتلــة العــدو القريــ  "املتم ــل ابملرتــدين مــن األنظمــة العربيــة واإلســالمية احلاكمــة"، ومســالة فيمــا يتعلــ
 .و22ملتنفري الشيعـــــة عموماً 

وقد بدأ ال رقاوي بوض  اسرتاتيجية  دد  للتنظيم يف العراع تتم ل يف من  العراقين بنل الوسائل من 
ما األمنية. وم تنن اسرتاتيجية ال رقـاوي  صـور  يف مقاومـة التعاون م  احلنومة، وزع عة قو  واستقرار قوا

الشـيع  كوسـيلة أساسـية لتوسـي  نفـوذ  -االحتال  األمرين  فحس ، بـل إذكـاء اخلـال  الطـائف  السـ 
مجاعت  وقاعدما الشعبية من خال  جتنيد أكرب عدد ممنن من العراقين وغري العراقين يف صفوفها، خاصة 

  ور  الي تشنل فيها الطائفة السنية األغلبية السنانية م ل تركيا وسورا واألردن.من الدو  اجملا
اعتمدت اسرتاتيجية ال رقـاوي يف العـراع عمليـة خلـط االوراع والتالعـ  اهلـوايت، وبـدأت اسـرتاتيجيت  

مـار احلـرب تؤيت مثارها يف السع  لقيا  حرب طائفية بن السنة والشيعة  ـد  إقحـا  اجملتمـ  السـ  يف غ
شـــنلت اهـــدا  واســـرتاتيجية القاعـــد  موضـــ  . ويف الواقـــ ، و21مللتشـــنيل نـــوا  خصـــبة للجـــيش اإلســـالم 

. ويف حـن رّكــ  فاســتغل ال رقـاوي التــوترات الطائفيـة حلشــد الـدعم الســ  خـال  بـن ال رقــاوي وبـن الدن.
اي االطــرا  احملليــة الحيــاء  "العــدو القريــ "ال رقــاوي علــ   ، رّكــ َ "عــدو البعيــد"العلــ   "تنظــيم "القاعــد "

اخل،الفة من خال  دعم املنّون السف 
 . و27مل

ال يرتدد ال رقاوي يف أتكيد صواب هنج   ولوية قتا  العدو القري ، مم الً ابلشيعة أواًل، وقا  يف بيان 
لقريـ  قد أعلنت احلـرب املبطنـة علـ  أهـل اإلسـال ، وإهنـا العـدو ا -أي الرافضة -حو  آلية العمل "إهنا 

اخلطــري ألهــل الســنة، وإن كــان األمرينــان هــم أيضــاً عــدوا رئيســا، لنــن الرافضــة خطــرهم أعظــم، وضــررهم 
أشد وأفتك عل  األمة من األمرينان، ال ين جتد شب  اجتماع عل  قتاهلم". ح  اصبحت معادا  الشيعة 

رقـــاوي إىل إصــدار حنــم عـــا    ــل ركنــاً أساســـياً يف مشــروع ال رقــاوي واســـرتاتيجيت  وتوجهاتــ . ورلــ  ال  
بتنفري الشيعة، إذ يقو  " إن التشي  دين ال يلتق  م  اإلسال  إال كما يلتقـ  اليهـود مـ  النصـارى حتـت 

 . و26ملالفتة أهل النتاب"

وقد است د  ال رقاوي العنف الدموي واإلعدامات والتصفيات الوحشية ضد خصـومة لت بيـت وإجنـاث 
نفسها الي يتبعها حالياً تنظيم "الدولة اإلسالمية "داعش" االرهـاي. اذ  اسرتاتيجيت  ه جل، وه  األسالي 

ال رقـاوي حـو  دور وقيمـة احلـرب النفسـية عـرب اشـرطة الفيـديو يف بـ  الرعـ  يف و فهم ابو بنر البغـدادي 
صــفو  األعــداء. كمــا ان كــل اإلعمــا  اإلجراميــة مــن ذبــح وقتــل ورجــم وغريهــا الــي اتبعهــا ال رقــاوي يف 

اتيجيت  لتطبيــــ  الشــــريعة، اتبعهــــا تنظـــيم "داعــــش" انطالقــــاً مــــن اســـرتاتيجية "التــــوحش" لبــــ  الرعــــ  اســـرت 
واخلو  يف أوساط املواطنن اخلاضعن لسيطرت  أو يف املدن والقرى اجملاور . ولعل سب  جناث ال رقاوي يف 

                                                        
 .77ص ،مصدر سب  ذكرجل حسن ابو هنية، -22
 .76ص ، مصدر سب  ذكرجل ، مد ،وحسن ابو هنية  مد ابو رمان -21
 ، ترمجـةومعهـد واشـنطن لسياسـة الشـرع األدىنمل و،لدولـة اإلسـالمية": لالبقـاء والتوسـ ملاظـيم ز تنَ جوي واريك، وأخرون، بروف  -27

 .http://goo.gl/fpzX46شبنة معلومات دولية:  ،1125تشرين ال اين/  21 ،معهد واشنطن
 .78-73ص ،مصدر سب  ذكرجل ،ابو هنية  مد ابو رمان وحسن -26
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يف مواجهــة االحــتال ، وهــ   يــةائــل والعشــائر يف املنــاط  الغربيــة والشــمالية الغربالعــراع تعــود إىل توحــد القب
ذات االسباب الي وظفها فيما بعد تنظيم "الدولة االسـالمية "داعـش" يف سـيطرت  علـ  بعـا احملافظـات 
العراقية، ويف سـرعة بنـاء نفسـ ، فضـاًل عـن توظيفـ  لالنقسـا  السـ  الشـيع ، وادعـاءات حـاالت االقصـاء 

املــالن ، والتــدخالت اإليرانيــة غــري املشــروعة يف  والتهمــيش الــ ي تعــر  هلــا ســنة العــراع يف عهــد حنومــة
 العراع وسيطرما عل  مفاصل الدولة العراقية.

املرحلة  أثناءوهناك عامالن رئيسان ساعدا ال رقاوي عل  بناء التنظيم األو : ه  السياسات األمريكية 
الـدور االيـراين يف هـو  األوىل، كحل اجلـيش العراقـ  ومغازلـة املنـون الشـيع  علـ  حسـاب السـ ، وال ـاين:

. وابلـــرغم مـــن أن ال رقـــاوي اعلـــن مبايعتـــ  ألســـامة بـــن الدن وانضـــما  مجاعتـــ  العـــراع وبعـــا دو  املنطقـــة
، إال أن األوضــاع الصــعبة للتنظــيم املركــ ي واملشــنالت الــي كــان يواجههــا بعــد 1116للقاعــد  يف العــا  

 / تشــــرين االو 3ســــتان فغانيف انظــــا  طالبــــان  احلــــرب الدوليــــة بقيــــاد  الــــوالات املتحــــد  األمريكيــــة علــــ 
، ادت إىل صــعود جنــم ال رقــاوي ليصــبح يف مرتبــة موازيــة يف األتيــة واملنانــة للقيــادات التارريــة يف 1112
 . و25ملالقاعد 

عنــدما أمــر بتنفيــ  ثــالو هجمــات  1115بــدأ جنــم ال رقــاوي أيفــل تــدرجييا ابتــداًء مــن تشــرين األو / 
يـــة يف األردن بلـــدجل األصـــل . ومـــن الالفـــت أن ال رقـــاوي نفـــس البغـــدادي، يضـــعان نصـــ  أعينهمـــا نتحار ا

حتصيل جائ   كربى أكرب من العراع، أي ترهي  الدو  اجملاور ، األمر ال ي عّرْ  ال رقاوي إىل انتقادات 
د ضروراً جداً لبقاء ال ي يع -شديد  من قبل الظواهري وامام   ن  يعر  دوائر التاييد لتنظيم القاعد  

ألخطــار كبــري . و ــ ا فقــد ال رقــاوي معظــم التاييــد الــ ي كــان حيظــ  بــ  يف  -اجلهــادين وتوســي  أهــدافهم 
، وزاد  جمـــا  نفـــوذجل 1115دوائـــر تنظـــيم القاعـــد . ومـــ  تنـــام  قـــدرات الفـــرع العراقـــ  للقاعـــد  منتصـــف 

ـــنية. ويف كـــانون األو  ختلــ  ال رقـــاوي عــن القيـــاد  ملصـــلحة  1115 /وانتشــارجل، بـــدأ يفنــر إبنشـــاء إمــار  سف
حوار م  بعا اتباعـ  ينـاقش فيـ  إمنانيـة  يفظهر ال رقاوي  1114عبدت رشيد البغدادي. ويف نيسان/ 

إعـــالن إمـــار  إســـالمية يف غضـــون ثالثـــة اشـــهر، إال أنـــ  قتـــل بعـــد ذلـــك  قـــل مـــن شـــهرين مـــا حـــا  دون 
 مشلت 1114تشرين ال اين//25"دولة العراع اإلسالمية" يف َتشنيلاإلعالن. وبعد أشهر من قتل ، أفعلن 

ابـو عمـر ملوواسط  مـر   ،اببل ،صالث الدين ،داىل ،نينوى ،كركوك  ،األنبارملعدد من احملافظات العراقية 
ــ العراقيــة، واالنقســا  السياســ  والطــائف  منــ   االمنيــة اويو. ومــ  تصــاعد االزمــةر البغــدادي حامــد داود ال

الصــحوات" ملقاتلــة تنظــيم القاعــد  وعناصــر "الدولــة قــوات  عتمــد األمرينــان اســرتاتيجية "، ا1114العــا  
اإلسالمية"، األمر ال ي أدى إىل دخو  تنظيم القاعد  و"الدولة االسالمية " مرحلة االحنطاط. ألن تلك 

هــة تــدف  ، فنــان عليــ  مواجاالرهــاي االســرتاتيجية ســببت معضــالت جوهريــة لتنظــيم "الدولــة اإلســالمية"
الصــحوات، فضــال عــن مواجهــة  قــوات القــوات األمرينيــة، والتصــدي لقــوات األمــن العراقيــة، والتعامــل مــ 

 واخلضوع ل ، م ل كتائ  ثور  العشرين واجليش اإلسالم . مبايعت الفصائل املسلحة األخرى الي رفضت 
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ن الدولــة أساســاً، وتربيــر وكــان التنظــيم رــو  معركــة خفيــة ضــد تنظــيم القاعــد  املركــ ي، تتعلــ  إبعــال
ـــة مصـــدراً جديـــداً لل ـــال  واألزمـــة  ســـلوك  العنيـــف يف فـــر  تصـــورات  الدينيـــة حـــ  اصـــبح إعـــالن الدول
املنتومــة بــن التنظــيم املركــ ي وفرعــ  يف العــراع. ويف هــ ا الســياع اكــد زعــيم "الدولــة اإلســالمية" يف العــراع 

. و ــ ا مهــد أبــو و24ملئــة مــن فئــات دولــة اإلســال "القاعــد  ف " ان"ابــو عمــر البغــدادي" يف شــريط صــويت 
مصع  ال رقاوي الطري  لتنظيم "الدولة اإلسالمية "داعش" إبذكائ   ر احلـرب األهليـة الطائفيـة والعرقيـة. 
لتبدأ ب لك مرحلة االحنطاط والتدهور للتنظيم م  تشنيل الصحوات، قبل أن يستجم  قواجل ويعلن دولت  

 امل عومة مؤخراً. 

 -":الدولة"ة االنحطاط وإعالن مرحلب الثاني: املطل
، ودعمهــا ماليــاً، والــي بلــ  تعــدادها أك ــر مــن اتعمــدت الــوالات املتحــد  إىل تســليح قــوات الصــحو 

ورغـم جنـاث االسـرتاتيجية األمرينيـة اجلديـد  "الصـحوات" ضـد تنظـيم القاعـد  و"دولتهـا  مائة الف مسلح،
قــوا ويشــنل خطــراً كبــرياً، وميضــ  قــدماً يف اجندتــ  الطائفيــة. وقــد اإلســالمية"، إال أن هــ ا التشــنيل ظــل 

يف اغتيا  زعيم قوات الصحو  الشيخ عبد الستار ابو ريشـة،  1113اإلسالمية" عا   ة" الدول تنظيم جنح
ولنن اخلطة األمرينية جنحت يف إضعا  " الدولة اإلسالمية" وحتشيد ابناء العشائر ضدها. وابلرغم من 

هلــ جل االســرتاتيجية ضــد التنظــيم؛ إال أهنــا م تــؤدي إىل تفعيــل مشــاركة الســنة يف إدار  الدولــة،   نبــريلالتــاثري ا
بن احلنومة  اً كبري   اً كما م تنجح مساع  دم  الصحوات يف االجه   العسنرية واألمنية، مما احدو شرخ

تنظـيم يف طـور الرتاجـ  والصحوات وبن احلنومة واملنون الس  بشـنل عـا . خـال  تلـك املرحلـة دخـل ال
، شهد 1119واالحنسار، إال أن  م يتال َ  اماً، بل كانت الطائفية تشتعل بطرائ  عديد . والو  العا  

تنظــيم "الدولــة اإلســالمية" تراجعــاً واضــحاً، وكــان يعــاين مــن حالــة الع لــة والضــعف والضــمور، ويفتقــد إىل 
ــــد، ويفتقــــر إىل املــــوارد البشــــرية واملاليــــة الالزمــــة اجلاذبيــــة اإليديولوجيــــة الضــــرورية للحشــــد والتعبئــــ ة والتجني

 للصمود، وال يتوافر عل  عم  جغرايف اسرتاتيج  إلسناد حروب االستن ا . 
، تفــر  عليــ  إعــاد  ترتيــ  أولواتــ  وتغــري 1118وقـد ادرك التنظــيم أن التطــورات اجلديــد  بعــد العــا  

فتحو  إىل اسرتاتيجية العمل األم  والرتكي  عل  قتـا   بوصلة الصراع وإجراء هينلة جديد  لنمط عمل ،
قاد  الصحوات، والرتاج  عن هن  الظهور والت ل  عن حلم االنتشار والتوس  اجلغرايف مؤقتاً، وأخ  يهتم 

 .يف خطابة السياس  أك ر إبظهار فشل العملية السياسية
فوذجل وسيطرت  من جديد، م  امتصاص ومبرور الوقت أخ  التنظيم يستعيد عافيت  ببطء، وبدأ يبسط ن

يبــ    ملابــو وزيــر حربــ و  قفت،ــل ملابــو عمــر البغــداديو،1121//نيســان29 اولــة اجت اثــ  والقضــاء عليــ . ويف 
لتجن  القتا   ال ي ين  عل  اعالن "الدولة االسالمية" -و املهاجرمل. ويعتقد البعا  ن هن  واملهاجر

جمــالس الصــحوات، والــي كانــت مبســاعد  أمرينيــة وإقليميــة هــو مــن تســب  بنشــوء  -بــن عناصــر التنظــيم 
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رحــل اىل الباديــة ، و مــ  فقــدان التنظــيم حواضــن  الشــعبية شــنل كبــريليــنجح مشــروع الصــحوات ب –عربيــة 
مسـتوى  العمليـات ضـد احلنومـة العراقيـة وبلغـت، كـ لك  ستمر احلا أ. و البعيد  وقلت عمليات ، العسنرية

صـالث الـدين يف التـاريخ  يف احـد مـدن  افظـةكيـة ري ر و البغـدادي يف غـار  أماملهـاجملنت  عنهـا قتـل  عايل
ال أنـــ  بـــدأ يتعـــاىف و نـــن مـــن ااملــ كور اعـــالجل. وابلـــرغم مـــن فقـــدان التنظـــيم ســـيطرت  علــ  معظـــم املنـــاط ، 

، واصــبحت اً شــديد اً أمنيــ عســنراً  اً تنظيميــ اً احلفــاظ علــ   اســك هينليتــ  األساســية، ودخــل التنظــيم طــور 
جتاجل احمليط  ارهااباسرتاتيجيت  القتالية عق  جتربة منافحة التمرد وبروز الصحوات، تعتمد تنتينات أك ر 

 االجتماع  القري .
، وعد  تنفي  رغبـة األمرينـان االمنية وايقا  دعمهم الصحوات مبؤسسات الدولةعد  دم  وبسب  

قيــة، دب االحبــاط وخيبــة األمــل لــدى الن ــري ممــن  ن تنــون الصــحوات جــ ء مــن املؤسســة العســنرية العرا
قاتلوا تنظـيم القاعـد  واجلماعـات اإلسـالمية املتشـدد  مـن احلنومـة ممـا تـرك حالـة االنتقـا  وال ـار تتطلـ  يف 
نفوسهم من احلنومة ومؤسساما. وقد استطاع تنظيم الدولة أن يتعاط  م  تلـك النفـوس التائقـة إىل روث 

 ي حلــ   ــا مــن احلنومــة، وذلــك عنــدما قــرر التنظــيم اســتيعا م مــرجل اخــرى شــريطة االنتقــا  ورد احليــف الــ
العمــود الفقــري للتنظــيم. ومبجــرد بــدء انســحاب  "الدولــة اإلســالمية يف العــراع" والتوبــة. وقــد شــنل مقــاتل

القــــوات األمرينيــــة مــــن املــــدن،  هيــــداً لالنســــحاب التــــدرجي  مــــن العــــراع، بــــدأ عناصــــر تنظــــيم "الدولـــــة 
 .و23ملابلعود  الي  مللء الفراغ ال ي تركت  المية"اإلس

االحتجاجـات السـورية الـي  مـ  ظهـور حركـة وتـ امن ذلـك "بـو بنـر البغـداديبعد ذلك "االتنظيم  قاد
اىل ان بــرز اخلــال  تنظــيم لل تلــفنه  اوظهــرت مبــ "جبهــة النصــر "  ســمتــدخل فيهــا التنظــيم لل مسحــت
  و28مل".لدولة اإلسالمية يف العراع والشا "اعالن االنصر  و  بهةل جَ عالن البغدادي حَ بعد ا بينهم

مــ  القيــاد  اجلديــد  للتنظــيم هــيمن علــ  مراكــ  القــرار داخــل التنظــيم املتطــر  جمموعــة مــن العســنرين 
ك ــر صــالبة علــ  صــعيد االلتــ ا  الــدي  الســلف  اجلهــادي "اإلرهــاي"، وأشــد ع مــاً ودهــاًء علــ  الصــعيد اال 

مــ  ،  ن النــل اجتَ 1121ر//آا24ابدر التنظــيم إىل اســتبدا  كبــار قادتــ  وأعلــن يف االســرتاتيج . فقــد 
البغــدادي مــ  االحــداو تعــ ز دور أمــرياً لـــ "دولــة العــراع االســالمية". و  "ابــو بنــر البغــدادي" مبايعــةعلــ  

الســورية، ودخــو  حــ ب ت علــ  خـــط الصــراع هنــاك، والــدعم الــ ي حصـــل عليــ  رئــيس الــوزراء العراقـــ  
الساب  نـوري املـالن  ونظـا  بشـار األسـد مـن إيـران، ممـا جعـل الطـاب  اهلـوايت امـرا جـوهرا يف أيديولوجيـة 
التنظـيم واسـرتاتيجيتة وتنتيناتـ  ورييتـ  ألولـوات الصـراع والصـدا ، مـا عمـ  الفجـو  مـ  القاعـد  املرك يـة، 

مـري جبهـة النصـر  يف سـورا، األمر ال ي تنشف بوضـوث مـ  بـروز االخـتال  بينهمـا علـ  خلفيـة رفـا أ
 . و29ملأي  مد اجلوالين مبايعة البغدادي

                                                        
ابــو رمــان وحســن ابــو هنيــة، مصــدر ســب   د. أنظــر ايضــاً:  مــ87-81-81عبــد البــاري عطــوان، مصــدر ســب  ذكــرجل، ص -23
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وعندما استلمت القياد  اجلديد  لـ" دولة العـراع االسـالمية" اعتمـدت السياسـة السـابقة ذامـا، إال أن 
املسار االسرتاتيج  بـدأ يتغـري بعـد ذلـك، ألن قيـاد  أبـو بنـر البغـدادي ركـ ت جهودهـا حلـرب الصـحوات 

اث القــوات األمرينيــة والعراقيــة، وأصــبحت احلــرب بــن الســنة مــن دون أفــ  لنهايتهــا. واملريــ  يف بشــنل أر 
طريقة التعامـل مـ  الصـحوات أهنـا كانـت تـؤدي لـ اد  املشـنلة ال ألحتوائهـا. فاسـتهدا  زعمـاء العشـائر  

 اً تنظيميــ اً كــكــان دافعــا لــدخو  عشــائرهم يف احلــرب. وقــد خلــف مقتــل أبــو عمــر البغــدادي واملهــاجر ارتبا 
 وظهرت هناك اجتهادات بال ضوابط وبدون علم القياد  يف بعضها ومن هنا بدأت مسري  االحندار. 

وبعد تراج  اجلهاد ونفور أهل السنة من اجملاهدين "اإلرهابين"، بدأ عناصر تنظيم "الدولة" ابلنشف 
نــر البغــدادي تــرفا مســاع عمــا الحظــوجل مــن جتــاوزات كانــت بظــنهم سياســة رشــيد ، وكانــت قيــاد  ابــو ب

النصائح من اخلارج بل وتفصل أي جندي يتفوجل برأيـ  املعـار  للسياسـة املتبعـة. وهـ جل السياسـة تناغمـت 
مـــ  مصـــاحل يعـــدها التنظـــيم مضـــاد . ومـــن هنـــا بـــدأ الشـــنوك عنـــد الـــبعا يف مشـــروع تنظـــيم " الدولـــة يف 

املتطرفة، وتراج  فلـو  التنظـيم آنـ اك؛ ألنـ  العراع" االمر ال ي ادى اىل تقاطعها م  ك ري من التنظيمات 
  .اهنمك يف بناء ذات  وتصفية اخلصو  من قاد  الصحوات

يف  ســـيطرت  علـــ   افظـــة نينـــوىإًذاً م يظهـــر تنظـــيم "الدولـــة اإلســـالمية" يف العـــراع دفعـــة واحـــد  مـــ  
إىل  1117 جيمـــ  بـــن طياتـــ  عوامـــل عـــد  منـــ  العـــا  تراكمـــ ؛ بـــل هـــو  صـــلة ملســـار 1126ح يـــران/ 
وتــويل . األو : هــو العامــل املوضــوع  املتم ــل بواقــ  االحــتال  األمرينــ  وتوســ  النفــوذ اإليــراين، 1126

، أما العامل ال اين: فهو ش صية أي مصع  ال رقاوي وما حيملـ  مـن رييـة االح اب الشيعية سلطة القرار
لـرغم مـن انضـمام  رمسيـاً لـ ، وال الـ : يتم ـل القاعـد  املرك يـة ابرييـة تنظـيم أيديولوجية اتلفة ومتباينة عن 

بقلـــ  شـــديد ازاء اإلقصـــاء والتهمـــيش بعـــد احـــتال  العـــراع، وحالـــة مـــن الفـــراغ  والســـ  نـــوناململيف شـــعور 
 السياس  وغياب املشروع اجلام . 

، قـدمت للــ" 1126و1127 عـامنالاألزمة السياسية الي تصاعدت يف العراع وبلغت ذروما خـال  
دولة "سالمية" فرصة ذهبية  نية حلشد التاييد الس  خلفها وخلف أهدافها وطموحاما يف إنشاء دولة اإل
يف قل  الشرع األوسط. فبينما م تنجح اططات ابو مصع  ال رقاوي يف ه ا املضمار وانتهت  "اخلالفة

تلــت مقتـــل  و الــي3، فــان حظــوظ ابــو بنــر البغـــدادي كانــت أفضــل يف الســنوات الـــمل1114مبقتلــ  عــا  
 ال رقاوي. 

ــــ فالشــــع  العراقــــ   ــــة مــــن  يســــاورجل القل الفوضــــ  يف ظــــل االحــــتال  األمرينــــ  وفشــــل املشــــروع حال
 البغــداديمــ  تــويل التنظــيم  اعتمــد. و و11ملالــدميقراط  وفســاد مؤسســات احلنومــة املرك يــة واحملليــة وضــعفها

عمل عل  هينلة التنظيم ابالعتماد عل  ضباط سابقن يف ذ ا. منط سري يف العمل عسنرا وامنيا قيادت 

                                                        
 . وايضـاً: عبـد البـاري عطـوان، مصـدر15حسن ابو هنية، البناء اهلينل  لتنظيم الدولـة اإلسـالمية، مصـدر سـب  ذكـرجل، ص -11
 .92ص ،سب  ذكرجل
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واضــح  التشــنيل العســنري للتنظــيم ، "الــريبن البــيالوي احلــاج بنــر وعبــد" يف مقــدمتهم اجلــيش العراقــ  
 اك ر احرتافية و اسك بقيادات  العراقية. 

. "الدولـة اإلسـالمية"لتنظـيم ومن الواضح أن هنالك مسارًا بيانيًّا تصـاعداًّ يف البنيـة اهلينليـة الداخليـة 
احملليـة خـال  األشـهر األوىل، ح  "اجلماعات اإلسـالمية اجلهاديـةـ"فقد بدأ بصور  بسيطة عنقودية شـبيهة بـ

إبضافة مؤسسات وهيئات مت صصة، ووصل إىل مرحلة أك ر  "مجاعة التوحيد واجلهاد"تطور م  أتسيس 
 أصبح امس  "قاعد  اجلهاد يف بالد الرافدين". تطورًا م  انضمام  إىل القاعد  املرك ية بعد أن

الدولــــة " قيــــا مــــ  اعــــالن ابلتــــ امن اإلســــالم   مضــــمون الــــرتاو مبــــا يوافــــ  املاسســــة التنظــــيم حنــــو جتــــ ا
وزارات وتعيـــن وال  علـــ  " عـــالن عـــن تشـــنيل عـــرب اال قتـــل ال رقـــاويبعـــد  "اإلســـالمية يف بـــالد الرافـــدين
ومـا حصـل الحقـا الدولـة.  شنل ومنط التنظـيم اىل شـنل ومنـط رتكلة ليف  او  "املناط  الي يسيطر عليها

صور  الدولة  مما جعلها منوذج هجن من عينة  ماهمب وتنليفها تشنيالت التنظيمتطوير م  البغدادي من 
 . ذات قت نظيمات السرية يف الوَ والتَ 

وصعدت امساء لعبت دوراً  عل  الصعد العسنرية واألمنية واالقتصادية. ك لك برزت القيادات احمللية 
ميـــن ا وبـــاو  ،نبــاريعلـــ  اال ابـــو ،البــيالوي ،حجـــ  بنـــر" هـــ ا املســتوى مـــن االحـــرتا  م ــل كبــرياً يف م ـــل

، فســ  بعـد جتربـة الصــحواتسـتعاد  تنظــيم "داعـش" بنـاء نَ الغـدادي ســتة عناصـر . واعتمـد البَ و12مل"العراقـ 
  و11ملكااليت:وه   

 سنرية.التنتينات العَ  وض مواق   تبنوا ين ضباط اجليش العراق  الساب  الَ  ستغال  خرباتا .2
 .اهداف تحقي  ل الالزمة اليةاملوارد امل توفري .1
 .واخضاعهم هلا امل الفن ملشروع اخلالفة قهرالنصر و  لتحقي وسيلة مرك ية كعال   االلرتكي  عل  ا .7
 "الصحوات". و ت احمللية واالستفاد  من جتربةواملنم  العشائر  التفاو  .6
 ." ضد اي تنظيم يعتمد الندية م  تنظيم " داعش"البيعة أو القتا " اعتماد هن  .5
يف املنــاط  الــي يســيطر عليهــا لضــمان عــد  ظهــور ســنانية غــري "ســنية" ال الغلــو يف ترهيــ  املنــو ت .4

 معارضة ضد سلوكيات  فيها.
يف سورا، استغلت اجملموعة الفوض  واستولت عل   االحتجاجات، ويف خضم توس  1122يف عا  

ممتلنات يف مشا  شرع سورا مؤسسًة قاعد  لعملياما، وحينها غريت امسها إىل تنظيم "الدولـة االسـالمية 
يف العــراع والشــا  داعــش". كمــا اســتغلت ضــعف احلنومــة املرك يــة يف العــراع، والصــراع الطــائف  يف الــبالد 

حدً  بعد انسحاب القوات األمرينية نتيجة بعا السياسات اخلاطئة للحنومة العراقيـة، الـي ال ي ازداد 
أدت إىل انضـــما  قيـــادات قبليـــة ســـنية، ومتمـــردين ســـابقن ضـــد الـــوالات املتحـــد ، بـــل وضـــباط عـــراقين 

 . 1117سابقن علمانين، إىل التنظيم الستعاد  السلطة واألمن ال ي  تعوا ب  قبل نيسان 

                                                        
 .66-67ص  ،مصدر ساب  ،مرك  اجل ير  ،اهلينل التنظيم  للدولة اإلسالمية ابو هنية، حسن، -12
 ، شــبنة معلومــات الدوليــة:1126نــاع، جتربــة داعــش مــن خــالا ال رقــاوي إىل خالفــة البغــدادي، صــحيفة العــرب، هيــ م م -11

http://goo.gl/Las5qe. 
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خــ  التوســ  النبـــري لتنظــيم داعــش يف األراضـــ  العراقيــة حــ  وصـــل قــرب بغــداد بعـــد اســتيالئ  علـــ  ا
املوصــل وتنريــت وعــد  بلــدات عراقيــة أخــرى. وقــد غــري التنظــيم امســ  إىل "الدولــة اإلســالمية"، وأعلــن أن 

 1127يسـان/نويف . لنـن قبـل ذلـك و17ملاملناط  الي تق  حتت سيطرت  تشنل نوا  دولـة اخلالفـة اجلديـد 
"  اءلغاء امسا معلنا "دولة العراع اإلسالمية"، امتداد لـ تشنلن "جبهة النصر " يف سورا البغدادي اعلن ا

 " الدولة اإلسالمية يف العراع والشا  ".  لواءجبهة النصر  " و " دولة العراع اإلسالمية " وضمهم حتت 
عالن "اخلالفة اعن  "تحدو الرمس  ابسم داعش مد العد ين امل "ابوعلن ا 1126/ويف هناية ح يران
لغـاء مسـم  "الدولـة اإلسـالمية يف الشـا  ا، و "غـدادي خليفـًة للمسـلمنبـو بنـر البَ "ااإلسالمية" وتنصـي  

  و16مل." الدولة اإلسالمية "نون والعراع" لي
َتوس  عل  القدرتف  ممن جهة، و  غلو ارهاب ه   "تنظيم داعش" فهم قضيةوهناك مسالتان ابرزاتن يف 

تنظـيم "ىل العـراقين ان انضـما  العديـد مـن الضـباط اومـن املؤكـد  .خـرىار  مـن جهـة االواالنتشار عل  
. أمــا "ي بنــر البغــدادي"اح  "ي عمــر البغــدادي"اا يف هــاتن املســالتن، بــدًءا مــن مرحلــة ك ــري اثــر   "الدولــة

حـــرب علـــ  بـــدءا مـــن تغـــريات يف املنطقـــة ال ظـــلال يف ا لـــيس ابالمنـــان فهمهـــا، وتوســـع ســـيطر  التنظـــيم 
مؤسسـات النـات  عـن اختفـاء  يف الفـراغ انتشراالحتجاجات الشعبية. فالتنظيم ومن ح فغانستان والعراع ا

تعتمـــد  مســـلحةات حـــتال ، ح مـــ  االحتجاجـــات يف ســـورا الـــي حتولـــت إىل حركـــاالبعـــد العراقيـــة الدولـــة 
 . العنف

ســوري "أزالــت العوائــ  وســهبلت قبــو  الفنــر بــن الشــع  الن االحتجاجــات اىل اشــار اجلــوالين اوقــد 
املرج  املهـم يف رسـم هـ جل االسـرتاتيجية "اجلهادي ويبل السالث بعد أن كانت الناس ال تقبل منهجنا". و

وال يـتم السـيطر   ةالدولـاهنيـار نظـا  هو أبو بنر  ج  ال ي أطل  مصـطلح "إدار  التـوحش" علـ  مرحلـة 
ويبايـــــة  االمـــــور العامـــــة"الســـــلفية اجلهاديـــــة" مبشـــــروعها إلدار   ربزخـــــرى. وهنـــــا تـــــاقـــــوى  قبـــــلمـــــن عليهـــــا 
جهادية جديد   مرحلة ايةتنظيم داعش" يف العراع وسورا مؤشراً عل  بد"صعود  شنلوهل ا  .و15ملاحلدود

تســتند إىل  ، أو خالفــة،"دولــة إســالمية"قامــة اهــو و ، البعيــد املــدى علــ   علــن هدفــامتطرفــة. فـــ "داعــش" 
ان اصل  لرغم من اب، اً رهابيا اً نظيمتَ  االمر ال ي جعل  اكرب من كون اجتهادات متطرفة للغاية يف الشريعة، 

. و ـ ا قـد ينـون تنظـيم "داعـش" مـر بعـد  مراحـل و14مل"تنظيم القاعـد  يف العـراع"ىل كون  فرعاً من تعود ا
 قبل إعالن اسم تنظيم "الدولة اإلسالمية": 

  حيد واجلهاد، ومن ح تغري أمسها إىل "جملس شورى اجملاهدين".حركة التو 
                                                        

، شـــــبنة 21/16/1125 ، ”داعـــــش“أودري كـــــورو كـــــرونن، ملـــــاذا فشـــــلت االســـــرتاتيجيات الدوليـــــة يف القضـــــاء علـــــ   -17
 .http://goo.gl/NF3Ypq دولية: معلومات
 .8ص  ،مصدر سب  ذكرجل ،واألااو مرك  صناعة الفنر للدراسات -16
 معتـ  اخلطيـ ، تنظـيم الدولـة اإلسـالمية: البنيـة الفنريـة وتعقيـدات الواقـ ، جمموعـة اـوو بعنـوان، تنظـيم الدولـة االسـالمية: -15
 .27وص22ص ،1126 ،مرك  اجل ير  للدراسات ،املستقبل ،التاثري ،النشا 

ـــة اإلســـالمية: البقـــاء والتمـــدُّد، مركـــ  كـــارنيغ  للشـــرع األوســـط،  -14 ـــا اخلطيـــ ، اســـرتاتيجية تنظـــيم الدول ح يران/يونيـــو  19لين
 .http://goo.gl/aNVpbmدراسة منشور  عل  شبنة معلومات الدولية:  ،1125
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 "اىل "دولة العراع اإلسالمية". االسم ، ومن ح تغري"تنظيم القاعد  يف بالد الرافدين 
 ."الدولة اإلسالمية يف العراع والشا  داعش"، قبل أن يستقر التنظيم عل  تسمية "الدولة اإلسالمية" 

الدولـة اإلســالمية يف بـالد العــراع والشـا  داعـش" يف مســار تراكمـ  تــدرجي   ـ ا جـاء أنشــاء تنظـيم " 
ابيـ   بعـد ذلـك .التوحيـد واجلهـاد يف بـالد الرافـدين" مجاعـة" تشـنيل "أبو مصـع  ال رقـاوي"عالن   ل اب

عــن " دولــة ح االعــالن " تنظــيم القاعــد  يف بــالد الرافــدين"،  تشــنيلوأعلــن  "أفســامة بــن الدن"ال رقــاوي 
وبعــد ظهــور لتنظـيم والقضــاء عليــ  تقريبـاً. لالعشــائر العراقيــة تالشــت بعــد تصـدي الـي  عـراع اإلســالمية "ال

يغـري امسـ  إىل " الدولـة اإلسـالمية يف الشـا  لف هـة الواجاالحتجاجات يف سـورا ظهـر التنظـيم مـر  اخـرى اىل 
خالفــاً بــن  بعــد ذلــك ظهــر ." واعــن نفســ  "خليفــة للمســلمن"بــو بنــر البغــدادي"اوالعــراع " حتــت إمــر  

جبهــة النصــر  التــاب  "بــن  عســنريةإىل مواجهــة  قــاد وليــدوبــن التنظــيم ال "تنظــيم القاعــد " صــلالتنظــيم اال
 تنظيم داعش"."ت  من ءبرا "مين الظواهري"ا نعالاوبن "داعش" يف سورا بعد  "لتنظيم القاعد 

المبحرررث الثررراني: اسرررتراتيجية تنظررري  "الدولرررة اإلسرررممية داعرررش"     

 واالستراتيجيات المضادة 

ومراحل تطورجل وحقبة االحنطاط الـي مـر  ـا قبـل أن يعلـن دولتـ  امل عومـة داعش بعد بيان نشا  تنظيم 
وضــعف مســتفيداً مــن االحتجاجــات يف ســورا وعــد  االســتقرار السياســ  يف العــراع  -يف ســورا والعــراع 

ننون اما  تبيان اسرتاتيجية التنظيم. تلك االسرتاتيجية الـي مننتـ  أن يصـبح  ـ جل  –احلدود بن البلدين 
املنانة والقو  ليفر  نفس ف كاقوى اجلماعات اإلرهابية املتطرفة الـي عرفهـا التـاريخ اإلسـالم  متفوقـاً علـ  

هـــ ا املبحـــ . ويف املطلـــ  ال ـــاين منـــ  نتنـــاو  التنظـــيم األ . وهـــ ا مـــا ســـنعرج عليـــ  يف املطلـــ  األو  مـــن 
االسرتاتيجية املضـاد  للتنظـيم وسـبل اجناحـ  يف مواجهـة هـ ا اخلطـر املتنـام ، السـيما االسـرتاتيجية الدوليـة 

 الي تقودها الوالات املتحد  األمرينية. 
 املطلب األول: اسرتاتيجية تنظيم "الدولة اإلسالمية "داعش" 

ش السري  وتطور قدرات  العسنرية والتنتينية مـ  النجـاث الـ ي حققـ  يف العـراع إن تنام  تنظيم داع
، يعــود إىل االســرتاتيجيات الــي يعتمــدها التنظــيم منــ  بدايــ  2014يف ح يــران  نينــوىبعــد اجتيــاث  افظــة 

 عليهــا.الـي يسـيطر األراضــ  الـي تف يـد مسـاحة  عــاركسـواء برتكيـ جل علـ  املأتسيسـ  وصـواًل هلـ ا االجتيــاث، 
منافســــو الــــي حّققهــــا  نتصــــارات، واال1125عــــا  قصــــف  مواقــــ  "داعــــش" التحــــالف الــــدويل  زاد ومــــ  

اهلجمـــات غـــري  معتمـــدا  التنظـــيم تنتيناتـــ غـــرّي ، 1125 بدايـــة عـــا م ـــل "جبهـــة النصـــر " منـــ   "داعـــش"
 منها:   اور. وقد بفنيت االسرتاتيجية العامة للتنظيم بشنل عا  عل  عد  اعدائ ضد  ةامل ّطط
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 الرحرك العسكري:  .4
" لــ الو مراحــل  هاميقســتوتشــنل االســاس العســنري يف حتركــات تنظــيم "داعــش" املرســومة، ومينــن 

 :و13ملالتمنن[ وكاآليت -القتا   -البناء 
 أ: البناء

ينـــون  اذ، وترفـــ  شـــعار " البنـــاء مـــن خـــال  املعركـــة " الســـرية هـــ  اســـاس كـــل شـــ ء يف هـــ جل املرحلـــة
التحتيـة  البـا ميئـةشـبنات الرصـد و  وضـ و  اجليـد عـداد العسـنريااللعناصر التنظيم هـو  الرئيسهتما  اال

طري   مينن احلصو  عليها عن.  ري من األسلحة وال خ كبري للمرحلة القادمة الي تتطل  إمتالك كميات  
 جتار السالث و من خال  اإلغار  عل  األرات  العسنرية. 

 ب: ال را 
 تقـــدير ذلـــك لقيـــاد  عـــودوي حتجـــاجاالحركـــة لتـــ امن مـــ  ضـــعف الشـــعور جبـــدوى تبـــدأ ابهـــ جل املرحلـــة 

 النظا . سقاطعالن عن املشروع املسلح الوعند ذاك يبدأ اال. التنظيم
 ج: الرمكني
يشــهد فيهــا اقلــيم معــن اهنيــاراً عســنراً قريبــاً جــدا ويرجــ  ذلــك لتقــدير القيــاد  عــرب زاد   املرحلــة الــي
ومينـن أن يقـو   ـ جل اخلطـو  بعـد أن يعمـل  نرية في  وف  اختيار مسـب  علـ  هـ ا االقلـيم.العمليات العس
دار  املرافــ  واخلــدمات األساســية يف اإلقلــيم أو احملافظــة. كمــا حصــل يف الالزمــة ال تطلبــاتدراســة ألهــم امل

 املوصل.  السيطر  عل عملية 
 "داعشسيطر  "ن" لنرى  هنا طبقت يف عملية ولو تتبعنا تلك املراحل ال الو "البناء، القتا  والتمن

ـــدين واالنبـــار افظـــة نينـــوى و علـــ   التنظـــيم يـــروج هلـــا مـــن خـــال  االعتصـــامات يف  أ، والـــي بـــدصـــالث ال
احملافظات املنتفضة، وحتويل تلك االعتصامات إىل مواجهات مسـلحة ضـد قـوات األمـن العراقيـة، ومـن ح 

 ، وه ا ما توج فعال بسيطر  التنظيم عل  تلك احملافظات. الرتوي  لعملية االجتياث والسيطر  ل 
 عسكري  مركزية مغل ة: هيك   .1

بـن العمليـات  مـ مرحلة تطـورجل العسـنري علـ  عـدد مـن ال وابـت. إذ جيطوا   "نظيم داعش"تاعتمد 
وبــن تلــك الــي تســت دمها  ةغــري الدفولــمــن التطبيقيــة والتنتينــات الــي تســت دمها اجملموعــات العســنرية 

ن ايف العراع، يف حن  "القاعد "تنظيم  يف بداات من  "داعشـ "اجليو  التقليدية. ينب  األسلوب األو  ل
 .اجليش العراق أسلوب  ال اين  ت   عن انضما  ضباط سابقن يف 

ــــن ال ــــاط ب ــــا ً خطــــوط"وبــــن  نظــــا  الســــاب  يف العــــراعويت طــــ  االرتب الصــــدع " تنظــــيم داعــــش" أحي
البعــ ، وبــن خــرب   قــاد  يشــتمل عليهــاالعســنرية واالســرتاتيجية الــي ي ىبــن الــري  دم . وأن الــ"الطائفيــة

و "تنظيم داعش" مي ج مـن تنظيَم الدولة اإلسالمية" أفضليًة ضد خصوم . "اجلهادين امل ضرمن، اعط  
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 آخــر أن تنظــيم "داعــش" لــن يضــعف وال بــن نظــا  الرتاتــي وبــن اهلينـــــــل املؤسســ ، مبعــا حيــ  اهلينليــة
يتاثر ك ريا بفقدان قادت ، ويف الغال  ال يقيم حتالفات م  تنظيمات أخرى، عل  الرغم من انـ  انشـ  مـن 
تنظــيم القاعــد  األ ، إال أن حتالفــ  مــ  التنظيمــات األخــرى المينــن أن يقبلــ  التنظــيم إال االنصــهار حتــت 

 التنظيم إىل م ل ه جل التحالفات يف حالة الشعور ابهل مية العسنرية. مظلت  واآلخ  بتعاليم . وقد يلجا 
تنظــيم داعــش" أن "مــ  ذلــك، رمبــا تنــون هنــاك اســت ناءات يف هــ جل املقاربــة، كتلــك الــي دفعــت قــاد  

يقيمـوا عالقــات ش صــية مــ  قـاد  "جبهــة النصــر " يف ســورا ودفعـتهم إىل نفــس اخلنــدع يف القلمــون ضــد 
دفاع الوط  الي أنشاها النظا  السوري. وكـ لك احلالـة ال انيـة الـي طلـ  داعـش فيهـا ح ب ت وقوات ال

التعاون م  اجليش احلر ه  هد  داعش لفـر  حصـار علـ  مطـار ديـر الـ ور العسـنري يف مطلـ  العـا  
. وكــ لك تــربز قــدر  تنظــيم داعــش علــ  "توزيــ  املهــا  وتقســيم و18مل، لنــن اجلــيش احلــر رفــا ذلــك1125
بــن عناصــرجل مــن الــداخل واخلــارج "املهــاجرين مــن العــرب واملســلمن". وابلــرغم مــن هــ جل االزدواج  االدوار

 وظفيف اآلونة االخري  عل  قياد  التنظيم، إال أن  استطاع أن ي ضباط وبع ين سابقنالتنظيم ، وسيطر  
يف  لعــامل او واإلقليمــ ، و بــن الطــاب  احملل ملالعراقــ  دم ، ويــا اخلــارج، وحيــدد لــ  أدوار ومهــ قــادمن مــنال

 و19مل.هو "اخلالفة اإلسالمية"اطار واحد 
 احلرب الدفاعية .3

علــ  التنظـيم  عمـل، 1126بعـد امتـداد تنظــيم "داعـش" للعـراع واجتياحــ   افظـة املوصـل يف ح يــران/
هـ ا االنتقـا  إىل  عـرب" ن  يقاتل النفـار عـرب جـ ب الغـارات اجلويـة الغربيـة إىل أراضـي ". و  ترسيخ مقولت 

حركـة  تنتيناتـ  امليدانيـة الـي اقتبسـها مـن جمموعـات م ـل "رسـيخ ت "داعـشاسـتطاع "العمليات الدفاعية، 
 طالبان ".

واعاد ، 1126اظهر التنظيم رغبت  يف خو  حرب دفاعية يف العدد األو  من جملة داب  يف ح يران/ 
احلمــــالت " ضــــد  خالهلــــا املســــلمون عــــن أراضــــيهم الــــي دافــــ "معركــــة مــــرج دابــــ  التارريــــة" اىل االذهــــان

. وقد اسـت د  تنظـيم "داعـش" اعـدا  الرهـائن الغـربين كنـوع مـن االسـتف از املتعمـد للغـرب، مـن "الصليبية
أجـــل أ ر  حـــرب دفاعيـــة ضـــدجل وعلـــ  اراضـــي ؛ لنـــ  يـــتمنن مـــن خالهلـــا كســـ  ود املتطـــرفن يف الـــدو  

شـنل عــا ، يف وقـت اســتعد التنظـيم هلـ جل املعركــة بعـدما ابت مقتنعــا األوروبيـة والـدو  العربيــة واالسـالمية ب
 و71ملابن االسرتاتيجية الدولية املضاد  ل  تقتصر عل  الضرابت اجلوبة دون التدخل العسنري املباشر.

 الرمرد املرن    .1
. وغالبـاً الـدفاع عـن املنـاط  الريفيـة يف يركـ  ك ـريان  اال ا، ابملدن تنظيم داعش"اهتما  "عل  الرغم من 
تطبيقــ  األو  يف بغــداد   ا التنتيــكاملنــاط  الريفيــة احمليطــة ابملدينــة. ووجــد هــ بقــو  عــنمــا يــداف  التنظــيم 

                                                        
 مصدر سب  ذكرجل. لينا اخلطي ، -18
 .124ص ،مصدر سب  ذكرجل ،ابو هنية  مد ابو رمان وحسن -19
 مصدر سب  ذكرجل. لينا اخلطي ، -71



 
 

716 

 13 :العدد

 

والرتكيـ  علـ  منـاط  "اح مـة بغـداد". كـ لك احلـا  يف مدينـة الرمـادي.  1113و  1114 خال  االعـوا 
 و72مل
 اال سحاب الركريكي  توسيع املكاسب  .5

التنتينــات يف عملياتــ  العسـنرية، كتلــك الــي شــهدما معــارك التنظــيم يف تنظــيم داعــش" بعــا "يتبـ  
للتحــالف العراقيــة بعــد اهلجمــات املضــاد   دنذ انســح  مــن بعــا املــا .1125النصــف األو  مــن العــا  

وأعاد تنظيم قوات  يف سورا و منـاط  جديـد  يف ليبيـا. وهـ ا  . حوالبيشمركة ،قوات األمن العراقيةالدويل، 
سـيطرت  يف سـورا " الـي تعـد  تع يـ ل "تنظـيم داعـش"الطريـ  أمـا   فـتح -نوعا مـا -االنسحاب التنتين  

النموذج األم ل خلالفت "؛ وذلك الستمرار الصراع يف سورا وتعقـد املشـهد السياسـ ، الـ ي مـن شـان  أن 
زمـــة الســـورية. وابلتـــايل مـــن املمنـــن أن حيـــتفظ التنظـــيم بقـــواجل العســـنرية علـــ  األراضـــ  يطيـــل مـــن عمـــر األ

مديــــدا مســــتمرا لألرضــــ  العراقيــــة وقــــوات األمــــن يف احملافظــــات العراقيــــة شــــنلوا الســــورية ومبقاتليــــ  الــــ ين 
 . و71ملاحلدودية م  سورا

 متوي  تنظيم "داعش" .6
هائلــة  امــواالً  اجملــا  العســنري، بــل أصــبح ميلــك م تقــف قــدرات تنظــيم "داعــش" عنــد اســرتاتيجيت  يف

قــدر  التنظــيم علــ  ادار  علــ  أن التنظــيم  لتتجــاوز التنظيمــات اإلرهابيــة واجلهاديــة اإلســالمية. وهــ ا يــدل
تنظـــيم "داعــش" معظـــم قوتـــ  مـــن أموالـــ  اهلائلـــة الـــي  . وجيمـــ و77ملالعنصــر املهـــم واحليـــوي الدامـــة نشـــاطات  

عمليـــات بيـــ  الـــنفط يف الســـوع  ح بـــدأ مـــن مؤسســـات خرييـــةت متنوعـــةويـــل   مصـــادرجيمعهـــا مـــن خـــال  
 املوظفن.عل  الشاحنات وأصحاب األعما  و  االاتواتالسوداء وفر  

الــ ي االمــر  العــري أثـراء يف اخللــي ولن تنظــيم القاعـد " يعــّو  بشــد  علــ  ممــ"ويف الوقـت الــ ي كــان 
يعتمــــد نظامــــاً معقــــداً يف  "تنظــــيم داعــــش" اال ان،و76ملاخلارجيــــة األمرينيــــة وزار  جــــراءات ال هــــد جعلــــ  

 من خال يتّم  ويل تنظيم "داعش" التمويل، ويلجا يف ك ري من األحيان إىل اسلوب املراوغة واالحتيا . و 
 سورا والعراع.  يف املناط  الي يسيطر عليها يف املتنوعة جمموعة من النشاطات اإلجرامية

"  ي تقــو  بوضــ  اســسالـ تشــنيالت التنظــيم اساســ  اىلدعم بشـنل قــد  الــت النشــاطات جل اال أن هـ
وهنـاك مصـادر أخـرى يعتمـد . و75ملعمليات القتالية م ل روات  املعلمن والعناصر املقاتلة الدولة" و ويل ال
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 .http://goo.gl/YwwtLDللم يد انظر الرابط:  ،1125نيسان/أبريل 
 مصدر سب  ذكرجل. لينا اخلطي ، -71
 .71ص  ،مصدر سب  ذكرجل ،البناء اهلينل  لتنظيم الدولة اإلسالمية ،حسن ابو هنية -77
 مـاثيو ليفيـت، النتــائ  املست لصـة مـن التقريــر السـنوي لــوزار  اخلارجيـة األمرينيـة عــن اإلرهـاب ملاجلـ ء ال ــاينو: تنـام  تنظــيم -76

 ،1125ح يران/يونيــو 29 ،ترمجـة: معهـد واشـنطن لسياسـة الشـرع األدىن ،معهـد واشـنطن لسياسـة الشــرع األدىن ،"الدولـة اإلسـالمية"
http://goo.gl/fhZpMe. 

 28، "معهـــد واشـــنطن لسياســـة الشـــرع االدىن"، كيـــف ميـــّو  إرهــابّيو تنظـــيم "الدولـــة اإلســـالمية" هجمــامم ، مــاثيو ليفيـــت -75
 .http://goo.gl/Mx3WIMت دولية: شبنة معلوما ،1125ال اين/  تشرين
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ر  كبـري  يف عليها التنظيم يف الغرب، كاعتمادجل عل  بعا األعما  اخلريية. وقد أظهر تنظيم "داعش" مها
 مج  اإليرادات.
وابلـرغم ممـا أظهـرجل " .و74مل يـراداتاألراض ، فإن  ينتس  امل يـد مـن االعل  تنظيم سيطر  الوم  توس  

معقـــد، ومـــن كفـــاء  واحرتافيـــة كبـــري  يف التجنيـــد والدعايـــة، ويبايـــة التماســـك  تنظيمـــ التنظـــيم مـــن عمـــل 
الداخل ، إال أن ذلك ال يع  ابلضرور  أن  ال يواجـ  حتـدات حقيقيـة. فمـا يـ ا  التوسـ  النبـري يف عملـ  

يف اـاطر حقيقيـة يف قـدر  التنظـيم علـ  التماسـك والتوسـ   لـ ومهمات  واملنـاط  الـي يسـيطر عليهـا حيمـل 
لضرابت عسنرية كبري ، أو يف حا  جنحت الضغوط األمرينية يف حصارجل اقتصادا وجغرافيا   حا  تعرض

وعلـ  الـرغم مـن قـو  التنظـيم العسـنرية  و73مل.واستن اف  وتبديد جاذبية القو  الي حصـل عليهـا بصـور  كبـري 
. وقـد تضـاعفت هـ جل النقـاط عـد  ، إال أن  يعاين مـن نقـاط ضـعفومهارت  يف مج  األموا  لتغطية نفقات 

اخرتاقهـا و اسـتغال  احلـدود  قـادراً علـ ن  يبق  ا االبعد الضرابت العسنرية الي تلقاها التنظيم يف العراع، 
  .و78ملمنح التنظيم االستفاد  من ه جل ال غرات احلنوماتم  تركيا. وم  ذلك، فإن ضعف 

 اً شرســ اً داعــش". والــي جعلــت منــ  تنظيمــتلــك النقــاط تعــد أبــرز املالمــح االســرتاتيجية لقــو  تنظــيم "
وسهلت عمليات اجتياحـ  لسـورا والعـراع، فضـاًل عـن ان االسـرتاتيجية املفننـة والسياسـات الـي اتبعتهـا 

اجلماعات اجلهاديـة وتنظـيم "داعـش"، وابلتـايل ادت إىل قدر  إىل تع ي   قادت الوالات املتحد  وشركايها
 ت ايــدن ات املتحــد  وتع يــ  دور تنظــيم "داعــش" اإلرهــاي. مــن هنــا، فــإضــعا  احلملــة الــي تقودهــا الــوالا

يف  " ئ  وزير اخلارجية األمرين  توين بليننن"كما وعد   -احلايل يف العراع وسورا  ساراالعتماد عل  امل
جلهود  عارضةمن دون تغيري السياسات الي تؤدي إىل أهدا  مت -يف العاصمة الفرنسية  1125ح يران/

 . و79ملالي يتبعها التنظيم" التنتيناتالعسنري لن تؤدي سوى إىل تفاقم ه ا اخلطا وتع ي  التحالف 
 الدولة اإلسالمية داعش"" املطلب الثاني: االسرتاتيجية املضادة لتنظيم 

هلـا، واسـرتاتيجية معقـد  يف التمويـل  اً كما أشر  أعالجل يتب  تنظيم "داعش" اسرتاتيجية عسنرية اطط
راع ضد اجليو  النظامية، إال أن ذلك ال يعـ   ن التنظـيم ال مينـن ه ميتـ ، فهنـاك الن ـري مـن نقـاط والص

الضعف لدى التنظيم وك ـري مـن املشـاكل الداخليـة، الـي مينـن اسـتغالهلا. وقـد بـدأت تلـك النقـاط تتضـح 
ركة، واجلـــيش العـــري ، وقـــوات احلشـــد الشـــعي والبيشـــمةمـــ  االنتصـــارات الـــي حتققهـــا قـــوات األمـــن العراقيـــ

السوري، واملعارضة السورية، إال أن ذلك ااجـة إىل اسـرتاتيجية عامليـة شـاملة للمنطقـة، السـيما يف الـدو  
 الي تعاين من حالة عد  االستقرار السياس  والتهديد املستمر من قبل التنظيمات اإلرهابية. 

                                                        
 مصدر سب  ذكرجل. ،وأخرون جوي واريك، -74
 .123ص  ،مصدر سب  ذكرجل ، مد ،وحسن ابو هنية  مد ابو رمان -73
معهــد واشــنطن لسياســة "، "لدولــة اإلســالمية: ا ــاً عــن اســرتاتيجية قابلــة للتطبيــ ااحلــرب ضــد تنظــيم "ماينــل آي نشــتات،  -78
 .http://goo.gl/MsoodJشبنة معلومات دولية:  ،1125 يران/يونيو ح25 "،األدىن الشرع
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 . ف م  اقع الصراع يف الشرق األ سط  معاجلره4
تعــد حالــة عــد  االســتقرار الــي يعــاين منهــا الشــرع االوســط ابســتمرار نتيجــة الصــراعات مشــنلة كبــري  

بــن فواعــل املنطقــة ذو الصــبغة أمــا  عمليــة االســتقرار السياســ  واالقتصــادي واجملتمعــ . فالصــراع املســتمر 
  الصدار ، رمبا تتسب  ابالهنيار ، فضالً عن اخلالفات الطائفية والقبلية والعشائرية الي أتيت يف مركالطائفية

. هـ ا الصـراع يفـرز صـراعات عـا بينوو االستعمارية املفروضة تقريبا قبل مائـة  -احلتم  خلريطة ملساينس
أخرى حو  اهلوية األساسية املرجح أن تعاين منها املنطقة عل  األقل خال  العقد املقبل، وال ي قد يهدد 

شنل تنظيم  "داعش" و " القاعد " التهديد االكرب واالوضح واملباشر نظا  الدولة القومية يف املنطقة. وي
هلــــ ا النظـــــا . وملواجهـــــة خطـــــر تنــــام  دور تنظـــــيم داعـــــش والتنظيمـــــات اإلرهابيــــة األخـــــرى، جيـــــ  وضـــــ  

 :و61ملاسرتاتيجية ملنطقة الشرع األوسط، وقد تتوقف تلك االسرتاتيجية عل  عد  عناصر اساسية منها
  الدولة يف الشرع األوسط واحلفاظ علي ، فمـن الناحيـة االسـرتاتيجية فـإن "مركـ   االهتما  بتقوية نظا

التــوازن" احلــرج جملموعــة مــن احلــروب اإلقليميــة هــو نظــا  الدولــة. وهــ ا يعــ  أن تنــون هنــاك شــراكة 
اسرتاتيجية بن دو  املنطقة يف الشرع األوسط ومشا  أفريقيا وبن الدو  العظم ، السـيما الـوالات 

تحـــد  األمرينيـــة. ومـــن املؤكـــد والضـــروري أن تصـــبح كـــل دو  املنطقـــة اك ـــر مشـــوال وتســـا ا وقبـــوال امل
للتعددية، واك ر استعدادا الحرتا  حقوع األقليات وقبو  الدميقراطية، وأن تدف  تلك الدو  ابلتنمية 

 السياسية واالقتصادية يف بلداهنا إىل االما .
 وتسـليط الضـوء علـ   ظيم "داعش" وتقويض  سياسياً وافشال  إعالمياً الرتكي  عل  اهل ائم املتالحقة لتن

 تناقضات . 
  الرتكي  عل  األزمة السورية وحلها سياسياً، مـن خـال  تع يـ  القـوات املعاديـة لتنظـيم "داعـش" وإجيـاد

 البديل الناجح ال ي يتنفل بفظ الن اع واالقتتا  الطائف  املشتعل من  ما يقارب اخلمس سنوات. 
 األمرينــ  يف املنطقــة مــن املمنــن أن يعــ ز االســتقرار يف منطقــة الشــرع األوســط،  -توافــ  اإليــراين ال

وايــران. ومــن شــان هــ ا التوافــ  أن يســهم يف تقــويا تنظــيم  الغــربالســيما بعــد االتفــاع النــووي بــن 
مــن  اً "داعــش" بشــنل كبــري. فالتقــارب األمرينــ  اإليــراين وتقريــ  وجهــات النظــر مينــن أن حيــل ك ــري 

مشــاكل منطقــة الشــرع األوســط، ويســاعد يف أهنــاء تنظــيم "داعــش"، واالحتقــان الطــائف  املتصــاعد 
نتيجة السياسـات الطائفيـة الـي تتبعهـا بعـا دو  املنطقـة؛ ألن هـ ا التقـارب مـن شـان  أن يقـود إىل 

 قة كنل. تقارب إيراين خليج ، مما ينون ل  األثر البال  يف تع ي  األمن واالستقرار يف املنط
  ــــة ــــاابنين ودو  اخللــــي  العــــري ك طــــة إلعــــاد  اإلعمــــار والتنمي تطــــوير العالقــــات مــــ  األوربيــــن والي

 واالستقرار يف مناط  اتلفة من العراع وسورا بعد استعادما من داعش. 

                                                        
 جــيمس جيفــري واخــرون، العناصــر الرئيســة الســرتاتيجية الــوالات املتحــد  يف الشــرع األوســط، ترمجــة: هبــة عبــاس، معهــد -61

 .http://goo.gl/57aMIWشبنة معلومات دولية:  ،1125 ،واشنطن لسياسة الشرع األدىن
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 . احلاجة إىل اسرتاتيجية أمريكية  اضحة يف العراق  سوراي  ربط االحداث بين ما. 1
لعــراع وســورا إىل اســرتاتيجية أك ــر فاعليــة ومشوليــة، ألن احلــرب ضــد تنظــيم "داعــش" حيتــاج كــل مــن ا

المينـــن االســـتمرار بـــ . فالقناعـــة الغربيـــة واألمرينيـــة علـــ  وجـــ  التحديـــد  واقتصـــاداً  اً سياســـي افـــرزت فشـــالً 
، فحس  متم ل بتنظيم "داعش" أو "اإلسالمين املتطرفن" اً وصلت إىل حقيقة إهنا ال حتارب عدو واحد

، وتواجــ  مشــاكل ك ــري  منهــا استشــراء الفســاد و ســوء اإلدار  يف حنومــات اخفقــت ك ــريابــل تتعامــل مــ  
جما  االقتصاد، فضاًل عن الضغوط الدميوغرافية احلاد  الي مـن شـاهنا أن تسـب  مشـاكل العمالـة والتنميـة 

 االقتصادية ح  وان كانوا يف حالة سال .
حنومـة أتخـ  علـ  عاتقهـا كـل التحـدات املعاصـر ، السـيما بعـد االنتهـاء  تربز احلاجـة يف العـراع اىل

مـن طــرد تنظــيم "داعــش"، واحلاجــة هنــا إىل "اسـرتاتيجية شــاملة" مبســاعد  أمرينيــة وغربيــة ســواء يف اعمــار 
الرتكي  عل  اإلصـالث السياسـ  واالقتصـادي والنهـو  ابلواقـ  املعاشـ    املناط  احملرر  وارجاع النازحن أ

ل نســان العراقــ . اذ ان تغييــ  املعاجلــات والرتكيــ  علــ  النجاحــات العســنرية فقــط دون تقــد  سياســ ، 
ســـو  يصـــبح مـــن الصـــع  علـــ  العـــراع احتـــواء الصـــراعات وأعمـــا  العنـــف، الســـيما مـــ  تصـــاعد وتـــري  

 الصراعات اإلقليمية. 
وبغــا النظــر عــن التــدهور الــ ي سيســبب  تنظــيم "داعــش"، لنــن ســيبق  العــراع معتمــدا علــ  الــدعم 

املشنلة النردية يف الشما  والي امتدت إىل تركيا وسورا وإيران. فضال عن ، االيراينالعري، وعل  الدعم 
خالهلــا تــوفري األمــن ويف الوقــت نفســ ، ال مينــن للــوالات املتحــد  دعــم اســرتاتيجية يف العــراع مينــن مــن 

للبالد واستعاد  املناط  الغربية وتوفري نـوع مـن االسـتقرار الـدائم، وتـرتك املنـاط  الغربيـة مـن سـورا خاضـعة 
 . و62مللسيطر  احلركات املتطرفة املعادية

  الســـيما الـــوالات ئـــويفـــرت  أن ينـــون هنـــاك مســـتوى مـــن التواصـــل االســـرتاتيج  بـــن العـــراع وحلفا
نية ال ي يفسر عل  مستوى واس  ويربر و يفسر، أن العراع يتعلم من إخفاقات ، وقبل كل املتحد  األمري

ش ء يد  عل  أن العراع يتج  حنو نقطة معينة يف الوقت الي ستحرر فيـ  املوصـل، ويعـا  قضـية الوقـت 
هنـاك جنــاث ولـن تـنجح اسـرتاتيجية احلـرب ضـد تنظـيم "داعـش" يف العـراع إذا م ينـن . و61ملواملـوارد الالزمـة

ســوري علـــ  املســـتوين السياســـ  املتم ـــل اـــل االزمــة الســـورية والعســـنري املتم ـــل بطـــرد تنظـــيم داعـــش يف 
 .العراع يف ستقرارعد  االتنظيم داعش " من شرع سورا، فسو  يستمر " ابعادسورا؛ ألن  أن م يتم 

                                                        
انتــوين كوردمســان، إنشــاء اســرتاتيجية يف العــراع وســورا ويف احلــرب ضــد داعــش: احلاجــة إىل التغيــري واالســتقامة والشــفافية،  -62
شـــــــــبنة معلومـــــــــات دوليـــــــــة:  ،3/6/2015،(CSIS)مركـــــــــ  الدراســـــــــات االســـــــــرتاتيجية والدوليـــــــــة األمريكـــــــــ  مل ،هبـــــــــ  عبـــــــــاس ترمجـــــــــة

http://goo.gl/Pbqzpo. 
انتــوين كوردمســـان، تصــعيد اوابمـــا يف العــراع: التـــدرج لــيس ابســـرتاتيجية، ترمجــة: هبـــة عبــاس، مركـــ  الدراســات االســـرتاتيجية  -61
 .http://goo.gl/TlT0Evشبنة معلومات دولية:  ،CSIS)، 11/6/2015األمريك  مل والدولية
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اسـرتاتيجية العـراع "، تغيـريىل يف اسـرتاتيجيتها ضـد تنظـيم "داعـش" إااجـة الـوالات املتحـد  ل ا فـان 
ســورا تنظــيم داعــش" يف "ضــد  يف وقــت واحــدإىل خــو  معركــة علــ  جبهتــن  هــدفهاأواًل" ابســرتاتيجية 

 . و67مل. العراعو 

 لرنظيم داعش ايديولوجياً  الرصدي. 3
"األيديولوجية املتطرفة لـ تنظيم داعش" وتبني  للعنف من ج ب انتباجل املاليـن مـن مجيـ  أحنـاء  سرعت

عـــاد  نشـــرها النشـــر أفنــارجل، و  يـــةالعــام. فقـــدر  "داعــش" علـــ  توظيـــف وســائل التواصـــل االجتمــاع  بفعال
 .و66مل".يف جناح  اً أساسي عامالً  كانت،  شنل فوريب

يف تع يــ  جاذبيتــ ، ينمــن واملتطــور الــي يب لــ  "داعــش"  لنبــريا اهلــد  الــرئيس مــن اجلهــد اإلعالمــ 
مـن   من جاذبية تنظيم "داعش" مستمد اً كبري   اً مصداقيت  األيديولوجية، وبناء صورت . ومبا أن جانب صقلو 

حركـــة  علــ  اجلانــ  العســـنري. لــ ا فــان ه ميتـــ  ت بــت انــ اهلالــة الــي يتمتــ   ـــا علــ  أنــ  تنظـــيم ال يفقهــر 
وهلــ ا فجميــ  دو  العــام اليــو  ااجــة إىل أن تفعيــل  اربــة التنظــيم  و65ملمــدمر  وخادعــة.فاشــلة  أيديولوجيــة

النرتونيــاً وحرمانــ  مــن أهــم عناصــر قوتــ  الناعمــة، الــي يوظفهــا مــن خــال  شــبنات التواصــل االجتمــاع  
 وغريها من املواق . 

 . اسرتاتيجية االحرواء الشام 1
االحتـــواء الشـــامل اتيـــة كبـــري  يف احتـــواء تنظـــيم "داعـــش". ومـــد  هـــ جل مينـــن أن تنـــون اســـرتاتيجية 

االسرتاتيجية إىل امل ج بن احلمالت العسنرية وبن اجملهودات السياسية واالقتصادية والدبلوماسية والدينية 
دُّ  اهلادفة إىل اضعا  التنظيم بقدر يظهر التناس  بن دو  املنطقة، السيما تلك الدو  الي يهـددها تقـ

"داعش". وهنا تربز احلاجة إىل اجلهود الدولية يف أحياء دورها كقو  دبلوماسية وسيطة يف حل املشنالت 
السياسية اإلقليمية. "كمـا جيـ  علـ  القـوى النـربى والالعبـن اإلقليميـن، أن يتفقـوا علـ  تشـديد احلظـر 

ــــدورات حدوديــــة مشــــرتك ــــا  ب ــــدويل علــــ  تــــدف  األســــلحة إىل داعــــش، والقي ة، وتــــوفري معــــو ت أك ــــر ال
للمهجرين والالجئن، وتقوية بع ات حفظ السال  التابعة لألمم املتحد  يف الدو  اجملاور  للعراع وسـورا. 
ومــ  أن بعــا هــ جل اآلليــات يتقــاط  مــ  منافحــة اإلرهــاب، فإنــ  جيــ  أن يوظــف يف خدمــة اســرتاتيجية 

 .و64ملموحد  حملاربة عدو أك ر شبًها ابلدولة"

                                                        
 كرجل.مصدر سب  ذ  ،احلرب ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،ماينل آي نشتات -67
 مصدر سب  ذكرجل. ،املست لصة من التقرير السنوي لوزار  اخلارجية األمرينية عن اإلرهاب ماثيو ليفيت، النتائ  -66
 مصدر سب  ذكرجل. ،احلرب ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،ماينل آي نشتات -65
 در سب  ذكرجل.مص ،ملاذا فشلت االسرتاتيجيات الدولية يف القضاء عل  داعش ،اودري كورو كرونن -64
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تنظري  الدولرة اإلسرممية داعرش" فري منطقرة       "المبحث الثالث: مسرتقبل  

 :وسطالشرق اال

قد جـاء بعيـدا عـن الوضـ  السياسـ  صعود تنظيم "الدولة اإلسالمية داعش" ال مينن القو  ان بروز و 
ت وسيلة العنف الـي يتبناهـا كامنـة بصـور  خلـل بنيـوي تشـتمل عليـ  الن ـري مـن اجملتمعـا. فيف دو  املنطقة

 العربية  هيك عن العنف ال ي  ارس  السلطة والعنف الطائف . 
لبيئــات م ــل هــ جل اومــن املهــم النظــر اىل التفنــك االجتمــاع  وحالــة الفــراغ وضــعف انفــاذ القــانون. و 

وقابليــــة الستنســــاخ  وتطبيقــــ  يف العديــــد مــــن  ""الدولــــة اإلســــالميةكـــــ منــــوذج   تشـــنل ارضــــاً خصــــبة لقيــــا 
اجملتمعات، طاملا أن املسارات البديلة مغلقة إىل اآلن. فليست خطور  ه ا التنظيم أن  اجتاز احلدود وأقا   
كيـــاً  عـــابرًا هلـــا ومتوحًشـــا يف ســـلوك  مـــ  اخلصـــو ، بـــل أنـــ  أصـــبح منوذًجـــا للـــوع  الشـــق  الســـلي وحلالـــة 

. كــــ لك المينــــن فهــــم ســــيطر  تنظــــيم الدولــــة علــــ  األر ، إال يف إطــــار و63مللمةاجملتمعــــات العربيــــة واملســــ
التغــريات يف املنطقــة منــ  احلــرب علــ  أفغانســتان والعــراع وصــواًل إىل ال ــورات الشــعبية، فــالتنظيم  ــدد يف 
الفـــراغ الـــ ي خلبفـــ  ضـــعف الدولـــة ويف أجـــواء االســـتبداد بعـــد احـــتال  العـــراع، وكـــ لك احلـــا  مـــ  ال ـــور  

سورية الي حتولت إىل حرب أهلية يف ظل صراع األجند  الدولية واإلقليمية فيها، وتغي  احللو  السلمية ال
  و68ملذلك الصراع. ءهنااالي من شاهنا 

 الدولة اإلسالمية داعش"" املطلب األول: االزمات اإلقليمية والعربية ومستقبل تنظيم 
يف الشــرع  داعــش" تنظــيم "الدولــة اإلســالمية لــن يســتط  الباحــ  عــن االســباب الــي اظهــرت وبــّرزت

 .الي المينن ان تشملها فنر  واحد الهنيارات مصداع التساع ا"داعش" الن ذاك االوسط و 
الـدو  غـري  مـنهنـاك قصـ  اتلفـة  اًمـا. فتـونس مـ اًل، وهـ  فاملغرب العري ووصواًل إىل أورواب، ويف 

خلبف اهنيار نظا  زين العابدين بن عل  ركاًما اجتماعيًّا  . اذابجلند وشنلت رافدا التنظيم ةاحملاذية جلغرافي
ونفسيًّا م يتس  الوقت لدولة "ال ور " أن تستوعب ، فنانت "دولة اخلالفة" بدياًل ووجهة هلجـر  "جهاديـة" 
ـــاك مالمـــح اتلفـــة هـــ جل املـــر ، فهـــم خلـــيط مـــن شـــبان  مريـــر . ويف أورواب يبـــل "اجملاهـــدون" معهـــم مـــن هن

ذ مـن بيـنهم عشـرات اشاابت ال تقتصر مصادرهم عل  جمتمعات الداسبورا املسـلمة يف املـدن األوروبيـة؛ و 
. كــل ذلــك خلــف أزمــات عربيــة داخليــة و69ملاالوروبيــةمــن أصــو  مســيحية، وهــم مبعظمهــم مــن غــري فقــراء 

مية "داعــش"، وخارجيــة، فضــاًل عــن األزمــات اإلقليميــة، وهلــ ا المينــن فهــم مســتقبل تنظــيم الدولــة اإلســال
دون قراء  واضحة ومعاجلة مستدامة لتلك األزمات، الي تولدت من تلك املسببات وغريها؛ ألن مستقبل 

 التنظيم يتوقف بشنل كبري عل  املعاجلة احلقيقية ليس لألزمات فقط وإمنا مسبباما األولية واألساسية.

                                                        
 .5ص ،1126 ،مرك  اجل ير  للدراسات ،"املستقبل،التاثري ،تنظيم الدولة اإلسالمية: النشا "" معت  اخلطي ، وآخرون، -63
 .24ص ،مصدر سب  ذكرجل ،اإلسالمية" البنية الفنرية وتعقيدات الواق  معت  اخلطي ، تنظيم الدولة -68
 .64-65ص  ،1126 ،مرك  اجل ير  ،واللع  خارج جمتم  السوسيولوجيا حاز  األمن، عن داعش وجمتمعاما: -69



 
 

721 

 13 :العدد

 

 أ اًل: األزمة العراقية
.   لــت هــ جل األزمــة يف 7117د  بــل هــ  ازمــات مركبــة منــ  العــا  حــام تنــن األزمــة العراقيــة، أزمــة و 

ري السياس ، يالتغ وطبيعة نتاج، الس املنون  ماهية شنل الدولة العراقية، وإدار  احلنم، ومشنلة اندماج
البع  السابقن من احلنم ال ين حتلوا بروث االنتقا  من العملية السياسية ابنضمامهم إىل قيادات واقصاء 

، والفســــاد السياســــ  واملــــايل، ومشــــنلة األقلــــيم واملركــــ ، حــــل املؤسســــات االمنيــــةماعــــات اإلرهابيــــة، و اجل
، والــي يعــدها الــبعا  هنــا التهديــد شــنلة االكــرب هــ  ازمــة اهلويــة الــي شــنلت اساســاً لصــعود داعــشوامل

 .األكرب للعملية السياسية العراقية
بشــنل كبــري مــن قبــل اجلماعــات اإلرهابيــة لنســ  كــ لك النفــوذ اإليــراين يف العــراع، والــ ي وظــف 

الشباب السنة والتاييد الس  بشنل عا  لتلك اجلماعات حملاربـة احلنومـة. فضـاًل عـن األزمـات السياسـية 
واالقتصادية واالجتماعية املتصاعد  حلد ه جل اللحظة، وتصارع اإلرادات الدولية واإلقليميـة يف العـراع، يف 

وحنومة مرك ية ركينـة. مـن كـل تلـك املشـاكل تظهـر مشـنلة االدمـاج السـ ، ظل بيئة سياسية مشجعة، 
وعــد  االتفــاع الشــيع ، إىل املــأل، والــي   ــل مشــنلة كبــري  أمــا  احلنومــة العراقيــة ورئــيس الــوزراء حيــدر 

 العبادي. 
بغـداد  حـ ا ىل ا، وصـواًل  افظـة نينـوىتنظيم الدولة اإلسـالمية داعـش" علـ  " بعد سيطر الن ري  اكد

رغبة  هناكذا ما كانت ا حاسممر ادار  الدولة انة يف دماج السياس  للعرب السف نن االا، عل  1126عا  
كما كان علي  احلا  يف العقد الساب    -خرى اصبح يع  مر  اندماج اال انحلاع اهل مية ابلتنظيم. غري ايف 

نة املعتـدلن" ممــن كــانوا قــابلن السفــ" نسياســيعــاد  تـدوير الا -الـ ي  يّــ  ابملســاومات السياسـية يف بغــداد 
ة شـنل، وتقويا الغر  من عمليـة اإلنـدماج. مـ  ذلـك، تبـدو امليف السلطتن التشريعية والتنفي يةللعمل 

بشان ماهية الدولة  املنو ت ذاماصفو  بن ك ر تعقيداً. فاخلالفات يف أالسياسية الي يواجهها العراع 
 ع العملية السياسية. و عن اخلالفات االخرى الي تع ةيتَ ا الي يريدوهنا، ال تقل

ازمـة يف العـراع ومشـنلة االنـدماج السياسـ  والـوط  تظهـر يف املقابـل  زمة املنـون السـ وإىل جان  ا
لـرغم مـن اباملسـلحة، والـي يعـدها السـنة التهديـد األكـرب هلـم يف العـراع. و  وظهور الفصـائل املنون الشيع 

ا اهنــال اتنظــيم الدولــة اإلســالمية"، "حــد  بشــنل واضــح يف معارضــتها لفصــائل الشــيعية موَ حــ اب وان االا
تقريبــاً كنظريامــا الســّنية بشــان مــا تعتــربجل التوجهــات املرغوبــة  ذامــامنقســمة يف مــا بينهــا ضــمنياً، وابلشــد  

يـران، اعالقـات مـ  ساسـية حـو  الحدى نقـاط اخلـال  االاسياسياً للدولة العراقية يف املستقبل. وتتمحور 
ضافية يف احتـدا  املنافسـة بـن حـوز  النجـف الدينيـة الشـيعية يف العـراع وحـوز  امر ال ي يتجل  بصور  اال

قم يف إيران عل  األفضـلية يف الفقـ  والسـلطة السياسـية. كمـا تنقسـم السـاحة الشـيعية بشـّد  بشـان احلنـم 
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وقد فاقم ه ا االختال  العسنر ف الشديد   .نةس  للسف ندماج السياال ايت اإلقليم  واملتطلبات الالزمة لال
  و51مل.السياسية العراقية واالح اب رضية مشرتكة للقوىاللسياسة العراقية، ما جيعل من الصع  إجياد 

تنظــيم الدولــة اإلســالمية داعــش" مازقــ  السياســ  أيضــاً. فهــو "دار  العبــادي للمعركــة ضــد اوتنشــف 
ااجة إىل اخّتاذ إجراءات حامسة ضد التنظيم، ليس  ـد  حرمانـ  مـن فرصـة تع يـ  سـيطرت  علـ  املاليـن 

، واسـتعاد  مصـداقّية املؤسسـة العسـنرية، ايضـا ظهـار سـلطت  الش صـيةفحس ، بـل ال السنانمن أهل 
الفصـائل  ربّز، يـفاملؤسسـة العسـنريةعـد  جاه يـة  اال انولـة يف نظـر اجلمهـور. الدمؤسسات وإعاد  أتهيل 

. فضاًل عن املازع والضغط ال ي يدات  و52ملن هلا الفضل يف التحركالشيعية املسلحة، ما يتيح هلا ال عم اب
هم معــايري عاليــة  دفعــوا مثنــاً ابهظــاً يف العــراع، وابلتــايل فــإن لــدينمــرينيمــن قبــل اإلدار  األمرينيــة؛ ألن اال

 حو  الشنل ال ي جي  أن تظهر ب  الدولة العراقية. 
هــ جل الدولــة الــي يريــدها األمرينــان أن تنــون غــري مســتقلة كليــا عــنهم، وبعيــدجل عــن النفــوذ والســيطر  

ن حنومة قوية وفاعلة إقليمياً، وغري خاضعة ل راد  اإلقليمية، وأن تتس  جلمي  اإليرانية والعربية، وأن تنوّ 
العراقين مب تلف منو ت  الدينية والقومية والعرقية. أمـا اليـو  فمـن يسـيطر علـ  املشـهد السياسـ  العراقـ  
هــ  إيــران، وهلــ ا فــالوالات املتحــد  غــري مســتعدجل عــن الت لــ  عــن العــراع لصــاحل إيــران او غريهــا حــ  لــو 

ن احلنومــة العراقيــة م تلتــ   اســتدع  األمــر التــدخل الــربي. وهــ ا ســيقود  إىل مشــنلة وأزمــات اخــرى؛ أل
ابلعديـد مـن تلـك املعــايري الـي تريـدها الـوالات املتحــد . وقـد   لـت خيبـة األمــل األمرينيـة يف العـراع مــن 
عــد  عمــل الشــيعة والعــرب الســنة واألكــراد واملســيحين والرتكمــان والعديــد مــن اجملموعــات العرقيــة والدينيــة 

جعلهــم مشــتتن بــن اإلراد  الداخليــة الركينــة واإلراد  اخلارجيــة  األخــرى مجــيعهم مــ  بعضــهم الــبعا، ممــا
 .و51ملاملتنف   بشنل كبري بن تلك اجلماعات

إذاً، األزمــة يف العــراع، أزمــة مركبــة ابلفعــل ومتشــعب ، ومتعــدد  األطــرا ، وليســت هــ  ازمــة يف أدار  
قليميـة. وأن عمليـة التقـارب بـن احلنم فقط، بل ه  أزمة سياسـية واقتصـادية، أزمـة صـراع إرادات دوليـة إ

األطرا  السياسية العراقية تبدو معقدجل يف ظل تصـاعد حـد  الصـراعات واالخـتال  بـن تلـك األطـرا . 
عــد  وجـــود توافـــ  يف الــرأي بـــن اجلماعــات امل تلفـــة يف العــراع بشـــان هينليـــة  هـــ وأهــم تلـــك املعوقــات 

اهيــة "الفيدراليــة". وغيــاب التوافــ  الــوط  الــ ي الدولــة. ويرجــ  ذلــك ج ئيــا إىل تفســريات اتلفــة حــو  م
تــــؤمن فيـــــ  مجيــــ  الطوائـــــف، وأن تنــــون هنـــــاك مســــاوا  يف الوصـــــو  إىل الســــلطة وقواعـــــد اللعبــــة بشـــــنل 

                                                        
، للشــــرع االوســــط مركــــ  كــــارنيغ  "،الســــنة األوىل حليــــدر العبــــادي يف احلنــــم: مــــا اآلفــــاع احملتملــــة للعــــراع "ي يــــد صــــاي ،  -51

 .http://goo.gl/vAfvr6شبنة معلومات دولية:  ،1125 /ايلو 21
 نفس . املصدر -52
للم يـد انظر:،روبــرت إس فــورد. وجــيمس جيفــري، التصــر  اآلن مينـن أن يعنــس مســار اســتيالء إيــران و تنظــيم "داعــش"  -51

شـبنة ،1125ال ـاين/نوفمرب  تشـرين 1 ،الناشر: معهد واشـنطن لسياسـة الشـرع األدىن ،ترمجة: معهد واشنطن ،السلطة يف العراع عل 
 .http://goo.gl/TkPYldمعلومات دولية: 
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. كــل تلــك األزمــات ختلــ  فراغــات سياســية وطائفيــة  نــن تنظــيم داعــش والتنظيمــات اإلرهابيــة و57ملواضــح
 استغالهلا.  من األخرى

 سوريةاث يًا: األزمة ال
حـــدً  يـــدف  علـــ  التفـــاي  بـــال  1121عـــا  آواخـــر تـــونس  يف الشـــعبيةانـــدالع االحتجاجـــات  شـــنل
بعـــد مـــرور ثـــالو و  ، اال انـــ "الربيـــ  العـــري"اً احتفـــاء يطلقـــوا عليـــ للجميـــ  أن  بـــررتفـــاي  وهـــ ا الشـــك. 

هلـا أن تسـري م ينـون يـفراد سـارت األحـداو يف اجتـاجل  اذ .تفـاي ابالمنان التمسك  ـ ا السنوات، م يعد 
جنحــت مصــر ويف  .املســار الصــحيح عمــل لضــمان وضــ  حرجــة االحتجــاج يففباســت ناء تــونس الــي ت. فيــ 

امــا ليبيــا فقــد  .1127يف  ــوز ابلــرئيس  مــد مرســ  عســنرا  ةطاحــاالاملضــاد  بفضــل  حركــة االحتجــاج
وهنـاك أمـل  حيـ  مصـاحل االطـرا  دخلت يف مستنق  الصراع السياس  والعسنري املعقد وامل تلف من

 . ضعيف يف ترتي  االوضاع واحال  السال 
"  بســهولة م هلــة، وســيطروا علــ  العاصــمة احلوثين فــ تعقيــدا عــن ســابقاما.ال تقــل فاهنــا الــيمن امــا 

النفصـا . ا جتـاجلآلخر ينشـط احلـراك اجلنـوي وان احل بن، و تنظيم القاعد  " حيافظ عل  قوت  ابحلد االدىن
ت حتـاالحتجاجـات فقـد انـدثرت  امـا يف سـورااليمنية وسط ه جل األجـواء املعتمـة.  ذابت االحتجاجاتو 

تنظيم الدولة اإلسالمية داعش" من " . تلك احلرب الي ب غ واالطرا  غبار حالة حرب متعدد  اجلبهات
غطــت علــ  تــداعيات دوليــة بعيــد  املــدى، ظهــرت بــ لك و . و56ملهلــا واقعهــا املرعــ قلبهــا، كقــو  عســنرية 

دفــ  ابلــوالات املتحــد  إىل   يــ  أجنــد  سياســتها اخلارجيــة الــي   الــ ي . االمــرزمــة يف العــراعاال تــداعيات
كانت تعط  األولوية لتغيري نظا  األسد قبل أن تظهر " الدولـة اإلسـالمية "داعـش" وتسـتويل علـ  أجـ اء 

 .و55ملالعام كل  واسعة من مساحة سورا وحتت أنظار
كما هو حا  األزمة يف العراع فقد حتولت األزمة يف سورا إىل أزمة مركبة ومتشعبة ومتعدد  األطرا  
وعلـ  مايبــدو  ن احلــرب يف ســورا تــدار ابلوكالــة، بـن إرادات دوليــة وإقليميــة، وقــد تنــون تلــك اإلرادات 

ومبـوازا  ذلـك، ال تريـد الـدو   .أوراقـ  ه  من دعمت وتدعم داعش؛ لن  ال يتسا لنظا  بشار تصحيح
عــن الســلطة أن جتعــل احلــرب حــرب مفتوحــة ضــد تنظــيم  ة االســدوتنحيــنظــا  االســد الــي تــدعم اســقاط 

ك لك يستقوي   أ"داعش" ال ي استقوى نتيجة تلك اخلالفات، وغا النظر عن نظا  االسد. وال ي بد
يما بعـــد اســـتهد  القـــار  األوروبيـــة  جماتـــ  نتيجـــة التحالفـــات والتحشـــيدات الدوليـــة ضـــد التنظـــيم الســـ

 للقار  العجوز.  اً حقيقي اً اإلرهابية، وأصبح يشنل مديد

                                                        
 ،275حتوالت الشرع األوسط، ترمجة مؤيد جبار، مرك  الدراسات االسـرتاتيجية، جامعـة كـربالء، العـدد ،ملجمموعة ابح نو -57

 .25، ص1125  االااو العاملية، نشر  العراع يف مراك
 النشــا ، طــارع ع مــان، مفارقــات داعــش: اآلمــا  السياســية الــي خابــت، جمموعــة اــوو بعنــوان، تنظــيم الدولــة االســالمية: -56

 .54-55ص ،1126 ،مرك  اجل ير  للدراسات ،املستقبل ،التاثري
 .93ص ،سب  ذكرجل عبد الباري عطوان، مصدر -55
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قليم  يف سورا زاد من عملية اجل ب لن ـري مـن املتطـرفن إىل سـورا  ه ا اخلال  والصراع الدويل واإل 
ســــتقبل تنظــــيم "الدولــــة لتلــــك اجلماعــــات اإلرهابيــــة. وهلــــ ا فــــان م اً والعــــراع، حــــ  جعــــل ســــورا مســــتنقع

دد ويقو  عسنراً من خال  أهناء احلرب يف   سورا.اإلسالمية "داعش" من املمنن أن حيف
 صراع االرادات الد لية  االقليمية يف الشرق اال سطاثلثًا: ازمة 

اضا  التدخل الروس  يف سورا أزمة جديد  إىل أزمات منطقة الشرع األوسط املشتعلة. روسيا الي 
حلمايــة نظــا  بشـار االســد واالبقــاء علـ  مصــاحلها احليويــة يف سـورا مــ  بقــاء النظـا  حتــت غطــاء  تـدخلت

 اربـــة تنظـــيم "داعـــش" قـــد خلقـــت أزمـــة متعـــدد  األطـــرا  يف املنطقـــة بـــن روســـيا وإيـــران "حلفـــاء النظـــا  
وقـد ادى هـ ا  السوري" من جهة، وبن الوالات املتحد  األمرينية وحلفائها يف املنطقة من جهة اخرى.

التــدخل إىل تــوتر العالقــات بــن روســيا والــوالات املتحــد  وعــدد مــن دو  املنطقــة الــي تنــافح مــن أجــل 
منـ  ثالثـة  اً وتصـعيد اً اسقاط نظا  االسد، السيما النظا  الرتك . إذ شهدت العالقة بن روسيا وتركيا توتر 

شنل قاط . ه ا التوتر تصاعد إىل حد فر  أشهر، أي بعد تدخل روسيا يف سورا، والي رفضت  تركيا ب
العقـوابت االقتصـادية والسـياحية والعسـنرية والراضـية؛ نتيجــة اسـقاط املقـاتالت الرتكيـة لطـائر  روسـة يــو  

. ه ا التصعيد من شان  أن يشتت اجلهـود الدوليـة ضـد تنظـيم "الدولـة 1125تشرين ال اين/  16ال ال ء 
كيا تعد من اك ر الدو  الداعمة للتنظيم، سواء بتسهيل اجراءات دخـو  اإلسالمية داعش" السيما وأن تر 

املتطــرفن إىل ســورا أو الــدعم االقتصــادي الــ ي يتلقــاجل جــراء شــراء الــنفط املهــرب مــن قبــل النظــا  الرتكــ . 
وســيجعل تركيــا تعــ   عــن مواجهــة تنظــيم "داعــش" بشــنل قطعــ ؛ لنــ  تســتن   روســيا وحلفاءهــا مــن 

ت والفصـــائل املســـلحة املنضـــوية حتـــت لـــواء إيـــران عســـنرا واقتصـــادا عـــن طريـــ  ذلـــك  اإليـــرانين وحـــ ب
وك لك لن  ال تفتح تركيا جبهتن يف عملية الصراع، ، ن السلطةعالدعم، أو الت ل  عن االسد وتنحيت  

جبهـــة حـــ ب العمـــا  النردســـتاين، وجبهـــة داعـــش، وهـــ ا ابلتاكيـــد ســـي يد مـــن حالـــة التصـــاعد يف األزمـــة 
لسورية والتطر  وهجر  املتطرفن من أورواب إىل سورا والعراع يف ظل الصراع الدويل واإلقليم  بـن تلـك ا

 الدو ، ويضيف صراع طائف  جديد إىل صراعات منطقة الشرع األوسط. 
 رابعًا: األزمة العربية 

احلي ــة يف املنطقــة يهــد  ابلدرجــة االســاس اىل اذابــة نظــا  الدولــة القوميــة تنظــيم داعــش" " ظهــر انيب
دولة اخلالفة اإلسـالمية"  لهـا. وبينمـا هـ  تعلـن ويناصبها العداء سعيا من  اىل ازالة حدود الدولة لتحل "

وبينمـا يعـار  التنظـيم نظـا  الدولـة احلدي ـة اال انـ  يسـري علـ  هنجهـا مـن عن عداء نشط للدولة احلدي ة، 
 ه جل املفارقة  هو مضمون ماولنن  حي  تشنيل املؤسسات وه جل مفارقة كبري 

دولـــة "قـــرار احلـــرب هـــ  ل الفاقـــد العربيـــة. فالدولـــة  نظـــا  الدولـــة يف املنطقـــةعـــن هشاشـــة  تعـــرب املفارقـــة
العربية الي خلفهـا االسـتعمار، هـ  يف املنطقة لدولة القطرية فا ة.شرعيتفتقد لعنصر السياسيًّا، و " مبتسر  

ـــ ا فـــدولـــة ال ينطبـــ  عليهـــا تصـــور السياســـ  ـــ  بـــن العـــدو . ل ان نظـــا  الدولـــة هـــ ا غـــري قـــادر علـــ  التميي
 . والصدي 
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 مبــدأميتافي يقيــة، ك بــاد تنظــيم الدولــة اإلســالمية داعــش" يف  ييــ جل بــن الصــدي  والعــدو مبيتمســك "
الدولة نظا  عن خيبة أمل  املفارقة تعرب ه جلو  .مفارقة يست دمها التنظيم كدولة ضد الدولةوه جل  .التنفري
بسب  حالة التبعية الي خلقتها الدو  العربية ألنفسها جتاجل الغرب،  و54مليف حتقي  جوهرجل السياس ،العربية 

وأمنها املستورد، فضاًل عن التباعد والتقاط  بن الدو  العربية، وفقر صـان  القـرار العـري واالنظمـة القبليـة 
  .الدو الي حتنم تلك 

عـرب ، للمنـو ت واجملتمعـات، عـابرًا فـاعاًل اقليميـا نونـ اإلسالمية" بتنظيم الدولة "وهل ا يرتبط صعود 
النفــــوذ اإليــــراين، والفــــراغ  العربيــــة بســــب  توســــ الن عــــة الطائفيــــة يف املنطقــــة  هــــو عــــاملن رئيســــن: األو :

ـــ رقيـــة يف كــل مـــن العـــراع العدينيـــة و الطائفيــة و الالصـــراعات الداخليـــة علــ  أســـس  تفجــرّ ، و السياســ  السف
االحتجــاج  حركــة وقمــ  اكمــة الســلطوية، وال ــاين: سياســات األنظمــة احلوبعــا الشــ ء يف مصــر اوســور 

ذو الصــبغة  يــرانافضــاًل عــن الصــراع الطــائف  الــدائر يف املنطقــة بــن اململنــة العربيــة الســعودية و  .الســلم 
ت الدولتان، منفردتن . وح  لو حترك"، وهل ا ال تتحرك بفاعلية ملواجهة "الدولة اإلسالمية داعشالطائفية

يف ظهـور  اً مباشـر  اً . و ـ ا تنـون األزمـة العربيـة سـببو53ملأو جمتمعتن، فقـد تنـون هـ جل اخلطـو  متـاخر  جـداً 
تنظيم "داعش"، وال سبيل هل مية التنظيم االرهاي مام تسـاعد الـدو  العربيـة يف تطـوير نفسـها واخلـروج مـن 

ل العري املشرتك؛ لتقويا مستقبل تنظيم "داعش" والتدخالت ه جل البوتقة، وتفعيل التواجد العري والعم
 . اخلارجية

 كون السي ةامسًا: ازمة امل
بعــا  ميــل، و 1117مـ  صــعود الن عــات الطائفيــة املتبادلـة، وتبــد  نظــا  احلنــم يف العـراع بعــد العــا  

الطـــر  الســـ  يف تشضـــ  حنــو طهـــران، بوصـــفها مركــ  ال قـــل اإلقليمـــ  هلــا، و  "القــوى السياســـية الشـــيعية"
ومديـد ، ثالثـة جمتمعـات رئيسـة ملالعـراع وسـورا ولبنـانو ابلفراغ السياس  وفقـدان الـدورشعور ال، و املعادلة

. والصـــراعات األهليـــة يف و58ملبـــدياًل ملقاومـــة فعالـــة  امســـارً كـــان صـــعود التنظـــيم عميـــ  هلويتهـــا ومصـــاحلها؛  
ات اهلويـــة الســـنية مقابـــل الشـــيعة واملتطـــرفن منطقـــة الشـــرع األوســـط الوجـــود هلـــا بصـــور  منع لـــة. فصـــراع

اجلهادين مقابل اجلهات احلنومية واإلسال  السياس  مقابل العلمانين وما إىل ذلك كلها عوامل تساهم 
يف الفوض  وعد  االسـتقرار الـي جتتـاث املنطقـة حاليـا، يف حـن يشـري الـبعا إىل هـ جل الن اعـات اجلماعيـة  

 .و59مل، وه جل االنقسامات موجود  لبعا الوقت"ك طوط تصدع ملشاكل املنطقة
منــ  حركــة بقـاء تنظــيم "داعـش". ف دوا لــ تشــنل ارضـاً خصــبةً البيئــة اإلقليميـة  فــانذلـك،  عـالو  علــ 
ملقومــات عيفة وفاشــلة تفتقــر ضــ تتســم املنطقــة علــ  حنــو مت ايــد  هنــا، 1122الشــعبية عــا   االحتجاجــات

                                                        
 .58-53-ص ،مصدر سب  ذكرجل طارع ع مان، -54
 .129ص  ،مصدر سب  ذكرجل ،عبد الباري عطوان -53
 .171ص ،مصدر سب  ذكرجل ،ابو هنية  مد ابو رمان وحسن -58
 .25ص ،مصدر سب  ذكرجل ،الشرع األوسط جمموعة ابح ن، حتوالت -59
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احلنومــات كمــا يف شــرع منــاط  ال ختضــ  لســيطر   عــن ظهــورالقضــاء علــ  التنظيمــات االرهابيــة، فضــال 
الوضــ  الــراهن  "سياســات اجملمــوع الصــفريســورا وغــرب العــراع ومشــا  مصــر وغريهــا. كــ لك جنــم عــن "
كـ لك يـرى الـبعا ان املنـون السـ  . و41ملاملتضمن طموث ون وع " السنان السنة" وتطلعامم يف املنطقة

مبـن فـيهم البع يـون السـابقون  -القـومين العـراقين  مات وان بعـامتشض  وغـري موحـد ويعـاين مـن انقسـا
دور أهــل " ســموجليشــعرون ابلضــغينة جتــاجل خســار  مــا ي -بــن املعــادين للعمليــة السياســية العراقيــة هــم مــن 

. كــ لك احلــا  ابلنســبة للموقــف الســ  العــري جتــاجل حنومــة العــراع و42مل "الســّنة التــارر  يف قيــاد  العــراع
البيئـة العربيـة والسـاحة السـنية بشـنل عـا  داعمـن ومؤيـدين للتطـر  وللتنظيمـات الـي تتغلــل  الـ ي جيعـل

ـــة "   ســـم اجلهـــاد، ومنقســـمة سياســـياً بـــن منتفعـــن وغـــري منتفعـــن مـــن ســـوء الوضـــ  وســـيطر  تنظـــيم الدول
يف  اإلســـالمية داعـــش"، والــــبعا يـــرى بتلـــك التنظيمــــات اإلرهابيـــة جـــدار صــــد ومقاومـــة للنفـــوذ اإليــــراين

 .املنطقة
ازمـة املنـون السـ . ويف حـا  ل لك تبق  نقطة الضعف اجلوهرية يف اسرتاتيجية مواجهـة التنظـيم هـ  

عد  توصل اطرا  املنون الس  اىل حلو  ح  لو كانـت ج ئيـة فـان ه ميـة التنظـيم ستنشـف عـن حالـة 
 تصـاعد بية حقيقيـة بـلمن الضعف والفشل يف املناط  الي يسيطر عليهـا وهـ  ليسـت خيـارات سـنية شـع

تنظـــيم "الدولـــة " مواجهـــةاإلدار  األمريكيـــة أن  ومـــ  ادراكالشـــعور ابلقلـــ  والرعـــ  مـــن الظـــرو  الراهنـــة. 
تصــورًا بعيــد لــ ا وضــعت بعــاد العســنرية مــ  االبعــاد السياســية، االبفعــل  ــازج اإلســالمية" عمليــة معقــد ؛ 

. لـ لك والعـراع يف سـورا املنون الس و  "داعشتنظيم "فك التشابك بن باملدى يربط التقد  العسنري 
احلا  يف سورا وك لك  السنية.أبناء العشائر  ستيعاب"احلرس الوط " يف العراع ال بتشنيلجرى التفنري 

. واحلــدي  اليــو  عــن نشــر قــوات أمرينيــة خاصــة علــ  و41"ملاألمــر تــدري  عناصــر اجلــيش احلــر يف ســورا
 قاتلة تنظيم "داعش".األر ، وتشنيل قوات عربية سنية مل

وعليــ  المينــن مواجهــة تنظــيم " الدولــة اإلســالمية داعــش" وتقــويا مســتقبل  السياســ  واأليــديولوج  
والعسنري مبع   عن إجياد حل لنل تلك األزمات الي تضرب املنطقة، وختل  الـوالات املتحـد  والغـرب 

ت مشـرتكة واهـدا  عامـة مينـن أن عن سياسة اجملموع الصفري، والعمل بشنل جـدي علـ  اجيـاد ارضـيا
 تقود عملية االستقرار وحل كل تلك االزمات. 

 املطلب الثاني: التحالفات الدولية ومستقبل تنظيم "الدولة اإلسالمية "داعش"
علــ  اجلهــود الدوليــة ضــدجل واملتم لــة  "تنظــيم داعــشعتمــدها "الــي ي املنظومــة الفنريــةمســتقبل  يتوقــف

، والتحـــالف الروســـ  االيـــراين الـــ ي يقـــد  الـــدعم لنظـــا  1126تشـــنل يف آب/ابلتحـــالف الـــدويل الـــ ي 
مســتوى النجــاث يف احملافظــة علــ  مفهــو  الدولــة كــ لك مســتقبل التنظــيم يتوقــف علــ  . االســد يف ســورا

ن ملستقبل التنظيم يف ظـل املعطيـات لـي مت مناقشـتها االقومية يف الشرع االوسط وحدودها. وهناك مشهد
                                                        

 مصدر سب  ذكرجل. "،احلرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ا اً عن اسرتاتيجية قابلة للتطبي " ماينل آي نشتات، -41
 مصدر سب  ذكرجل. "،حليدر العبادي يف احلنم: ما اآلفاع احملتملة للعراع  السنة األوىل"ي يد صاي ،  -42
 .171ص ،مصدر سب  ذكرجل ،ابو هنية  مد ابو رمان وحسن -41
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  مشـــهد حتجـــيم وتقـــويا تنظـــيم داعـــش ومشـــهد جنـــا  داعـــش مـــن احلـــرب املســـتعرجل ضـــد  يف اعـــالجل وهـــ
وصعودجل كفاعل سياس  يسيطر عل  ج ء من االر  تسمح التوافقات الدولية بتواجد ، وسنعر  ه ين 

 املشهدين بش ء من التفصيل:
 مش د حتجيم  ت ويض تنظيم داعش: .4

ـــ انوهـــ ا املشـــهد هـــو األقـــرب للتحقـــ  وهـــو  هـــ   وســـينون مســـتقبل  أشـــب  التنظـــيم أو يف  دد حجـــمحيف
 وسينون حركة جهادية عل  الصعيد االيديولوج . طالبان تنظيميًّا ستقبل حركةمب

 اطـاراجلهادية عموًما ومنهـا تنظـيم داعـش يف  ض  املنظومات الفنرية للحركاتوف  ه ا املشهد ست 
مـن  أعل  مستوات اإلشباع بل التنظيم اجلهادية يف مصر وليبيا. ألن  حصل م  احلركاتاملراجعات كما 

ابجتـاجل كانـت الشـعوب العربيـة تتجـ    مرحلة ، يفاالفنار الي غرستها "تنظيمات جهادية" اخرى كالقاعد 
الـي بلغـت  يظهر يف اجتاجل معاكس ملـا جـاءت بـ  االحتجاجـاتداعش  بدأ وبعبار  اخرى. االف للتنظيم

 وصو  اإلخوان املسلمن إىل احلنم.  م  والتح يرقمة الفنر اإلرجائ  واجلهم " "
صــراع قــد بــدأت هــ جل املرحلــة ابلفعــل. فهنــاك مــن النهايــة. و فنــاك مــ  ذلــك الســبيل امــا  التنظــيم لل

اعالمــ  وعســنري بــن تنظيم "القاعــد " و" داعــش" وصــراعات " اجلهــادين" ضــد اعــدائهم، فضــال عــن 
 .بعضهم البعا التضاد بن

 صعود داعش:مش د  .1
التنظـيم  يتجـاوز، أن "احتمـا  البجعـة السـوداء"أو مـا يفسـمب   ،-بعيد املنا  وهو  -االحتما  اآلخر 

وتسـتمر " دولـة اخلالفـة" كجـ ء مـن خـرائط جديـد  أو أن تسـمح التـواز ت خطور  احلـرب املسـتعرجل ضـدجل 
لننها  "الصعيد الداخل دولة لنموذج سلف  أك ر رادينالية عل  "حينها  صبحستو اإلقليمية والدولية  ا. 

الطائف  املوازن إليران  الندقادر  عل  التعايش م  النظا  الدويل وشروط  وتؤدي بعا أغراض  وقد ينون 
ــا نســبيًّا.  ه ب املمارســات السياســية ســلوكياماعلــ  الصــعيد األيــديولوج . وعنــدها ســت لتنــون أقــل تطرًف

 .و47مل
أدبيات "واس   تنظيم داعش"،" املنطقة، السيما وأن وهل ا قد يتطور التنظيم إىل فاعل سياس  يف 

وهــ  كيــا ت  Non-state actors "الفــاعلن مــن غــري الــدو  ســ  علــ  مايســم  "، حي"علــم السياســة
 و46مل وتتسم اباليت: تنافس وتنازع احلنومات عل  الفعل السياس 

  ميتلك هينل قيادي،  تنظيم كيان 

  جغرافيًّا،  املتواجد فيهان الدولة وض  مستقل عيتمت  بو 

 مي ل مجاعة معينة إثنية أو طائفية أو أيديولوجية،  ه ا النيان 

                                                        
شــقري، شـــفي ، اجلــ ور األيديولوجيـــة لتنظــيم الدولـــة اإلســـالمية، جمموعــة اـــوو بعنــوان، تنظـــيم الدولــة االســـالمية: النشـــا ،  -47
 .18-13ص  ،1126 ،مرك  اجل ير  للدراسات ،املستقبل التاثري،

 .59-58-ص ،ذكرجل طارع ع مان، مصدر سب  -46
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  والتاثري يف الوض  السياس  للدولة السيما عل  الصعيد  ولدي  القو  عل  حتقيقهاأهدا  سياسية  ل
 اخلارج .

السيناريو األك ر ترجيحاً هو تنظيم "داعش"، مينن القو   ن ل املستقبليةيف ضوء ه جل السيناريوهات 
سيناريو التحجيم واالحتواء ومن ح ال وا ، أي ازالة التنظـيم مـن الرقـ  اجلغرافيـة الـي يسـيطر عليهـا وإهنـاءجل 
بشــنل فعلــ ، ولــيس احتــواءجل كمــا يــرجح الــرئيس األمرينــ  أوابمــا ابســرتاتيجية االحتــواء لــداعش، الســيما 

ــــي تعرضــــت هلــــا اإلدار  ا ــــروس لعقــــم تلــــك بعــــد الضــــغوط ال ــــدخل الروســــ ، وكشــــف ال ــــة بعــــد الت ألمريني
 االسرتاتيجية وتواطؤها بشنل أو  خر م  تنظيم "داعش".

وقـــد ازدادت تلـــك الضـــغوط مـــ  ت ايـــد اهلجمـــات اإلرهابيـــة الـــي ضـــربت القـــار  األوروبيـــة يف ابريـــس، 
  هــد  واحــد وهــو  اربــة وكســ  فرنســا لقــرار جملــس األمــن حملاربــة التنظــيم، وتوحــد اجملموعــة الدوليــة علــ

جل. وت ايـــد عـــدد املتطـــرفن األوروبيـــن املنضـــمن لتنظـــيم "داعـــش"، فضـــاًل عـــن مديـــد التنظـــيم ي هنـــااالتنظـــيم و 
ها، وامل او  من جناث التنظيم يف احنـا  قبضـت  علـ  بعـا الـدو  ئللمصاحل األمرينية يف املنطقة وحلفا

هنـاك سياسـة حتالفـات دوليـة  نذالقوميـة يف املنطقـة والعـام. وإقامة دولة اخلالفة، املهـدد  ملسـتقبل الدولـة ا
وإقليمية حملاربة تنظيم "داعش"، وأبرز ه جل التحالفات هو التحالف الدويل بقياد  الوالات املتحد  ال ي 

ملقاتلة التنظيم، وال ي وس  مؤخراً بعد هجمات ابريس وقرار جملس األمن، ويضم  1126تشنل يف أب/
و  أوروبيـــة فاعلـــة م ـــل فرنســـا وبريطانيـــا واملانيـــا ودو  عربيـــة وخليجيـــة م ـــل األردن ودو  هـــ ا التحـــالف د

اخللي . وأيضاً هناك التحالف الروس  اإليراين ال ي يضم روسيا وإيران إىل جان  اجليش السوري وح ب 
و ، اتلـف يف ت والفصائل الشيعية املسلحة املنضوية حتت لـواء إيـران. يعـ  هنـاك خلـيط متعـدد مـن الـد

التوجهات االسرتاتيجية والسياسية. ولنل دولـة مـن تلـك الـدو  اجنـد  واهـدا  ومصـاحل يف هـ جل احلـرب 
ضد تنظيم "داعش. وعلي  سنعرج إىل بعا من تلك االجند  واالهدا  الدولية واإلقليمية الي من شاهنا 

الهلـــا علـــ  مســـتقبل ظاالهـــدا  بأن تســاعد يف عمليـــة تطـــور التنظـــيم، وابلتاكيـــد ســـتلق  تلــك االجنـــد  و 
 احلرب ضد التنظيمات اإلرهابية بشنل عا ، ومستقبل تنظيم "داعش" بشنل خاص. 

 أواًل: الوالات املتحد  األمرينية
الـــرئيس أوابمـــا إىل البيـــت األبـــيا، وتطبيـــ  اســـرتاتيجيت  يف الشـــرع  وصـــو بعـــد ثـــالو ســـنوات مـــن 

تنظيم اجلواب هو صعود واشنطن يف العراع وسورا   ذا جنتااألوسط، املتم لة بـ "القياد  من اخللف"، م
 "الدولة اإلسالمية "داعش".

ــ  يف داخـــل الــوالات املتحــد   مـــن ابح ــن وسياســين النتقــاداتا   هــ ك ــري  خارجهــا للسياســـة و توجب
نظـــا  حجـــا  واشـــنطن عـــن التـــدخل جبديـــة إلســـقاط ا ن  ؤكـــداالمريكيـــة جتـــاجل االزمـــة الســـورية والعـــراع. وت

العام،  اىل منان ج ب "للجهادين" حو الوقت  مبرورسورا  علجل فتح الطري  واسعااألسد، هو ال ي 
 نهاية.التنظيم الدولة اإلسالمية"داعش" يف "ومن ح صعود 
تحــالف "ال عنــوان هــ ا التنظــيم اجــرب واشــنطن علــ  العــود  اىل الشــرع االوســط حتــتصــعود كمــا ان 

وقبل ذلـك فـان ابتعـاد واشـنطن عـن . وه ا االمر لطاملا كافح اوابما لعد  العود ، "داعش الدويل ملنافحة



 
 

728 

 13 :العدد

 

 تــركيف  االعـراع ورغبـة منهـ حالـة جتنبًـا لتنــراردعـم االحتجاجـات السـورية جبديـة وفــ  رييـة واضـحة و بتـة 
 اصـبحت واشـنطنيف صعود تنظيم داعش االرهـاي ومـن ح  -ولو ج ئياً  -َتسب  قد  –الشرع األوسط 

واشـنطن يف النـاي بنفسـها عـن الشـرع  فشلتعرب عن  وه جلبطريقة أو  خرى. اىل املنطقة ضطر  للعود  م
لنن هـد  الـوالات املتحـد  ابملنطقـة يف  اربـة داعـش، السـيما يف العـراع وسـورا، حتـو   و45ملاألوسط. 

يجية إلهنـاء التنظـيم، وهـ ا مـا إىل ابت از لتلك الدو  ومينن أن نسمي  االبت از اإلجياي، اك ر مما هو اسـرتات
  ل ابلظهور األو  لداعش واجتياح  للعراع. االبت از ملرحلة افضل مما هو قائم حالياً. فالوالات املتحـد  
تريد أن تست د  داعش ورقة ضـغط علـ  احلنومـة العراقيـة يف تصـحيح الوضـ  الـداخل  ومـ ي  العمليـة 

را ، وه ا ما فعلت  عندما اشرتطت تنح  املالن  عن ريسة السياسية وعقد مصاحلة وطنية بن كل األط
احلنومــة العراقيــة واشــراك الســنة وحــل املشــاكل مــ  إقلــيم كردســتان، مقابــل دعمهــا للحنومــة العراقيــة ضــد 

 تنظيم "داعش"، وه ا ما حدو ابلفعل.
عمهــا أمــا ابلنســبة لســورا، أنت واشــنطن بنفســها عــن  اربــة تنظــيم داعــش بشــنل جــدي، مقابــل د

ـــائ  عنســـية، إال أن هـــد  الـــوالات  للجماعـــات املعارضـــة املســـلحة ضـــد نظـــا  االســـد، ممـــا ادى إىل نت
املتحــد  يف العــراع وســورا، املتم ــل يف اســت دا  داعــش كورقــة ضــغط وابتــ از، ابءت ابلفشــل. ألن إيــران 

غيـــاب االمريكـــ  اســتغلت تنصـــل الـــوالات املتحـــد  عـــن دعـــم احلنومــة العراقيـــة، واســـتطاعت أن تعـــو  ال
 .وتسد الفراغ احلاصل يف الدعم العسنري واللوجسي للقوات األمنية واحلشد الشعي

ك لك احلا  ابلنسبة هلدفها يف سورا فقد استطاع الروس أن يقوضوا املشروع واهلد  األمرين  فيها 
اتيجيتها "القيـاد  مـن من خال  تدخلهم عسنرا. وه ا ابلتاكيد جيعل من اإلدار  األمرينية أن تغري اسـرت 

اخللــف"، وأن تعيــد النظــر يف اهــدافها البعيــد  املــدى يف املنطقــة، ورمبــا ينــون التــدخل العســنري هــو احلــل 
إلعـاد  النفــوذ األمرينــ  إىل املنطقـة،  ــد  احلــرب علـ  اإلرهــاب والقضــاء علـ  داعــش". ألن الــوالات 

. وه ا يع  ضرور  تواجد قوات برية عل  جلامنا إهناءاملتحد  م تعد تتنلم عن اسرتاتيجية االحتواء داعش و 
 التنظيم. االر  حملاربة 

  نياً: تركيا ودو  اخللي  العري
ال أهنا ال اعليها،  خطر  عل  ان  تنظيم الدولة اإلسالمية داعش" "  نظر اىلالرغم من كون تركيا تعل  

. امـــا يف ســـورا يف حـــرب ضـــدجل يف العـــراع الـــدخو  جبهـــد عســـنري ضـــدجلة جـــدوى حقيقيـــة مـــن ايـــتـــرى 
تدخلت تركيا بشنل  ـدود ودعمـت فصـائل معينـة لنسـر القـوات النرديـة ومنـ  سـيطرما علـ  م يـد مـن 

داعـش ضـمن اسـرتاتيجية شـاملة هـدفها األو  هـو  ضـد تنون احلملـة العسـنريةتركيا أن هد  . االراض 
وانـ  مـن أجندتـ  اسـقاط نظـا  االسـد  تـرك هـد  ، وايقنت ان التحالف الـدويلاألسدبشار إسقاط نظا  

امــا موقــف تركيــا فهــ  تنــن عــداء افــ  جتــاجل "تنظــيم  يريــد ان يــ ج تركيــا يف جهــود عســنرية طويلــة االمــد.
 داعش". 

                                                        
 .59ص  سب  ذكرجل،مصدر  طارع ع مان، -45
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مــن وجــود تنظــيم "داعــش" وبيعــ  للــنفط واآل ر العراقيــة  اقتصــاداً  اً فضــاًل عــن ذلــك، جتــ  تركيــا مــردود
التنظيم. ك لك تريد تركيا است دا  داعش كورقة ضغط عل  نظا  االسد وروسيا  والسورية املهربة من قبل

وإيـــران، وهـــ ا مـــا يربطهـــا اك ـــر واك ـــر مـــ  تنظـــيم "داعـــش"، وإال كيـــف تفســـر اجلهـــود الدبلوماســـية الـــي 
اســتطاعت تركيــا عربهــا مــن االفــراج عــن الدبلوماســين االتــراك الــ ين اخــتطفهم داعــش يف بدايــة اجتياحــ  

ظة نينوى العراقية . ورمبا تنون تركيا اخلاسر األكرب يف السنوات املقبلة، سواء تدخلت يف احلرب الربية حملاف
إذا مــا طالـت، وهــ   -تنـاور لتجنــ  هـ ا التـدخل. ألن هــ جل احلـرب سـتؤثر  بقيـتضـد تنظـيم داعــش أو 

اهلــش، ويــؤثر علــ  . ذلــك النســي  املعقــد و قوميــةعلــ  نســيجها االجتمــاع  ومنو مــا ال -ســتطو  حتمــاً 
. فضـاًل عـن و44ملعالقاما الدولية وعضويتها يف حلف الناتو وطموحاما يف االنضـما  إىل االحتـاد األوروي"

 انغماسها يف احلرب ضد ح ب العما  النردستاين. 

فموقفهـا مـن داعـش  بـ  مـن موقفهـا مـن االزمـة السـورية. وهـ جل الـدو  مـد   اما دو  اخللي  العري
فصــائل املعارضــة لدعم قــدمت الــ -وحتقيقــا هلــدفها –. وهلــ ا ،نظــا  االســد ابلدرجــة االســاساىل اســقاط 

فصـائل الالتنظـيم يف قتـا  مـ  ابقـ   دخل. فـالقـوى مـوازين غـريتنظـيم "داعـش" لي ظهـرالسورية امل تلفة ح 
عليهــــا، ومـــن ح ذهــــ  الـــدعم الــــ ي قدمتـــ  هلــــا دو  اخللـــي  بغــــر   مهمـــةانتصــــارات  احـــرزاملعارضـــة، و 

. "تنظـيم داعـش" مـن خطـراألسـد انشـغلت ابلـدفاع عـن نفسـها  قتـا بـداًل مـن و اإلطاحة ابألسد سفدى، 
وه ا ما ازع  واشنطن وجعلها تنظر اىل سورا  هنا ساحة للجهادين من حـو  العـام االمـر الـ ي دفعهـا 

لــدويل لقتــا  داعــش. لنــن الســؤا  هنــا هــل مــد  دو  اخللــ  العــري اىل القضــاء اىل تشــنيل التحــالف ا
 عل  داعش 
قريـ  جـدا مـن املوقـف الرتكـ  مـ  اخـتال  املنطلقـات. تـدرك دو  اخللـي   دو  اخللـي  موقـفواقعيا 

 نطقة.جيدا ان داعش مي ل خطراً عليها كون التنظيم يستهد  االنظمة احلاكمة القريبة ونظا  الدولة يف امل
يف ظل  وه ا اهلد  ال مينح  التحالف الدويل اولويةاألسد،نظا  طاحة بهو اال ولنن اهلد  االك ر اتية

التهديدات احلالية للتنظيم وتوس  دائر  اخلطر اإلرهاي. وعليـ ، فالـدو  اخلليجيـة متم لـة ابلسـعودية وقطـر 
تنظـــيم "داعـــش" حـــ  وأن توحـــدت غـــري متحمســـتن لعمليـــات التحـــالف ابلقـــدر النـــايف والقضـــاء علـــ  

 االهدا  لنن بتنتينات اتلفة. 
لــ ا تتشــاب  اهــدا  تركيــا ودو  اخللــي  يف ســورا فهمــا يعطــون أولويــة للقضــاء علــ  نظــا  االســد قبــل 
تنظــيم "داعــش"، والــوالات املتحــد  تريــد أن تنهــ  داعــش قبــل االســد.ف ه  الطرفــان اخلليجــ  والرتكــ  

. هـ ا التعـار  يف االهـدا  ابلتاكيـد و43ملاألسـدنظـا  طاحـة بيهـد  لال "دويل -حتالف إقليمـ "إلنشاء 
ســليق  بضــاللة علــ  اهلــد  األهــم وهــو توحيــد اجلهــود الدوليــة حملاربــة تنظــيم داعــش، وســيعط  للتنظــيم 

 جناث اكرب.اك ر وفرص  اً تواجد
  ل اً: إيران وروسيا

                                                        
 .111ص  ،مصدر سب  ذكرجل عبد الباري عطوان، -44
  .42ص ،مصدر سب  ذكرجل طارع ع مان، -43
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 لنــن مــاذا مي ــل داعــش علــ ، جــودا لــدورهاومديــدا و  إليــران اأيــديولوجي عــدوا "تنظــيم داعــش"مي ــل 
  هلا املستوى السياس 

معــرو  ان ايــران مــد  مــن تــدخلها يف الشــؤون الســورية اىل ابقــاء نظــا  االســد وعــد  ســيطر  قــوى 
متطرفــة مواليــة للــرا  علــ  ســورا وتضــمن وجــود نظــا  سياســ  حيــافظ علــ  نفوذهــا كمــا يف العــراع بعــد 

هـو اتثـري ظهـور تنظـيم داعـش وبلوغـ  هـ جل القـو  ودخـو  الـوالات املتحـد   االحتال  االمريك . ولنن مـا
 وحلفائها من املنطقة ومن خارجها عل  خط املواجهة مع  يف سورا والعراع عل  طبيعة الدور االيراين  

حقيقــة االمــر اعــالجل مم ــل بدرجــة او اخــرى منســ  سياســ  أليــران. فــدورها وفــ  راي الن ــريين تعــ ز 
عـــراع وكـــ لك يف ســـورا عـــرب الـــدعم العســـنري واللوجســـي املقـــد  لنـــال الـــدولتن لـــدحر تنظـــيم اك ـــر يف ال
 داعش.

علـ  حــد ســواء يف القتــا  ضــد نتــائ  كارثيــة اال أن  نـن إيــران مــن الســيطر  علــ  العـراع ســينون لــ  
تنظيم "داعش" ومصاحل الوالات املتحد  عل  نطاع واس . احلنومة اإليرانية تصف بصراحة مرارا وتنرارا 

فــان ابلنامــل وإحــال  اهليمنــة اإليرانيــة. وهلــ ا هــد  اســرتاتيجيتها يف إبعــاد الــوالات املتحــد  مــن املنطقــة 
ال ، علـــ  حـــرب العـــراع ضـــد داعـــش، وتفـــاقم ظـــيلق  باخـــتال  االجنـــد  وتضـــارب االهـــدا  بينهمـــا ســـ

 .و48ملاألزمات الداخلية، السيما يف ظل االنقسا  السياس  بشان دور إيران يف العراع"
يف  داعــشأمــا علــ  "املســتوى اإلقليمــ  يف احملــيط األوراســ ، فــان إيــران تــرى يف صــعود خطــر تنظــيم 

الوسط  فرصة لتع ي  عالقاما السياسية واألمنيـة الشرع األوسط واحتماالت انعناس  عل  القوقاز وآسيا 
يف إطار مشروعها االسرتاتيج . بدأت ايران بعد اتفـاع جنيـف النـووي بـن إيـران والقـوى الغربيـة يف العـا  
املاض  وجوالت املفاوضات الي تلتها تتطلـ  إىل لعـ  دور أكـرب يف  يطهـا األوراسـ  مـن خـال  منظمـة 

مـن عهـد الـرئيس أيبـدي جنـاد إىل عهـد  حتـوالً ذ شـهد اخلطـاب اإليـراين فيهـا إو؛ SCOشنغهاي للتعاون مل
الــرئيس حســن روحــاين وبــدأت إيــران تقــد  فيــ  نفســها كشــريك وفاعــل أمــ  يف اإلقلــيم وكممــر اقتصــادي 
المينــن جتــاوزجل. وقــد ســاعد صــعود خطــر تنظــيم داعــش يف اجملــا  األوراســ  واتســاع اختالفــات تركيــا مــ  

اتو، إيــران يف تقــدغ نفســها كشــريك إقليمــ  بــداًل مــن تركيــا الــي تتمتــ  بعالقــات ممتــد  مــ  حلفائهــا يف النــ
 . و49ملدو  آسيا الوسط  والقوقاز بفضل الرابطة القومية"

بــدرجات متفاوتــة اىل  أمــا ابلنســبة لروســيا، فهنــاك عــدد مــن العوامــل اإلقليميــة والدوليــة تــدف  موســنو
االوراس  ومن ه جل العوامل مواجهة النفوذ العسنري الغـري يف اسـيا اعاد  لع  دو  يف جوراها و يطها 

صـعود الوسط  وبعد االزمة االوكرانية ودعم قوات موالية هلا يف اوكرانيا، فضال عن تع ي  حضورها يف ظل 

                                                        
 كاكن و. فريدرك، جي  أن ترك  اسرتاتيجية الوالات املتحد  عل  مساعد  احلنومة وقوات االمن العراقية، معهـد املشـروع -48

 ،ضــمن نشــر  مركــ  الدراســات االســرتاتيجية/ جامعــة كــربالء ،جامعــة كــربالء ،ة: مركــ  الدراســات االســرتاتيجيةو ترمجــAEIاألمرينــ  مل
 .24ص،1125 ،271العدد 

 اتمــر بــدوي، التــاثريات احملتملــة لتنظــيم الدولــة علــ  اجملــا  األوراســ : األبعــاد والتــداعيات اإلقليميــة، جمموعــة اــوو بعنــوان، -49
 .31ص  ،1126 ،مرك  اجل ير  للدراسات ،املستقبل ،التاثري ،ية: النشا تنظيم الدولة االسالم
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لــ ا . الغــربختتلــف عــن تلــك املســت دمة مــ  وتنتينــات هــ جل املــر  ابســرتاتيجيات  اال انــ الــدور الصــي . 
يف إطــار مــ   يطهــا تعاوهنــا بعا اىل روســيا علــ  اهنــا تســتغل اــاو  الــدو  القريبــة منهــا لتفعيــل ينظــر الــ

 .املبادرات األمنية املشرتكة لتوس  من خالهلا انتشار قوما عل  األر 
اما دو  املنطقة فاهنا ختش  تنرار السيناريو االوكراين واجلورج  يف املنطقة. السيما يف ظل التنهنات 

اقتصــادي، واالمــ  االســرتاتيج  يف التصــدي لنفــوذ -ايــراين علــ  املســتوات اجليــو-حتــالف روســ   نشــاء
. وهـــ ا كلـــ  بفعـــل اســـتغال  ظهـــور تنظـــيم داعـــش علـــ  الســـاحة الدوليـــة و31ملن"النـــاتو يف منطقـــة اـــ  قـــ وي

رع األوسط واإلقليمية. وقد استطاعت روسيا أن تعيد نفسها كالع  دويل يف املنطقة العربية ومنطقة الش
وبقو  من خال  إعالهنا احلرب ضد التنظيم املتطر ؛ لتقو  بـ لك اهـدا  الـوالات املتحـد  وحلفائهـا 
مــن اخلليجيــن وتركيــا يف اإلطاحــة ابلنظــا  الســوري. ورمبــا تســت مر احلــرب علــ  داعــش أيضــاً يف التــدخل 

مما يدخل احلنومة العراقية يف صراع بن وتقوية نفوذها يف العراع، السيما يف ظل  دد النفوذ اإليراين في ، 
 . من جهة اخرى واهدا  الروس واإليرانين من جهة اهدا  الوالات املتحد  األمرينية

 رابعاً: فرنسا وبريطانيا
اعلنت فرنسا وبريطانيا مؤخراً احلرب ضد تنظم "داعـش" يف سـورا والعـراع، وبشـنل من ـف واتلـف 

بقياد  الوالات املتحد . ألن خطـر تنظـيم "داعـش" ت ايـد بشـنل كبـري عما سب  يف ظل التحالف الدويل 
عل  القار  األوروبية، السيما بعد هجمات ابريس االخري ، وت ايد عدد املتطرفن األوروبن املتعاطفن مـ  
التنظيم املتطر ، وك ر  عدد املهاجرين إىل أورواب. كل ذلك يربر هد  فرنسا وبريطانيـا يف خـو  احلـرب 

د تنظــيم داعــش. إال أن تلــك األهــدا  م تنــن كافيــة ابلنســبة لفرنســا وبريطانيــا، ورمبــا ينــون اهلـــد  ضــ
خف ، وهو إعاد  النفوذ الفرنس  الربيطاين للمنطقة، والتهيؤ ملرحلة مابعد ساينس بينو، السيما يف ظل 

الات املتحـد  األمرينيـة تراج  الدور األمرين  يف املنطقـة، وهـ ا الرتاجـ  رمبـا يففسـر مـن أجـل تصـدي الـو 
 للعمالع الصي ، وترك املنطقة حللفائها الغربين.

تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية" داعـــش يف املنطقـــة يتـــارجح بـــن األزمـــات اإلقليميـــة يف "عليـــ  فـــان مســـتقبل 
اللــ  علــ  احلــرب ضــد التنظــيم، ورمبــا ظاملنطقــة وبــن اهــدا  التحالفــات الدوليــة. وهــ ا ابلتاكيــد ســيلق  ب

يـــوفر لـــ  بيئـــة خصـــبة يف حالـــة عـــد  توحـــد اهلـــد  مـــن هـــ جل التحالفـــات واســـتمرار التقـــاط  يف االهـــدا  
السياسية واالسرتاتيجية. وهل ا جي  أن ينون اهلد  االسـاس وهـو أهنـاء التنظـيم، ومـن ح العمـل املشـرتك 

، إبجياد حل سياس  سلم  بن األطرا  املتصارعة يرض  عل  حل ازمات املنطقة السيما األزمة السورية
اجلمي ، وكـ لك دعـم العمليـة السياسـية يف العـراع، ومسـاعدت ، يف التسـليح والتـدري  واعـداد قـوات مهنيـة 
قـــادر  علـــ  مواجهـــة اـــاطر التنظيمـــات اإلرهابيـــة. وهلـــ ا يعـــد توحيـــد اهلـــد  الـــدويل واإلقليمـــ  يف حـــل 

عش يف املنطقة، االساس ال ي مينن أن تسري علي  معركة احلرب علـ  اإلرهـاب. األزمات وأهناء تنظيم دا
 غري كا  ولن ينق  نظا  الدولة.ألن القضاء عل  تنظيم داعش عسنراًّ 

                                                        
 .37ص املصدر نفسة، -31
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تؤشـــر املعطيـــات احلاليـــة ظهـــور تـــواز ت جديـــد  وانتهـــاء التـــواز ت القدميـــة مـــن دون مســـارات ســـلمية 
الــدميقراط  غــري متــوافر فــان املنطقــة تنــون امامهــا طريــ  متعــرج وصــع  االمــر للحلــو . وطاملــا ان البــديل 

. وهلــ ا البــد مــن اجيــاد صــيغة دوليــة و32ملالــ ي يعجــل مــن حتقــ  حالــة الفوضــ  والتفتــت اقــرب اىل احلقيقــة
وإقليميـــة لتوحيـــد اجلهـــود االســـرتاتيجية الشـــاملة تقـــود اىل انتهـــاء داعـــش ومـــن ح تعمـــل علـــ  حـــل ازمـــات 

  املنطقة.
وتتوقـــف املعاجلــــات االساســــية ملســـتقبل التنظــــيم األيــــديولوج  علــــ  النجـــاث، طويــــل املــــدى، للحــــرب 

ابالنقـالب علـ  تنظـيم  االخريالس ، ومدى قناعة نون وامل "تنظيم داعش"الراهنة، يف فكُّ االشتباك بن 
ن املرحلة اواضح . ومن الكما حصل يف العراع م  جتربة الصحوات عندما كانت القاعد  مسيطر داعش.  

التاليــة، الــي تبــدأ بعــد اإلهنــاك املفــرت  لتنظــيم داعــش مــن خــال  الضــرابت اجلويــة، ســرتك  علــ  أتســيس 
جـيش سـوري جديــد مـن خـال  تــدري  قـوات معارضـة علــ  أيـدي خـرباء أمرينــان يف قواعـد عســنرية يف 

. وكـــ لك ارســـا  بعـــا و31ملالســـعودية، وإعـــاد  أتهيـــل اجلـــيش العراقـــ ، علـــ  أيـــدي خـــرباء أمرينـــان أيضـــاً 
 القوات الربية األمرينية، ورمبا حيارب التنظيم أيضاً بقوات عربية سنية تشنل هل ا الغر .

 لـوالات املتحـد ا حلفـاءك لك يرمن جناث االسرتاتيجية الدولية ملنافحـة تنظـيم "داعـش" بسياسـات 
ت املتحد  لن تـنجح يف حر ـا ضـد تنظـيم . فالوالاملا هلم من دور ابجتاجل ايقا   ويل التنظيم. يف املنطقة

"داعـــش" يف العـــراع إذا م تضـــ  حلـــوال لنـــل تلـــك النقـــاط، ولـــن تـــنجح يف حر ـــا ضـــد تنظـــيم داعـــش يف 
ســورا. أيضــاً يعتمــد مســتقبل تنظــيم داعــش علــ  مـــدى معرفــة أعــداء التنظــيم املتطــر  هلــدفهم مــن هـــ جل 

تواءجل أو تدمريجل ولنال السياستن جان  سلي، فاالحتواء املعركة، فالتنظيم كالدو  املارقة األخرى مينن اح
سو  يبقي  لنـن يضـعف قدرتـ  علـ  القيـا   عمـا  خـارج حـدودجل و ـ ا سيصـبح اإلرهـاب وسـيلة أك ـر 
جاذبية للدولة احملتوية، ألهنا  لك خيارات تقليدية اقل. أما التدمري سو  حيل املشـنلة، لنـن مـا حـدو 

اضـــ ، ينبـــئ إن مـــا ســـيايت قـــد ينـــون أســـوأ بن ـــري مـــن املاضـــ . إال أن وضـــ  يف العـــراع خـــال  العقـــد امل
 . و37ملاسرتاتيجية عاملية شاملة، وتوحد اهلد ، رمبا تفض  لوض  افضل بن ري من العراع"

إذاً التتوقــف الســيناريوهات املســتقبلية لتنظــيم داعــش والتنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى علــ  املواجهــات 
ر مــا هــ  معاجلــات داخليــة لــدو  الشــرع األوســط، ومعاجلــة لألزمــات اإلقليميــة. واحللــو  العســنرية، بقــد

واجهــة التنظــيم مل املنطقــةواالمــر يتطلــ  دور جــدي للــوالات املتحــد  والــدو  الغربيــة علــ  مســاعد  دو  
ادية أيديولوجيا، وميئة االرضيات املشرتكة حلوار األدان وامل اه ، ودف  عجلة التنميـة السياسـية واالقتصـ

 يف بلدان منطقة الشرع األوسط، السيما األنظمة اخلليجية، فضاًل عن العراع وسورا. 

                                                        
 .172ص ،مصدر سب  ذكر ،هنية  مد ابو رمان وحسن ابو -32
 .111ص ،مصدر سب  ذكرجل عبد الباري عطوان، -31
 ويليـــــا  منـــــانتس، كيـــــف أعلـــــن تنظـــــيم "داعـــــش" احلـــــرب علـــــ  العـــــام ، الناشـــــر: معهـــــد بروكينغـــــ ، ترمجـــــة: هبـــــة عبـــــاس، -37

 .http://goo.gl/gNT38oشبنة معلومات دولية:  ،23/22/1125
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تنظــيم "داعــش" يف ظــل اســتمرار اهنــاء ال مينــن احلــدي  عــن ســيناريو الرتاجــ  واالحتــواء أو ســيناريو ا
قسامات الطائفية تلك األزمات وعد  جدية التحالفات الدولية واإلقليمية يف  اربة التنظيم، واستمرار االن

والسياسية بن دو  املنطقة. فف  ظل تفاقم تلك األزمات وعد  وض  احللو  االسرتاتيجية ملواجهة خطر 
تنام  تنظيم "داعش" يف املنطقة، مينن احلدي  هنا فقط عن سيناريو التطور والنضوج للتنظـيم املتطـر ، 

معطيات البيئة الداخلية واخلارجية، ممـا يهـدد  واكتساب القو  واخلرب  يف التعامل السياس  والعسنري وف 
 البيئة اإلقليمية والدولية أك ر فاك ر. 
 االستنتاجات والتوصيات

نتـاج مرحلـة معينـة أو ظـر  معـن أو نتـاج عامـل  ـدد، بـل  "تنظيم الدولة اإلسـالمية داعـش"م ينن 
نتاج عوامل ومراحل وظرو  اتررية متعدد ، جتمعت لتنت  تلك احلركات واجلماعات املتطرفة سواء تلك 
احلركات الي انتجتها افنار سيد قط  وحسن البنا الي استنملها أبو األعل  املودودي وغريجل فيما بعـد، 

ية للمتطـــرفن األوائـــل؛ لتنـــت  فيمـــا بعـــد تنظـــيم القاعـــد  الـــ ي أصـــبح االســـاس واملرجـــ  أ  االفنـــار الســـلف
الفنـري لتنظـيم "الدولـة اإلسـالمية "داعـش"، علـ  الــرغم مـن التحـوالت واالرتباطـات الفنريـة الـي مـر  ــا 

ىل أجمادهـا ه ا التنظيم املتطر  قبل أن يعلن عن نفس  "تنظيم دولة"، هدفـ  إعـاد  "اخلالفـة اإلسـالمية" إ
األوىل، بعد أن أعلن انشـقاق  عـن التنظـيم األ . ابلتاكيـد هـ ا التنظـيم كانـت لـ  حـواف  وحواضـن أسـتطاع 
أن ينمــو مــن خالهلــا، كتلــك احلواضــن الســلفية املتطرفــة يف البلــدان العربيــة واإلســالمية واالنظمــة السياســية 

حتوالت سياسية معاصر   ةشنل كبري من ثالثالدكتاتورية الي حنمت املنطقة. وقد استفاد تنظيم داعش ب
 ومهمة يف منطقة الشرع األوسط وما ارتبطت  ا من تداعيات داخلية وخارجية، وه جل التحوالت ه : 

، والي عل  أثرها اعلن احلرب عل  افغانستان من قبل الوالات املتحد  1112/ايلو / 22احداو  .2
ك الغــ و فيمــا بعــد علــ  جتنيــد املتطــرفن اإلســالمين األمرينيــة؛ ل طاحــة بنظــا  طالبــان، ليشــج  ذلــ

ملواجهة الغ و الصليي، وهـ ا كـان التحـو  األو  يف اتريـخ احلركـات اجلهاديـة املتطرفـة اإلرهابيـة. هـ ا 
لنـــل احلركـــات  اً الغـــ و عـــ ز ك ـــرياً مـــن وجـــود تنظـــيم القاعـــد  الـــي اصـــبحت فيمـــا بعـــد مرجعـــاً وأساســـ

 املتطرفة.
واالطاحـة بنظـا  صـدا  حسـن ومـدغ البنيـة التحتيـة للدولـة  1117عـراع يف العـا  الغ و األمرينـ  لل .1

العراقية، وحل مؤسسات الدولة العراقية، والسـيما املؤسسـة العسـنرية، كـان لـ  األثـر النبـري يف اغنـاء 
وتطــور تلــك احلركــات املتشــدد ، واحلركــات الــي تشــنلت فيمــا بعــد. هــ ا التحــو  رمبــا يعــد اهــم مــن 

يف العـراع.  اً كبـري   اً وأمنيـ اً سياسـي اً   األو  "غ و افغانستان"؛ ألن االحتال  األمرين  خل  فراغالتحو 
 واستطاع تنظيم القاعد  استغال  ه ا الفراغ لتنت  فيما بعد حركات ومجاعات جهادية متطرفة عد . 

احملل  والعامل ، وقد تسب  الغ و األمرين  للعراع يف تشجي  ثقافة التطر  واجلهاد عل  الصعيدين  .7
سواء ذلك اجلهاد املتم ل مبحاربة القوات األمرينية أو ضد من أمستهم تلـك اجلماعـات بــ "الرافضـة" 

العـــراع بتلـــك احلركـــات، ليتعـــاظم فيهـــا دور تنظـــيم "داعـــش" ويتطـــور  أ  مقاتلـــة املرتـــدين، حـــ  امـــتأل



 
 

716 

 13 :العدد

 

بت بطـــــات  عفــــ زتدولــــة، الـــــي مســــتغاًل الت بطــــات السياســـــية لــــ دار  األمرينيــــة يف عمليـــــة بنــــاء ال
 احلنومات العراقية والقوى السياسية يف عملية االندماج الوط  وبناء الدولة. 

ما مسيت بـملثورات الربي  العريو أو ما أطل  علي  فيما بعـد ابخلريـف العـري؛ والـ ي تسـب  إبطاحـة  .6
، أمــاًل أن تنــت  تلــك ال ــورات االنظمــة العربيــة التقليديــة الــي وجــدت عليهــا املنطقــة العربيــة منــ  عقــود

. إال أن ذلك الربي  ادى إىل تفاقم األزمة العربية لتصبح بعد ذلك مرتعـاً وبيئـة اً ربيعاً عربياً أك ر تطور 
خصبة للمتطرفن واإلرهابن ال ين م لت هلم م ل تلك االوضاع فرصة ذهبية العتالء املشهد العري، 

خلالفة اإلسالمية" الغائبة وليدخل يف صراع  تد  م  تنظم ليعلن تنظيم داعش عن هدف  يف إعاد  "ا
القاعـد  األ  والتنظيمــات األخــرى، وقــد م لــت األزمــة السـورية وأزمــة احلنــم يف العــراع مناخــاً مالئمــاً 

 للتنظيم املتطر  يف تقوية ذات  وجتنيد املتطرفن. 
 وهناك بعا االستنتاجات الي خرج  ا البح  منها:

 نظيم فنري يستمد فنرجل السياس  واأليديولوج  من األفنار التاررية الي تعد مرجعاً تنظيم داعش ت
فنـــراً لـــ ، وعليـــ  فاملواجهـــة العســـنرية مـــ  التنظــــيم غـــري جمديـــة أن م تعـــا  منـــاه  ومنـــاب  وأصــــو  

 التطر .
 تعد األزمة السورية، وأزمة احلنم يف العراع، مغ ان رئيسان لتنظيم داعش. 
 ن مواجهـة تنظـيم "داعـش" يف األراضـ  السـورية و ها الغربيـي ات املتحد  األمرينية وحلفاتتجن  الوال

غربيـة؛ ألن ذلـك يعـ  حتقيـ  النبـوء  التارريـة لتنظـيم "داعـش"، املتم لـة مبعركـة  -براً، بقـوات أمرينيـة
وســيعم ن و "دابــ " أو معركــة "هرجمــدون" بــن اإلســال  واملســيحية، والــي علــ  أثرهــا سينتصــر املســلم

اإلسال  يف العام. ه جل النظرية ست يد من جتنيد املتطرفن للتنظيم بداع، تلك املواجهة والـي يف اصـلها 
ه  معركة بن اخلري والشر. وعلي ، حياو  الغرب  اربة التنظيم براً،  -يف فنر تنظيم "داعش" -أي 

 ابالعتماد عل  قوات عربية سنية حتارب التنظيم يف سورا. 
 ركـات والتنظيمـات اجلهاديـة املتطرفـة اإلرهابيـة العـابر  للقـارات تـدع  التسـنن وتصـرث  صـوهلا كل احل

 ول لك مواجهتها تنون يف الغال  من قبل اجملتمعات السنية كما حيصل يف العراع. السنية.
   يعــد اإلصــالث السياســ  يف املنظومــة الدوليــة العربيــة، ومعاجلــة التفنــك الــداخل  والســلطوي للــدو

العربيـــة، ومعاجلـــة مشـــاكل التنميـــة السياســـية واالقتصـــادية وتوســـي  املشـــاركة السياســـية، اخلطـــو  األوىل 
 لتقويا مستقبل تنظيم "داعش" والتنظيمات االخرى. 

 ويف ضوء ذلك مينن وض  بعا التوصيات لتحديد مستقبل تنظيم "داعش" يف العراع عرب:
 لعسنرية ضد التنظيم وحسمهما ابلسرعة القصوى؛ لن  هناك حاجة اىل اإلسراع يف أهناء املواجهة ا

ال تســـتن   القـــوات العراقيـــة يف معـــارك كـــر وفـــر وينفـــ  صـــربها مـــن طـــو  املعركـــة وتســـتن   قـــدراما 
 ابخلطط العسنرية الفاشلة. 

  ضرور  إهناء الصراع السياس  الداخل  بن القوى السياسية ودعم احلنومة العراقية يف القيا  إبصالث
 سياس  واقتصادي شامل واالتفاع عل  مشروع دولة حقيق . 
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  وجــوب عقــد االجتماعــات واللقــاءات الدينيــة بشــنل دوري مســتمر بــن املرجعيــات الدينيــة "الســنية
وجهـات النظـر ونبـ  التطـر  واالبتعـاد عـن كـل مـا يسـ ء إىل التـاريخ والشيعية" والعمل عل  تقري  

 اإلسالم  ورموزجل الدينية، وال شك أن األزهر والنجف يق  عليهما املسؤولية األكرب يف ذلك. 
  عل  املستوى االقليم تربز احلاجة اىل العمل عل  إجياد شراكة اسـرتاتيجية عربيـة شـاملة مـن شـاهنا أن

  الدي  يف الدو  العربية عل  أقل تقدير، وسد الفراغات السياسية واالقتصادية تعا  مشنلة التطر 
 الناجتة عن التقاط  السياس  بن الدو  العربية.

  أتيـة الـدعم العـري واإلقليمـ : اإلصـرار علـ  البعـد اإلقليمـ  والعـري يف حتديـد مسـتقبل "داعـش" يف
ن  من غري املمنن القضاء عل  التنظيم يف العراع وهو العراع مهم جداً ابلنسبة للحنومة العراقية؛ أل

مستمر يف دو  عربيـة جمـاور ، أو اسـتمرار تقـاط  العـراع مـ  احملـيط اإلقليمـ  والعـري. ولعـل املشـنلة 
إقليميــة أكــرب ممــا هــ  مشــنلة سياســية واجتماعيــة "داخليــة" ابلنســبة للعــراع. و ــ ا، مــن املمنــن أن 

عــش" ويــتمنن مــن احتوائــ  داخليــاً ومــن ح الســع  إىل التفاعــل العــري يقــّو  العــراع فنــر تنظــيم "دا
املشـــرتك يف معاجلـــة مســـتقبلية لنـــل احلركـــات املتطرفـــة خارجيـــا. وهـــ ا مـــن شـــان  أن يســـهم يف عمليـــة 

 االستقرار اإلقليم  يف املنطقة بشنل كبري.
  : ان تـنجح وحالـة م داعـش" تنظـي" ضـد ال مينن لسياسـات اجملا ـة العسـنرية البعد احملل  أو الوط

 وسياســـة التهمـــيش وتصـــاعد االزمـــات الداخليـــةعـــد  االســـتقرار والتنـــاحر السياســـ  وطائفيـــة احلنـــم 
الرشيد واحلنم الصاحل والتنمية ل ا ابالمنان اعتماد احلنم ، ألي دولة من الدو . تتسيد املناخ العا 

لقانون واملشاركة السياسية الفعالة واملصاحلة السياسية واالقتصادية ومفهو  املواطنة واحرتا  الدستور وا
واحلوار السياس  والدي  اساساً ألي مواجهة ضد تنظيم "داعش"؛ ألن التنظيم عاد  ما يستغل تلك 

 الفراغات الناجتة عن االختال  السياس  وعد  االتفاع يف إدار  الدولة لصاحل . 
  : طقة وطبيعة التاثر االقلميم املمتد عرب اطراف  وصبغة ل  اتية كبري  وه ا هو ديدن املنالبعد اإلقليم

الصــراعات يف املنطقــة لــ ا اذا مــا تــوافر الــدعم والســند االقليمــ  لالطــرا  املواجهــة لعصــاابت داعــش 
 االرهابية وه ا الدعم هو منمل لالسرتاتيجيات الوطنية. 

  :نظرا لطبيعة التداخل النبري يف النظا  الدويل وطبيعة املنطقة واالهتما  ال ي حتظ   ا البعد الدويل
من االطرا  الفاعلة يف ذلك النظا  فان دو  املنطقة  ا حاجة لنس  الراي العا  الدويل وه ا امر 

ان نتصـور ها  وقبل ذلك ان حتظ  اجراءاما وخطواما ضد التنظيمات االرهابية مبقبوليـة. فـال مينـن 
ان تؤيت االسرتاتيجيات الوطنية أكلها من دون مساند  االطرا  الفاعلة يف املنظمات الدوولية وه ا 
االمــر مــا يعمــل يف العــراع بعــد اعالنــ  مواجهــة داعــش وطــردجل مــن املنــاط  الــي يســيطر عليهــا  وهنــا 

ــــداع ــــة ملدوال ومنظمــــاتو ال ــــري لــــبعا االطــــرا  الدوليــــة الفاعل م جلهــــود العــــراع نالحــــظ الــــدور النب
 العسنرية واالنسانية والعمرانية. 

عليـــ  كـــل الســـيناريوهات املســـتقبلية لتنظـــيم داعـــش تتوقـــف علـــ  اإلصـــالث السياســـ  لـــدو  املنطقـــة، 
والتفاعل العري واإلقليم ، وحل األزمات اإلقليمية والعربية، واحلفاظ علـ  السـياد  الوطنيـة للـدو  العربيـة 
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والتفاعـــل اإلجيـــاي واالنفتـــاث اخلـــارج  بـــن دو  املنطقـــة، وتقليـــل التقاطعـــات مـــن التـــدخالت اإلقليميـــة، 
السياســـية بـــن التحالفـــات واالهـــدا  الدوليـــة. ففـــ  ظـــل هـــ جل املعاجلـــات مـــن املمنـــن أن يشـــهد التنظـــيم 
تراجعاً سياسياً وفنراً ومن املمنن أن يقـو  مسـتقبل  السياسـ  والفنـري، أمـا يف حالـة اسـتمرار الوضـ  

لـ  عـن املراحـل السـابقة،  اً ماهو عليـ  فـان سـيناريو مسـتقبل التنظـيم سـي داد صـعوبة ورمبـا نشـهد تطـور عل  
 ويصبح أفة مدد كيان الدولة القومية احلدي ة. 

 المصادر

 أواًل: الكتب
ابـو ســفيان عمــرو النرداســ  وابــو زاد  مــد ا  يعقـوب النــوي، حقيقيــة تنظــيم داعــش، بــال ط، بـــال  .2

 تـاريخ. 
حســن، هنيــة، البنــاء اهلينلــ  لتنظــيم "الدولــة اإلســالمية، مركــ  اجل يــر ، جمموعــة اــوو بعنــوان،  ابــو .1

 .1126تنظيم الدولة االسالمية: النشا ، التاثري، املستقبل، مرك  اجل ير  للدراسات، 
يميــة، اتمــر بــدوي، التــاثريات احملتملــة لتنظــيم الدولــة علــ  اجملــا  األوراســ : األبعــاد والتــداعيات اإلقل .7

جمموعة اوو بعنـوان، تنظـيم الدولـة االسـالمية: النشـا ، التـاثري، املسـتقبل، مركـ  اجل يـر  للدراسـات، 
1126. 

حــاز  األمــن، عــن داعــش وجمتمعامــا: واللعــ  خــارج جمتمــ  السوســيولوجيا، جمموعــة اــوو بعنــوان،  .6
 .1126لدراسات، تنظيم الدولة االسالمية: النشا ، التاثري، املستقبل، مرك  اجل ير  ل

شــفي  شــقري، اجلــ ور األيديولوجيــة لتنظــيم الدولــة اإلســالمية، جمموعــة اــوو بعنــوان، تنظــيم الدولــة  .5
 .1126االسالمية: النشا ، التاثري، املستقبل، مرك  اجل ير  للدراسات، 

ميــة، عبــدت بــن  مــد، اجلمــ  القــيم لسلســة املــ كرات االســرتاتيجية، بـــالط، مؤسســة املاســد  اإلعال .4
1122. 

، دار الســاق ، بــريوت، 2عبــد البــاري عطــوان، الدولــة اإلســالمية "اجلــ ور، التــوحش، املســتقبل"، ط .3
1125. 

ع مان، طارع، مفارقات داعش: اآلما  السياسية الي خابت، جمموعة اوو بعنوان، تنظـيم الدولـة  .8
 .1126االسالمية: النشا ، التاثري، املستقبل، مرك  اجل ير  للدراسات، 

 مـــد ابـــو رمـــان وحســـن ابـــو هنيـــة، تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية "األزمـــة الســـنية والصـــراع علـــ  اجلهاديـــة  .9
 .1125األردن،  -، دار اجليل العري للنشر والتوزي ، عمان2العاملية"، ط

معتــ  اخلطيــ ، تنظـــيم الدولــة اإلســـالمية: البنيــة الفنريــة وتعقيـــدات الواقــ ، جمموعـــة اــوو بعنـــوان،  .21
 .1126لة االسالمية: النشا ، التاثري، املستقبل، مرك  اجل ير  للدراسات، تنظيم الدو 
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 ثانيًا: الدوريات واملقاالت

 الد رايت 
كاكن و. فريدرك، جي  أن ترك  اسرتاتيجية الوالات املتحـد  علـ  مسـاعد  احلنومـة وقـوات االمـن  .2

االسرتاتيجية، جامعة كربالء، العدد و ترمجة: مرك  الدراسات AEIالعراقية، معهد املشروع األمرين  مل
271 ،1125. 

جمموعة ابح ن، حتوالت الشرع األوسـط، ترمجـة مؤيـد جبـار، مركـ  الدراسـات االسـرتاتيجية، جامعـة   .1
 .1125، نشر  العراع يف مراك  االااو العاملية، 275كربالء، العدد

  امل االت 
ـــــــة .2 ـــــــ   أودري كـــــــورو كـــــــرونن، ملـــــــاذا فشـــــــلت االســـــــرتاتيجيات الدولي  ، ”داعـــــــش“يف القضـــــــاء عل

 http://goo.gl/NF3Ypq، مقا  منشور عل  شبنة معلومات دولية: 21/16/1125
انتـــوين، كوردمســـان إنشـــاء اســـرتاتيجية يف العـــراع وســـورا ويف احلـــرب ضـــد داعـــش: احلاجـــة إىل التغيـــري  .1

ــــــــــــاس،  ــــــــــــ  عب مركــــــــــــ  الدراســــــــــــات االســــــــــــرتاتيجية والدوليــــــــــــة واالســــــــــــتقامة والشــــــــــــفافية، ترمجــــــــــــة هب
 . http://goo.gl/Pbqzpo، 7/4/1125األمريك ،

ــــاس، مركــــ   .7 ــــة عب ــــيس ابســــرتاتيجية، ترمجــــة: هب ــــدرج ل نفــــس الناتــــ ، تصــــعيد اوابمــــا يف العــــراع: الت
ر عل  شبنة معلومات دولية: ، مقا  منشو 22/4/1125الدراسات االسرتاتيجية والدولية األمريك 

http://goo.gl/TlT0Ev . 
روبــرت إس. فــورد، وجــيمس جيفــري، التصــر  اآلن مينــن أن يعنــس مســار اســتيالء إيــران و تنظــيم  .6

"داعــش" علــ  الســلطة يف العــراع، ترمجــة: معهــد واشــنطن، الناشــر: معهــد واشــنطن لسياســة الشــرع 
 . http://goo.gl/TkPYld، 1125تشرين ال اين/نوفمرب  1 األدىن،

، معهــد واشــنطن لسياســة "البقــاء والتوســ "جــوي واريــك وأخــرون، بــروز تنظــيم "الدولــة اإلســالمية":  .5
ة ، مقــا  منشــور علــ  شــبن1125تشــرين ال ــاين/نوفمرب  21الشــرع األدىن، ترمجــة معهــد واشــنطن، 

 . http://goo.gl/fpzX46معلومات دولية: 
جيمس، جيفري وأخرون، العناصر الرئيسة السرتاتيجية الوالات املتحد  يف الشرع األوسط، ترمجة:  .4

، دراســة منشــور  علــ  شــبنة معلومــات 1125هبــة عبــاس، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرع األدىن، 
 . http://goo.gl/57aMIWدولية: 

صــحيفة فــورين أفــريز: داعــش ليســت القاعــد  واســرتاتيجية احلــرب ضــدها فاشــلة ولــن م مــ ، شــبنة  .3
 .http://goo.gl/9JbLD0املعلومات الدولية: 

لينا، اخلطيـ ، اسـرتاتيجية تنظـيم الدولـة اإلسـالمية: البقـاء والتمـدُّد، مركـ  كـارنيغ  للشـرع األوسـط،  .8
ــــــــــــــــران/  19دراســــــــــــــــة  ــــــــــــــــ  شــــــــــــــــبنة املعلومــــــــــــــــات الدوليــــــــــــــــة: 1125ح ي ، مقــــــــــــــــا  منشــــــــــــــــور عل

http://goo.gl/aNVpbm . 

http://goo.gl/NF3Ypq
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يف حالـة الـدفاع، معهـد واشـنطن لسياسـة « اإلسـالمية الدولـة»ماينل  يتس، عقيد  اهلجو : تنظـيم  .9
، 1125نيسـان/  71الشرع األدىن، ترمجة: معهد واشنطن لسياسة الشرع األدىن، معهد واشـنطن، 

 .http://goo.gl/YwwtLDمقا  منشور عل  شبنة معلومات دولية: 
الدولة اإلسالمية": ا اً عـن اسـرتاتيجية قابلـة للتطبيـ ، معهـد ماينل آي نشتات، احلرب ضد تنظيم " .21

، 1125ح يران/ 25واشنطن لسياسة الشرع األدىن، ترمجة: معهد واشنطن لسياسة الشرع األدىن، 
 . http://goo.gl/MsoodJمقا  منشور عل  شبنة معلومات دولية: 

ائ  املست لصة من التقرير السنوي لوزار  اخلارجيـة األمرينيـة عـن اإلرهـاب ملاجلـ ء ليفيت، ماثيو، النت .22
ـــة اإلســـالمية"، معهـــد واشـــنطن لسياســـة الشـــرع األدىن، ترمجـــة: معهـــد  ـــام  تنظـــيم "الدول ال ـــاينو: تن

ــــــــــــو 29واشــــــــــــنطن لسياســــــــــــة الشــــــــــــرع األدىن،  ، شــــــــــــبنة معلومــــــــــــات دوليــــــــــــة: 1125ح يران/يوني
http://goo.gl/fhZpMe . 

، كيــف ميــّو  إرهــابّيو تنظــيم "الدولــة اإلســالمية" هجمــامم ، معهــد واشــنطن لسياســة -------- .21
، مقا  1125تشرين ال اين/نوفمرب  28الشرع االدىن، ترمجة معهد واشنطن لسياسة الشرع األدىن، 

 . http://goo.gl/Mx3WIMمنشور عل  شبنة معلومات دولية: 
، 5مركــ  صــناعة الفنـــر للدراســات واألاـــاو، تنظــيم الدولــة: النشـــا  واألفنــار، أوراع سياســـية، ص .27

 . http://goo.gl/fSn3dsشبنة املعلومات الدولية 
، شـبنة 1126البغـدادي، صـحيفة العـرب،  هي م مناع، جتربة داعش من خالا ال رقـاوي إىل خالفـة .26

 . http://goo.gl/Las5qeاملعلومات الدولية، 
ي يـــد صـــاي ، الســـنة األوىل حليـــدر العبـــادي يف احلنـــم: مـــا اآلفـــاع احملتملـــة للعـــراع ، مركـــ  كـــارنيغ ،  .25

 . http://goo.gl/vAfvr6، مقا  منشور عل  شبنة معلومات دولية: 1125/ايلو  21
، السنة األوىل حليدر العبادي يف احلنم: ما اآلفاع احملتملة للعـراع ، مركـ  كـارنيج ، -------- .24

  https://goo.gl/jygvWt، مقا  منشور عل  شبنة معلومات دولية: 1125/ 2/9
ليا  منانتس، كيف أعلن تنظيم "داعش" احلرب عل  العام ، الناشر: معهد بروكينغ ، ترمجة: هبة وي .23

 . http://goo.gl/gNT38o، مقا  منشور عل  شبنة معلومات دولية: 23/22/1125عباس، 
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 )دراسة مقارنة( دور المعقولية في العقود

The Role of Reasonableness in the contracts(A 

comparative study)       
             Asst. Prof. Dr. Adel Sh. Hameed(1)عادل شمران حميد  .دمأ.

                                                       Hadeel Khodheir (2)هديل خضير

 الملخص 

وكـــ لك االتفاقيـــات والقـــوانن  ـــل املقارنـــة ان النصـــوص القانونيـــة يف القـــانون املـــدين العراقـــ  نالحـــظ 
عــد  حيــ  اســت د  هــ ا املصــطلح كمقيــاس يف  الدوليــة اشــارت اىل العقــل يف  تــوى متوهنــا يف مناســبات

االنظمــة القضــائية احلدي ــة يســعف القاضــ  لغــر  الوقــو  علــ  احلنــم االم ــل للواقعــة املعروضــة وابلتــايل 
بن احلقوع والت امات اطرا  العقد، ك لك تست د  املعقولية يف جما   ةيست دمها القاض  لغر  املوازن

ة ابلعقـــود ويقـــو  هـــ ا املفهـــو  علـــ  اســـاس فنـــر  انـــ  جيـــ  علـــ  كـــل الن اعـــات واخلالفـــات الدوليـــة اخلاصـــ
االطـــرا  ان يتحملـــوا قـــدرا معقـــوال يف ســـلوكيامم، وقـــد مت ادراج ذلـــك يف عـــدد مـــن املواثيـــ  الدوليـــة م ـــل 
مباد  اليونيدروا،واتفاقية البي  الدويل للبضائ  واجلدير ابل كر ان املعقولية كمعيار حدي  النشا  يف احليا  

 قانونية يهد  اىل حتقي  التوازن العقدي واستقرار العقد ل لك ارأتينا البح  يف ه ا املوضوع.ال
Abstract 
legal texts in the Iraqi civil law and comparative laws as well as 

international conventions referred to the mind in the content Mtonha on 

several occasions where the term used as a measure in modern judicial 

systems, Of the incident presented and therefore used by the judge for the 
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purpose of balancing the rights and obligations of the parties to the 

contract, as well as the use of reasonableness in the field of international 

disputes and disputes on contracts and this concept is based on the idea 

that all parties must bear reasonable in their behavior , It has been 

included in a number of international conventions such as UNIDROIT 

principles, and the Convention on the International Sale of Goods is worth 

mentioning that the reasonableness standard in the nascent legal life is 

aimed at achieving lumpy balance and stability of the contract so we 

decided to research on this topic. 

 المقدمة

 البحث:  موضوع اوال:
والقـوانن  ـل املقارنـة يف جما  الدراسات القانونية جند ان النصوص القانونية يف القانون املدين العراق  

وكــ لك االتفاقيـــات الدوليـــة اشـــارت اىل العقـــل يف  تـــوى متوهنــا يف مناســـبات عـــد  حيـــ  اســـت د  هـــ ا 
  احلنم االم ل للواقعة املصطلح كمقياس يف االنظمة القضائية احلدي ة يسعف القاض  لغر  الوقو  عل

بن احلقوع والت امات اطرا  العقد، ك لك تست د   ةاملعروضة وابلتايل يست دمها القاض  لغر  املوازن
املعقوليــة يف جمــا  الن اعــات واخلالفــات الدوليــة اخلاصــة ابلعقــود ويقــو  هــ ا املفهــو  علــ  اســاس فنــر  انــ  

 ســلوكيامم، وقــد مت ادراج ذلــك يف عــدد مــن املواثيــ  جيــ  علــ  كــل االطــرا  ان يتحملــوا قــدرا معقــوال يف
الدوليــة م ــل مبــاد  اليونيدروا،واتفاقيــة البيــ  الــدويل للبضــائ  واجلــدير ابلــ كر ان املعقوليــة كمعيــار حــدي  
النشا  يف احليا  القانونية يهـد  اىل حتقيـ  التـوازن العقـدي واسـتقرار العقـد لـ لك ارأتينـا البحـ  يف هـ ا 

 املوضوع.
 بحث واسباب اختياره:  انيا: اهمية الث

 :وعمليةبرزت للمعقولية أتية من جانبن نظرية 
فاألتية النظرية للمعقولية تتجل  فيما يشنل البح  يف هـ ا املوضـوع مـن اضـافة اىل الفقـ  القـانوين  .2

 نح لنا والقضاء يف أن فهم املعقولية يسعف القاض  يف الوصو  اىل احلنم ال ي حيق  العدالة، كما 
 تصورا شامال عن مفهو  املعقولية و األثر ال ي يرتت  عليها يف جما  التصرفات القانونية.

للمعقولية، فتتجل  فيما ي ريجل ه ا املصطلح من فضو  يف معرفة األلية الي يعتنقها  ةأما األتية العملي .1
 .ند هنو  ه ا املعيارل اىل حتديد املقدار املعقو  الواج  الوصو  الي  عصالقاض  لغر  التو 

ك لك يعد االخال  يف تنفي  العقد يهد  وينه  العالقة العقدية القائمـة بـن الطـرفن بشـنل هنـائ   .7
ومـا يسـتل م  ذلــك مـن ضــرور  اعـاد  املتعاقـدين اىل احلالــة الـي كــا  عليهـا قبـل التعاقــد ومـا يصــاح  

مـن خـال  معيـار املعقوليـة تقليـل علـ  حيـا  العقـد ومينـن  اً ذلك من صعوابت وه ا ما يشنل خطـر 
من حـاالت االخـال  ابلعقـد واملوازنـة بـن اداءات االطـرا  لـ لك مـد  الدراسـة اىل أتسـيس نظـا  
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قـانوين ملعيــار املعقوليــة لغـر  حتقيــ  التــوازن العقـدي واســتقرار العقــد لغـر  احليلولــة دون االفــراط يف 
 .استعما  خيار انقضاء العقد من قبل القضاء

 .: مشكلة البحثثالثا
ابلرغم من تنرار كلمة املعقولية يف النصوص القانونية، اال ان ه ا املصـطلح جـاء غامضـا فلـم يـرد يف  .2

، ك لك احلا  م يوضح الفقـ  او القضـاء هـ ا االمـر، ابلـرغم مـن ان ةالتشري  ما يوضح معا املعقولي
وردت في  ملاملعقوليةو اال أن  م يلتفت املدين العراق  يرج  عمرجل اىل نصف القرن املاض  وقد  قانونال

اىل هــــ ا املصــــطلح احــــد مــــن الفقهــــاء ليبــــن ماهيتــــ  ومفهومــــ  وحيــــدد طبيعتــــ  ومييــــ جل عــــن غــــريجل مــــن 
 .املصطلحات الي تلتبس ب 

كــ لك أن املعقوليــة رتلــف مفهومهــا يف الــدو  الــي اعتنقتهــا كمعيــار يســعف القضــاء للوصــو  اىل  .1
وال يف قانون معن سواء كان مد  أو فرصة أوجهد قد الينون معقوال يف احلنم االم ل، فما يعد معق

قـــانون أخـــر، هـــ جل النســـبية يف املصـــطلح دفعتنـــا اىل البحـــ  فيـــ  لتحديـــد معاملـــ  وبيـــان االســـس الـــي 
 .حتددجل

ان اخللــط الــ ي وقــ  فيــ  جانــ  مــن الفقــ  بــن املعقوليــة ومعيــار الرجــل املعتــاد الــ ي تناولتــ  القــوانن  .7
 .عل  بيان اهم االختالفات مابن املصطلحنح نا 

يف تفســـريجل واجـــالء معنـــاجل لغـــر   اً ان الغمـــو  الـــ ي يعـــرتي مصـــطلح املعقوليـــة يعطـــ  للقاضـــ  دور  .6
تطبيقـــ ، لـــ لك ارأتينــــا البحـــ  عـــن دور القاضــــ  يف تفســـري املصـــطلح خاصــــة اذا ماعلمنـــا ان هــــ  

لعقـد، لغـر  تع يـ   تـوى العقـد لتحقيـ  التفسري يرتت  علي  اضـافة الت امـات جديـد  اىل مضـمون ا
 .مصاحل معين  يراها اوىل ابلرعاية

 : ا: منهجية البحثرابع
تقتض  من ان ننه  منهجـاً حتليليـاً مقـار ً وذلـك بدراسـة جمموعـة  عقودان دراسة معيار املعقولية يف ال

املسـائل املتفرقـة واملنتشـر  بــن ثنـاا القـوانن الــي جيمعهـا جـام  واحــد وهـو املسـائل الــي ختضـ  هلـ ا املعيــار 
يـ  الـدويل واملنه  املقارن ال يقف عند القـوانن الوطنيـة بـل يشـمل القـانون املـدين املصـري واتفاقيـة فيينـا للب

وذلــك الهنــا هــ  الــي ارســت هــ ا املعيــار وعملــت علــ  تطبيقــ  يف احنامهــا، كمــا  2981للبضـائ  لســنة 
سنتطرع للقانون االننلي ي واالحنا  القضائية يف بعا املقار ت املهمـة الـي تسـتوج  الدراسـة التطـرع 

 .يستدع  ضرور  التطرع اليهمااليها بوصفهما من االنظمة الي هلا ريية خاصة لبعا مسائل البح  مما 
 لبحث:ًا: خطة اخامس

نبـــن يف االو  مفهـــو   مبح ـــن علـــ  عقـــودبنـــاءاً علـــ  مـــا تقـــد  نقســـم دراســـتنا ملوضـــوع املعقوليـــة يف ال
وقـد اهنينـا دراسـتنا خبا ـة تتضـمن أهـم  لعقود،ال اين ُنصص  لبيان احنا  املعقولية يف اواملبح   املعقولية،

 خبصوص ه ا املوضوع. النتائ  واملقرتحات
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 المعقولية فهومم: المبحث االول

نقسـم لغـر  بيـان مفهـو  املعقوليـة البـد مـن تعريفهـا وحتديـد شـروطها وخصائصـها ونطاقهـا ولـ لك س
 نطـاع املعقوليـةال ـاين لتحديـد  طلـ املعقولية وُنص  املماهية مطلبن االو  حندد في   عل  ه ا املبح 
 وكما أييت:

 املعقوليةماهية: املطلب األول
شــروط ُنصــ  االو  لبيــان تعريــف املعقوليــة ونفــرد ال ــاين لبيــان  ثالثــة فــروعيف  نبن ماهيــة املعقوليــةســ

 -وكما أييت: املعقولية خصائ املعقولية وسنبن يف الفرع ال ال  
 تعريف املع ولية: الفالالرع األ  

عديد  يف القوانن واالتفاقات الدولية،فقد جاء يف القانون االجنلي ي  اض مصطلح املعقولية يف مو  ورد
و املتعلقة بتحديـد الـ من يف عقـد البيـ  2-8-2ذكر مصطلح "املعقولية" يف املاد  مل 2939لبي  البضائ  

و قــد يــتم تــرك حتديــدجل لطريقــة يــتم أطرافــ  امينــن حتديــد الــ من يف عقــد البيــ  مــن قبــل -2ذ جــاء فيهــا ملإ
اذا م يــتم حتديــد -1اع عليهــا يف العقــد او مينــن حتديــدجل مــن خــال  مســار التعامــل بــن االطــرا ، االتفــ

ال من املعقو  هو مسالة تعتمد -7و عل  املشرتي دف  مثن معقو ،2ال من كما م كور يف الفقر  الفرعية مل
 .عل  الواق  وظرو  كل حالة بعينهاو

-115مل ىل املعقوليــة منهــا املــاد إا تشــري ا نصوًصــمنً كمــا جــاء قــانون التجــار  االمرينــ  املوحــد متضــ
م  ما تطل  تنفي  اي الت ا  ان يتم خال  مـد  معقولـة،فان هـ جل املـد  جيـ  أن ململ نصت عل ذ وإ/ب2

 وحيددها االتفاع،ويؤخ  بنظر االعتبار عند حتديد املعقولية طبيعة وغر  العقد والظرو  احمليطة ب و
 .حظ ان املشرع العراق  تبا املعقولية يف عد  مواطن منهاما يف التشري  العراق  فنالأ

علـ  أنـ  أذا ملذ جـاء فيهـا ملمن القـانون املـدين إ و1\264ما جاء يف نظرية الظرو  الطارئة يف املاد مل
طـــرأت حـــوادو اســـت نائية عامـــ  م ينـــن يف الوســـ  توقعهـــا وترتـــ  علـــ  حـــدوثها ان تنفيـــ  االلتـــ ا  وان م 

ا للمدين اي  يهددجل خبسار  فادحة جاز للمحنمة بعد املوازنة بن مصـلحة مرهقً   صاريصبح مستحياًل 
 و مــدين1|263و،كــ لك املــاد  ملوالطــرفن ان تــنق  االلتــ ا  اىل احلــد املعقــو  ان اقتضــت العدالــة ذلــك

علـــ  انـــ  ملإذا طـــرأت حـــوادو اســـت نائيةعامة م ينـــن يف الوســـ  توقعهـــا وترتـــ  علـــ   عراقـــ  والـــي نّصـــت
حــدوثها أن تنفيــ  االلتــ ا  التعاقــدي، وإن م يصــبح مســتحيال صــار مرهقــا للمــدين ايــ  يهــددجل خبســار  

 عقو و.ىل احلد املإفادحة، جاز للقاض  تبعاً للظرو  واملوازنة بن مصلحة الطرفن ان يرد االلت ا  املره  
ذا كــان إعلــ  مل نّصــتوالــي مــدين عراقــ  و 215كــ لك وردت املعقوليــة يف عيــوب االراد  يف املــاد  مل

احد املتعاقـدين قـد اسـتغلت حاجتـ  اوطيشـ  او هـواجل أو عـد  خربتـ  أو ضـعف ادراكـ  فلحقـ  مـن تعاقـدجل 
عقـو ...و، كـ لك ىل احلـد املإغب فاحش، جاز ل  خال  سن  من وقت العقد ان يطلـ  رفـ  الغـب عنـ  

جاز للقاضـ  بنـاء علـ   ...........ت عل ملنصّ  والي و من القانون املدين املصري219/2احلا  املاد  مل
 ىل احلد املعقو و.إاملتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو ينق  الت امات ه ا املتعاقد  طل 
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مـدين و 516/2ذ املـاد ملإ التجربة رطـــي  بشـــك لك احلا  وردت املعقولية ضمن االحنا  املتعلقة ابلب
و يرفضــ  وعلــ  البــائ  ان ميننــ  مــن أعلــ  مليف البيــ  بشــرط التجربــة جيــوز للمشــرتي ان يقبــل املبيــ   عراقــ 

التجربــة فــإذا رفــا املشــرتي املبيــ  وجــ  أن يعلــن الــرفا يف املــد  املتفــ  عليهــا فــإذا م ينــن هنــاك اتفــاع 
ئ  فإذا نقضت املد  وسنت املشرتي م   نن  مـن جتربـة املبيـ  عـد عل  املد  فف  مد  معقولة يعينها البا

 .وسنوت  قبواًل 
ـــــة يف عقـــــد االجيـــــار وهومـــــا نصـــــت عليـــــ   كـــــ لك احلـــــا  وردت املعقوليـــــة يف مســـــقطات خيـــــار الريي

علـــــ  أنـــــ  ملللمـــــؤجر ان حيـــــدد للمســـــتاجر أجــــــال  مـــــن القـــــانون املـــــدين العراقـــــ  نّصـــــتو 375/1املـــــاد مل
 .ذا م ير املاجور يف خال  ه جل املد وإ  اخليار ،يسقط ابنقضائمعقواًل 

وضمن االحنا  اخلاصة ابلت امات الناقل وذلـك يف  2987لسنة 81ك لك قانون النقل العراق  رقم 
مليلتــ   الناقــل بتوصــيل الشــ ء يف ميعــاد املتفــ  عليــ  واال يف ميعــاد معقــو  ملعلــ   نّصــتووالــي 71املــاد مل

 و.حتددجل ظرو  النقلو
يف  1121لسـنة  38لي  قانون التوقي  االلنرتوين و املعامالت االلنرتونية العراقـ  رقـم ك لك ن  ع

ا بتســلم املســتند االلنــرتوين وم اذا طلــ  املوقــ  مــن املرســل اليــ  اشــعارً ملو والــي نصــت علــ  مل29/7املــاد مل
مد  معقولة أن   ل لك وم يعل  اثر املستند عل  ذلك االشعار،فل  خال  تسلم االشعار خال حيدد اجاًل 

 و.يطل  من املرسل الي  ارسا  االشعار خال  مد   دد ، وخبال  ذلك ينون املستند قابال ل لغاءو
يالحــظ مــن خــال  النصــوص املتقدمــة ان القــانون االجنليــ ي واالمرينــ  وان م يتنــاو  حتديــد تعريــف 

ال وهـو إا بـن ضـوابط حتديـدها ال انـ  م ينتفـ  ابإلشـار  هلـا بشـنل عرضـ  وامنـإللمعقولية بشنل صـريح 
ىل ما حييط  من ظرو  خاصة ب ، وه ا االمر خبال  ما ذه  الي  إالواق  وطبيعة العقد واغراض  اضافة 

املشـــرع العراقـــ  والقـــانون املـــدين املصـــري فقـــد ذكـــر املعقوليـــة ونـــ  عليهـــا يف مـــنت قوانينـــ  دون ان يـــ كر 
اليهـــا مطلقـــا فقـــد أعتـــرب اراد  االطـــرا  ضـــابطا يف حتديـــد  الضـــوابط الـــي حتـــددها ولننـــ  م يغفـــل االشـــار 

واجلدير ابل كر أن الصياغة املقتضبة  ،معقولية املد  يف البي  بشرط التجربة ويف خيار الريية يف عقد االجيار
ذ ان وضـــ  التعريفـــات لـــيس مـــن إالـــي جـــاءت فيهـــا املعقوليـــة يف القـــانون العراقـــ  نـــرى اهنـــا ليســـت معيبـــة 

ذ أن التشــري  الســليم هــو الــ ي رتــار الصــي  إشــرع وأمنــا ينــون ذلــك مــن اختصــاص الفقــ ، اختصــاص امل
 .املالئمة للوقائ  الي تنطب  عليها القاعد  القانونية مبتعدا عن الغمو  قدر األمنان
و يف PECLمل 2999امــــــــا ابلنســــــــبة لالتفاقــــــــات الدوليــــــــة جــــــــاء يف مبــــــــاد  قــــــــانون العقــــــــد االوري 

مليتم تقدير املعقولية ابالستناد اىل مبدأ حسن النية وطبيعة وغر  العقد وظرو  كل و ابن  711/2املاد مل
 .حالة والعادات واملمارسات التجارية وتؤخ  مجيعها بنظر االعتبارو

و مـن املبـاد  املتعلقـة بعقـود التجـار  الدوليـة ملاليونيـدرواو فيمـا يتعلـ  1\8\6وك لك جاء يف املـاد  مل
علــ  مليــدخل يف االعتبــار عنــد  نّصــتن يف عقودتــا والــي و الــي يوردهــا املتعاقــدمبــدى مشــروعية الشــروط 

 املعقوليةو. \دملحتديد مدى مناسبة الشرط، عد  عناصر من بينها: 
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و 66تفاقية فيينا للبي  الدويل للبضائ  فقد تبنت املعقولية يف الن ري من نصوصها منها املاد  ملااما يف 
ملجيـوز للمشـرتي أن رفـا الـ من ملعلـ   نّصـت ابقة البضـائ  للعقـدوالياخلاصة بت فيا ال من لعد  مط

و أو أن يطلــ  تعويضــات اال فيمــا يتعلــ  ابلنســ  الــ ي فاتــ  وذلــك أذا كــان 51وفقــا ألحنــا  املــاد  مل
 .وولدي  سب  معقو  يربر عد  قيام  بتوجي  االخطار

امللــ   افــظ البضــائ  أن يبيعهــا جيــوز للطــر  ملت علــ  ملو منهــا والــي نّصــ88كــ لك احلــا  يف املــاد مل
جبمي  الطرع املناسبة أذا أتخر الطر  االخر بصور  غري معقولة عـن حيـاز  البضـائ  او عـن اسـرتدادها أو 
دف  مثنها أو مصاريف حفظها بشرط أن يوج  اىل الطر  االخر أخطارا بشروط معقولة بع م  عل  اجراء 

 و.والبي 
ت الدولية قد تبنت املعقولية يف نصوصـها يف تنظـيم العقـود الدوليـة من خال  ماتقد  جند ان االتفاقيا

ا بل اقتصرت عل  ذكر ضوابط حتديدجل  ا  ددً واشارت اىل مجلة  ددات  و خصائص  اال اهنا م تض  تعريفً 
 كما هو احلا  ابلنسبة للقوانن.

املعقوليــة يف قرارتــ  فقــد  علــ  اً مــا ابلنســبة ملوقــف القضــاء فــيالحظ أن القضــاء االجنليــ ي يعتمــد ك ــري أ
و Heron 11مل و7ملصدرت قرارت عديد  مـن احملـاكم االجنلي يـة تتعلـ  ابملعقوليـة منهـا ماجـاء يف قـرار قضـية

و اذ CONSTAUNZAوالي تـتل   وقائعهـا أن هنـاك ابخـر  قـد اسـتاجرت ومت توجيههـا اىل مدينـة مل
ىل مينــــاء البصــــر  أو اىل جــــد  يف ســــتحمل هنــــاك يبولــــة مــــن الســــنر تقــــدر ب الثــــة اال  طــــن متوجهــــة ا

السعودية وحس  توجي  املستاجر، وان املد  املعقولة لوصو  الباخر  تقدر بعشرين يوما،اال أن الباخر  قد 
أتخرت تسعة اا  علـ  املوعـد املقـرر، وانـ  لـو كانـت البـاخر  وصـلت يف املوعـد املقـرر لنـان املسـتاجر قـد 

ا ملـا حصـل عليـ  نتيجـة هـ ا التـاخري، مالـك السـفينة  د لنـل طـن خالفًـا تقدر اوايل ابوند واحجا ارابحً 
ا للســـنر يف البصـــر  اال انـــ  اليعلـــم  ن املســـتاجر يـــرو  بيـــ  احلمولـــة علـــ  وجـــ  كـــان يعلـــم أن هنـــاك ســـوقً 

ىل الت بــ ب إ السـرعة وبشـنل مباشـر حـا  وصـوهلا امليناء،واملالـك ايضـا يعلـم ابن سـعر السـنر كـان مـائاًل 
  ال يعلم  ن  سو  مييل حنو اهلبوط، لنل ذلك طال  املستاجر مالك السفينة ابلتعويا ال ي ال أنإىل إ

يتضمن اخلسار  الي حلقت  واملقدر   ربعة اال  ابوند قررت احملنمة أن اخلسـائر املتحققـة قابلـة للتعـويا 
ديــة دافــ  حقيقــ  وذلـك الن الشــ   املعقــو  اســ  تقــدير جملــس اللــوردات كــان لــيعلم  ن املســتاجر ل

ىل اهلبـــوط اك ـــر بشـــنل مفـــاجئ، إىل املينـــاء وان االســـعار املت ب بـــة قـــد  يـــل إ واثنـــاء الوصـــو  للبيـــ  حـــااًل 
وابلتــــايل أن التــــاخر قــــد تســــب  ابخلســــار  الــــي حلقــــت املســــتاجر منهــــا وابلتــــايل اســــتح  التعــــويا علــــ  

 .و6ملاملالك
ن خاللـ  يـتم ــــــقـرت ابألخـ  مبعيـار املعقوليـة كضـابط مأما يف الوالات املتحد  األمرينية فـان احملـاكم أ

 ابلعقد   قرار للمحنمة العليا يف مشنان ملحينما يرتن  الش   إخالاًل ــــرر حي  جاء فـــف الضــختفي

                                                        
 .www.ide.orgمتاث عل  الرابط Heron 11 ،V.C.CZARUIKOWN,Kouf's و2943عا مل 7-

4- Robert clark.- Contract- 2nd Edition-. Sweet Maxwell- London- 1986- P299. 
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فـــان الشـــ   املقابـــل ينـــون مل مـــاً وجمـــرباً ابن يســـتعمل ويت ـــ  مجيـــ  الوســـائل املعقولـــة حســـ  الظـــرو  
لتقليصها والش   امل الف هل ا الواج  ال مينن ل  املطالبة ابلتعويا عن اخلسائر لتجن  األضرار أو 

 .و5ملواألضرار الي كان من املمنن جتنبها لو عململاملعقو وو
 من األحنا  املتعلقة ابملعقولية اذ جاء يفاالحتادية  تميي القرارات  نمة  ويف القضاء العراق  فلم ختلف 

ة ــــا للمدين ايـ  يهـددجل خبسـار  فادحت ا  التعاقدي مرهقً ــــبح تنفي  االلـــاذا اص نمة التميي  مل ن حنم حمل
 .و4ملد املعقو وــىل احلإنق  االلت ا  املره  ــجاز للمحنمة ان ت

ومن خال  ما تقد  مينن لنا وض  تعريف للمعقولية يتل    هناململمعيار عا  مرن يوج  القاض  اىل 
حل املتضاربة الي تشوب العالقات العقدية وفقا للمعطيات االقتصادية واالجتماعيـة اجياد التوازن بن املصا

واالخالقية مراعيا يف ذلك طبيعة تلك االلت امـات والغـر  منهـا حتقيقـا ملبـدأ حسـن النيـة والعدالـة العقديـة 
 الي ينشدها اش اص العقدوو.

 الفرع الثاين:  ر ط املع ولية
 النصوص الرشريعية.  ان ترمءم مع-الشرط اال  :

يشرتط يف معيار املعقولية ان أييت متوافقاً م  النصوص التشريعية وان ال يتعار  معها، ويتجسد هـ ا 
الشرط من خـال  النظـر اىل معـا معيـار املعقوليـة والـ ي يعـ  مقياسـاً للسـلوك موصـوفاً ابلقـانون، فمعيـار 

انونية قد قـا  املشـرع بتنظيمهـا أو أنـ  يتم ـل بقاعـد  قانونيـة املعقولية وفقاً هل ا الشرط أما أن  مي ل قاعد  ق
قد ترك املشرع أمر تنظيمها وحتديد مضموهنا إىل عمو  االش اص، ل لك تعطـ  هلـم مبوجـ  هـ ا املعيـار 

 هامشاً من احلرية يف وض  ه جل القاعد  القانونية اجملسد  ملعيار املعقولية.
والـي حـدد  1116و مـن قـانون املصـار  العراقـ  لسـنة 92/7ملوالغر  األو  جند مصـداقاً لـ  املـاد  

فيها املشرع معيار املعقولية وب لك فان املشرع قد جعل من معيار املعقولية قاعد  قانونية قد قـا  هـو ملأي 
املشرعو بتنظيمها، فقـد نصـت املـاد  علـ  أنـ  ململيعتـرب ان املوجـودات قـد بيعـت بطريقـة معقولـة عنـدما يـتم 

 عل  النحو التايل: التصر  فيها
 إذا بيعت االوراع املالية والعمالت االجنبية االخرى....... يف اسواع تداوهلا. -أ 
إذا بيعــت يف مــ اد علــ  شــرط انــ  جيــوز للمحنمــة ان أتذن للحــارس القضــائ . وبســعر يوافــ  عليــ   -ب 

اعد  قانونيـة كمـا يف البنك املرك ي العراق وو، ويف الغر  ال اين يرتك املشرع تنظيم معيار املعقولية كق
و مـــدين 215و مـــدين عراقـــ  بشـــان انقـــاص االلتـــ ا  املرهـــ  إىل احلـــد املعقـــو ، واملـــاد  مل264املـــاد  مل

 عراق  بشان رف  الغب يف االستغال  إىل احلد املعقو .

                                                        
5- The Case is Available at the web site www.practicallaw.com AND SEE ALSO Norman 

ottostockmeyer. General principles of contract Damages Available at the web site 
http://www.icle.org/modmodules/books/chapter.Printaspx  Chapter=13& book=2002552310..N.O. 
Stockmeyer.P34 

 اجلـ ء الرابـ ،، قسـم القـانون املـدين والقـوانن اخلاصـة ، امل تـار مـن قضـاء  نمـة التمييـ ،ابراهيم املشاهدي 2796لقرار رقم ا -4
 .293ص1111 ،بغداد ،مطبعة ال مان

http://www.practicallaw.com/
http://www.icle.org/modmodules/books/chapter.Printaspx


 
 

774 

 13 :العدد

 

 ان ترناسب مع العادات  املمارسات الرجارية السائد . -الشرط الثاين:
الشائعة بن التجار من ابرز الشروط الواج  التقيد  ا لضبط معيار يعد التقيد ابلعادات واملمارسات 

املعقولية، إذ يست د  يف العالقات التجارية بصور  عامـة جمموعـة مـن القواعـد تطبـ  علـ  اتلـف جوانـ  
النشاط االقتصادية، بغا النظر عن النظم القانونيـة التبعـة يف الـدو  امل تلفـة، امـا عـن كيفيـة تقيـد معيـار 

عقوليــة ابلعــادات التجاريــة الشــائعة، فــ لك   يــل يف فرضــن الفــر  األو : يتجســد يف الوظيفــة التعبرييــة امل
للعادات التجارية، عن طري  اخ  العادات الي استقر عليها التعامل واالعرا  التجارية يف االعتبار عندما 

  تفسـري قصـد االطـرا  إذا اتفقـوا يتعل  االمر بتعن قصد الطرفن. حي  جنعل مـن العـادات التجاريـة ادا
علــ  اتبــاع معيــار املعقوليــة يف تعــاملهم، ألن هــ ا املعيــار حيــدد وفــ  العــادات واملمارســات التجاريــة اجلــاري 

 .و3ملالعمل  ا عند ارابب مهنة معينة 
من واجلان  االخر يتجسد يف الوظيفة املعيارية للعادات التجارية، الي ينون من خالهلا الطرفان ملتـ  

ابالعرا  الي اتفاع عليها وابلعادات الي استقر عليها التعامل بينهما، فيما م يوجد اتفاع بن االطرا  
عل  خال  ذلك يفرت  ان الطرفن قد طبقـاً ضـمناً علـ  تصـرفهما كـل عـر  كـا  يعملمـان بـ  أو كـان 

 التجاريــة بــن االطــرا  يف ينبغــ  ان يعلمــان بــ  حــ  كــان معروفــاً علــ  نطــاع واســ  ومراعــ  ابنتظــا  يف
العقـــود واملماثلـــة الســـائد  يف نفـــس فـــروع التجـــرت ، فعنـــدما اريـــد ان احـــدد املعيـــار املعقـــو  يف تصـــر  مـــا 

 .و8ملاسرتشد ابلقواعد والعادات السارية بن التجار 
ت وتشـري التشــريعات العراقيــة النافــ   إىل شـرط وجــوب تناســ  معيــار املعقوليـة مــ  العــادات واملمارســا

و الــي 711يف املــاد  مل 2987لســنة  71التجاريــة، حيــ  ورد تطبــ  ذلــك يف قــانون التجــار  النافــ   رقــم 
نصت عل  حتديد املد  املعقولة ابلقو  ململيلت   البائ  يف البي  سيف: أواًل: ان جيه  البضاعة طبقاً لشروط 

يل. رابعــاً: ان يقــو  علــ  نفقتــ  عقــد البيــ  خــال  املــد  املعينــة للشــ   أو الــي يقضــ   ــا التعمــا  الــدو 
بتحميــل البضــاعة علــ  ظهــر الســفينة يف مينــاء الشــ   يف التــاريخ احملــدد أو خــال  الفــرت  املعينــة وإذا م 
ينن هناك اتريخ  دد أو فرت  معينة ف ال  املد  الي يقض   ا التعامل يف ميناء الشحن وعند النظر إىل 

ولية وهنا يتجسد بـ ملاملد  املعقولةووو جاء استناداً إىل العادات اجلارية ه ا الن  جند ان حتديد معيار املعق
 يف منان معن وهنا كان هل جل العادات وظيفة معيارية يتجسد من خالهلا معيار املد  املعقولة.

جاءت خالية من ذكر الشرط ابلنسبة للمعقولية، خبال   2981واجلدير ابل كر ان اتفاقية فبينا لعا  
الي مجعتهـا يف مـاد  خاصـة  PECLومباد  قانون العقد االوري  UNIPلعقود التجارية الدولية مباد  ا

 -و ململيؤخـ  بنظـر االعتبـار مـا يعـد معقـواًل: و7حتت عنوان الظرو  املتعلقة أوالظرو  احمليطـة يف املـاد  مل
 العاداتوو.

                                                        
7- CHirstianLarroumet , Droit civil less obligations , 3th edition , Paris , 1996، P.64. 
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 ان يسرت د بظر ف ك   اقعة على حد  -الشرط الثالث:
يتغـري مضـمون  بتغـري االحـوا  والصـفقات، فمـا يعـد معقـواًل وفـ  ظـرو  معينـة ال يعـد   معيار املعقولية

كــ لك وفــ  ظــرو  اخــرى، لــ لك يشــرتط يف هــ ا املعيــار التنيــف دائمــاً مــ  احليــا  االجتماعيــة املتغــري  
جبعلهــا ال حتتــاج اىل تــدخل تشــريع  مســتمر كلمــا جــد يف احليــا  جديــد يقتضــ  التغيــري التشــريع ، فهــ ا 
املعيار ذاتياً يقل التغيري والتطور واالنتقا  من حا  إىل حا  والقدر  عل  مساير  وتقدير ظرو  كل حالة 

 .و9ملعل  حد  
وتبعـــاً لـــ لك فـــان معيـــار املعقوليـــة يشـــرتط يف تطبيـــ  النظـــر اىل كـــل حالـــة علـــ  حـــد  ووفقـــاً لظروفهـــا 
ومالبساما، كون ه ا املعيار معياراً اجتهاداً يتاثر ابلظرو  احمليطة الش  ، ل لك فـان حتديـد مـا يعـد 

حـوا ، إذ ال يوجـد معقو  أو غري معقو  يف سلوك معـن جيـ  ان ينـون متحركـاً ابخـتال  الظـرو  واال
يف معيار املعقولية قاعد   دد  سلفاً يلجا اليها، وهو ما عفرب عنـ  مـن قبـل جانـ  مـن الفقـ  ابلقـو  ململال 

. إذ ان احلنــم املعقــو  هــو احلنــم و21ملمينــن ل نســان ان يعــر  أو حيــدد ســلفاً مــا ســيعترب غــري معقــو وو 
 خري ليس مبعقو .املتناس  م  الظرو  وليس احلنم مبع   عن الظرو  فاال

فاملعيار  ل البح  ال ينون مضمون  قطعيـاً و ـدداً ومسـبقاً وال يعـرب عـن مقـدمات تـؤدي اىل نتـائ  
متشــا ة، بــل هــو مي ــل متغــرياً نســبياً، وهــ ا املتغــري النســي يشــرتط يف حتديــد مضــمون  التــاثر بواقــ  القضــية 

 من حدود معينة فريداً إىل حد ما يف نوع .املطروحة، إذ ان معيار املعقولية يف كل واقعة يفعد ض
والقاعــد  القانونيــة عنــدما تشــري إىل وجــوب تطبيــ  معيــار املعقوليــة فاهنــا يف ذلــك تتضــمن علــ  فنــر  

 معيارية حتتاج ملضومنها ابالعتماد عل  ظرو  كل واقعة عل  حد .
 ةصائص املع وليةلث: الفرع الثا

  ي هــا عــن غريهــا مــن وســائل التقنيــة يخصــائ  املعقوليــة هــ  جممــل عناصــر تنوينهــا وصــفاما الــ نب إ
 التشريعية اال وه  القاعد  القانونية واملبدأ القانوين والوض  القانوين.

   -أ اًل: اال مق:
يساعد يف و ، فهو22مليعد معيار املعقولية مطلقاً من حي  املوضوع واملساحة الي مينن أن يعمل فيها 

الــي  2987لســنة  81و مــن قــانون النقــل العراقــ  النافــ  رقــم 71حتديــد مــد  االلتــ ا  كمــا جــاء يف املــاد  مل
نّصت ململيلت   الناقل بتوصيل الش ء يف امليعاد املتف  علي  وإال فف  ميعاد معقو  حتددجل ظرو  النقلوو، 

ملـــدين العراقـــ  ململللمتضـــرر احلـــ  يف ان و مـــن القـــانون ا118وكـــ لك مـــا جـــاء يف قـــانون املصـــار  واملـــاد  مل
و من اتفاقية فيينا للبي  28/1يطال  خال  مد  معقولة ابعاد  النظر يف التقدير.......وو ك لك املاد  مل

الدويل للبضائ  والي نّصت عل  ململحيدو قبو  االجياب اثرجل مـن اللحظـة الـي يصـل فيهـا إىل املوجـ  مـا 

                                                        
 .1125 ،كلية القانون  ،جامعة كربالء ،عل  طلبة الدكتوراجل يف الفرع اخلاص ماد  التجاريةجمموعة  اضرات القيت  -9
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ثــرجل إذا م يصــل فيهــا املوجــ  خــال  املــد  الــي اشــرتطها أو خــال  مــد  يفيــد املوافقــة وال حيــدو القبــو  ا
 معقولة يف حالة عد  وجود م ل ه ا الشرطوو.

و مـــن قـــانون املصـــار  نّصـــت علـــ  ململيلـــ   ان 23/4كـــ لك حيـــدد العنايـــة املطلوبـــة كمـــا يف املـــاد  مل
و من 33ر وو، أيًضا املاد  مليتصر  اعضاء جملس االدار ....... بدرجة معقولة من العناية واجتهاد ومها

اتفاقيــة فيينـــا بشــان البيـــ  الــدويل للبضـــائ  ململجيـــ  علــ  الطـــر  الــ ي يتمســـك مب الفــة العقـــد ان يت ـــ  
 التدابري املعقولة واملالئمة للظرو  للت فيف من اخلسار  النامجة عن امل الفةوو.

اقـ ، كمـا يظهـر ذلـك يف اتفاقيـة و مـدين عر 215و يف املـاد  مل2كما يظهر املعيار يف انقضاء االلت ا  مل
البيــ  الــدويل للبضــائ  انــ  إذا انفســخ العقــد بســب  اجنــي البــّد للمــدين فيــ  انقضــ  االلتــ ا  وال يلــ   فيــ  
التعــويا إذا اثبــت ان عــد  تنفيــ جل أللت امــ  يرجــ  إىل ظــرو  خارجــة عــن ارادتــ  وانــ  م ينــن مــن املتوقــ  

 العقد.ار وقت انقضاء بصور  معقولة ان أيخ  العائ  يف االعتب
وهـــ ا املعيـــار مي ـــل ابلنســـبة للقضـــاء االننليـــ ي العمـــود الفقـــري يف الن ـــري مـــن القضـــاا املعروضـــة امـــا  

، فهو يوزن السلوك الفردي يف اجملتم  الفردي يف اجملتم  ويغطـ  جمـاالت متعـدد  مـن جمـاالت و21ملاحملاكم 
ارية املعقوليـة ومعيـار تسـهيالت النقـل املعقولـة أو معيـار القانون العا  والقانون اخلاص، فمعيار اخلدمة االد
 االجل املعقو  وغريها تنشر يف القضاء االننلي ي.

   -اث يا: املر  ة يف الرطبيق:
ان تبــــ  املشــــرع املعقوليــــة يف مــــنت قوانينــــ  يعــــ  تــــرك مســــاحة مــــن التقــــدير يســــتجي   ــــا ملقتضــــيات 

أي وهـــ جل الســلطة ميارســها القاضـــ  يف احلــاالت الــي تـــرك االنصــا  وميــارس مــن خالهلـــا االجتهــاد يف الــر 
املشــرع تفصــيالما او معايريهــا او حــدودها لــ  نــ وال عنــد دواعــ  التطــور ومقتضــيات العدالــة،وابلتايل فــان 
هنـــاك عالقـــة بـــن املعقوليـــة والســـلطة التقديريـــة للقاضـــ  اذ انـــ  كلمـــا كـــان الـــن  مـــر  كمـــا يف "املعقوليـــة" 

 .و27ملاقديرية للقاض  وتضي  كلما كان الن  جامدً اتسعت السلطة الت
ك لك ان املعقولية ختت  بنوهنا فنر  مرنة  نن القاضـ  مـن تقـدير العدالـة لنـل حالـة علـ  حـد ، 
فهــو نظــا  مــرن تقــديري، حيتــاج عمليــة تفنــري لنــل حالــة، وهــو بــ لك لــيس معيــارًا جامــًدا وهــ ا مــا بينتــ  

القــانون املــدين العراقــ  إذ اهنــا اعطــت القاضــ  الســلطة التقديريــة و مــن 264و و مل215نصــوص املــادتن مل
النافية يف حتديد مقدار االلت ا ، فف  القاعد  الي ينوط  ـا اسـت راج احلـل بواسـطة معيـار املعقوليـة، فـان 

فالنصـوص تطـاوع فيــ  ، املعيـار هنـا ينـون معيــارًا غـري  ـدد بشــنل دقيـ  بـل يتســ  لسـلطة تقـدير القاضــ 

                                                        
 %و ومـ  ذلـك قـررت11ف  قضية تتل   وقائعها ان البائ  قا  ابعاد  بي  البضاعة، ولنن خصم من سـعرها االصـل  ملف -21

والســب  ان ألنــ  حــاو  لعــد  مــرات ان يعيــد بيــ  البضــاعة بســعر افضــل وعلــ  مــدى  ،ان تصــر  البــائ  كــان معقــوالً  ،هيــا  التحنــيم
ـــــ   ـــــ ا الســـــعر ـــــنجح يف اعـــــاد  البي ـــــ  م ي ـــــ من االصـــــل 11ممـــــا اضـــــطر إىل خصـــــم مل ،شـــــهرين ولنن ـــــ  املوقـــــ   ،%و مـــــن ال متـــــاث عل

gttp//crsgw3.law.pace.edu   11/2/1128اتريخ ال ار. 
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يات العمليــة فتاخــ  اتر  ابالراد  الظــاهر  واملعــايري املوضــوعية حيــ  يغلــ  اســتقرار التعامــل وأتخــ  املقتضــ
 اتر  اخرى ابالراد  الباطنة حي  يغل  اعتبار العدالة واملنط  القانوين.

 -اثلثًا: العموم:
 ةمن عالقات قانوني فاملعقولية القانونية تتصف ابلعمو  مبعا اهنا تنطب  عل  كل ما يراد تنظيم  حااًل 

ذ ان املعقوليــة ال ختــت  االــة واحــد  يف حــن ان املعقوليــة تنطبــ  إومــا يســتجد مــن نوعهــا يف املســتقبل، 
اوضاع اتلفة تدور يف حلقة واحد  فم ال العالقات العقدية رغم تنوع اشناهلا مينن للقاض  أن يستعن 

، و26ملعقديــة معينــة بغــا النظــر عــن نــوع العقـــدىل احلنــم املناســ  يف عالقــة إابملعقوليــة لغــر  الوصــو  
وابلتايل فان العمو  ال ي تتصف ب  املعقولية رتلف عن العمو  ال ي تتصـف بـ  القاعـد  القانونيـة اذ أن 
هــ جل االخــري  أتيت انــم ينطبــ  علــ  النــاس كافــة أمــا املعقوليــة فــان العمــو  فيهــا لــ  طبيعتــ  اخلاصــة فهــو 

ىل ارشــاد القاضــ  الســلوك الواجــ  إتطبيقــ  علــ  الوقــائ  وامنــا ترمــ  فقــط اليرمــ  اىل اجيــاد حنــم معــن و 
 .اتباع  و االخ  ب  كمقياس للحنم يف الواقعة املعروضة أمام 

 املطلب الثاني: نطاق معيار املعقولية
ســـنتناو  دراســـة هـــ ا املوضـــوع يف فـــرعن األو  ُنصصـــ  لدراســـة نطـــاع املعقوليـــة مـــن حيـــ  حتديـــد 

 وال اين ُنصص  لتحديد نطاع معيار املعقولية من حي  متعلق  وعل  النحو االيت:مضمون االلت ا  
 الفرع األ  : طاق معيار املع ولية مت حيث حتديد مضمون االلرزام

يف ه ا الفرع سنحاو  تسليط الضوء عل  نطاع املعقولية يف حتديد مضـمون االلتـ ا  بـدءاً مـن نشـوئ  
 -انقضاء عل  النحو اآليت:مروراً بتنفي جل انتهاءاً يف 

   -أ اًل: معيار املع ولية يف  شوء االلرزام:
ان نطاع العقل يف انشاء االلت امات امنا يقتصر عل  االلت امات االرادية، وابلطب  فان العقد هو احد 
 املصـــدرين واك رهـــا اســـت داماً يف الواقـــ  العملـــ  يف انشـــاء هـــ ا النـــوع مـــن االلت امـــات ولنـــن العقـــود منهـــا
رضائية ينف  ألنعقادها ارتباط االجياب ابلقبـو  علـ  الوجـ  املشـروع، ومنهـا شـنلية ال ينفـ  ألنعقادهـا 
جمــرد تراضــ  الطــرفن وإمنــا ينبغــ  اتبــاع شــنل يعينــ  القــانون إىل جانــ  ذلــك الرتاضــ ، فهنــا جيــدر بنــا ان 

االنعقـــاد فيمـــا يتعلـــ  ابرتبـــاط  نشـــري إىل ان معيـــار املعقوليـــة قـــد يـــربز يف بعـــا العقـــود الرضـــائية يف مرحلـــة
و مـن 516االجياب ابلقبو  دون ان ينون ل  ذلك يف العقـود الشـنلية، ذلـك يف العقـود الرضـائية املـاد  مل

القــانون املــدين العراقــ  حــن نصــت علــ  ان ململيف البيــ  بشــرط التجربــة جيــوز للمشــرتي ان يقبــل املبيــ  أو 
ذا رفا املشرتي املبي  وج  ان يلعن الرفا من املـد  املتفـ  يرفض  وعل  البائ  ان مينن  من التجربة، فإ

عليها فإذا م ينن هناك اتفاع عل  املد  فف  مد  معقولـة يعينهـا البـائ  فـإذا انقضـت هـ جل املـد  وسـنت 
املشرتي م   نن  من جتربة املبي  اعترب سنوت  قبواًل للبي وو. واملفهو  هنـا ان املـد  املعقولـة يف حالـة عـد  

                                                        
 مطبعـــة العـــدد االو ، الســـنة ال انيـــة،، اـــ  منشـــور يف جملـــة القـــانون واالقتصـــاد التوفيـــ  بـــن الواقـــ  والقـــانون، حامـــد زكـــ ، -26
 .153ص  ،2971 ،الرغائ 
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تفاع عل  مد  ه  معيار انعقاد العقـد مـن عدمـ  يف حالـة سـنوت املشـرتي وابلتـايل ترتـ  االلت امـات اال
 أو عد  ترتبها.

ونالحظ قريباً من ه ا املفهـو  يف نطـاع عقـد االجيـار، فبينمـا يقـرر املشـرع ان مـن اسـتاجر شـيئاً م يـرجل 
فهو يف الوقت نفس  يستدرك بقول  عل  ان  ،و25ملفل  اخليار حن يراجل ان شاء قبل  وان شاء فسخ االجيار 

ململاملـــؤجر ان حيــــدد للمســـتاجر اجــــاًل معقـــواًل يســــقط ابنقضـــائ  اخليــــار إذا م يـــرد املــــاجور يف خـــال  هــــ جل 
 .و24ملاملد وو

واألمر ال يقتصر عل  ان القانون الوط  يف ه ا الصدد بل أننا جند ذلك يف بعا االتفاقيات الدولية 
ــدو قبـو  االجيــاب ال سـيما املتعلقـة ابل بيــ  الـدويل حيـ  جــاء يف نـ  يتعلـ  ابلبيــ  املـ كور علـ  ان ململحيف

اثرجل يف اللحظة الـي حيصـل فيهـا املوجـ  مـا يقيـد املوافقـة، وال حيـدو القبـو  اثـرجل إذا م يصـل إىل املوجـ  
  بنظـر خال  املد  الي اشرتطها أوخال  مد  معقولة يف حالة عد  وجود م ل ه ا الشـرط، علـ  ان يؤخـ

االعتبار ظرو  الصفقة وسرعة وسائل االتصا  الي است دمها املوج ، ويل   قبو  االجياب الشفوي ما 
. فمعيار املعقولية هنا ي ور ويل   االخ  ب  إذا م حيدد املوج  مد  و23ملم ي بت من الظرو  خال  ذلكوو

عقاد العقد ونشوء االلت امـات ولـيس املـد  لقبو  اجياب  أما إذا حدد ل  مد  فه جل االخري  ه  الي حتنم ان
 املعقولة.

 -اث ياً:  طاق معيار املع ولية يف تنفي  االلرزام:
فف  الت ا  الناقل بنقل ش ء وال ي هو الت ا  ابجناز عمل معن، وألتية الوقت يف حتقي  هـ ا االلتـ ا  
نالحظ ان املشرع الـ   ململالناقـل بتوصـيل الشـ ء يف امليعـاد املتفـ  عليـ  أو يف ميعـاد معقـو  حتـددجل ظـرو  

ادين املــ كورين ينــون قــد اخــل ، فــإذا م يوصــل النافــل الشــ ء  ــل عقــد النقــل يف احــد امليعــو28ملالنقــلوو 
ابلت ام . ولنن ابملقابل نالحظ ان املشرع جيي  ململاالتفاع عل  اعفاء الناقل من مسـؤوليت  عـن التـاخري إذا  

. معـا ذلـك انـ  إذا جتـاوز احلـد املعقـو  فـال يسـري االتفـاع عليـ  و29ملكان ل  مربر وضمن احلـد املعقـو وو
 وال يعف  من مسؤوليت .

النقـــل أيضـــاً نالحـــظ ان املشـــرع الـــ   يف الوكالـــة ابلعمولـــة ابلنقـــل الوكيـــل  ن يضـــمن ويف جمـــا  عقـــد 
، وابلتـايل فـان الوكيـل ينـون و11ملململمباشر  الناقل عملية النقل يف امليعـاد املتفـ  عليـ  أو يف ميعـاد معقـو وو

عن عد  التنفيـ  ان مسؤواًل عن التاخري يف تنفي  النقل عن احد امليعادين امل كورين، فضاًل عن مسؤوليت  
 حصل.

                                                        
 .من القانون املدين العراق و 377أنظر املاد  مل -25
 .املدين العراق  و من375ينظر املاد  مل -24
 .2946البي  الدويل للبضائ  و من اتفاقية عقد 28ينظر: مل -23
 .العراق  2987لسنة  81النقل رقم  و من قانون71ينظر املاد  مل -28
 .القانون املدين العراق  و من51ينظر املاد  مل -29
 .و من ال انون املدين العراق /  نياً 38ينظر املاد  مل -11
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وخال  فرت  قيا  االلت ا  قد يرأتي أحد طرفي  أو كليهما بنقل  وه ا ما يطل  علي  ابحلوالة، وفيها اورد 
 و مدين عراق  عل  ان مل71املشرع معياراً للمعقولية حن نصت املاد  مل

 الة.احلوالة الي  ت بن احمليل أو احملا  علي  تنعقد موقوف  عل  قبو  احمل -2
وإذا قـــا  احمليـــل أو احملـــا  عليـــ  اببـــالغ احلوالـــة للمحـــا  لـــ  وحـــدد لـــ  اجـــاًل معقـــواًل لقبـــو  احلوالـــة ح  -1

 انقض  االجل دون ان يصدر القبو  اعترب سنوت احملا  ل  رفضاً للحوالة 
و، فــاملفهو  امل ــالف هلــ ا الــن  هــو انــ  إذا كــان االجــل غــري معقــو  م يعــد ســنوت احملــا  لــ  رفضــاً 

 للحوالة.
ويف االلتـ ا  ابلقيـا  ابلعمـل قـد تقتضــ  ظـرو  معينـة تعـديل ذلـك االلتــ ا ، وهنـا أيضـاً قـد يـربز معيــار 

و مـن قـانون النقـل، ململللناقـل 211املعقولية لبيان مدى ذلك التعديل، ويف هـ ا السـياع جـاء نـ  املـاد  مل
النقــل إذا حــدثت ظــرو  تســتل   ان يقــو  بنقــل الشــ ء وفــ  شــروط ختتلــف عــن الشــروط امل بتــ  يف وثيقــة 

ذلـــك وتعـــ ر عليـــ  تســـلم تعليمـــات جديـــد  خـــال  وقـــت معقـــو  مـــن الشـــ   الـــ ي لـــ  حـــ  التصـــر  
ابلشـ ء علــ  ان يت ــ  االجـراءات النفيلــة ابحلفــاظ علـ  مصــاحل ذلــك الشـ  وو، فــان الوقــت املعقــو  

  شـروط اتلفـة عـن تلـك امل بتـة يف هنا يعد معياراً بن مدى ثبوت احل  للناقل يف تنفي  الت ام  ابلنقـل وفـ
 وثيقة النقل.

 -اثلثاً:  طاق معيار املع ولية يف ا  ضاء االلرزام:
و مــن اتفاقيــة القــانون 39ويف هــ ا اجملــا  قــد يــربز لنــا معيــار املعقوليــة كمــا هــو احلــا  يف نــ  املــاد  مل

حنو معقو  وخال  مد  حي  جاء فيها ململإذا فسخ العقد وحدو عل   2946املوحد للبي  الدويل لسنة 
معقولة يعد الفسخ اذا قا  املشرتي بشراء بضائ  بديلة أو قا  البائ  ابعـاد  بيـ  البضـاعة، فللطـر  الـ ي 
يطالـــ  ابلتعـــويا ان حيصـــل علـــ  الفـــرع بـــن ســــعر العقـــد وســـعر الشـــراء البـــديل أو الســـعر عـــن اعــــاد  

د  املنفــرد  فــان اجلانــ  االخرلــ  احلــ  يف البيــ .....وو، فمعــا الــن  يف احلصــو  علــ  التعويضــات ابالرا
 احلصو  عل  التعويضات امل كور  وابلشروط الوراد  واس  معايري املعقولية املشار اليها يف الن .

أمــا إذا مت الفســخ لســب  اجنــي البــد للمــدين فيــ  انقضــ  االلتــ ا  وال يلــ   يف هــ جل احلالــة ابلتعــويا 
و مــن االتفاقيــة الســالفة الــ كر حيــ  نصــت علــ  انــ  ململال يســا  39وهــ ا املضــمون اشــارت إليــ  املــاد  مل

أحد الطرفن عن عد  تنفي  أاً من الت امات  إذا اثبت ان عد  التنفي  كان بسـب  عـائ  يعـود إىل ظـرو  
ـــة ان أيخـــ  العـــائ  يف االعتبـــار وقـــت انعقـــاد  خارجيـــة عـــن ارادتـــ  وانـــ  م ينـــن مـــن املتوقـــ  بصـــور  معقول

وعلي  فان عد  املسؤولية هنا مقرتن مبعيـار معقوليـة عـد  توقـ  العـائ  الـ ي كـان سـبباً يف العقد......وو. 
 عد  التنفي .

  طاق املع ولية مت حيث مرعل  ا: الفرع الثاين
ســو  نبحـــ  يف هــ ا الفـــرع نطــاع املعقوليـــة مــن متعلقهـــا فــإذا تعلقـــت ب مــان االلتـــ ا  مســ  ابلنطـــاع 

قـدار االلتـ ا  مسـ  النطـاع القيمـ  للمعقوليـة واذا تعلقـت إبجـراءات يـؤمن ال ماين للمعقوليـة واذا تعلقـت مب
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املعيار لألش اص القيا   ا كاجراء تدابري او اخطار مسيت النطـاع اإلجرائـ  للمعقوليـة وهـ ا مـا سـنبح   
 يف النقاط اآلتية:

 ا اًل: النطاق الزماين للمع ولية: 
عقولية لتحديد نطاع االلت ا  وخصوًصاً ما يرتبط بوقـت يستند املشرع يف بعا االحيان عل  معيار امل

الوفـــاء مبعـــا ان اطـــرا  العالقـــة العقديـــة اذا م يتفقـــوا علـــ  زمـــان التنفيـــ ،فان هـــ ا ال مـــان يتحـــدد مبعيـــار 
املعقولية، اي الوقت ال ي حينـم الفعـل بضـرور  االثبـات بـ ،بغا النظـر عمـا اذا كـان هنـاك عـر  أ  ال، 

و مـن قـانون النقـل مليلتـ   71ه ا املعيار يف العديـد مـن القـوانن ومنهـا مـا جـاء يف املـاد  مل وقد تبا املشرع
الناقل بتوصيل الش ء يف امليعاد املتف  علي  واال فف  ميعاد معقو  حتددجل ظرو  النقلو،فاملعقولية هنا ال 

 اًل اذا كـان  ـل يفسـد ب الثـة فمـ ،بـل يـرتبط حنمـ  بظـرو  االلتـ ا  و لـ  حتدد ميعاد االلت ا  ج اًء قـابالً 
اا  فـــال ينــــون مــــن املعقــــو  حتديـــد ميعــــاد والتنفيــــ  بعشــــر  اا ، فحنـــم املعقوليــــة هنــــا اســــتند اىل طبيعــــة 
احملــل،والقو  نفســ  يقــا  ابلنســبة اىل ميعــاد النقــل اســ  مــا نــ  عليــ  القــانون، فاملــد  املعقولــة للوصــو  

 .و12ملوطبيعة الش ء حتدد ابلنظر اىل ظرو  النقل ونوع الواسطة
و مــن قــانون النقــل الــي تــيح لــ   ن يقــو  بنقــل الشــ ء وفــ  شــروط 211وكــ لك مــا جــاء يف املــاد  مل

ختتلــف عــن الشــروط امل بتــة يف وثيقــة النقــل، اذا حــدثت ظــرو  تتلــ   ذلــك، وتعــ ر عليــ  تســلم تعليمــات 
لناقـل وصـو  تعليمـات جديـد  جديد  خال  وقت معقو  فالعقل هو الـ ي حيـدد املـد  الـي ينتظـر فيهـا ا

 .حس  ظرو  النقل، فاذا تع ر ذلك، فينون ل  اجراء النقل بشروط ختتلف عن الشروط املتف  علي 
و من قانون املدين  نـ  ملاذا قـا  احمليـل واحملـا  عليـ  إببـالغ احلوالـة 761ك لك ما نصت علي  املاد  مل

، عــّد ذلــك رفضــاً اً معينــ اً يصــدر عــن االخــري موقفــللمحــا  لــ  وحــدد لــ  اجــاًل معقــواًل وانقضــ  االجــل وم 
للحوالةو، فف  الن  املتقد  حتدد املعقولية الوقت الـ ي جيـ  علـ  احملـا  لـ  قبـو  احلوالـة لنـن املشـرع م 

 .يعين الضوابط الي تسعف يف حتديد ه جل املد  ابلتايل فه  مسالة مرتوكة للسلطة التقديرية للقاض 
أتيت مقيد  بقيد اال وهو االتفاع فإن لالتفاع حاكمي  علـ  املعيـار فاألصـل  اما الصور  االخرى فه 

، فقد يتف  الطرفان عل  تعجيل التنفي  ومبجرد ا ا  العقد و11ملان توقيت االلت ا  رض  إلراد  طريف العقد
لــ  زمــان وابلتــايل فانــ  اذا م يوجــد اتفــاع علــ  اتفــاع ع ،وقــد يــؤجال التنفيــ  اىل وقــت يعــن هلــ ا الغــر 

التنفيــ ، فــان هــ ا ال مــان يتحــدد مبعيــار املعقوليــة،اي الوقــت الــ ي حينــم العقــل بضــرور  اثباتــ  فيــ ،بغا 
و من قانون النقل املشار اليهـا انفـاً والـي 71ومن ذلك املاد  مل، النظر عما اذا كان هناك عر  او م ينن

ء وان م ينـن موجـوداً م ـل هـ ا االتفـاع حييل فيها املشرع القاضـ  علـ  االتفـاع لغـر  حتديـد وقـت الوفـا
 .و17ملحينم القاض  مبقتض  معيار املعقولية وابلتايل يعد معيار املعقولية هنا معياراً احتياطياً 

                                                        
 .51ص ،مصدر ساب  ،ما جعاز شياع -12
 ،5، السنة 16أ. د. ابسم علوان العقاي،خيار التاخري،ا  منشور يف جملة احملق  احلل  للعلو  القانونية والسياسة، العدد  -11

 .717ص
 .715ص،مصدر ساب ،العقايأ.د.ابسم علوان  -17
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   -اث ياً:النطاق املوضوعي:
و مـن قـانون 26ك لك ان املعقوليـة مينـن ان تنـون معيـاراً لتحديـد موضـوع االلتـ ا  مـن ذلـك املـاد  مل

ململال يسا  الناقل عن الضرر الناشئ عن تدابري الي يت  ها إلنقـاذ االرواث وعـن التـدابري  النقل الي تن 
املعقولـة إلنقــاذ االمــوا وو فالقــانون يعفــ  الناقــل مــن املسـؤولية عــن االضــرار الــي تنشــا عــن تــدابري يت ــ ها 

لغـرع،وال يسـا  كـ لك الناقل إلنقاذ االرواث كما لو رم  كمية من البضائ  للمحافظة علـ  السـفينة مـن ا
إلنقــاذ االمــوا  ومــن املفهــو  امل ــالف للشــطر االخــري مــن املــاد  هــو اذا م  ةعمــا يت ــ جل مــن تــدابري معقولــ

تنن التدابري معقولة فت ار مسؤولية الناقل،فمعقوليـة التـدابري هـ  الـي حتـدد مسـؤولية الناقـل واملقـدار الـ ي 
 .يسا  عن 

و مــن قــانون املصــار   ن ململيقــو  البنــك املركــ ي العراقــ  1قــر  ملو الف81وكــ لك مــا جــاء يف املــاد  مل
بتعويا احلارس القضائ  للمصر  عن مجي  التناليف ملصروفات املعقولـة الـي يتحملهـا بسـب  احلراسـة 

 .القضائية.....وو
و من اتفاقية فينيا للبي  الدويل للبضائ   ن  ململجي  علـ  الطـر  الـ ي 33ك لك ما جاء يف املاد  مل

يتمســك مب الفــة العقــد ان يت ــ  التــدابري املعقولــة واملالئمــة للظــرو  للت فــيا مــن اخلســار  النامجــة عــن 
امل الفة،مبا فيها النس  ال ي فات واذا اتل القيا  ب لك فللطر  امل ل ان يطال  بت فيا التعويا 

 بقدر اخلسار  الي كان مينن جتنبهاو.
ولغــر  ان تنــون التــدابري معقولــة جيــ  ان تــرب  الصــفقة البديلــة بســعر أعلــ  قــدر املســتطاع املعقــو  

والغر  من  ،و16ملاستناداً للظرو  او ان جتري عملية الشراء البديل  قل االسعار بقدر املستطاع املعقو  
اجــراءجل وفقــاً  هــ ا التحديــد، هــو وضــ  حــد اعلــ  او ســقف اعلــ  لتقلــي  األضــرار الــ ي ينــون معقــوالً 

 Internationale Juteللظـــرو  وتطبيقـــاً لـــ لك اصـــدرت احملنمـــة العليـــا االســـبانية قـــراراً يف قضـــية مل
Maatschappijو15ملو. 

وتتل   وقائعها، ان  بعد اخال  املشرتي ابلعقد،ان البائ  قا  إبعاد  بي  البضاعة بسعر واطئ جداً 
اً امرينيا لنل مائة حقيبة يف حن ان البـائ  قـا  إبعـاد  و دوالر 55إذ كان سعر البضاعة ابلعقد يتضمن مل

و سنت لنـل كـيس  سـك البـائ  امـا  احملنمـة  ن حتنـم لـ  ابلفـرع بـن التمييـ ، 71بي  البضاعة بسعر مل
 قررت احملنمة رفا طل  التعويا عل  اساس ان اعاد  البي  م ينن معقواًل.

ابختــاذ تــدابري معقولــة بعــا الظــرو  الــي جتعــل مــن واجلــدير ابلــ كر انــ  قــد يواجــ  الشــ   املطالــ  
اختاذجل م ل ه جل التدابري امر صع  من ه جل الظرو ،عندما ينون املشرتي قد دف  مقدما مثن الشـراء وال 
ميلــك مــوارداً ماليــة كافيــة لتهيئــة الصــفقة البديلــة ففــ  هــ جل احلالــة ال يلــ   الــدائن  جــراء وابــرا  م ــل هــ جل 

                                                        
 .و من اتفاقية البي  الدويل للبضائ 32مل انظر املاد  -16
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هـ جل الظـرو  احلـاالت الـي تتعلـ  بتسـليم بضـائ  مومسيـة،ويف م ـل هـ جل االحـوا  ك لك مـن ،  و14ملالصفقة
ن وهــــم يف صــــدد تطبيــــ  احنــــا  اتفاقيــــة فيينــــا اىل ان أيخــــ  وهــــ جل الصــــعوابت و جنــــد ان القضــــا  مســــتعد

 .و13ملاساابمم
ية،حتصـل واجلدير ابل كر ان  هناك حالة اخرى  ن  املشرتي من تقلي  األضـرار ابختـاذ التـدابري املعقول
 .و18ملعندما ينون عقد البي  يتطل  تسليم بضاعة معينة ابل ات،ك لك الي ت بت ابلعقد االصل 

 -اثلثاً:النطاق اإلجرائي للمع ولية:
جند ان املشرع استل   يف بعـا النصـوص القيـا  إبجـراءات معينـة واسـتل   قيـا  هـ جل اإلجـراءات مبعيـار 

ــــــاع موجــــــودات املــــــو  بطريقــــــة معقولــــــة 2ملو الفقــــــر  92املعقولية،فقــــــد نصــــــت املــــــاد  مل و علــــــ  ململان اتب
 و اىل االموا  الي تعد فيها املوجودات قد بيعت بطريقة معقولة وه :7جتاراًوو،واشارت يف الفقر  مل

 اذا بيعت االوراع املالية والعمالت االجنبية االخرى الي يسهل بيعها يف السوع،يف اسواع تداوهلا. .2
شــرط انــ  جيــوز للمحنمــة ان أتذن للحــارس القضــائ ،اذا قــرر عــد  امنانيــة اذا بيعــت يف مــ اد علــ   .1

احلصو  عل  سعر معقو  للموجـودات يف مـ اد علـ  جيـوز للبنـك املركـ ي العراقـ  ان رـو  للحـارس 
 .القضائ  بي  املوجودات وبشنل خاص وبسعر يواف  علي  البنك املرك ي العراق 

إلجـراءات اىل معيـار املعقوليـة،فيج  ان يـتم هـ ا البيـ  وفقـاً هلـ ا فاملشرع مييل يف الن  املتقـد  هـ جل ا
املعيار لتحقي  الغاية املستوحا  من بي  املوجودات وه  كما احلافظـة علـ  املوجـودات ايـ  ترفـ  العوائـد 

 اهلــــاتني ــــار هــــو هــــل اذا مــــا بيعــــت بغــــري  قــــدراً االمنــــان لضــــمان تغطيــــة حقــــوع الــــدائنن،اال ان تســــايالً 
 تن،فهل يعد البي  غري معقو  الطريق

 يف مقا  اجلواب نقو  نعم ألن املشرع اراد حتقي  الغاية يف تصفية املوجودات.
و مــن قــانون 212واشـار املشــرع يف مـورد اخــر اىل معيـار املعقوليــة وذلـك يف الفقــر  ملرابعـاًو مــن املـاد  مل

ديوان التامن عـد  فـر  اي عقوبـة ،والي اوجبت عل  رئيس 1115لسنة  21تنظيم اعما  التامن رقم 
 ،للمتهم فرصت  معقولة وفقاً للظرو  من اجل االمت ا  للقانون ما م يعط، 

واجلــدير ابلــ كر ان املشــرع العراقــ  يف قــانون املــدين، انــ  وان م حيــدد زمــان فحــ  البضــاعة اال انــ  م 
و 541اىل العـر  السـائد وذلـك يف املـاد  مليعتمد معيار املعقولية م لـ  م ـل اتفاقيـة فيينـا وامنـا احـا  االمـر 

ننــــ  مـــن ذلــــك وفقـــاً للمــــالو   اذا تســـلم املشــــرتي املبيـــ  وجــــ  عليـــ  التحقــــ  مـــن حالتــــ  مبجـــرد  -2مل
 التعاملو.

                                                        
 .218ص،مصدر ساب ،وليد خالد عطية -14
ـــي تتعلـــ  اصـــدرت  نمـــة اســـتئنا  مل فمـــ اًل يف احـــدى -13 و االملانيـــة يف قضـــية تـــت ل  وقائعهـــا،ان Dusseldofالقضـــاا ال
ولنن ،مما جعــل البــائ  وهــو املصــن  لألح يــة ان يقــو  إبعــاد  بيعهــا،اخــل ابلتــ ا  املتعلــ  بــدف  مثــن تســليم بضــاعة مــن االح يــة املشــرتي

وهل جل الســب  قــررت ،ودوا البضــاعة ومت تســديد حاجــامم مــن املوســم الســاب العمليــة اصــبحت مســتحيلة والســب  ان مجيــ  الــ ابئن قــد ز 
مصــــدر ،وذكرهــــا الـــدكتور وليــــد خالــــد عطية،http//csgw.Law.Pace.edu ،احملنمـــة ان البــــائ  م رــــل بواجبـــ  يف تقلــــي  اخلســــائر

 .219ص،ساب 
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و مــن اتفاقيــة فيينــا املشــرتي الــ ي اســتلم بضــاعة غــري مطابقــة للعقــد ان يوجــ  79وقــد ال مــت املــاد  مل
ط حقـــ  اذا أتخـــر او اذا م يوجـــ  اصـــاًل  ـــدداً طبيعـــة عـــد  املطابقـــة اخطـــار عـــد  املطابقـــة للبـــائ  واال ســـق

خــال  مــد  معقولــة مــن اكتشــا  العي ،وقــد قضــت  نمــة التحنــيم بغرفــة التجــار  ببــاريس  ن توجيــ  
و اا  مــن اســتال  تقريــر اخلبــري بشــان فحــ  البضــاعة يعــد مقبــواًل وينــون 8االخطــار عــد  املطابقــة بعــد مل

 .و19ملابمليعاد املعقو  يف توجي  االخطاراملشرتي قد الت   
 في العقود احكام المعقولية: الثاني مبحثال

ان االثر ال ي يرتت  عل  تب  ه ا املعيار إال وهو حتقي  التوازن العقدي وإزالة املراك  القلقة وه ا ما 
ال ــاين يف اال ر ســنبين  يف مطلبــن، األو  ُنصصــ  للبحــ  يف ســلطة القاضــ  يف اطــار معيــار املعقوليــة و 

 املرتتبة عل  تب  معيار املعقولية.
 ةسلطة القاضي يف اطار معيار املعقولي: االول طلبامل

نبحــ  يف مضـــمون هـــ جل الســلطة  ـــددين يف البدايـــة الضــوابط الـــي يعتمـــد عليهــا القاضـــ  يف حتديـــد 
 :النحو االيتمعيار املعقولية ومن ح البح  يف كيفية اعما  القاض  هل ا املعيار وعل  

 ضوابط حتديد معيار املع ولية: اال   فرعال
املعقوليـة وعلـ  النحـو  يـارالضوابط الي حتنم القاض  يف صدد تطبيقـ  ملع فرعسو  نتناو  يف ه ا ال

 -االيت:
 -ان يكون هناك  ص صريح على معيار املع ولية: -ا ال:

املشـــرع علـــ  املعيـــار اي ابلـــن  عليـــ  فـــال جيـــوز ال مينـــن للقاضـــ  العمـــل مبعيـــار املعقوليـــة اال  حالـــة 
للقاض  اسناد حنم  عل  املعقولية مام أيمر املشرع ب لك.وه ا يع  ان القاضـ  ال يسـتطي  ان يؤسـس 
حنمــ  علــ  املعقوليــة دون احالــة مــن املشــرع اىل هــ جل املعيــار واال كــان حنمــ  عرضــة للــنقا،ولنن اذا 

املعقوليـة، فهـل ان املسـالة تنتهـ  عنـد هـ ا احلـد، أو ان هنـاك مجلـة  اشار الن  بضرور  الرجـوع اىل معيـار
تسـايالت أو صــعوابت أخـرى تظهــر لعــل اتهـا ان النصــوص الـي تضــمنت املعقوليــة تنـون مندرجــة حتــت 

 -ثالو درجات:
ة: األوىل:تشري اىل املعقولية بصور  مطلقة ال انيـة: تشـري اىل املعقوليـة بشـنل متـاخر بعـد االتفـاع ال ال ـ

 وسنتناو  ه جل الدرجات ال الو عل  النجو االيت  تشري اىل املعقولية ولننها مقيد  بقيد،
اســلفنا ان معيـار املعقوليـة الركــون اليـ  مــام أيذن املشـرع بــ لك  -االشـار  اىل املعقوليـة بصــور  مطلقـة: .2

القاضـ  الرجـوع  فاذا ما اذن املشرع وكانـت االشـار  مطلقـة غـري مقيـد  بقيـد أو أتفـاع، هنـا يسـتطي 
و اجـاز للشـ   الـ ي وقـ  حتـت 215ه ا املعيـار وأتسـيس حنمـ  علـ  هـ ا املعيـار فـن  املـاد  مل

طائلة االستغال  ان يطلـ  رفـ  الغـب اىل احلـد املعقـو  خـال  سـنة مـن أتريـخ العقـد، واذا مـا طلـ  

                                                        
 .31ص،1112 ،5اجمللد ،منشور يف النتاب السنوي للجنة القانون الدويل 5327 احلنم النهائ  الصادر يف القضية رقم -19
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تلجـا اىل معيـار  ذلك فـان احملنمـة سـو  ترفـ  الغـب اىل احلـد املعقـو  وهـ ا يعـ  ان احملنمـة سـو 
 املعقولية لرف  الغب، فاألحنا  هنا صرحية وجاءت مطلقة عل  املعيار.

ويف هــ ا الفــر  جنــد املشــرع مييــل اىل االخــ  مبعيــار املعقوليــة  -:ورود املعقوليــة متــاخر  عــن االتفــاع .1
بـن طـريف ولنن ه جل االحالة أتيت متاخر  بعد االتفاع، بعبار  أخرى ان املشرع يشرتط وجـود اتفـاع 

العالقة القانونية ويف حالة عد  وجودجل حييل اىل االمر اىل معيار املعقوليـة، ولعـل تسـاي  يطـرث نفسـ  
 هو هل يستطي  القاض  ان يلجا اىل املعقولية ابتداءاً 

اجلواب عل  ذلك ابلنف  وذلك االتفاع يسب  االخ  ابملعيار، ل ا فالقاض  مل   مبراعا  االتفـاع ويف 
دام  ينون ل  ان يستند اىل املعقولية، وابلتـايل ان لألتفـاع حاكميـة علـ  املعيـار يف هـ ا الفـر ، حالة انع

مـن قـانون النقـل بقوهلـاململيلت   الناقـل بتوصـيل الشـ ء يف  79ومن ه ا ام لة ه ا الفر  ما جاء يف املـاد  
من القانون املدين و 516ملاد  وك لك امل، امليعاد املتف  علي  واال فف  ميعاد معقو  حتددجل ظرو  النقلوو

العراق  ململ.... فاذا م ينن هناك اتفاع عل  املد  فف  مد  معقولة يعينها البائ وو.فف  النصوص املتقدمة 
جنــــد ان املعقوليــــة جــــاءت متــــاخر  علــــ  االتفــــاع والقاضــــ  عليــــ  أوال تطبيــــ  االتفــــاع وان م جيــــد فيطبــــ  

 املعقولية.
ويف ه ا الفر  جند ان االشار  اىل معيار املعقولية ينون بصور  صرحية  -ورود املعقولية مقيد  بقيد: .7

 اً حيــدد عمــل املعيــار أو ينــون القيــد متعلقــ اً زمنيــ اً لنــن مقيــد ، واملقصــود ابملقيــد  هنــا ان هنــاك ســقف
و مــن 41مــن قـانون النقــل ســالفة الـ كر وماجــاء يف املــاد  مل 71بظـر  معــن مــ ال مـا جــاء يف املــاد  

الـي جـاء فيهـا ململجيـوز للمراقـ  ان ينهـ  مـن جانـ   1116لسـنة  92ار  العراقـ  رقـم قانون املصـ
 .يو وو 41واحد كل العقود.. خال  فرت  زمنية معقولة التتجاوز 

وفقــد قيــدها 41مــن قــانون النقــل والــي جــاءت مقيــد  بظــرو  النقــل واملــاد  مل 71جنــد يف نــ  املــاد  
تصـور ان يظهـر معيـار املعقوليـة يف الـن  املتقـد   ان االجابـة املشـرع بسـقف زمـ  هـو سـتن يومـاً، فهـل ي

عل ذلك تنون ابلنف  وذلك الن معيار املعقولية هو املعيار القائم عل  اتفاع اراء العقـالء بصـدد مسـالة 
مـــا، كمـــا ان الـــن  املـــ كور يعـــد نصـــاً جامـــداً ألعتمـــادجل علـــ  الصـــياغة العدديـــة واملعـــرو  ان العـــدد مـــن 

ـــار املعقوليـــة ومـــا يعطيـــ  مـــن مرونـــة للنصـــوص اســـالي  الصـــياغ ة اجلامـــد  يف النصـــوص القانونيـــة، وان معي
 القانونية اليستقيم اعمال  م  ن  ذي صياغة جامد .

 مراعا   بيعة االلرزام  ظر فه: -اث يا:
 طبيعة االلت ا  العقدي  -2

  زمنيـة بـن أتريـخ انعقـاد ان االلت ا  العقـدي يشـرتط فيـ  هنـا ينـون مرتاخـ  التنفيـ ، اي ان توجـد مـد
العقــد واتريـــخ نفاذجل،ســواء كانـــت قصـــري  او طويلــة، وهـــ ا غالبــاً مـــا جنـــدجل يف العقــود ال منيـــة،والي تقتضـــ  
طبيعتها ان مير تنفي ها عل  مراحل متتالية عرب ال من، سواء كانت من العقود دوريـة التنفيـ ،او مـن عقـود 

 املد  املستمر  التنفي .
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للقاضــ  ســلطة كــ لك يف تطبيــ  نظريــة الظــرو  الطارئــة علــ  العقــود  ن  هنــا اكــ لك جيــ  االشــار 
الفوريــة التنفيــ  الــي ال ينــون الــ من عنصــراً جــوهراً فيهــا، ولنــن قــد يــتم أتجيــل تنفيــ ها اىل اجــا  متتاليــة 
 وذلك مبوج  اتفاع االطرا  علـ  أتجيلـ ،كالبي  الـ ي يتفـ  فيـ  علـ  دفـ  الـ من ملالبيـ  ابلتقسـيطو أو

كمـــا مينـــن تطبيـــ  هـــ جل النظريـــة علـــ  العقـــد الفـــوري اذا وقـــ  الظـــر  الطـــار  مباشـــرً  بعـــد  تســـليم املبيـــ ،
 .و71ملانعقادجل 

كما ال جيوز تطبي  نظرية الظرو  الطارئة وابلتايل تطبي  معيـار املعقوليـة علـ  عقـود الغـرر أو العقـود 
وقـد قضـت  نمـة  .و72ملغـري  قـ  الوقـوعاادو مسـتقبل   ااالحتمالية أي ينون التنفي  أو عدم  مرتبط

 ييـــ  العـــراع  نـــ : مل... وقـــد تراخـــ  الطرفـــان املتعاقـــدان يف تنفيـــ  العقـــد لعـــد  تســـديد بقيـــة الـــ من حـــ  
أدركهما قانون اإلصالث ال راع  وهو من قوانن النظا  العا ... كما أنـ  يعتـرب حـاد ً طـاريً أخـل ابلتـوازن 

ال راعية وأدى إىل هبوط أقيامها ممـا يتحـتم معـ  تـدخل القضـاء للموازنـة بـن  االقتصادي املتعل  ابلعقارات
 .و71ملمصلحة الطرفن وأنقا  االلت ا  املره  إىل احلد املعقو  إن اقتضت احلاجة ذلك...و

 الظرو  احمليطة بتنفي  االلت ا  -1
الجتمــاع  العــا  أو لنــ  يتقيــد معيــار املعقوليــة ابلظــرو  املوضــوعية يقتضــ  ذلــك اعتمــاد الســلوك ا

الســــلوك يف االوســــاط املهنيــــة كــــنمط انــــوذج ، مرفــــ  ح بيــــان مــــدى انطبــــاع أو احنــــرا  ملمعقوليــــة أو ال 
، ويــدخل يف و77ملمعقوليـةو الســلوك يف الواقعــة العينيــة ابلقيــاس إىل النمـوذج االجتمــاع  أو النمــوذج املهــ  

ن والبيئــة والعــر  والعــادات واملســتوى املهــ  أو تعيــن عقالنيــة التصــر  ظروفــاً ك ــري  كظــريف ال مــان واملنــا
 العلم .

وإذا كــان تقــدير معيــار املعقوليــة يف م ــل هــ ا الغــر  يــتم ابلرجــوع إىل منــوذج الشــ   العاقــل  ــاط 
ابلظـرو  املوضـوعية فـان احلنمـة التشـريعية مـن وراء اعتمـاد هـ جل الظـرو  يف حتديـد معيـار املعقوليـة، هــو 

نونية ودواع  املصلحة العامة الي تقتض  ان ينون هنالك ش   معقو  جي  عل  ألستقرار املراك  القا
االفراد ان ال ين لوا عن ، ومـن يقصـر يف بلـوغ ذلـك املسـتوى عليـ  ان يتحمـل تبعـة ذلـك وينبغـ  ان يراعـ  

 ذلك يف حتديد مضمون معيار املعقولية.
و مــن قــانون النقــل 71جــاء يف املــاد مل وهنالــك العديــد مــن التطبيقــات العمليــة هلــ ا الشــرط واتهــا مــا

، ضمن االحنا  اخلاصة ابلت امـات الناقـل مليلتـ   الناقـل بتوصـيل الشـ ء يف 2987لسنة  81العراق  رقم 
 امليعاد املتف  علي  وإال قض  ميعاد معقو  حتددجل ظرو  النقلو.

يف املوعــد احملــدد وعنــد و منــ  علــ  ململيفعــد أتخــرياً يف تســليم الشــ ء إذا م يــتم 74/2كمــا نــ  املــاد  مل
عد  حتديد موعد ضمن اتريخ انقضاء الوقت ال ي تستغرق  عملية النقل الي يقو   ـا الناقـل احلـري  يف 

                                                        
 .19ص ،1113 ،منتبة صادر للمنشورات ،عقد البي  الدويل للبضائ  د.طال  حافظ جابر، -71
 .32ص ،2995 ،عمان ،منتبة دار ال قافة ،،فن الصياغة القانونية تشريعياً وفقهاً وقضاءاً  د.عبد القادر الشي ل ، -72
 د.امسـاء مــدحت ســام ، االعفـاء مــن املســؤولية يف اتفاقيـة االمــم املتحــد  للبيـ  الــدويل للبضــائ  ملفيينـاو دار النهضــة العربيــة، -71
 .63ص ،1114
 .271ص ،مصدر ساب  فارس احلجرش ، -77
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الظرو  ذاماوو، مـن هـ ين النصـن يتضـح ان املـد  املعقولـة لنقـل الشـ ء هـ  املـد  الـي تسـتغرقها عمليـة 
 إىل ظرو  النقل.النقل والي تقدر ابالستناد إىل الناقل احلري  و 

أما عل  صعيد االتفاقيات الدولية، فقد ورد ه ا الشرط يف االتفاقيـة املتعلقـة ابلقـانون املوحـد لتنـوين 
و منهــا والــي تــن  علــ  انــ  8/2و وذلــك يف املــاد  مل2946عقــد البيــ  الــدويل للبضــائ  ملاتفاقيــة الهــاي 

الوقت احملدد، وإذااتصل ابملوج  يف الوقـت  ململإعالن قبو  االجياب ينت  اثرجل فقط إذا اتصل ابملوج  يف
احملــدد، وإذا م ينــن الوقــت  ــدداً فينــت  اثــرجل يف املــد  املعقولــة الــي تقــدر ابالخــ  بنظــر االعتبــار ظــرو  

 الصفقة الي تتضمن وسائل االتصا  املست دمة من قبل املوج ..............وو.
وقد جاء اشرتاط تقيد معيار املعقولية ابلظرو  املوضوعية يف احد قرارات احملاكم يف قضية بشان عقد 
بيــ  البضــائ  وكانــت البضــاعة مــن اللحــو ، فاخــ ت احملنمــة بنظــر االعتبــار ســرعة فســاد وتعفــن اللحــم، 

املطابقـة يـرتاوث بـن  وقضت  ن احلد االقص  للمد  املعقولة ه  الفرت  الفاصلة بـن التسـليم أخطـار عـد 
 .و76ملساعات قليلة إىل يو  واحد 

وجاء يف احد قـرارات  نمـة التمييـ  مـا يؤكـد اشـرتاط تقيـد معيـار املعقوليـة ابلظـرو  املوضـوعية لنـل 
حالـــة، فقـــد جـــاء يف قـــرار احملنمـــة ان فـــتح الشـــبابيك املطلـــة علـــ  ملـــك الغـــري ضـــرر فـــاحش، جتـــ  ال اتـــ  

مــة يف وقتهــا بســد تلــك الشــبابيك، كــاجراء معقــو  واجــ  االشــباع وفــ  بوســائل معقولــة، فحنمــت احملن
 ظرو  معينة.

فضالً عن تقيد معيار املعقولية ابلظرو  املوضوعية كشرط من شروط تطبيق ،  -الظرو  ال اتية: -1
فان  يتقيد ابلظرو  ال اتية للواقعة، حيـ  يـتمنن مـن خـال  ذلـك الوصـو  إىل احلنـم العـاد  واملناسـ  

 .و75ملبسات الواقعة املطروحة ملال
وهنالــك تطبيـــ  لشـــرط تقيـــد معيـــار املعقوليـــة ابلظـــرو  ال اتيـــة للواقعـــة  ـــل البحـــ  واتهـــا يف نطـــاع 
عيــوب االراد ، فعنــدما يشــوب اآلكــراجل االراد  يف حريتهــا واختيارهــا، فهــو حيــدو خوفــاً أو رهبــة يف نفــس 

كـراجل ان ينـون قـد بعـ  رهبـة يف نفـس املتعاقــد الشـ   يدفعـ  إىل قبـو  التعاقـد. وجيـ  حـ  يتحقـ  اآل
. وان تنــون هــ جل الرهبــةه  الــي يبلتــ  علــ  التعاقــد ودفعتــ  إليــ  واننــا إذ مــا ارد  ان حننــم  ن هــ جل و74مل

، ه  وسيلة غري معقولة وحتق  الرهبة ومن ح فاهنا و73ملالوسيلة الي استند اليها يف حتق  االكراجل من عدم  
 نعتمد يف ذلك عل  ظرو  ذاتية يف الواقعة الي حتق  فيها االكراجل. حتق  االكراجل، فاننا

                                                        
 .2/2/1128 :اتريخ ال ار  .http:// csgw3.law.pace.eduينظر املوق   -76
 .41ص ،مصدر ساب  فارس العجرش ، -75
 و فلم يتبا القانون املدين املصري معيار املعقولية يف نظرية االستغال  فقـد215وعل  العنس من املشرع العراق  يف املاد  مل -74

و مـن القـانون 219ينظـر املـاد  مل ،تا أمـا ابطـا  العقـد أو تعديلـ  انقـاص االلتـ ا  و صرحية ابعطاء القاض  خيارين219جاءت املاد  مل
 .2968لسنة  272املدين الناف  رقم 

 .789-788ص ،2986 ،مطبعة هنضة مصر ،العقد عبد الفتاث عبد الباق ، نظرية -73
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 تطبيق معيار املع ولية مت قب  ال ضاء: الفرع الثاين
هنا سو  نتناو  التعديل القضائ  للعقد وال ي يؤدي الي  تطبي  املعقولية متناولي  يف نقطيتن االوىل 

 -وعل  النحو اآليت: نظرية الظرو  الطارئةوال انية تعديل العقد املشوب بعي  االستغال  
   -أ اًل: تعدي  الع د املشوب بعيب االسرغم :

التعــديل يف هــ جل احلالــة يــتم امــا عــن طريــ  انقــاص االلتــ ا  أو زادتــ  وهــ ا مــا ســو  نبح ــ  يف النقــاط 
 :التالية

 املشــرع املعــامالت أجـازانتصـاراً ملبــدأ اسـتقرار  -:انقـاص االلتـ ا  اىل احلــد املعقـو  بســب  االسـتغال  -أ 
للمتعاقـــد املغبون،اللجـــوء للقضـــاء طالبـــاً انقـــاص الت امـــ  يف العقـــد بســـب  االســـتغال  الـــ ي وقـــ  فيـــ  
الطــر  املغبــون، ولعــل هــ ا احلــل انفــ  لــ  يف اللجــوء اىل طلــ  االبطــا ، حيــ  ترتاجــ  فيــ  الشــروط 

ن ذلـك، أي اجملحفة اىل اخرى اقل اجحافاً، يف ه جل احلالة ينون القاضـ  مل مـاً  ال حينـم  ك ـر مـ
 .و78ملال جيوز ل  احلنم  بطا  العقد، وفقاً لطلبات املدع 

ـــوازن اىل العقـــد أمـــر مـــرتوك للســـلطة  اال أن تقـــدير نســـبة األنقـــاص مـــن االلت امـــات ولغـــر  اعـــاد  الت
التقديريـــة للقاضـــ  و يقـــدرجل حســـ  الظـــرو  احمليطـــة ابلعقـــد وطرفيـــ ، وال رضـــ  يف ذلـــك لرقابـــة  نمـــة 

هــــ ا االنقــــاص ال يعــــ   ي حــــا  مــــن االحــــوا  ان يــــؤدي اىل املســــاوا  بــــن الت امــــات  التمييــــ  و غــــري ان
، ولنـن ينفـ  أن ينـون اىل حـد يرفـ  معـ  الغـب اىل الن ـري الـ ي وقـ  علـ  املتعاقـد املغبـون، و79ملالطرفن

 وابلتايل فالسلطة التقديرية املمنوحة للقاض  يف تعديل العقد يف ه جل احلالة واسعة اجملا .
ا ال جيوز للقاض  ان ي يد من الت امات املتعاقد املسـتغل بـد  مـن ان يـنق  مـن الت امـات املتعاقـد كم

املغبــون حــ  لــو كانــت مــن طلبــات هــ ا االخــري وذلــك الن الــن  القــانوين جــاء صــرحياً يف القــانون املــدين 
،  امـات هـ ا املتعاقـدواملصري ملجاز للقاض  بناء عل  طل  املتعاقد املغبون أن يبطـل العقـد أو يـنق  الت

و جاء بصياغة اتلفة لعا الش ء اذ هو ذكر مصطلح ململرف  215يف حن ان املشرع العراق  يف املاد  مل
او زادتـــ  او ابطالـــ   الغـــبوو وهـــ ا يتـــيح للقاضـــ  ســـلطة اوســـ  اذ ان رفـــ  الغـــب ينـــون ابنقـــاص االلتـــ ا 

 اس  ما يؤدي اىل حتقي  التوازن العقدي 
من االلت امات انس  طري  يسـلن  املتعاقـد املغبـون الن املشـرع اعتـد ابلتفـاوت الن ـري ويعد االنقاص 

و اراد اعفاء الطر  الضعيف مـن بعـا مـا يعتـربجل قـد ارهـ  كاهلـ  مـن اعبـاء حتملهـا دون انصـرا  ارادتـ  
و ابـرا  ل لك نتيجة عي  يف رضاجل، بعدما استغل الغابن حالت  النفسية، فما دامت اردات  قد انصرفت حنـ

عقــد بعينــ  فينــون مــن املناســ  تصــور ابقــاء املشــرع لــ ات العقــد حتقيقــا الســتقرار املعــامالت و االمــن يف 
 .و61ملالعقود

                                                        
 بـــــــــــــــراك منشـــــــــــــــور مبوقـــــــــــــــ  ايبـــــــــــــــد مقـــــــــــــــا  ،بـــــــــــــــن الشـــــــــــــــريعة والقـــــــــــــــانون الوضـــــــــــــــعية ايبـــــــــــــــد براك،مفهـــــــــــــــو  العـــــــــــــــد  -78

WWW.ahmadbarak.com\news.php.action 
 بوكمــا   مــد، ســلطة القاضــ  يف تعــديل العقــد يف القــانون املــدين اجل ائــري والفقــ  الســالم ، رســالة دكــرتاجل، كليــة العلــو  -79

 .متاث عل  االنرتنت46ص،االنسانية واالجتماعية والعلو  االسالمية، جامعة احلاج خلضر ابتنة
 22 5ص ،بغداد،مطبعة ندغ،5ط ،اجل ء االو  يف مصادر االلت ا  ،املوج  يف شرث القانون املدين ،د.عبد اجمليد احلنيم -61

http://www.ahmadbarak.com/news.php.action
http://www.ahmadbarak.com/news.php.action
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حفاظــاً علــ  اســتقرار العقــد واحلقــوع املنتســبة، أاتث املشــرع العراقــ  للقاضــ  فرصــة  -زاد  االلتــ ا : -ب 
لحة يف ابقــاء العقــد،اي  تنــون هــ جل اتقــاء ابطــا  العقــد املعيــ  ابالســتغال  اذا كانــت هنــاك مصــ

كــ لك ان تقــدير الــ اد  ،  الـ اد  كافيــة لرفــ  الغـب و ال مينــن للطــر  املغبـون ان يعــرت  علــ  ذلـك
النافية إلزالة التفـاوت الفـاحش بـن االلت امـات يبقـ  خاضـعاً لتقـدير القاضـ  فهـو مـن يقـدر حجـم 

ث بينهمـا اىل التـوازن املعقـو ، فـاملطلوب مـن القاضـ  ال اد  يف االداء املقابل،ويعود ابالخـتال  الفـاد 
ليس اعاد  املساو  بن االداءات املتقابلة بل ان تصبح متعادلة قدر االمنان لرف  التفـاوت الفـاحش 

 .و62ملفقط 
   -اث ياً:  ظرية الظر ف الطارئة:

د املعقـــو  وال ـــاين امـــرين االو  هـــو بيـــان املقصـــود بـــرد االلتـــ ا  املرهـــ  اىل احلـــ هـــ جل الفقـــر  سنوضـــح يف
 :سو  نوضح في  وسائل القاض  يف تعديل العقد بسب  الظرو  الطارئة و كما يف االيت

املعقـو   وردت عبـار  رد االلتـ ا  املرهـ  اىل احلـد -املقصود بعبار  رد االلت ا  املرهـ  اىل احلـد املعقـو : .2
ون الفرنسـ  اذ انـ  اســتعمل مـن قبـل املشـرع كـاثر حلـدوو نظريـة الظــرو  الطارئـة وعلـ  عنـس القـان

ه ا االختال  ادى ابلبعا اىل القو  أن ، و61ملوووال ي يع  ململانقاصووREDUIREمصطلح ململ
اســـتعما  كلمـــة إنقـــاص الـــي أوردهـــا املشـــرع ابللغـــة الفرنســـية ال تـــؤدي معـــا التعـــديل  ي حـــا  مـــن 

يشــرتك فيــ  طرفــا العقــد الــدائن  االحــوا ، واملــراد ابحلــد املعقــو  الــ ي يــرد اليــ  االلتــ ا  هــو احلــد الــ ي
واملدين يف اخلسار  الي سببتها ظرو  غري متوقعة، ال ان يتحملها الطر  املدين وحدجل فبقدر الغـنم 
ينون الغر ، وبقدر النس  تنون اخلسار  واحلد املعقو  ينون معياراً مر ً ينظر في  اىل ظرو  كل 

ن خـــال  ا ـــ  يف القضـــية وموازنـــة ظروفهـــا قضـــية علـــ  حـــد ، وللقاضـــ  ســـلطة واســـعة يف تقـــديرجل مـــ
 .و67ملومصلحة طريف العقد

اال ان القاضــ  ولغــر  تــاليف هــ جل املرونــة يف االرهــاع والتغــري يف الظــرو  واالحــوا  فانــ  أيخــ  بعــن 
االعتبـار الفــرع النــاجم بــن قيمــة االلتــ ا  يف العقــد وقيمتـ  بعــد وقــوع احلــادو اساســاً للتحديــد وفــ  املعيــار 

خلاصــة ابملــدين ويف مقــدمتها املوضــوع ، اال ان ذلــك ال مينــ  القاضــ  أن أيخــ  بعــن االعتبــار الظــرو  ا
أحوالـ  املاليـة وذلـك يف نطـاع  ـدود، ألن املسـاوا  التامــة بـن املـدينن مهمـا تباينـت الظـرو  و اختلفــت 
االحوا  أمراً أتابجل العدالة، وهن ا ينون يف مقدور القاض  ان رفـف مـن وطـا  املعيـار املوضـوع  املـادي 

 .و66ملبار اجلان  الش ص  ونع  ب  املتعاقد املدين ابملعيار الش ص  وذلك ابالخ  بعن االعت
 وسائل القاض  يف تعديل العقد بسب  الظرو  الطارئة .1

                                                        
 .152ص  ،2954 ،دار النشر للجامعات املصرية ،نظرية العقد د.سليمامنرقس، -62

42- Esmein ;courselementaire d histoire du droit francais,15ed,paris,1925. 
 .211ص،2997 ،بغداد ،الظرو  الطارئة ودور القاض  يف تطبيقها بنر، نظريةد. عصمت عبد اجمليد  -67
 14وص15ص ،2941 ،بغداد ،رسالة ماجستري ،نظرية الظرو  الطارئة بن الشريعة والقانون فاضل شاكر النعيم ، -66
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ومـــن القـــانون املـــدين العراقـــ  نالحـــظ ان االثـــر الـــ ي رتبـــ  املشـــرع علـــ  264مـــن خـــال  نـــ  املـــاد  مل
 توافرشروط نظرية الظرو  الطارئة هو ملرد االلت ا  املره  اىل احلد املعقو و.

ستعرا  ن  املاد  املتقد  جند ان املشرع العراق  م يض  قاعد  معينـ  جيـري فيهـا رد االلتـ ا  املرهـ   
اىل احلــد املعقــو ، وذلــك ألخــتال  كــل حالــة عــن االخــرى بســب  طبيعــة االلتــ ا  والظــرو  احمليطــة ومــا 

  اذ انــ  اليقيــد تقتضــي  مــن رفــ  االرهــاع كمــا بينــا، وهــ ا حســ  رأينــا موقــف حســن مــن املشــرع العراقــ
القاضــ  بقيــود حتــد مــن اطــالع يــدجل لتحقيــ  العدالــة، اال انــ  ومــ  كــل ذلــك مينــن لنــا ان نســت ل  مــن 
خال  الن  وغاية النظريـة القواعـد التاليـة يف رد االلتـ ا  املرهـ  اىل احلـد املعقـو  أو  هـ جل القواعـد انـ  اذا  

ا اذا كانـت اخلسـار  غـري مالوفـة فيشـرتك الطرفـان كانت اخلسار  مالوفة فعل  املدين ان يتحملها وحـدجل أمـ
 .و65مليف حتمل االرهاع 

امـــا القاعـــد  ال انيـــة فـــيمنن است الصـــها مـــن خـــال  نـــا القـــانون والغايـــة مـــن النظريـــة، وتقضـــ   ن 
الدائن غري مل   بقـو  االلتـ ا ، السـيما اذا قضـ  التعـديل بـ اد  الت اماتـ  فلـ  ان يقبـل التعـديل أو يطالـ  

العقــد دون أن يســا  عـن اي تعــويا، وهــ ا االمــر مقبـو  منــ  دون توقــف علـ  قبــو  مــن جانــ  بفسـخ 
املـدين،ويالحظ ان حـ  الفسـخ يقتصـر علـ  الـدائن فحسـ  دون ان ميتـد اىل القضـاء فـال ميلـك القاضـ  
سلطة فسخ العقد، كما ال ميلك سلطة فسخ العقد، كما ال ميلك املدين سلطة فسخ العقد، ألن القانون 
املدين العراق  قصر عمل القاض  عل  رد االلت ا  املره  اىل احلد املعقو  كما قصر ح  املدين يف املطالبة 

 .و64ملبتعديل االلت ا  
أما القاعد  ال ال ة فتقض  برد االلت ا  املره  اىل احلد املعقو ، الينـون اال يف احلاضـر وال شـان لـ  يف 

العقد مستمراً او كان مؤجل التنفي  وعد  القاضـ  ا رجل ح زا   مستقبل العقد ألن  غري معرو  فاذا كان
الظر  الطار  قبل انتهاء العقد وج  الغاء التعديل والرجوع اىل العقد االصل  مـن وقـت زوا  الظـر ،  
ك لك اذا وجدت بعد التعديل حوادو طارئة، فليس هناك ما مين  القاضـ  مـن اعـاد  النظـر يف التعـديل 

 .و63مل  ابل اد  والنقصانال ي قض  مبوجب
ومب ل ه ا قضت  نمة التميي  يف قرار هلا مل... ثبت من  احلنومة لل بح خال  املد  املطال   ا... 
وهـــو يعتـــرب مـــن احلـــوادو االســـت نائية الـــي م ينـــن للمســـتاجر أو املـــؤجر يـــد فيهـــا، وحيـــ  أن املنـــ  جعـــل 

ها لالنتفاع الـ ي أجـر مـن أجلـ  وهـو الـ بح فينـون مـن املاجور أثناء الفرت  امل كور  يف حالة ال يصلح مع
 .و68ملح  املستاجر أن يطال  إبنقاص األجر  عن الفرت  املشار أليها...و

                                                        
ـــة للقاضـــ  املـــدين  -65  ،2النهضـــة العربيـــة،ط دار-ماهيتهـــا وضـــوابطها وتطبيقامـــا–أيبـــد  مـــود ســـعد،مفهو  الســـلطة التقديري

 .99ص ،2988،مصر
 .77ص ،2939 ،نظرية تفسري النصوص املدنية ،د.  مد شريف أيبد -64
، بغـــداد، 27غـــازي عبـــد الـــريبن  جـــ ، التـــوازن االقتصـــادي يف العقـــد أثنـــاء تنفيـــ جل، منشـــورات مركـــ  البحـــوو القانونيـــة،  -63
 .19ص ،2984
 .18-16ص ،2984،بغداد،دار احلرية للطباعة،ادي يف العقد أثناء تنفي جلاالقتص د. غازي عبد الريبن  ج ،التوازن -68
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ويف قرار آخـر قضـت  نمـة التمييـ  مل... إن املميـ ين رفعـا  ن عـد  تنفيـ  االلتـ ا  كـان لسـب  شـحة 
نقـــــــاص االلتـــــــ ا  املرهـــــــ  إىل احلـــــــد ميـــــــاجل هنـــــــر الفـــــــرات... فنـــــــان علـــــــ  احملنمـــــــة مالحظـــــــة مـــــــا تقـــــــد  وإ

ويف قــــرار آخــــر أكــــدت  نمــــة التمييــــ  مل... إذا طــــرأت حــــوادو  ذاتــــ  وحــــو  املوضــــوع.و69ملاملعقــــو ...و
اســـت نائية عامـــة م ينـــن يف الوســـ  توقعهـــا وترتـــ  علـــ  حـــدوثها أن تنفيـــ  االلتـــ ا  التعاقـــدي صـــار مرهقـــاً 

 .و51ملن تنق  االلت ا  املره  إىل احلد املعقو ...وللمدين فللمحنمة بعد املوازنة بن مصلحة الطرفن أ
 

 وقف تنفي  العقد إىل حن زوا  أثر الظر  الطار : -1
وأخرياً قد يرى القاض  ال إنقاص االلت ا  املره  وال زاد  االلت ا  املقابل ولنن وقـف تنفيـ  العقـد إىل 

يقــدر لــ  الــ وا  يف وقــت قريــ ، وأن حــن زوا  أثــر الظــر  الطــار ، إذا ظهــر لــ  أن هــ ا الظــر  مؤقــت 
 .و52ملالدائن ال يلحق  ضرر كبري جراء الوقف املؤقت للعقد

وم ا  ذلك أن يتعهد مقاو  إبقامة مبا يف وقت  دد وترتف  أسعار بعا مواد البناء ارتفاعاً ابهظاً 
انفتاث ابب نتيجة ظر  طار ، فإن قدر القاض  أن ه ا االرتفاع يوشك أن ي و  يف وقت قصري لقرب 

املبا يف املوعد املتفـ  عليـ  حـ   االسترياد أو تيسري سبل  فيقض  حينها بوقف تنفي  الت ا  املقاو  بتسليم
يتيسر للمقاو  تنفي  الت ام  دون إرهاع، شريطة أال يرتت  عل  وقف التنفي  ضرر جسيم يلح  صاح  

املوضــوعية أو  هــ ا العقــد ســواء مــن الناحيــة املبــا واحلنــم بوقــف تنفيــ  العقــد ال ميــس يف الواقــ  مضــمون
املاديــة فتظــل االلت امــات فيــ   تفظــة بقيمتهــا ومقاديرهــا دون أن تتــاثر  ــ ا الوقــف املؤقــت، وهلــ ا فبمجــرد 
انتهــــاء أثــــر الظــــرو  الطارئــــة تعــــود إىل العقــــد قوتــــ  املل مــــة ويــــتم تنفيــــ  العقــــد وفقــــاً ملــــا مت االتفــــاع عليــــ  

القاض  يف الظرو  الطارئة قد ينشئ الت اماً قضائياً يف حالة ما إذا كان احلنم ومعا ذلك أن حنم .و51مل
القاضـ  التـ ا  قضـائ  إذا  يتعل  ب اد  االلت ا  املقابل أو ابنقاص االلتـ ا  املرهـ ، يف حـن ال ينشـئ حنـم

انت حلظـة إبـرا  ما حنم بوقف تنفي  العقد ألن االلت امات القدمية تظل  تفظة بقيمتها ومقاديرها كما ك
 العقد.

جــــاز للمحنمــــة تبعــــاً للظــــرو  أن تــــرد االلتــــ ا  املرهــــ  إىل احلــــد ململنصــــت علــــ  أنــــ   و264ملفاملــــاد 
وعبار  تبعاً للظـرو  م جتـئ عب ـاً بـل قصـد  ـا تقييـد سـلطة القاضـ  يف التـدخل وفقـاً لظـرو   وو.املعقو 

لاللت ا  إذا ما تبن ل  من  ديل املضمون املاديالتعاقد أو التنفي ، فالقاض  ال يستطي  أن يقض  م الً بتع
الظــرو  احمليطــة أن الظــر  الطــار  كــان ظرفــاً وقتيــاً يقــدر لــ  الــ وا  يف وقــت قصــري وابلتــايل ال يســتدع  

 .األمر تعدياًل يف مضمون العقد وإمنا جمرد أتجياًل يف تنفي جل

                                                        
 .15ص،السنة التاسعة ،العدد ال اين ،جمموعة االحنا  العدلية، 2938\ث\114قرار رقم  -69
 .93ص،اجمللد ال ال  ،قضاء  نمة  يي  العراع ،2945\ث\223قرار رقم  -51
 .27- 8ص ،1114 ،بغداد ،اطروحة دكتوراجل ،ايقا  التنفي  املؤقت يف العقود ،د.وسن قاسم اخلفاج  -52
 .731ص ،1119 ،االسنندرية ،دار اجلامعة اجلديد  ،العقود الدولية  مد حسن منصور، -51
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 الثار املرتتبة على معيار املعقوليةأطلب الثاني: امل
ال ــاين يتجســد يف  فــرعاالو  نبــن فيــ  حتقيــ  التــوازن العقــدي وال فــرعنمــن خــال    جل اال رهــنوضــح 

 حتقي  العدالة العقدية وذلك كما أييت.
 حت يق الروازن الع دي: اال   فرعال

إن حتقيــ  التــوازن بــن اطــرا  الرابطــة العقديــة يعــد مــن أهــم املوضــوعات الــي شــغلت القــوانن املدنيــة، 
 -نقسم ه ا الفرع عل  فقرتن:ل لك سو  

   -حت يق الروازن الع دي يف ظ  ال وا ني الو نية: -ا ال:
للقاض  دور يف حتقي  التوازن العقدي والوقو  عل  تعديل العقد ويظهر ذلك يف مـرحلتن متميـ تن 

للقاضــ  ان االوىل هــ  مرحلــة ابــرا  العقــد وتنوينــ  و نيهمــا تنفيــ  ذلــك العقــد ففــ  املرحلــة االوىل مينــن 
يعــد  العقــد برمتــ  أو يعــد  جــ ءاً منــ  مــ  رأى أنــ  حيمــل يف طياتــ  بنــوداً توصــف  هنــا شــرط تعســف  او 
يتضــمن غبنــاً فاحشــاً أو اســتغاًل ابلنســبة الحــد املتعاقــدين كمــا بينــا وابلتــايل ينــون مــن شــان هــ جل االمــور 

تــ ، ومــن ح فــان ســلطة القاضــ  يف اجيــاد احــداو خلــل يف التــوازن بــن املراكــ  القانونيــة لالطــرا  الــي كون
حـل ال تقتصــر علــ  بطـالن العقــد اذ مينــن لـ  حتقيــ  التــوازن العقـدي مــن خــال  ازالـة الغــب الــ ي شــاب 

 .و57ملالعقد من خال  تعديل  وذلك ابالنقاص من الت امات املتعاقد املغبون
ا  اىل احلــد املعقــو ، ويظهــر جيــوز للقاضــ  أن يقــف علــ  مصــلحة الطــرفن املتعاقــدين، وان يــرد االلتــ  

ذلــك كتعبـــري عـــن ســـلطة القاضــ  يف اجيـــاد حـــل مالئـــم للن اعـــات الناجتــة عـــن العقـــود  ـــد  تفـــادي زوا  
الــروابط العقديــة واعــاد  التــوازن اىل االلت امــات املتبادلــة، فــالتوازن العقــدي يــدخل يف مهمــة القاضــ  املــدين 

احل املتعاقــدين، فالعدالــة العقديـة التنــون متــوفر  اال اذا الـ ي مينــن لـ  الوصــو  اىل حــل اك ـر مطابقــة ملصـ
اعط  املشرع للقضاء سلطة امنانية التوازن العقدي والوقو  عل  النية احلقيقية للمتعاقدين واالبتعاد عن 

 .و56ملالغمو  واال ا  ال ي يشوب العقد
را  وقـت إبـرا  العقـد قـد ويقصد ابلتوازن املوضوع  أو املايل للعقـد أن تنـون حقـوع والت امـات األطـ

نشـــات بطريقـــة جتعلهـــا متوازنـــة ماليـــا، وال يقصـــد ابلتـــوازن املـــايل املســـاوا  احلســـابية بـــل هـــ  تلـــك املعادلـــة 
الشريفة بن احلقوع وااللت امات والي أخ ت يف االعتبار، فيج  أالينظـر اليـ  علـ  انـ  يسـتهد  حتقيـ  

ملتعاقـدين امنـا هـ  جمـرد توجيـ  عـا  يسـتهدي بـ  القاضـ  يف مـات وحقـوع ا االتوازن احلساي املطل  بن الت
 .و55ملتقدير املبل  املناس  املستح  للمتعاقد يف حالة اختال  التوازن املايل للعقد  ل االبرا 

ان مضمون العقد مي ل جمموع احلقوع وااللت امات الي تسمح بتحقيـ  التبـاد  يف العمليـة االقتصـادية 
يف الواق  ان العقد ابالضافة اىل اعتبارجل مي ل جمموع  اً مركب اً يعترب ه ا املضمون عنصر ، لنن  يف املقابل و54مل

                                                        
 .7ص ،مصدر ساب  عاد  جربي  مد، -57
 .235ص ،مصدر ساب  سالمة فارس عرب، -56
 .211ص ،مصدر ساب  ،مجيع  حسن عبد الباسط -55

56- L. Fin-langer, l'équilibrecontractuel, Th, LGDJ 2002, p. 157. n°227 
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احلقـــوع وااللت امـــات الـــي تســـمح بتحقيـــ  التبـــاد  االقتصـــادي، فانـــ  مي ـــل مـــن جهـــة اخـــرى مي ـــل التبـــاد  
ل االقتصـــادي ذاتـــ  بـــن االداءات، ومـــن ح مينـــن القـــو  ان مضـــمون العقـــد يشـــمل عـــد  عناصـــر، تتـــداخ

وتتفاعل فيما بينها،وجدير ابل كر ان اغل  العقود ه  عقود تبادلية، وه  الي تتضمن الت امـات متقابلـة 
لنــل طر ،لــ لك اصــبح ينظــر للعقــد علــ  انــ  نظــا  يتضــمن عناصــر مرتابطــة ومتداخلــة فيمــا بينها،وهــ ا 

يظهـــر موقـــف الفقـــ  النظـــا  يبـــدو أك ـــر أو أقـــل تعقيـــداً اســـ  أتيـــة هـــ جل العقـــود، وبشـــنل عـــا  مينـــن و 
و الــــ ي يــــرى ان العدالــــة والتنــــافؤ بــــن potherالفرنســــ  مــــن فنــــر  التــــوازن العقــــدي يف أعمــــا  الفقيــــ  مل

االداءات مي ـل أحـد اهــم املبـاد  الــي يقـو  عليهــا العقـد اذ يقـو  ململان قاعــد  التنـافؤ جيــ  ان تسـود كــل 
ان يلتــ   اال إبعطــاء قــدر مســاو، ومعــاد  ملــا العقــود، اذ ان املتعاقــد الــ ي لــيس لديــ  نيــة التــربع، ال مينــن 

ــــ ، فــــإذا ألــــ   بعطــــاء اكــــرب فــــان املســــاوا  تــــ و  وتــــ و  معهــــا  أعطــــاجل املتعاقــــد االخــــر أو مــــا التــــ   إبعطائ
 .و53ملالعدالةوو

تعريــف التــوازن يف هــ ا الســياع  نــ  التوزيــ  العــاد  ملضــمون العقــد وهــ ا التوزيــ  العــاد  مينــن تقــديرجل 
ـــاجل يف الفقـــر   قـــل أو أك ـــر  صـــعوبة حســـ  درجـــة بســـاطة أو تعقيـــد ممـــون العقـــد، علـــ  الوجـــ  الـــ ي بين

 السابقة.
يف الواق  ان هـ جل الرييـة لفنـر  التـوازن م تنـن اال انعناسـاً لنظريـة الـ من العـاد  الـي صـاغها الفقهـاء 

مليعتـرب عقـد البيـ  الننسيون وال ي جاءت اراء ه ا الفقي  متاثر   م ويضـيف يف شـرح  للفنـر  السـابقة مل
ظاملاً اذا كانت السلعة الي الت   البائ  مبنحها للمشرتي، أكرب قيمـة مـن الـ من الـ ي اسـتلم  منـ ، ونفـس 
االمر اذا كان ال من أكرب قيمة من السلعة، ه ا االمر يصدع عل  كل العقود فعقد االجيار يعـد ظاملـاً اذا  

ابلعن املؤجر ، أو كانت ه جل االخري  اكرب من االجر ، ميتد كانت االجر  املدفوعة اكرب من قيمة االنتفاع 
ذلك ايضا للعقود لالحتمالية، اذا كان اخلطر املؤمن علي  أكرب من قيمت  مـن مثـن هـ ا اخلطـر الـ ي تلقـاجل 

 .و58ملالطر  املؤمن، والعنس صحيح 
عاقديــة غــري العادلــة ومــن التطبيقــات القانونيــة لتحقيــ  التــوازن العقــدي مــا جــاء يف قــانون الشــروط الت

االننليــ ي فهــو يضــمن يبايــة فعالــة للمتعاقــد مــ  وThe Undair Contracts Terms act 1977مل
و الـ ي يقضـ  اريـة Common Lawاالسـتمرار يف احـرتا  املبـدأ الـرئيس يف النظـا  القـانوين االننليـ ي مل
ج  الشروط التعاقدية، وينحصر نطاع املتعاقد وما يؤدي إلي  ه ا املبدأ أمن أمنان استبعاد املسؤولية مبو 

يف معاجلـة مسـؤولية احملـرت ، أي املسـؤولية النامجـة عـن االخـال  ابلت امـات مـن  2933تطبي  تشري  عا  
يتعاقــد ألغــرا  مهنيــة أو حرفيــة، ومــ  ذلــك فـــان حتديــد معــا االحــرتا  املقصــود يف هــ ا القــانون كـــان 

ليـ ي املـنظم للشـروط التعاقديــة غـري العادلـة بتجديـد مــدى مصـدرًا ملشـنالت عديـد ، ويهـتم القــانون االنن
وحــدود الــي يســتطي  فيهــا املتعاقــد احملــرت  اشــراط تقييــد املســؤولية النامجــة عــن االحــوا  أو االعفــاء منــ .  

                                                        
57- L. Fin-langer, op. cit, n°7, p.10 et 11. 

 .88ص ،1113 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،مفهو  الطرع الضعيف يف الرابطة العقدية ، مد حسن عبد العا  -58
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كـــ لك يهـــتم هـــ ا القـــانون بتحديـــد مـــدى وحـــدود اشـــرتاط االعفـــاء أو تقييـــد مـــن املســـؤولية عـــن االضـــرار 
دمات  ل عقود االستغال  ومن أهم ما يعاجل  ه ا القانون حضر التنفي  أو اعفاء النامجة عن السل  واخل

. ومـن أهـم مـا ورد يف هـ ا القـانون مـا جـاءت بـ  املـاد  و59ملمن مسـؤولية احملـرت  حينمـا يـنجم عـن خطئـ  
و وتقض  ململجي  ان تنون الشروط الوارد  يف العصور النم جية شروط معقولةوو ومبقتض  ه ا الن  1مل

ان الشرط التعاقـدي جيـ  ان ينـون عـاداًل ومعقـواًل يف ذوء التعاقـد وجممـوع شـروط العقـد، هـ ا ويقـ  عبـا 
اثبــات معقوليــة ظــرو  الشــرط علــ  عــات  احملــرت  يف عقــود االســتهالك أو يف حــرر العقــد عنــدما ينــون 

 .و41ملالعقد منوذًجا 
يـة أو الدوليـة فيـ ه  الـرأي الـراجح يف أما عن معايري حتق  اختال  التـوازن العقـدي يف العقـود الداخل

إىل أن االخــتال  يف التــوازن العقــدي يعــود إىل معيــارين أوهلمــا املــ اا املفرطــة الــي حيصــل عليهــا  و42ملالفقــ  
الطر  القوي عل  حساب الطر  الضعيف و نيهما هو قيا  احملرت  يف ضوء نفوذجل االقتصادي وامله  

 ابستغال  حاجة الطر  الضعيف.
ا املعيــار األو  فهــو معيــار موضــوع  مفــادجل ضــرور  تــوفري مــ اا غــري معقولــة فيهــا للمحــرت  تــؤدي أمــ

ابلضرور  إىل اختال  التـوازن بـن االلت امـات واحلقـوع الناشـئة عـن العقـد وهـ جل املـ اا ال تنـون نقديـة فقـد 
ن احلقـوع والت امـات اطـرا  وإمنا ينظر إليها الفق  اس  االثر ال ي ختلفـ  يف العقـد وهـو عـد  التـوازن بـ

، ويف الواقـ  توجـد صـعوبة يف حتديـد العنصـر الـ ي نقطـة االنطـالع يف تقـدير امليـ   املفرطـة غـري و41ملالعقد 
املعقولة ل لك يتسـاء  الـبعا حـو  آليـة قيـاس االخـتال  يف التـوازن بـن احلقـوع وااللت امـات هـل ابلنظـر 

ا  التــوازن بشــنل مباشــر أ  أنــ  جيــ  النظــر إىل مجيــ  بنــود إىل الشــرط ذاتــ  وضــرور  كونــ  الســب  يف انعــد
 العقد والظرو  احمليطة ابطراف  لتحديد ه ا االختال  .

جي  النظر إىل جمموع العملية التعاقدية والظرو  التعاقديـة احمليطـة  طرافـ   و47مليرى جان  من الفق  
 لتحديد ه ا االختال  وليس عل  الشرط التعسف  وحدجل.

أما املعيار ال اين لتحق  االختال  يف العقود فهو التعسف يف استعما  السلطة االقتصادية والتقنية أو 
الفنية ويقصد ابلنفوذ االقتصـادي والتقـ  املسـب  لألخـتال  يف التـوازن العقـدي هـو ذلـك التعسـف الـ ي 

ىل اسـتعما  وسـائل يسمح ألحد االطرا  بفر  شروط  عل  الطر  األخر، فقد يلجا الطـر  القـوي إ

                                                        
59- M. H. whincup , consumer hejislation in the united king dom , rin no strand company , 

London , 1980، P.122.  
 حسن عبدت النالي، اختال  التـوازن العقـدي النـاجم عـن شـروط التعسـف، اـ  منشـور، كليـة القـانون، جامعـة بغـداد، -41

 .148ص
 االلنرتونيـة، دارسـة مقارنـة، اطروحـة دكتـوراجل، كليـة احلقـوع، موف  يباد عبد، احلماية العقديـة للمسـتهلك يف عقـود التجـار  -42

 .299ص ،1119 ،جامعة النهرين
 .614ص،1116 ،االسنندرية ،منشا  املعار  ،احلماية العقدية للمستهلك عمر  مد عبد الباق ، -41
ـــــــــة، اـــــــــ  منشـــــــــور علـــــــــ  اال -47 ـــــــــة املســـــــــتهلك مـــــــــن الشـــــــــروط التعاقدي ـــــــــتمنـــــــــري البصـــــــــري وايبـــــــــد املنصـــــــــوري، يباي  نرتني

http://droitcivil.over. 
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غري صحيحة تؤدي إ  استغال  الضعف االقتصادي والتق  للطر  الضعيف وابلتايل يصبح عد  التوازن 
 .و46مليف العقد 
 -حت ق الروازن الع دي يف ظ  االتفاقات الد لية: -اث يا:

را  ســـواء يف حيتــل مبــدأ التـــوازن العقــدي دورًا حيــوًا يف تنظـــيم العالقــات التعاقديــة الدوليـــة بــن االطــ
مرحلـة تنوينــ  أ  تغـريجل أو حتديــد القواعـد الواجبــة التطبيـ  يف حالــة التنـازع، إذ ان كــل عمليـة جتاريــة دوليــة 
تقو  عل  التعاد  أو التساوي يف االلت امات واحلقوع بن االطرا ، وهو مبدأ تفل   مراعات  عند تطبي  أو 

 اقدية ملا ل  من أتثري عل  كل من يتوىل ه جل املهمة.تغري القواعد القانونية املعينة ابلعالقات التع
وأتية ه ا املبدأ ينب  من كون  هنجاً الت مت ب  اتفاقية فيينا للبي  الدويل للبضـائ ، مقتضـا  ال تفضـيل 
لطــر  علــ  طــر  أخــر، لنــ  ال يطغــ  احــدتا علــ  األخــر، فمــا مــن ميــ   تقررهــا االتفاقيــة لطــر  إال 

  األخـــر ومـــا مـــن واجـــ  تفرضـــ  علـــ  احـــد اجلـــانبن إال ويقابلـــ  واجـــ  يســـاوي  وتقـــرر مـــا مياثلهـــا للطـــر 
.عل  اجلان  ال اين يعود ب  التوازن بن املرك ين القانونين، ومد  مـن ذلـك إىل منـ  اخـتال  التـوازن و45مل

ين العقدي يف مجي  مراحل العقد، ذلك االخال  ال ي يؤدي إىل حالة تنون فيها الت امات احـد املتعاقـد
ال تتعــاد  مطلًقــا مــ  مــا حصــل عليــ  هــ ا املتعاقــدي مــن فائــد  مبوجــ  العقــد، أو ال تتعــاد  مطلًقــا مــ  
الت امات املتعاقد اآلخر، فالت امات الطرفن جي  ان تنون متوازنة عنـد تنـوين العقـد وجيـ  اسـتمرار هـ ا 

 كبــريًا ترتــ  عليــ  ارهــاع احــد التــوازن خــال  مرحلــة التنفيــ  أيًضــا فــإذا تبــدلت الظــرو  االقتصــادية تبــداًل 
املتعاقــدين واســتفاد اآلخــر مــن هــ ا االرهــاع فقــد زا  التــوازن بــن الت امــات املتعاقــدين وإال اصــبح املتعاقــد 

 .و44ملمرهًقا مغبوً ً واستفاد املتعاقد اآلخر من ه ا الغب املتعاصر لتنفي  العقد 
يف قضاء التناس ، حي  بدأ القضاء التجاري ومن   وتبدو العالقة بن مبدأ التوازن العقدي واملعقولية

فـــرت  تطبيـــ  نـــوع مـــن القضـــاء يســـم  قضـــاء التناســـ ، ويقصـــد بـــ  بيـــان مـــدى مالءمـــة القاعـــد  القانونيـــة 
 .و43ملللمناف  االقتصادية املتوخا  منها 

ـــا نـــرى ان قضـــاء التناســـ  بطبقـــة القاضـــ  او احملنـــم يف جمـــا  تقـــدير املعقوليـــة، إذ  أيخـــ  ومـــن جانبن
القاضــ  أو احملنــم بنظــر االعتبــار عنــد تقــدير معيــار املعقوليــة حتقيــ  مصــاحل الطــرفن دون تغليــ  مصــلحة 
طر  عل  اخر وحتقي  غر  العقد واحلصو  عل  املناف  االقتصادية املتوخا  منها، فإذا ما اراد ان يع ر 

اتر  وأخـرى، فـإذا كانـت البضـائ  ذات   املد  املعقولة للتسليم ينظر إىل جان  املشـرتي اتر  وجانـ  البـائ 
كميات كبري  وحتتاج إىل حفـظ بنيفيـة مناسـبة أو اهنـا حتتـاج ملصـروفات حفـظ مـن البـائ ، فانـ  ال يعتمـد 

 عل  ه جل املعطيات فقط عند تقدير املد  املعقولة.

                                                        
 .131ص ،مصدر ساب  ،مجيع  حسن عبد الباسط -46
ا  منشور يف جملة العلـو  القانونيـة  ،يباية االقلية يف القرارات التعسفية يف قانون الشركات العراق  ،املوسوي د.عل  فوزي -45

 .274ص ،1122 ،العدد األو  ،14جملد 
 .125ص ،مصدر ساب  ،لناليعبد الرضا ا ت د.حسن عبد -44
 .13ص ،مصدر ساب  ،ما جعاز شياع -43
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 حت يق االسر رار يف الرعام : الثاين فرعال
 .يف فرع او  و ازالة املراك  القلقة يف فرع  نٍ سنتناو  يف ه ا املطل  االقتصاد يف الفسخ 

   -االقرصاد يف الفسخ: -ا ال:
ان االقتصــاد يف الفســخ يعــ  التوســط بــن تنفيــ  العقــد وفســ   اي عــد  االفــراط يف فســخ العقــد او 
التفـريط يف تنفيـ جل، فهـو خطـاب يوجـ  للقاضـ   ن يسـتعمل السـلطة املمنوحـة لـ  ازاء طلـ  فسـخ العقـد 

توازن بن االستجابة لطل  الفسخ اذا ما وجد مربراً لـ  او رفضـ  واحلنـم بتنفيـ  ألن ذلـك حيقـ  بشنل م
الغاية من ابرا  العقود كون  ينسجم م  القاعد  العامة وه  اصالة التنفي  يف العقود فهو جيري موازنـة بـن 

 .ح  الدائن يف طل  الفسخ وبن ال ا  املدين ابلتنفي  العي  للعقد
القتصـــاد يف فســـخ العقـــد نضـــ  وتبلـــور يف رحـــاب عقـــود التجـــار  الدوليـــة عمومـــا ويف عقـــد البيـــ  وان ا

الــدويل للبضــائ  الــ ي نظمتــ  اتفاقيــة فيينــا علــ  وجــ  اخلصــوص، فهــ جل االتفاقيــة علــ  الــرغم مــن اقرارهــا 
مــ  ذلــك ال للفسـخ بوصــف  احـد اجلــ اءات املرتتبـة علــ  االخــال  اباللت امـات الناشــئة عـن العقــد، ولننهـا 

تنظر اليها بعن الرضا ألن نتائج  االقتصادية يف عقود التجار  الدولية اخطر منها يف املعامالت الداخليـة 
ألن  يدمر عقداً استن   الوقت واجلهد واملا  يف سبيل انعقادجل وكـ لك مـا يرتتـ  علـ  اثـرجل  عـاد  مراكـ  

بعــد ارســاهلا ومــا يصــاح  ذلــك مــن نفقــات النقــل  املتعاقــدين اىل مــا قبــل ابــرا  العقــد مــن اعــاد  البضــائ 
والتـــامن ومـــا يرافـــ  ذلــــك مـــن اجـــراءات ترافــــ  دخـــو  البضـــائ  وخروجهـــا مــــ  قيـــا  احتماليـــة اهلــــالك او 
التلف،هلــ ا م جتــ  االتفاقيــة الفســخ اال بشــروط  بتــ  حتــد مــن اســتعمال ، كمــا اهنــا مهــدت الطريــ  النقــاذ 

 .و48ملة الي تربرجل وذلك  اتحة الفرصة ألصالحهاالعقد من الفسخ بعد وقوع امل الف
فاملصاحل املبتغا  من وراء ابرا  العقد تتحق  ابألبقاء علي  و اكما  تنفي جل ولو م  اخـال  مينـن جـربجل 
ابلتعويا وذلك الن اللجوء للفسخ يعترب ج ءاً قاسياً يهدد العقد ال سيما يف عقود التجار  الدولية ال ي 

دخو  يف مفاوضـــات شـــاقة ومنلفـــة، ممايرتتـــ  علـــ  االســـتجابة للفســـخ ضـــرور  اعـــاد  يســـتل   انعقـــادجل الـــ
البضــائ  بعــد ارســاهلا و مــا يصــاح  ذلــك مــن نفقــات جديــد  للنقــل و التــامن وغريهــا، ممــا يرتتــ  عليــ  
احلــاع ضــرر وخســار  ابملتعاقــدين قــد تتجــاوز مــا يلحقهــا لــو قامــا بتنفيــ جل، ومــا نســح  مــن ذلــك علــ  

لدو  من ضرر جراء ذلك ال سيما م  حاجة الدو  هـ جل لتـوفري املـواد االوليـة لـ لك جنـد ان اقتصادات ا
معيار املعقولية غالبا ما جيد جمال  الرح  يف العقود طويلة االجل الن اصحاب ه جل العقود دائمـا يرغبـون 

العقـود مي ـل اتيـة يف االستمرارية واحلفاظ عل  تنفي  العقد وسب  هـ ا املسـع  بسـيط للغايـة فتنفيـ  هـ جل 
اساســية لــيس فقــط ابلنســبة لألطــرا  بســب  مصــاحلهم املشــرتكة فحســ ، بــل ابلنســبة للــدو  الــي يعتــرب 

 .و49ملاالطرا  من رعااها

                                                        
 .725ص ،1119 ،االردن ،دار ال قافة للنشر والتوزي ،اجمللد االو  ،املوسوعة التجارية واملصرفية ،د. مود النيالين -48
 .36ص ،مصدر ساب  ،عبد املهدي كاظم  صر -49
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قامــا بتنفيــ جل،وما قــد ينســح  مــن ذلــك علــ  اقتصــادات الدولــة مــن ضــرر جــراء ذلــك ال ســيما مــ  
، فيج  االعرتا   ن اصحاب و31ملحاجة ه جل البلدان لتوفري املواد االولية لصناعتها واخلدمات ملواطنيها 

تنفيــــ  عالقــــامم  العقــــود الطويلــــة االجــــل غالبــــاً وان م ينــــن دائمــــاً راغبــــون يف االســــتمرارية واحلفــــاظ علــــ 
التعاقديـــة وســـب  هـــ ا املســـع  بســـيط للغايـــة فتنفيـــ  هـــ جل العقـــود مي ـــل اتيـــة اساســـية لـــيس فقـــط ابلنســـبة 

 .و32مللألطرا  بسب  مصاحلهم املشرتكة فحس ،بل ابلنسبة للدولة الي يعترب األطرا  من رعااها
لــ ي يســب  دمــار العقــد ومــا وهــ ا مــا دفــ  رأي يف الفقــ  اىل وصــف   ن اختيــارجل يعــد احلــل األعنــف ا

ينــت  عنـــ  مـــن أثـــر ي لـــ   املراكـــ  القانونيـــة الـــي انشـــاها العقـــد وذلـــك إبعـــاد  املتعاقـــدين اىل وضـــعهما قبـــل 
التعاقد، وي داد األثر املدمر للفسخ كلما تراخ  وقوع  اىل وقت ينون في  املتعاقدان قد قطعا شرطاً بعيداً 

نفقــات ومشــقات ال ســيما يف اطــار التجــار  الدولية،وهلــ ا فــان يف التنفيــ  وال رفــ  مــا يصــح  هــ ا مــن 
وهو يفسر سـعيها احل يـ  للحـد  2981الفسخ ابغا احلال  يف اتفاقية فيينا للبي  الدويل للبضائ  لسنة 

،وال يعـــ  ان التصــور املتقـــد  ينحصــر ابلعقـــود الدوليــة فقط،بـــل ميتــد ايضـــاً و31ملمــن اســتعمال  وتضـــي  أثــرجل
الي اصبحت ذات اتية كبري  ال يستهان  ا القتصادات الدولـة كعقـود االسـت مار علـ   للعقود الداخلية

 املستوى الوط ،وان كان اثرجل يف العقود التجار  الدولية اك ر وضوحاً.
   -ازالة املراكز ال ل ة: -اث يا:

االسـس الـي  مـن التـ   بـ  هـ  ان ال قة بن طريف العقـد والطمانينـة اىل قـدر  كـل منهمـا علـ  تنفيـ  مـا
عـــادً  بـــن غـــائبن  تقـــو  عليهـــا التجـــار  الدوليـــة، ولعنصـــري ال قـــة والطمانينـــة اتيـــة يف البيـــوع الـــي جتـــري

ومنانتـــ  ومركـــ جل م ، حيـــ  يعتمـــد كـــل منهمـــا علـــ  حســـن نيـــة زمـــيلهو37مليتفاوضـــان ويتعاقـــدان ابملراســـلة
احـدتا تنـ ر بعجـ جل يف  لـل يف أعمـا ٍ االقتصادي، فإذا حدو أثناء التنفي  ما يقو  ه جل ال قـة بوقـوع خ

تنفيـ  إلت امـ  فانــ  ينـون مــن االفضـل املبــادر  اىل اخـراج الطــر  اآلخـرمن املــازع بتمنينـ  مــن وقـف تنفيــ  
جيوز لنل مـن الطـرفن ان  18مبوج  املاد   إلت ام  أو فسخ العقد أو طل  ضما ت،وقد ورد ه ا املبدأ

 العقد ان الطر  اآلخر سو  ال ينف  جانباً مهماً من إلت امات : عقادزمات إذا تبن بعد إنااليوقف تنفي  
 .جل، او بسب  اعسار اللت امات عل  تنفي  ه ا اجلان  من   بسب  وقوع عج  خطري يف قدرت -أ

 .جلبسب  الطريقة الي يعدها يف تنفي  العقد او الي يتبعها فعاًل يف تنفي  -ب

                                                        
 .13ص،26 ،مصدر ساب ،د. خالد ايبد عبد احلميد -31
 فالدولــة املســـتهلنة ملاملســـتورد  تنـــون ااجـــة اىل املـــواد األوليـــة الســـتمرار عملهـــا يف القطاعـــات األخـــرى والـــدو  املنتجـــة او -32

 :انظر،املصدر  غالبا ما حترر العقد بناًء عل  خطة تنمية اقتصادية يف عملية است مار صناع  منظم
Dr.Mohamed Fahmy EI.Gohary. La crisefinanciere et econmiqueactulle et les problemes de 

hardship dans les eontractsintenationaoxdurer.dar AI-Nahda AI-Arabia.Caire،2009 ,p 3.  
 .231ص،مصدر ساب د.  سن شفي ، -31
 .1ص ،1121 ،املوصل ،دار اجليل العري ،2ط  ،اتفاقية فيينا واحلد من حاالت فسخ العقود ،الدابغ احملام   مد هي م -37
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 من االتفاقية ابلن  علـ  انـ  جيـ  علـ  الطـر  الـ ي يريـد الفسـخ، إذا كـان 11 املاد كما وورد يف 
ضما ت كافية  بشروط معقولة تتيح ل  تقدغ اً الوقت يسمح ل  ب لك، ان يوج  اىل الطر  اآلخر اخطار 

 تؤكد ع م  عل  تنفي  إلت ام .
االسـتناد اليهـا عنـد التقـدير  كما إن االتفاقية ويف نصوص متفرقة اشارت اىل بعـا املعـايري الـي مينـن

 .و36ملوه ، نية الطرفن والش   املعقو  او السوي االدراك، ومجي  الظرو  املتصلة ابحلالة كاملفاوضات
تتميـ  قواعـد االتفاقيـة  واجلدير ابل كر جي  ان ال يتعار  ه ا املبدأ م  مبدأ احرتا  إراد  املتعاقـدين.

تنريسـها ألعـرا  وعـادات التجار الدوليـة فالقواعـد املنونـة هلـا جتـد امل كور  ابلصفة غري اآلمر  فضاًل عـن 
ابالضـــافة اىل  Lex Mercatoriaمصـــدرها يف بنـــود العقـــد ذاتـــ  ويف العـــادات واالعـــرا  التجاريةالدوليـــة 

املبـاد  القانونيـة املشــرتكة يف الـدو  امل تلفـة وقواعدالعدالــة فضـاًل عــن قضـاء التحنـيم ويرتتــ  علـ  ذلــك 
ارد  علـــ  قواعـــد االتفاقية.وهـــ ا املبـــدأ مـــن أهـــم املبـــاد  الـــي ترتنـــ ف عليهـــا االتفاقيـــة علـــ  وجـــ   مســـو اإل

االطــالع ويتجســدف فيالعالقــة بــن البــائ  واملشــرتي والــي جتــدف اساســها يف العقــد، حيــ  جعلــت االتفاقيـــة 
و 4ملالتقيـد  حنـا  املـاد  إلراد املتعاقدين الغلبـة يف التطبيـ  علـ  نصـوص االتفاقيـة ذامـا، فقـد يتفقـا علـ 

والــي تـــن  علـــ  انـــ  ملجيــوز للطـــرفن اســـتبعاد تطبيـــ  هــ جل االتفاقيـــة، كمـــا جيـــوز هلمــا فيمـــا عـــدا األحنـــا  
االفة ن  من نصوصها أو تعديل ا رجلو فإذا اتفـ  املتعاقـدان علـ  اختيـار و21اد ملاملاملنصوص عليها يف 

منهافإن احملنمـة ال تعتـرب االتفاقيـة قابلـة للتطبيـ  فلـم و 9د ملاملاتطبي  قانون ما واستبعاد االتفاقية مبوج  
البي  بل جعلت اغلـ  نصوصـها مـن النـوع التفسـريي املنمـل بتفر  االتفاقية احنامها عل  املتعاقدين ف

الـي و 21املاد ملالراد  املتعاقدين لتنون هلا حريةاالفتها أو تعديل بعا آ رها ما عدا ماد  واحد  وه  
ويعــــد هــــ ا الــــن  ب اتــــ  مــــن و 94املــــاد  ملجــــواز االفــــة أو تعــــديل آ ر نــــ   وجبهــــا اىل عــــد أشــــارت مب

النصوص اآلمر  الي الجيوز االتفاع عل  االفتها الن  يؤكد حـ  الـدو  املنضـمة اىل االتفاقيـة يف الـتحفظ 
 -نصوصها، ويرتت  عل  ه ا املبدأ نتيجتان: عل  بعا

ميعــاد  طبقــاً ملبـدأ احــرتا  إراد  املتعاقـدين مينــن للطـرفن حتديــد -املـد :امنانيـة االتفــاع علـ  تقصــري  -2
ملفـإذا اتفـ   1\79يف العقد يتعار  م  ميعاد السنتن املنصوص علي  يف   للضمان املنصوص علي 

ويظهــر يف .و35ملاقــل فــالعرب  ابالتفــاع وال يطبــ  ميعــاد الســنتن الــوارد يف االتفاقيــةو جلمــد الطرفــان علــ 
قضــائية صــادر  مــن هيئــة حتنــيم غرفــة جتــار  ســتوكهوم يف الســويد ان لألطــرا  االتفــاع علــ  ســابقة 

 .و34ملشهراً  21إنقاص مد  السنتن واالتفاع عل  ان تنون 

                                                        
 259ص  ،مصدر ساب  ،قانون التجار  الدولية ،موس  د.طال  حسن -36
 من االتفاقيةملويف مجي  االحوا ، يفقد املشرتي ح  التمسك يف العي  يف املطابقة إذا م رطر البائ  بـ لك1\79تن     -35

 جل املـّد  ال تتفـ  مـ  مـد  الضـمان الـي نـ  عليهـا إال إذا كانـت هـ ،خال  فرت  اقصاها سـنتان مـن اتريـخ تسـلم املشـرتي البضـائ  فعـال
 والعقد

 كانون ال اين  6املنظور  اما  هيئة حتنيم غرفة جتار  ستوكهوم، السويد،  172القضية كالوت رقم  -34
 :منشور  ابللغة االجنلي ية يف 2889

Uncitral digest of case law on the united nations convention on contracts for the international sale 
of good _ 2012 ed _ p 33 
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مـــد   جيــوز ايضــاً لألطــرا  ان يتفقــا صــراحًة علــ -و ســنوات:7ملامنانيــة االتفــاع علــ  جتــاوز املــاد  -1
من االتفاقية، فإذا تضمن العقد  79ملنصوص عليها يف   السنتن ا للضمان يف العقد ت يد عل  مد 

البائ  لنل عي  او لعيوب معينة ت يد عل  مد  السـنتن فـإن هـ ا الشـرط هـو  شرطاً يقض  بضمان
من و 4املاد ملالبائ  ضامناً للعي  للمد  املنصوص عليها يف العقد وذلك مبوج   ال ي يطب ، ويظل

فـإذا .و33ملتفاع عل  ما رالف اي نـ  مـن نصوصـها او تعـديل آ رجل جتي  للطرفن اال االتفاقية والي
الطرفـان علـ  مـد  أطـو  فـالعرب  ابتفـاع الطـرفن وتطبيقـاً لـ لك قضـت احـدى  ـاكم التحنـيم  اتف 

 .و79املاد  ملالالطرا  االتفاع عل  زاد  مد  السنتن املنصوص عليها يف 
تفاقيـة حيـ  جعـل اإلراد  التعاقديـة تسـموعل  نصـوص ويتف  القانون العراق  يف ه ا املضـمار مـ  اال

منــ  علــ  و 195املــاد  مليف  2986لســنة  71القــانون، إذ نــ  مشــرع قــانون التجــار  العراقــ  النافــ  رقــم 
عليهـــا يف هـــ ا البـــاب،  ملتســـري االحنـــا  العامـــة الـــوارد  يف هـــ ا الفصـــل علـــ  البيـــوع الدوليـــة املنصـــوص

هـــا إذا اقتضـــت ذلـــك ظروفهمـــا اخلاصـــةاو متطلبـــات التعامـــل الـــدويل وللطـــرفن ان يتفقـــا علـــ  احنـــا  غري 
للبي  ان حييال اىل احـد عقـود   التفصيلي من  عل  ملجيوز للمتعاقدين فيما يتعل  ابلشروط 193واكدت   

 البي  النموذجيةو.
 الخاتمة 

يف دراستنا املوسومة ملدور املعقولية يف العقودو جي  علينـا ان نؤشـر اهـم مـا بح  التوصلنا من خال  
 توصلنا إلي  من نتائ  وأهم ما نراجل من توصيات وعل  النحو اآليت: 

 ا:النتائجأوًل
إنب املعقولية ومن خال  دراستنا ملفهوم  أن  يتم ل بنون  موج  عا  يض  اخلطوط العريضة الي توج   .2

تتيح للقضاء عند تطبيقها سلطة تقدير واسعة عند اعما  الن  التشريع  نتيجة سلوك االش اص و 
مرونـــة مصـــطلحات ، وتنـــوع احللـــو  الـــي يســـمح بتطبيقهـــا كـــ لك قابليتـــ  الواســـعة علـــ  التنييـــف مـــ  

 االوضاع املستجد .
رط فيـ  ان ال ان معيار املعقولية ال جيد جمااًل رحبـاً للتطبيـ  يف اطـار الـن  القـانوين اجلامـد لـ لك بشـ .1

يتعار  مطلقاً م  الن  القانوين اجلامـد، وابلعنـس مـن ذلـك فـان القاعـد  املرنـة تقـرتب مـن طبيعـة 
معيار املعقولية ألن  مي ل معايري مرنة تتناس  م  احلاالت الفردية، ل لك فان معيار املعقولية جيـد يف 

 تطبي  القواعد القانونية املرنة جمااًل واضحاً لتطبيق .
تصا  املعقولية ابملرونـة يعـ  أهنـا قابلـة للتشـنيل والتغيـري مـ  متغـريات احليـا ، لـ لك جيـ  علـ  ان ا .7

القاض  عند تطبي  معيار املعقولية ان يسرتشـد بظـرو  كـل واقعـة علـ  حـد  وفقـاً لطبيعتهـا اخلاصـة 
مـ  احليـا   فمعيار املعقولية بتغري وف  ظرو  كـل حالـة، لـ لك يشـرط يف هـ ا املعيـار التنييـف دائمـاً 

                                                        
 126ص  ،مصدر ساب  ،د.  مد ط  البشري ،د. عبد الباق  البنري ،احلنيم د. عبد اجمليد -33
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االجتماعية املتغري  ليجعلها ال حتتاج إىل تدخل تشريع  مستمر كلما جـد يف احليـا  جديـد، وابلتـايل 
فان هـ ا املعيـار يسـاير التغيـري والتطـور واالنتقـا  مـن حالـة اىل اخـرى وتقـدير ظـرو  كـل حالـة علـ  

 حد .
وذلــك ألنطبــاع خصــائ  املعقوليــة  توصــلنا إىل ان الطبيعــة القانونيــة تتجســد يف كونــ  معيــار قــانوين .6

واملتم لــة يف اعتبــار املعقوليــة مطلــ  مــن حيــ  املوضــوع واملســاحة الــي مينــن ان يعمــل فيهــا وكــ لك 
الصفة املرنة الي يرتك فيها املعيار مساحة من التقرير للقضاء لغر  االستجابة ملقتضـيات االنصـا   

 ك لك احلا  ابلنسبة للعمو .
املعقولية معيار موضوع  وذلك ألن املعقولية تستند إىل آراء العقالء يف مسالة توصلنا ك لك اىل ان  .5

ــــايل فمــــن غــــري املنطقــــ  ان تراعــــ  الظــــرو   ــــة، وان الشــــ   العاقــــل هــــو جمــــرد افــــرتا ، وابلت معين
الش صية وثقافة كل ش   من العقالء حس  ما يقتضي  املعيار الش ص  عند احلنم عل  حالة 

 صفة اصلية كاشفة للحنم. معينة، ك لك اهنا ذات
توصلنا ك لك إىل ان املعيار املعقولية دور يف نطاع اثنـاء االلت امـات مـن جـراء العقـود الرضـائية وهـ ا  .4

مــا ال مينــن تصــورجل يف جمــا  العقــود الشــنلية، ذلــك ألن العقــد الشــنل  يعتــرب الشــنل فيــ  ركنــاً مــن 
 عقد اال ابجياب وقبو  مستوفيات الشنل احملدد.اركان  ال يقو  بدون  وابلتايل فال مينن ان ينعقد ال

توصــلنا مــن خــال  البحــ  إىل ان القاضــ  عنــد تطبيقــ  معيــار املعقوليــة البــد ان ينــون عنــدجل نــ   .3
صريح يد  عل  معيار سواء كانـت االشـار  بـن  مطلـ  أو متـاخر  عـن اتفـاع أو ينـون مقيـد يفيـد 

 وظروف  املوضوعية والش صية. وأيضاً جي  علي  ان يراع  طبيعة االلت ا  العقدي
كـــ لك خلصـــنا إىل ان القاضـــ  وهـــو يف صـــدد اعمـــا  معيـــار املعقوليـــة تصـــف  بعـــا الوســـائل منهـــا  .8

قانونيــة واخــرى فنيــة تســاعدجل يف تطبيــ  هــ ا املعيــار منهــا القــرائن القانونيــة واخلــرب  حيــ  تــؤدي هــ جل 
 الوسائل ابلقاض  للوصو  اىل تطبي  ه ا املعيار.

إىل ان االثــــر املهــــم الــــ ي يرتتــــ  علــــ  معيــــار املعقوليــــة يتجســــد يف حتقيــــ  التــــوازن  كــــ لك توصــــلنا .9
العقدي، وذلك  ن يقف القاض  عل  مصلحة الطـرفن املتعاقـدين ويـوازن بينهمـا، ويقصـد ابلتـوازن 
املوضوع  أو املـايل للعقـد ان تنـون حقـوع والت امـات االطـرا  وقـت ابـرا  العقـد قـد نشـات بطريقـة 

توازنــة ماليــاً، وال يقصــد ابلتــوازن املــايل املســاوا  احلســابية بــل هــ  تلــك املعادلــة الشــريفة بــن جتعلهــا م
 احلقوع وااللت امات.

 ا: املقرتحات ثانًي
نقرتث عل  املشرع العراق  ان يتبا مفهوماً واسعاً للمعقولية وبشنل صريح يقط  الشك أو اخلـال   .2

 طبي  ه ا املعيار بش ء واك ر تفصياًل.حو  ه جل املسالة، وذلك  ن يبن ضوابط ت
نقرتث عل  احملاكم العراقية ابن تبن االلية الي تتبناها يف احلنم مبوج  ه ا املعيار وان تشـري بشـنل  .1

 واضح وصريح اىل ه ا املعيار ونبتعد عن العبارات غري الواضحة عل  اعتبارها جهة مفسر  للقانون.



 
 

741 

 13 :العدد

 

ور مهــم يف احملافظــة علـــ  الــروابط العقديــة، نقـــرتث ان يتــوىل املشـــرع نظــراً ملــا يؤديـــ  هــ ا املعيــار مـــن د .7
العراق  وض  عا  ينظم ه ا املعيار جيم  احنامـ  املتنـاثر  علـ  النصـوص املتفرقـة، وذلـك  يـراد نـ  
علــ  النحــو اآليت ملإذا مــا طــرأ علــ  حيــا  العقــد أمــراً رــل بتوازنــ  أو يهــدد اســتقرارجل كــان رــل أحــد 

نفيـــ  الت اماتـــ  أو ينفـــ ها تنفيـــ اً  قصـــاً أو معيبـــاً جـــاز للمحنمـــة ان تلجـــا إىل املعقوليـــة املتعاقــدين بت
 لغر  احملافظة عل  حيا  العقد يف حالة حتق  ضوابطهاو.

جيل علـ  القاضـ  وعنـد اللجـوء إىل تطبيـ  معيـار املعقوليـة ان يتاكـد مـن وجـود نـ  قـانوين جييـ  لـ   .6
 االلت ا  العقدي وظروف  احمليطة.ذلك ابالضافة إىل مراعا  طبيعة 

 المصادر

 الكتب القانونية   -اوال:
ابــراهيم املشــاهدي، امل تــار مــن قضــاء  نمــة التمييــ ، قســم القــانون املــدين والقــوانن اخلاصــة، اجلــ ء  .2

 .1111الراب ، مطبعة ال مان، بغداد، 
وضــوابطها، وتطبيقامــا، دار أيبــد  مــود ســعد، مفهــو  الســلطة التقديريــة للقاضــ  املــدين ماهيتهــا،  .1

 .2988النهضة العربية، القاهر ، 
انظر د.حسن عبـد الباسـط مجيعـ ، اثـر عـد  التنـافؤ بـن املتعاقـدين علـ  شـرط العقـد، دار النهضـة  .7

 .2991العربية، القاهر ، 
ة ،مطبعــ5د.عبــد اجمليــد احلنــيم، املــوج  يف شــرث القــانون املــدين، اجلــ ء االو  يف مصــادر االلتــ ا ،ط  .6

 ندغ،بغداد.
د.عبــد اجمليــد احلنــيم، مبــدأ حســن النيــة وأثــرجل يف التصــرفات القانونيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ،  .5

2993. 
 .2997د. عصمت عبد اجمليد بنر، نظرية الظرو  الطارئة ودور القاض  يف تطبيقها، بغداد،  .4
يــــــــــــ جل،دار احلريــــــــــــة د. غــــــــــــازي عبــــــــــــد الــــــــــــريبن  ج ،التــــــــــــوازن االقتصــــــــــــادي يف العقــــــــــــد أثنــــــــــــاء تنف .3

 .2984للطباعة،بغداد،
 .2939د.  مد شريف أيبد، نظرية تفسري النصوص املدنية،  .8
ين علــ  شــروط العقــد، ظــاهر  اخــتال  دد.حســن عبــد الباســط مجيعــ ، اثــر عــد  التنــافؤ بــن املتعاقــ .9

 .2991 التوازن بن االلت امات التعاقدية يف ظل الشروط التعسفية، دار النهضة العربية، القاهر ،
 .2994د.رمضان أبو السعود، املباد  االساسية يف القانون، منشا  املعار ، .21
ازن العقود الدولية يف قانون التجار  الدولية، اطروحة و د.سالمة فارس عرب، وسائل معاجلة اختال  ت .22

 .2998دكتوراجل، كلية احلقوع، جامعة املنوفية، 
 .2954ت املصرية، د.سليمامنرقس، نظرية العقد، دار النشر للجامعا .21
 .2943، 2د.عبد اجمليد احلنيم، الوسيط يف نظرية العقد، ج .27
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د.عبد اجمليـد احلنـيم، د.عبـد البـاق  البنـري، أ. . مـد طـ  البشـري، القـانون املـدين واحنـا  االلتـ ا ،  .26
 اجل ء ال اين، بال منان وسنة طب .

ماجســـتري قـــدمت إىل جملـــس كليـــة د.عبـــد املهـــدي كـــاظم  صـــر، االقتصـــاد يف فســـخ العقـــد، رســـالة  .25
 .1123القانون، جامعة كربالء، 

دراســـة مقارنــــة، الطبعـــة األوىل، منتبـــة زيــــن  –ضـــمري حســـن  صــــر، منفعـــة العقـــد والعيــــ  اخلفـــ   .24
 .1119احلقوقية واالدبية، لبنان، 

، عاد  جربي  مـد، وسـائل الضـغط الدفاعيـة واثرهـا يف حتقيـ  التـوازن العقـدي، دار الفنـر اجلـامع  .23
 .1117االسنندرية، 

 .1116عمر  مد عبد الباق ، احلماية العقدية للمستهلك، منشا  املعار ، االسنندرية،  .28
غــــازي عبــــد الــــريبن  جــــ ، التــــوازن االقتصــــادي يف العقــــد أثنــــاء تنفيــــ جل، منشــــورات مركــــ  البحــــوو  .29

 .2984، بغداد، 27القانونية، 
الرابطــة العقديــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ،  مـد حســن عبــد العــا ، مفهــو  الطــرع الضــعيف يف  .11

1113. 
 .1119 مد حسن منصور، العقود الدولية، دار اجلامعة اجلديد ، االسنندرية،  .12
 مد شريف ايبد، نظرية تفسري النصوص املدنية، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون والسياسة  .11

 .2939جامعة بغداد، ايلو  
التنفيــ  علــ  حســاب املــدين عــن طريــ  ابــرا  صــفقات بديلــة، منشــورات احللــي  وليــد خالــد العطيــة، .17

 .1123، 2احلقوقية، ط
 االطاريح والرسائل  -ثانيا:

بوكمــا   مــد، ســلطة القاضــ  يف تعــديل العقــد يف القــانون املــدين اجل ائــري والفقــ  الســالم ، رســالة  .2
 .سالمية، جامعة احلاج خلضر ابتنةدكرتاجل، كلية العلو  االنسانية واالجتماعية والعلو  اال

د.عصــمت عبــد اجمليــد بنــر، أطروحــة دكتــوراجل، اخــتال  التــوازن االقتصــادي للعقــد ودور القاضــ  يف  .1
 .2938جامعة بغداد،سنة  -معاجلت ، كلية القانون 

ســـليمان بـــراك اجلميلـــ ، الشـــرط التعســـفية يف العقـــد، دراســـة مقارنة،اطروحـــة دكتـــوراجل، كليـــة احلقـــوع  .7
 .1111النهرين، جامعة 

 .1112فارس حامد، فنر  املعيار يف القانون، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة بغداد،  .6
  1114د.وسن قاسم اخلفاج ، ايقا  التنفي  املؤقت يف العقود، اطروحة دكتوراجل، بغداد،  .5
  2936، 2ط عبد اجلبار  ج ، مبدأ حسن النية يف تنفي  العقود، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، .4
موفـ  يبــاد عبـد، احلمايــة العقديـة للمســتهلك يف عقــود التجـار  االلنرتونيــة، دارسـة مقارنــة، اطروحــة  .3
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 دعوى قطع النزا  بين القبول والرفض في قوانين المرافعات المدنية

 )دراسة مقارنة(

End of the conflict between rejection and acceptance in 

codes of civil procedure (A comparative study)      
) د. احمد سمير محمد ياسين

1)Dr. Ahmed S. M. Yassin                     

 الملخص 

 وي ــري، القضــاء جملــس خــارج آخــر ق،بــل حــ  لــ ف  أن شــ   يــ عم أن حالــة النــ اع قطــ  بــدعوى يقصــد
 دعـوى اآلخـر فريفـ  ابلضـرر، ويصـيب ف  اآلخـر الشـ   ذلـك مركـ  علـ  يـؤثر جـديّ  حنـو علـ  امل اعم تلك
 احلنــم هــ ا وحيــوز ي عمــ ف  فــيم لــ  حــ  ال  نــ ف  حفنــم عجــ  فــإن، يدعيــ  مــا إبثبــات فيهــا يطالبــ ف  األو  علـ 

 .في  املقض  الش ء حجية
 عل  اإلجرائية القانونية املنظومة يف والقضاء والفق  التشريعات يف والرفا القبو  القت الدعوى وه جل

 رافعهــا وافتقــار، اإلثبــات عــ ء تقلــ  كوهنــا عــن فضــالً  القضــاء اىل اللجــوء حريــة مبــدأ ختــالف أهنــا فــر 
 .قبوهلا يربر ال ي املصلحة لشرط
 علــــ  إجبــــارجل جيــــوز فــــال لصــــاحبها حــــ  الــــدعوى وألن، الــــدعوى إقامــــة علــــ  جيــــرب ال املــــدع  أن إذ 

 .إلثبات  الالزمة النافية األدلة ل ف  يتهيا م أن ف  أو ل لك مناس  غري الوقت أن يرى قد وألن ف ، استعماهلا
 والقـــانون العدالـــة مبـــاد  مـــ  يتمشـــ  الـــدعوى هـــ جل قبـــو  أن مـــن منطلقـــن يؤيـــدها مـــن هنـــاك أن إال
 .القانون مباد  يف قبوهلا من حيو  ما وجود عد  عن فضالً  الطبيع 

                                                        
 .كركوك السياسية/ جامعة والعلو  القانون كلية  -2
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 أن علـ  احملنمـة خـارج آخـر ب مـة ل  ا  يدع  ش ص  إل ا  هو الدعوى ه جل من القصد وأن ه ا
 يف الـدعوى يقـيم الـ ي أن وطبيعـ ، ال عم ذلك وببطالن يدعي  فيما أحقيت ف  بعد  حنم وإال أمامها ي بت ف 
 . ضدجلف  ابإلدعاء يتوج  ال ي الش   هو ه جل

 ماهيتهـــا بيــان مـــن منطلقــن والـــرفا القبــو  بــن النـــ اع قطــ  دعـــوى جــدوى ســـنبّن  الدراســة هــ جل يف
 .وتطبيقاما وقبوهلا وأحنامها

Abstract 
Dispute termination proceedings is a case where a person claims that 

he has a right before another outside the Judicial Council and raises the 

allegations in a serious manner that affects the status of that other person 

and harms him. The other person sues the former to demand that he prove 

what he claims. A right that he has to claim and that this judgment has the 

authority to do the thing. 

This case has been accepted and rejected in the legislation, 

jurisprudence and judiciary in the procedural legal system on the 

assumption that it contravenes the principle of freedom of recourse to the 

judiciary, as well as the volatility of the burden of proof, and the lack of an 

extension of the requirement of interest that justifies acceptance. 

As the plaintiff is not forced to bring the case, and because the lawsuit 

the right of the owner may not be forced to use them, and because he may 

find that the time is not appropriate or that he did not prepare sufficient 

evidence to prove it. However, there are those who support it, arguing that 

the acceptance of this suit is in line with the principles of justice and natural 

law, as well as the absence of any impediment to its acceptance in the 

principles of law. 

The purpose of this action is to commit a person who claims to have a 

right to a third party outside the court, provided that the basis of the claim 

is proved, and the ruling that he is not entitled to what he claims, and 

nullifies that claim. It is only natural that the person who makes the case in 

this case is the one who is appealing the case against him. 

In this study, we will demonstrate the usefulness of the dispute between 

acceptance and rejection proceeding from a statement of its terms, 

judgments, acceptances and applications. 

 المقدمة

 :اآلتية الفقرات يف املقدمة ه جل عناصر نوضح ننافإ بعد أما
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 :  أهميته وبيان البحث بموضوع التعريف: أواًل
 مراك جل حلماية او حقوق  عن للدفاع القضاء اىل اللجوء يف الش   أحقية هو األساس املبدأ كان اذا

 ان ا  مطلقــة احلريــة هــ جل هــل هنــا نتســاء  أن لنــا، احلــ  هــ ا ممارســة يف وحريتــ   ــا للمطالــ  او القانونيــة
  ممارستها من وحتد عليها ترد قوداً  هناك

 احملــاكم اىل يلجــا م ولننــ ف  آخــر جتــاجل قانونيــة مراكــ  او حقوقــاً  لــ  ان النــاس بــن زعــم ش صــاً  ان فلــو
 مناسباً  يراجلف  ال ي الوقت انتقاء ويف اليها اللجوء يف احلرية مطل  ل  ان اجة واملراك  احلقوع   جل للمطالبة

 منـ  تعسـفاً  احلـ  هـ ا لـ  روهلـا الـي للحريـة ممارسـت  عن وامتناع  التقاض  حل  استعمال  عد  يعد أال، ل ف 
 علــ  واعتــداء لصــاحل  وتقريرتــا لــ  منحهمــا مــن املشــرع قصــدجلف  ملــا وجتــاوزاً  احلــ  هــ ا وممارســة اســتعما  يف

 مــن ومراكـ  اقـوع اإلضـرار عليهـا يرتتـ  قـد املـ اعم إ ر  وأن خاصـةً   اجملتمـ  يف اآلخـرين ومراكـ  حقـوع
 .واعتبارجل ومسعت  املالية وذمت  االجتماع  مرك جل اىل واإلساء  مواجهت  يف أثريت

 يدعيــ  مبــا للمطالبــة القضــاء اىل اللجــوء عــد  علــ  وأصــر املــ اعم تلــك يف الشــ   ذلــك اســتمر وإذا
 و جتنبها عن وعاج اً   الضار  أ رها ومتحمالً  هلا معرضاً  ضدجلف  امل اعم تلك ت ار ال ي الش   يبق  فهل
 .جهة من ه ا  وأموال  وأسرت  نفس   ا حيم  وسيلة اية الميلك و  ردها

 ممارســــة علــــ  ويرغمـــ ف  املــــ اعم تلــــك ي ـــري مــــن جَيــــرب ان الشـــ   لــــ لك جيــــوز هـــل أخــــرى جهــــة ومـــن
 علي  الدليل ويقد  ي عم  وما يدعي  مبا القضاء أما  يطال  ان عل  فريغم ف  التقاض   يف حق  واستعما 

 تلـك حوهلـا ت ـار الـي القانونيـة واملراكـ  للحقـوع واليقـن االسـتقرار حيق  ح  امل اعم لتلك حداً  يض  ك 
 .امل اعم

 مــن ويبايــة احملــاكم خــارج ت ــار والــي وادعــاءات مــ اعم مــن الظــاهر  تلــك مبواجهــة املشــرع تنفــل لقــد
 .عليها ترتت  الي الضار  اآل ر من هلا يتعر 

 إلثبــات احملــاكم اىل يلجــا ان علــ  أ رهــا مــن جيــرب ان املــ اعم تلــك اقــ  ت ــار الــ ي للشــ   فــاعط 
 املـ اعم هـ جل ترديـد و إ ر  عـن وأمتنـ  فيهـا حقـ  سقط وإال ومراك  حقوع من ي عم ف  وما يدعي  ما صحة

 .الن اع قط  دعوى وه ، الغر  ل لك نظمها دعوى مبوج  وذلك مستقبالً 
 ألصـحاب واليقـن االسـتقرار حيقـ  مـا وهـو كافـ  املـ اعم من اجملتم  ألفراد احلماية توفر الدعوى فه جل
 .ذات ف  وللمجتم  واملراك  احلقوع
 يف عدم  من استعماهلا مينن اي  مطلقن ليستا التقاض  وح  حرية ان تبّن  الدعوى ه جل ان كما

 .منها وحتد ترد قيود هناك وإمنا، وقت اي
 إ ر  وهـو آخـراً  مسـلناً   ما يتمت  من سلك وإمنا القانونية واملراك  ابحلقوع للمطالبة يستعمال م فإذا
 صحة واثبات قضائياً   ا املطالبة عل  جيربجلف  ان مواجهت  يف امل اعم ه جل ت ار ملن كان احملنمة خارج امل اعم
 .ابآلخرين االضرار عد  هو هنا فالقيد امل اعم تلك
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 :وهدفُه املوضوع اختيار أسباب: ثانيًا
 املرافعــات قـوانن يف والــرفا القبـو  بــن النـ اع قطــ  دعـوى"  موضــوع اختيـار إىل دفعتنــا أسـباب عـد 
 :يف تنمن األسباب تلك ولعل ه ا لبح نا  وراً "  مقارنة دراسة/  املدنية
 وبـدء املوضـوع هـ ا اختيـار يف للبـدء شـروعنا فعنـد، الدراسـة  ـ جل املتعلقـة القانونيـة الدراسـات ندر .2
 لــ لك واإلجرائــ  املوضــوع  الفقــ  معاجلــة عــد  الحظنــا حولــ  والدراســات والبحــوو املصــادر مجــ  مرحلــة

عاجلــات بعــا ســوى، املوضــوع هــ ا يف اــ  أو عــا  ابحــ  أو مؤلــف أي جنــد فلــم، املوضــوع
ف
 املتفرقــة امل

 وابلتحديـد -املنهجيـة املؤلفـات- املدنيـة املرافعـات قـوانن مؤلفـات يف وجـد ها وقـد الغليـل تشـف،  م والي
 مـر هامشـ  وبشـنل قـانو ً  الـدعوى قبو  شروط من كشرط احملتملة املصلحة تطبيقات عن احلدي  عند
 .النرا  مرور

 للحيلولـة كافـة النـواح  مـن بـ  واإلحاطـة املوضـوع ذلك عن كاملة دراسة وض  فنر  من انطلقنا ل ا
 .يف كر تشريع  نق  أو قانونية ثغر  أي وجود دون

قارن ونظريجلف  العراق  املشرع أغفل الي اجلوان  بعا معاجلة.1
ف
، هلا الصحيحة األسس ووض  حلها امل

 قبـل مـن الـدعوى تلـك قبـو  أن مـن منطلقـاً  النـ اع قط  لدعوى مفعاجلت  عد  اجلوان  تلك أبرز من ولعل
 ه  فما دعوى أي لقبو  املصلحة توافر يشرتط األخري كان وملا القانون من ل  سنداً  جيد ان البد القضاء

 ســرى لــو فيمــا لــو ذلــك يشــنل أال  املصــلحة لشــرط مفتقــر احملنمــة خــارج م ــار نــ اع يف إدعــاء أتيــة إذن
  الدعوى  لقبو  املصلحة اشرتاط قاعد  عن خروجاً 
 اختياريــة وســيلة اهنــا الــدعوى خصــائ  مــن ان املرافعــات قــوانن وفقــ  قــوانن يف عليــ  املســتقر مــن.7
 تناقضـاً  النـ اع قطـ  دعـوى تفشـنل فهـل. مناسـباً  يراجلف  ال ي الوقت يف القضاء اىل الش   مبقتضاها يلجا
 اىل اللجـوء علـ  عليـ  املـدع  اجبـار تتضمن الن اع قط  دعوى ان اعتبار عل  وذلك  اخلصيصة ه جل م 

 للقضـاء مستقبالً  اللجوء من حرمان  وهو، أثر من ذلك من يرتت  وما مناسباً  يراجلف  ال قد وقت يف القضاء
 وبياهنـا الفقـر  هـ جل علـ  الضـوء تسـليط اىل دعـا  مـا وه ا اإلدعاءات تلك اثبات عن عج  ما إذا وذلك
 .متنامل بشنل
 ي ـــري بـــ  واخلـــو  دراســـت  ان هـــو املوضـــوع هـــ ا اختيـــار اىل دفعتـــ  الـــي االســـباب ابـــرز مـــن ولعـــل.6

 علــ  يقـ  االثبـات عـ ء ان العامـة فالقاعـد ، االثبــات عـ ء يتحمـل الـ ي الشـ   حتديـد يف اشـنالية
 علـــ  اســـت ناءً    ـــل الـــدعوى هـــ جل ان أ  النـــ اع قطـــ  دعـــوى علـــ  األمـــر هـــ ا ينطبـــ  فهـــل، املـــدع  عـــات 

 قطـ  دعـوى اي الـدعوى عليـ  رفعـت مـن وهـو عليـ  املـدع  االثبـات عـ ء يتحمـل ايـ  العامة القاعد 
، الـدعوى تلـك يف النظـر يف منانياً  امل تصة احملنمة حتديد يف الدراسة ه جل اختيار اتية تبدو كما   الن اع

 علــ  األمــر هــ ا ينطبــ  فهــل، عليــ  املــدع  مــوطن حملنمــة ينعقــد املنــاين االختصــاص ان العامــة فالقاعــد 
 مــدع  ضــد ترفــ  كوهنــا العامــة القاعــد علــ  أيضــاً  اســت ناءً    ــل الــدعوى هــ جل أن أ   النــ اع قطــ  دعــوى
  القضاء جملس خارج امل اعم
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 وكــ لك، املشــا ة الــدعاوى مــن و يي هــا النــ اع قطــ  دعــوى ماهيــة بيــان اىل الدراســة ومــد  هــ ا.5
 تلـك مـوطن لبيـان الدراسـة هـ جل خـال  مـن اهـدافنا هـ  والـي وتطبيقاما وقبوهلا وأحنامها طبيعتها حتديد

 تضـــ  شــاملة بفنــر  لل ــروج الوافيـــة واملعاجلــة والتقصــ  البحــ  خــال  مـــن ال غــرات تلــك وســد النــواق 
 .البح  مدار للموضوع مفتناملة نظرية حنو احلفرو  عل  النقاط

 : البحث نطاق: ثالثًا
 النافــ  2949 لســنةو 87مل الــرقم ذي العراقــ  املرافعــات قــانون نفصــوص يف هــ ا ا نــا نطــاع ســيتحدد

عــد 
ف
 ان ابعتبــار الــدعوى قبــو  شــروط مــن كشــرط احملتملــة املصــلحة تطبيقــات  ــور ضــمن وابلتحديــد، امل

 ذلـــك شـــروحات و دراســـات اىل عمومـــاً  املصـــلحة مفعاجلـــة اتركـــن تطبيقامـــا احـــد هـــ  النـــ اع قطـــ  دعـــوى
 ..قبل  من ا اً  اشبعت والي القانون

 كتطبيــ  أهنــا االعتبــار بنظــر األخــ  مــ  كتطبيــ  النــ اع قطــ  دعــوى علــ  الدراســة اقتصــار عــن فضــالً 
 مؤجـل ا  كاإلدعاء هلا اخرى تطبيقات هناك أن علمنا ما إذا خاصةً  احملتملة للمصلحة الوحيد  ليست
 .ه ا ا نا نطاع خارج ستنفون التطبيقات ه جل ودراسة، االستفهامية والدعوى احلالة اثبات ودعوى

 :البحث منهجية: رابعًا
 الن اع قط  دعوى" ب واملوسو  البح  عنوان عل  ل طالع األوىل الوهلة خال  ومن البيان عن غف 

، القانونيـة املواضـي  أحـد أمـا  أنفسنا جند"  مقارنة دراسة/  املدنية املرافعات قوانن يف والرفا القبو  بن
قرن التحليل  القانوين املنه  هو املوضوع ه ا لتناو  األنس  املنه  فإن ل ا

ف
 النصوص حتليل عل  املب  امل

قدمات ربط إىل يؤدي ال ي السليم القانوين املنط  اعتماد ح ومن القضائية األحنا  واستقراء القانونية
ف
 امل

عـد  النافــ  2949 لسـنةو 87مل الـرقم ذي العراقــ  املرافعـات قـانون بــن مفقارنتهـا بعـد ابلنتـائ 
ف
 تلــك مـ  امل

قارن القانون يف وردت الي النفصوص
ف
و 27مل الرقم ذي املصري والتجارية املدنية املرافعات بقانون واملتم ل امل

عد  الناف  2948 لسنة
ف
 الناف  2988 لسنةو 16مل الرقم ذي االردين املدنية احملاكمات أصو  وقانون، امل

 احليا  عل  انعناسات  ل ف  وال ي احليوي املوضوع ه ا هوية جتسد ومقرتحات الو  اخلروج و اولة املعد 
 .احليا  اترب يف القانون تطبي  عند العملية القانونية
 ح ومـن املوضـوع مـن واملقارن العراق  القضاء موقف عل  ابلوقو  التطبيق  املنه  اعتماد سيتم كما
 .حتليل ف 

 : البحث هيكلية: خامسًا
 :اآليت النحو عل  وذلك مطال  ثالثة إىل الدراسة ه جل قسمنا
 الن اع قط  دعوى ماهية: األو  املطل 
 الن اع قط  دعوى أحنا : ال اين املطل 
 تطبيقاما و الن اع قط  دعوى قبو : ال ال  املطل 
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ـــائ  أهـــم ضـــمتْ  خبا ـــة ذلـــك أعقبنـــا ح  يف تطبيـــ  موضـــ  هلـــا تنـــون أن أنمـــل والـــي واملقرتحـــات النت
 .القانونية املنظومة ضمن  ا اخلاصة اجملاالت
 ونشـرجل بطبعـ  علمنا يصح وم، في  النق  مبواطن حيس من أو  فاننا، البح  هل ا النما  ندع  وال

 .العراقية القانونية املنتبة يف فراغاً  يسد أن  إدراكنا لوال
  وتقوغ بناء عامل الدراسة ه جل عل  الوارد  والتصويبات املالحظات تنون أن آملن

 ماهية دعوى قطع النزا : المطلب األول

ابعتبارهــا إحــدى تطبيقــات املصــلحة احملتملــة كشــرط مــن قبــو  الــدعوى، مبوجــ  دعــوى قطــ  النــ اع 
يفعط  احل  ملن يتّعر  مل اعم وادعاءات خارج احملنمة  س حقوق  ومراك جل القانونية أن يرف  دعوى علـ  
. من ي ري ه جل امل اعم يطالب ف فيها إبثبات صحة ما يدعي  و ي عم ، وإال حفن،م علي  بعد  احقيت  مبا يدعي 

ولنــ  تنــون الصــور  واضــحة يــدفعنا احلــدي  هنــا عــن ماهيــة دعــوى قطــ  النــ اع بتعريفهــا وتســليط الضــوء 
عل  تسميتها وحتديد طبيعتها و يي ها من غريها من الدعاوى املشا ة هلا، وه ا مـا سـيتم ا ـ ف مـن خـال  

 الفرعين اآلتن:
 تعريف دعوى قطع النزاع وتسميتها: الفرع األول
دعوى قط  الن اع يتنون من ثالو كلمات، ه  ملدعوىو و ملقطـ و وملالنـ اعو ولنـا تعـريفهم مفصطلح 

 لغًة ومن ح اصطالحاً جمتمعن.
فالــدعوى لغــًة اســم مــن االدعــاء، وهــو املصــدر، أي اســم ملــا يفــدع ، وجتمــ  علــ  دعــاوي بنســر الــواو 

عـــاء مـــن ابب االفتعـــا  وثالثيـــ  وقـــا  بعضـــهم الفـــتح اوىل الن العـــرب آثـــرت الت فيـــف. واالد و1ملوفتحتهـــا
ادع ، واالدعاء هو املصدر ومن ف االشتقاع، وادع  يدع  ادعاًء، وهـو اسـم ملـا يـدع ، وادعيـت الشـ ء: 

.وللــدعوى اطالقــات و7ملزعمتــ  يل، حقــاً كــان ا  ابطــاًل، وتــداعوا الشــ ء: ادعــوجل، وادعــاجل مــداعا : حاّجــ 
 .و6مل معا اصل  واحد وهو الطل  متعدد  منها احلقيق  واجملازي ومعظمها يرج  اىل

أمـا النلمـة ال انيـة والـي يتنــون منهـا املصـطلح فهـ  ملقطـ و وقطــ  الشـ ء يقطعـ ف قطعـاً وفصـل بعضــ ف 
وأابنــ ف وقطــ  النهــر عــربجلف مــن ابب خضــ ، وقطــ  الــورع جــ جلف، فرقــ ف فصــل بعضــ  عــن بعــا ويف التن يــل " 

 .و5ملويقطعون ما أمر ت ب  أن يوصل " 
لمة ال ال ة وه  كلمة ملالن اعو من ن ع الش ء من منان  قلعـ ف مـن ابب ضـرب وقـوهلم فـالن يف أما الن

الن ع اي يف قل  احليا . و ن ع اىل أهل ، ين ع ابلنسر ن اعاً ز ن ع عن كـ ا انتهـ  عنـ ف واببـ ف جلـس و أنتـ ع 
الش ء فانت ع اي اقتلع ف فاقتل  
 .و4مل

                                                        
 .153 ، ص2954العري، بريوت، دار النتاب  ،لسان العرب ،بنر بن منظور ينظر:  مد بن 1-
 .561ص  ،بال سنة طب  ،بريوت ،دار النتاب العري ،اتار الصحاث ،الرازي ينظر:  مد بن اي بنر 7-
حيط ،آابدي جمد الدين  مد بن يعقوب الفريوز 6-

ف
 .393، ص1115ة الرسالة، بريوت، مؤسس ،8ط  ،2جمللد  ،القاموس امل

 .13: اآلية سور  البقر  -5
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ضمنها قانون املرافعـات املدنيـة االجرائية موضوع البح  ومن  اما اصطالحاً فقد خلت مجي  القوانن
راحًة علــ  تعريــف دعــوى قطــ  النــ اع  النافــ  املعــد  مــن الــن  صــ 2949و لســنة 87العراقــ  ذي الــرقم مل

كاحــد تطبيقــات املصــلحة احملتملـــة لقبــو  الــدعوى عـــن طريقهــا قــانو ً، فقــد أشـــارت القــوانن كافــة اليهـــا 
و مــن القــانون أعــالجل علــ  جــواز اقامــة الــدعوى بنــاًء علــ  املصــلحة 4ملــاد  ملوبشــنل ضــم ، إذ نصــت ا

 .و3ملاحملتملة ان كان هناك ما يدعو اىل الت و  من احلاع الضرر ابملدع  
و 27وهـ ا هــو موقــف كــل مــن القــانون املصـري املتم ــل بقــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ذي الــرقم مل

موقـــف القـــانون االردين اجملســـد يف قـــانون اصـــو  احملاكمـــات املدنيـــة النافـــ  املعـــد  وكـــ لك  2948لســـنة 
 .و8ملالناف  املعد   2988و لسنة 16االردين ذي الرقم مل

أما يف منظومة فق  القانون االجرائ  فقد عرفت دعوى قط  الن اع بتعاريف عد ، فقد يقصد  ا  هنا 
آخر، فريف  ه ا االخـري الـدعوى عليـ  ينلفـ ف ابن " الدعوى الي ي عم مبوجبها ش   أن ل ف حقاً ما ق،ب،َل 

يقيم الدليل عل  ما ي عم ف من وجود ح  لـ ف، ايـ  اذا عجـ  عـن االثبـات حينـم عليـ   ن حـ  لـ ف ويلـ   
 .و9ملابلسنوت عن االدعاء بوجود احل  ال ي كان ي عم ف " 

او حتفظـ  مـؤذيّن ينلـف وعفرفْت الدعوى ايضاً  هنا " دعوى يرفعها من يريد وقف مسلك مديدي 
مبوجبهــا خصــم  الــ ي حيــاو  مب اعمــ ف االضــرار مبركــ جل املــايل او بســمعت  حلضــور إلقامــة الــدليل علــ  صــحة 

 .و21ملزعم ، فان عج  حنم بفساد ما يدعي  و حر  من رف  الدعوى  ا "
حلـ  املـدع ، حـ  وه  " الدعوى الي ينلف فيها املـدع  عليـ  إبقامـة الـدليل علـ  مـا ي عمـ ف االفـاً 

 .و22ملاذا ما عج  عن االثبات يفقض  علي  ببطالن ما ي عم ف "
وتـفَعر  أيضـاً  هنـا: " تلـك الـدعوى الـي ينـون موضـوعها اجبـار شـ   يـدع  ويـ عم لنفسـ  خـارج 
  جملس القضاء حقاً او مرك اً قانونياً ر  غريجل او اجتاجل غريجل عل  ان يدعي  و ي بت ف اما  القضاء، فان عج

                                                                                                                                            
 .456ص ،مصدر ساب  ،الرازي ينظر: -4

 و من قانون املرافعات املدنية العراق  الناف  عل  ان "...... وم  ذلك فاملصلحة احملتملـة تنفـ  ان كـان هنـاك4تن  املاد  مل 3-
 ....".ما يدعو اىل الت و  من احلاع الضرر ب وي الشان

 .نون اصو  احملاكمات املدنية االردين الناف  املعد املرافعات املدنية والتجارية املصري الناف  وقا و من قانوين7املاد  مل 8-
 ؛42، ص 2954، مطبعــة العامليــة، القــاهر ، 1، ط2ينظــر: د. عبــد املــنعم الشــرقاوي، شــرث املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، ج 9-

 ،املوصـل ،النتـ  للطباعـة والنشـر، دار 2ط ،شرث أحنا  قانون املرافعات املدنيـة ،استاذ  الدكتور عباس الَعبودي :وينظر ابملعا ذات ف 
 .122ص  ،1111

 ، املنتبــة القانونيــة،6وتطبيقاتــ  العمليــة، ط 2949و لســنة 87ينظــر: مــدحت احملمــود، شــرث قــانون املرافعــات املدنيــة رقــم مل 21-
 ،االســـنندرية ،دار اجلامعــة اجلديـــد  ،اصـــو  قـــانون املرافعــات املدنيـــة والتجاريـــة ،د. ايبـــد هنــدي :وكـــ لك ؛23ص  ،1122 ،بغــداد
 .711ص  ،1111

د.  :وينظـر ابملضـمون ذاتـ ف  ؛746ص  ،2978 ،مطـاب  القـاهر  ،املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ،د.  مد حامد فهمـ  :ينظر 22-
د.  مــود  مــد  :وكــ لك ينظــر 215ص  ،1122 ،القــاهر  ،، العاتــك لصــناعة النتــاب7ط ،املرافعــات املدنيــة ،آد  وهيــ  النــداوي

 211ص  ،1121 ،االردن ،عّمان ،دار ال قافة للنشر والتوزي  ،2ط ،اجمللد االو  ،احملاكمات املدنية ،النيالين
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حــ  لــ  فيمــا يدعيــ  و ي عمــ  وحيظــر عليــ  ا ر  هــ جل االدعــاءات واملــ اعم يف  ن العــن ذلــك حنــم عليــ  اب
 .و21ملاملستقبل، اي حينم علي  ابلت ا  الصمت اىل االبد "

ويالحظ عل  تلك التعاريف الي تصدت لبيان فنر  دعوى قط  الن اع؛ االفراط يف بيان االثر املرتت  
حل املدع ، فال يوجد وال يتصور ان يتضمن احلنم القضائ  ال ا  املدع  علي  ابلت ا  عل  احلنم فيها لصا

الصمت اىل االبد الن ه جل النتيجة حتسمها حجية الش ء املقض  في ، فضاًل عن ان اغل  التعـاريف ال 
 تبّن األساس ال ي يستند لي  ه جل الدعوى وهو املصلحة احملتملة.

لتشريعات والفق  والقضاء واجهت مشـنلة دحـا املـ اعم الـي يتعـر  هلـا ومن هنا نقو ؛ ان غالبية ا
 احد اخلصو  فماذا عساجلف ان يفعل يف م ل ه ا احلا   

ال نعتقـد انــ  ســيظل فريسـة هلــ جل املــ اعم دون ان مينــن مـن الــدفاع عــن نفســ  لعـد  حيازتــ  االدلــة الــي 
ن ف من خالهلا ان يداف   ا عن نفس  وحيم  يستطي  مبوجبها دحا ذلك، أ  ان هناك وسيلة قانونية مين

مسعتــ  وأموالــ  وأســرت  وحتقــ  لــ  العــيش يف أمــن واســتقرار، ولــو وجــدت تلــك الوســيلة فمــا هــ   ومــا هــو 
  تواها  وما الدور ال ي ستلعب ف جتاجل من ذلك اخلصم 

ك  أ  هل سينون مدعياً ينلف إبثبات عد  صحة ما يشاع عن ف وهـو الميلـك اي دليـل لـدحا ذلـ
سينون مدٍع علي  اي  يفَنل،ف من ي ري ه جل امل اعم إبثبات صحتها  وكيف سينلف ب لك وهو ي عمها 

 خارج احملنمة 
ل لك عمدت تلك التشريعات والفق  والقضاء اىل خلـ  وسـيلة قانونيـة مينـن بواسـطتها للشـ   ان 

مبوجبها حي  ملن يتعر   و واليالوسيلة ه  ململدعوى قط  الن اعوحيم  نفس  وأموال  ضد كل ذلك وه جل 
لنل ذلك ان يرف  تلك الدعوى ويطال  خصم ف فيها إبثبات صحة ما يدعي  وإال حفن،م بعد  أحقيت  يف 

 ذلك وإل ام  ابلنف عن ا ر  تلك امل اعم مستقباًل.
نننــا ان نعــر  دعــوى قطــ  النــ اع  هنــا " تلــك الــدعوى الــي تســتند اىل مصــلحة  تملــة ، ومــن هنــا ميف

أساسها دف  ضرر  دع الوقوع ابملدع  تتضمن إجبار ش   يدع  خارج جملس القضاء حقاً او مركـ اً 
قانونياً يف مواجهة املدع  إبثبات ما يدعي ، فان عج  عن ذلك حفن،َم علي  بعد  صحة ما يدعي  وحيظـر 

 علي  إ ر  ه جل اإلدعاءات يف املستقبل ".
ئ  عــد ، لعــل أتهــا وجــود موضــوع لــدعوى واألســاس الــ ي وهــ ا التعريــف نــرى أنــ ف قــد مشــل خصــا

تسـتند اليــ  وهــو املصــلحة احملتملــة، واإلشــار  اىل ان تلــك املــ اعم ت ــار خــارج جملــس القضــاء وان مــن ي ريهــا 
حـ  لـ ف فيمـا يدعيـ   ن اليقف موقف املدع  فينلف إبثبات صحة إدعات ، وإن م يستط  فيحنم علي  اب

                                                        
 :C.BLERY, L' efficacies substanctielles des judgments cavils, the', caen, 1994, N 453, P :ينظـر -21

قات املصلحة احملتملة يف قانون اصو  احملاكمات املدنية دعوى قط  الن اع كإحدى تطبي ،د. انيس منصور املنصور :وينظر ك لك 369
 ،1125 ،االردن ،ألعـدد، جامعـة العلـو  االسـالمية ،اجمللـد ال ـاين ،ا  منشور يف جملة املي ان للدراسات االسـالمية والقانونيـة ،االردين
   .29ص 
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صمت اىل األبد. ه ا ويقصد بدعوى قط  الن اع كما يتضح مـن امسهـا منـ  التعـر  وحينم علي  ابلت ا  ال
 .و27ملال ي يواجه  احلائ  حليازت 

ه ا وقد أطل  عل  ه جل الدعوى تسميات عديد ؛ فقد امساها البعا " الـدعوى التحضيضـية " مـن 
 املـــ اعم واالدعـــاءات" احلـــا" أو " الـــدعوى التحريضـــية " مـــن " التحـــريا "، ألهنـــا ترفـــ  علـــ  مـــن ي ـــري 

 .و26ملوالشائعات حلض  او حتريض  عل  ه جل امل اعم واالدعاءات عل  القضاء وتقدغ الدليل عليها
 ويطل  عليها البعا اسم " الدعوى االستشارية " الن املقصود منها هـو استشـار  اخلصـم واسـتنها 

 .و25ملتت  لطرث ادعاءات  عل  القضاء
هـو  الن اع " ه  األقـرب اىل حقيقـة هـ جل الـدعوى، فموضـوعها كمـاواحلقيقة ان تسمية " دعوى قط  

واضح من امسها هو وض  حد لالدعاءات الي تدور حو  احلقوع واملراك  القانونية لألفراد خارج احملنمة 
وذلك إبجبار من ي ريها عل  عرضها عل  القضاء ال ي حيسـم امـر تلـك املـ اعم وحيسـمها فتظهـر احلقـوع 

 .و24ملوضوحاً واملراك  أك ر 
حتــا وال  أمــا التســميات الــي ذكر هــا يف مســتهل كالمنــا فــال تــتالء  مــ  دعــوى قطــ  النــ اع، فهــ  ال

ربجلف عل  ذلك يحتفَر  من ي ري امل اعم عل  اللجوء اىل القضاء وعرضها علي  ل بن صحتها من عدم  وإمنا جتف
تلـــك الـــدعوى إلثبـــات صـــحة مجيـــ  وهـــ ا للجـــوء ينـــون رغمـــاً عـــن اراد  مـــن ي ـــري تلـــك املـــ اعم مبوجـــ  

 .و23ملاالدعاءات وامل اعم تلك
وجتــدر االشــار  اليــ  هنــا أن املشــرع العراقــ  واملقــارن م يــ كرا صــراحة لفــظ " دعــوى قطــ  النـــ اع " يف 
نصوص قوانينهم؛ إآل ان الفق  االجرائ  يف ه جل الدو  اتف  عل  تسمية " دعوى قط  الن اع " يف اغلـ  

مــن ان الغــر  االساســ  هلــ جل الــدعوى هــو بيــان حقيقــة املــ اعم واالدعــاءات ومعرفــة شــروحامم منطلقــن 
صـــدقها مـــن كـــ  ا ووضـــ  حـــد هلـــا وقطـــ  دابرهـــا وصـــواًل اىل حتقيـــ  االســـتقرار واليقـــن القـــانوين للحقـــوع 

 .و28ملواملراك  الي كانت  اًل هلا
                                                        

، 1122ينظــر: د. نبيــل امساعيــل عمــر، الوســيط يف قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، دار اجلمعــة اجلديــد ، االســنندرية،  -27
ـــــدعوى وإجراءامـــــا ،الشـــــامل يف املرافعـــــات املدنيـــــة ،؛ و الســـــيد عبـــــد الوهـــــاب عرفـــــ 289 ص املركـــــ  القـــــوم  ل صـــــدارات  ،2ط ،ال

 .29ص  ،1119 ،القاهر ،القانونية
 ؛218، ص 2936، منشــا  املعــار ، االســنندرية، 2، ط2ر: د. ابــراهيم جنيــ  ســعد، القــانون القضــائ  اخلــاص، جينظــ -26

 ..PH.GOICHOT, procedure civile,Paris, 1988, p 86 :وينظر ك لك
 د سعيد؛ وك لك: د.  م761، ص 2981ينظر: د. عبد الباسط مجيع ، مباد  املرافعات، دار الفنر العري، القاهر ،  -25

  .74ص  ،1118 ،اإلسنندرية ،دار الفنر العري ،2ط ،دعوى قط  الن اع ،عبد الريبن
 ه ا وقد اطل  فقهاء الشريعة االسالمية الغـراء تسـمية " دعـوى قطـ  النـ اع " علـ  تلـك الـدعوى واتفـ  معهـا غالبيـة فقهـاء -24

حد وهو ازالة كل مل اعم الي يروجها احد االشـ اص خـارج احملنمـة القانون االجرائ  وقرارات وأحنا  احملاكم القضائية كون اهلد  مو 
، 3ج ،شـرث كنـ  الـدقائ == تنملة البحـر الرائـ  ،الشيخ  مد بن حسن بن عل  الطوري :. ينظر.واثبات صحتها من عدم  قضائياً 

ص  ،2939 ،القـــاهر  ،، دار الفنـــر العـــري2ط ،اصـــو  املرافعـــات ،د. ايبـــد مســـلم :وينظـــر ؛771ص  ،لبنـــان ،دار النتـــ  العلميـــة
 .36ص  ،2991 ،االسنندرية ،منشا  ملعار  ،2ط ،الدعوى واجراءما ،وك لك د. امينة النمر ؛714

 ؛ وكـ لك:714، ص 2991، منشـا  املعـار ، االسـنندرية، 25ينظر: د. ايبد ابو الوفا، املرافعات املدنيـة والتجاريـة، ط -23
 .533ص  ،2953 ،، مطاب  القاهر 2ج،قواعد املرافعات يف التشري  املصري واملقارن ،د الوهاب العشماوي مد العشماوي ود. عب

 ؛ ود. رمـــ ي ســـيف، الوســـيط يف شـــرث قـــانون املرافعـــات املدنيـــة214ينظـــر: د. آد  وهيـــ  النـــداوي، مصـــدر ســـاب ، ص  -28
 .29ص  ،مصدر ساب  ،نيس منصورود. أ ؛216ص  ،2949 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،9ط ،والتجارية
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 اوىطبيعة دعوى قطع النزاع وتمييزها من غريها من الدع: الفرع الثاني
 ف ل دعـوى قطـ  النـ اع الوسـيلة الفنيـة ملواجهـة املـ اعم واالدعـاءات والشـائعات الـي ت ـار حـو  حقـوع 
االفـراد ومراكـ هم القانونيــة خـارج ســوث القضـاء هــ ا األمـر يســتدع  بنـا إيضــاث طبيعتهـا؛ وقــد ي ـور اخللــط 

مــن الــدعاوى املشــا ة هلــا   بــن هــ جل الــدعوى وبــن غريهــا مــن الــدعاوى وهــو مــا يوجــ   يي هــا مــن غريهــا
 كدعوى من  التعر  و الدعوى االستفهامية و دعوى من  املعارضة وذلك من خال  الفقرتن اآلتيتن:

 لنزاعا بيعة دعوى قطع : الف ر  اال ىل
أننــر جانبــاً مــن الفقــ  االجرائــ  وصــف الــدعوى علــ  دعــوى قطــ  النــ اع، وانطلــ  مــن حرمــان هــ جل 

دعوى ابملعا العادي، وذهـ  اىل اعتبارهـا  هنـا " دعـو  اىل االدعـاء قضـاًء " القصـد االخري  من اعتبارها 
 .و29ملمنها دف  الشبهات عن حقوع اخلصم

ونتف  م  من ذه  اىل ان ه ا الرأي  ل نظر، فدعوى قط  الن اع ه  دعوى عاديـة ابلتمـا  يرفعهـا 
واملـــدع  ال يــــدعو املـــدع  عليــــ  اىل املـــدع  وينلــــف خصـــم  ابحلضــــور امـــا  احملنمــــة امل تصـــة بنظرهــــا، 

يستجي  هلا او يرفضها املـدع  عليـ ، فهـو  دعو  " دعو  " قدالقضاء؛ بل جيربجل عل  ذلك، فه  ليست 
ــرب مبوجــ  هــ جل الــدعوى علــ  اللجــوء اىل القضــاء، ويلــ   إبثبــات مــا يدعيــ  خــ رج احملنمــة ايــ  اذا م اجيف

 .و11ملي عم حيضر رغم تبليغ  حنم علي  بعد احقيت  فيما 
ه ا وقد اختلف فقهاء القانون االجرائ  يف حتديد طبيعة الـدعوى موضـوع البحـ ؛ فـ ه  اجتـاجل اىل 
عــّدها دعــوى تقريريــة، كــون هــدفها استحصــا  حنــم بعــد  صــحة مــا ي عمــ  املــدع  عليــ  ويدعيــ  خــارج 

 .و12ملاحملنمة
ة سـلبية كـون طلبـات املـدع  فيما أجت  جان  آخر من الفقـ  اىل عـّد دعـوى قطـ  النـ اع دعـوى تقريريـ

 .و11ملاحل  املدع  ب  خارج احملنمة دفيها تتحدد يف تقرير سلي وهو عد  وجو 
ىل ان دعــوى قطــ  النــ اع هــ  دعــوى وقائيــة مــد  اىل وقايــة ايف حــن ذهــ  اجتــاجل آخــر مــن الفقهــاء 

 .و17ملالقضاء املدع  من اآل ر الضار  للم اعم الي ت ار حو  حق  او مرك جل القانوين خارج سوث
ف ار  خارج احملنمة تفعد اعتداء عل  املرك  القانوين ملن 

وي ه  جان  من الفقهاء اىل ان االدعاءات امل
 توجهت الي  تلك امل اعم، االمر ال ي جيعل من الضرر يدخل بقو  يف ه جل املعادلة.

 .و16ملن أ رهافالضرر هنا واق  ال  ا  وال ي يربر احقية رف  دعوى لدحا تلك امل اعم ضد م

                                                        
 173ص  ،مصدر ساب  ،د.أيبد مسلم -29
 79ص  ،مصدر ساب  ،عبد الريبن د.  مد سعيد -11
؛ ود.  مــد 224، ص 1112ينظــر: د. فتحــ  وايل، الوســيط يف قــانون القضــائ  واملــدين، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ،  -12

 41ص  ،مصدر ساب  ،و د.عبد املنعم الشرقاوي ؛212ص  ،2982 ،، القاهر 1ج ،قانون القضاء املدين ،هاشم  مد
 ،1117، التقاض  وطرع الطعن، دار وائل للنشر والتوزي ، عّمان، 1ينظر: د. عو  ال غي، اصو  احملاكمات املدنية، ج -11

 .641ص 
 .214ص ،1112 ،لقاهر ا ،دار النهضة العربية ،قانون املرافعات ،مباد  القضاء املدين ،د. وجدي الراغ  :ينظر -17
 .241ص  ،ساب  د. ابراهيم جني  سعد، مصدر -16
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يف حن نرى ان هناك رأاً أخراً من الفق  اجت  اىل عّد دعوى قط  الن اع دعـوى ذات طبيعـة م دوجـة، 
فه  دعوى تقريرية من  حية ودعوى إل ا  من  حية أخرى؛ كما ان احلنم الصادر فيها ذو طبيعة مركبة، 

املــدع ؛ كمـا انــ  حنــم إلـ ا  يفــر  علــ  فهـو حنــم تقريـري ي بــت عــد  وجـود احلــ  ملــن أ ر املـ اعم ضــد 
 .و15ملاملدع  علي  الت اماً ابالمتناع عن العمل، وهو عد  ا ر  ذلك مستقبالً 

هـو  دعـوى قطـ  النـ اع ململدعـوى تقريريـة ذات طبيعـة وقائيـةووونعتقد ان الرأي ال ي ذه  اىل اعتبـار 
ليــ  فيمــا ي ــريجلف مــن مــ اعم خــارج الــرأي الــراجح، كــون هــ جل الــدعوى تســتهد  تقريــر عــد  أحقيــة املــدع  ع

دداً   .و14ملاحملاكم، وابلتايل حرمان من يدعيها من إ رما جمف
أما القو   ن ه جل الدعوى تتضمن إل اماً بعد  إ ر  تلك امل اعم يف املستقبل وصواًل لتقرير اهنا حنـم 

فاحنــا  اإللــ ا  الــي  و5ملال امــ ؛ فهــ ا الــرأي يتعــار  مــ  مــا ذهــ  الفقــ  اليــ  مــن امنانيــة التنفيــ  اجلــربي
يقتصـــر عليهـــا التنفيـــ  اجلـــربي هـــ  تلـــك الـــي تتضـــمن إلـــ ا  املـــدع  عليـــ   مـــر مفعـــن يقبـــل التنفيـــ  وعـــد  
االقتصــار علــ  تقريــر حــ  أو مركــ  قــانوين أو واقعــة قانونيــة، بــل تتعــدى اىل وجــوب ان يقــو  املــدع  عليــ  

 .و13ملبعمل او اعما  لصاحل احملنو  ل ف 
 متييز دعوى قطع النزاع مت غريها مت الدعا ى املشاهبة هلا:  يةالف ر  الثا

مينن أن ي ار اخللط بن دعوى قط  الن اع وغريها مـن الـدعوى االخـرى، وهـو مـا يتحـتم علينـا  يي هـا 
من غريها من الدعاوى املشا ة هلـا، ومـن بـن هـ جل الـدعاوى: دعـوى منـ  التعـر  والـدعوى االسـتفهامية 

 البة. وه ا ما سنبّين ف من خال  الفقرات ال الو اآلتية:ودعوى من  املط
 ا اًل: متييز دعوى قطع النزاع مت دعوى منع الرعرض:

يقصد بـدعوى منـ  التعـر  كمـا يتضـح مـن امسهـا منـ  التعـر  الـ ي يواجهـ  احلـائ  حليازتـ  ويشـرتط 
روط املتفـ  عليهـا، وان يقـ  تعـر  لقبوهلا ان تتوافر يف احلائ  ل ي رف  ه جل لدعوى احليـاز  القانونيـة ابلشـ

للمدع  يف حيازت  يؤدي اىل تندير احلياز ، والتعر  هو كل عمل مادي او قانوين مباشر ا  غري مباشر 
 .و18مليتضمن اإلدعاء ا  يؤدي اىل منازعة احلائ  يف حيازت  او اننار ه جل احلياز 

اىل يبايـة احلقـوع واملراكـ  القانونيـة  وتتف  دعوى من  التعر  م  دعوى قطـ  النـ اع يف اهنمـا يهـدفان
 من االدعاءات الي تصدر عن الغري إال اهنما رتلفان من نواٍث لعل من أتها: 

                                                        
 .62ص  ،مصدر ساب  ،عبد الريبن د.  مد سعيد -15
 .؛ وكـ لك: حلمـ   مـد احلجـر احملـام ، اصـو 11ومن بّن من  دوا  ـ ا الـرأي: د. أنـيس املنصـور، مصـدر سـاب ، ص  -14

التنظـيم  ،د. ايبد مسري  مـد اسـن :وينظر ك لك ؛256ص  ،بريوت ،حللي احلقوقية، منشورات ا1ط ،دراسة مفقارنة ،التنفي  اجلربي
، العدد 2ج،7اجمللد ،ا  منشور يف جملة كلية القانون للعلو  لقانونية والسياسية ،دراسة مفقارنة ،القانوين للبي  اجلربي يف قانون التنفي 

 .157ص  ،1126 ،جامعة كركوك ،، كلية القانون والعلو  السياسية22
يفقصــد ابلتنفيــ  اجلــربي إجبــار املــدين علــ  تنفيــ  مــا ألتــ   بــ  بواســطة القضــاء يف الدولــة وحتــت إشــراف ..ينظر للتفصــيل: د.  -13  .15ص  ،1119 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،اصو  التنفي  اجلربي ،ايبد  مود سيد
 . 232ص  ،مصدر ساب  ،جدي الراغ د. و  ؛291-289ص  ،مصدر ساب  ،امساعيل عمر د. نبيل -18
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 من حي  املصلحة: فاملصلحة الي حتميهـا دعـوى منـ  التعـر  هـ  مصـلحة موجـود  تسـتند اىل -2
احليــاز . يف حــن ان دعــوى قطــ   ضــرر فعلــ  احلــدوو والــ ي يتم ــل ابالعتــداء املــادي والقــانوين يف إننــار

ـدع وشـيك الوقـوع والـ ي  الن اع تستند فيها املصلحة احملمية اىل احتمالية احلدوو وابالسـتناد اىل ضـرر  ف
 .و19مليتم ل فيها يف إ ر  اإلدعاءات خارج احملنمة خبصوص املراك  القانونية واحلقوع

 من حي  ع ء اإلثبات: فع ء اإلثبـات يف دعـوى منـ  التعـر  يقـ  علـ  عـات  املـدع  احلـائ  -1
أمــا عــ ء اإلثبــات يف دعــوى قطــ  النــ اع فيقــ  علــ  عــات  املــدع  عليــ  أي مــن آ ر االدعــاءات خــارج 
احملنمة، كون  يدع  خال  الظاهر أصـاًل. فـإن أثبـت صـحة إدعاءاتـ  حفن،ـم عليـ  بعـد  صـحة إدعائـ  و 

دداً   .و71ملحرمان  من اإلدعاء ب  أما  القضاء جمف
 اث ياً:متييز دعوى قطع النزاع مت الدعوى االسرف امية:

تفعر  الدعوى االستفهامية  هنا تلك الدعوى الي تفرف  عل  ش   ل  احل  يف اختاذ موقفن خال  
و مـن 274ليـ  املـاد  ملمد  معينة، يطل  االفصاث فيها عن املوقف الـ ي رتـارجل، م ـا  ذلـك مـا نصـت ع

عـــد  2952و لســـنة 61القـــانون املـــدين العراقـــ  ذي الــــرقم مل
ف
والــــي اشـــرتطت إلجـــاز  العقــــد  و72ملالنافـــ  امل

داللًة، وجي  ان يستعمل خيار االجاز  او النقا خال  ثالثة اشهر، فإذا م  واملوقو  ان تنون صراحًة 
فـإذا رفعـت الـدعوى علـ  مـن ميلـك اجـاز  العقـد يصدر ما يـد  علـ  الرغبـة يف نقـا العقـد اعتـرب  فـ اً، 

املوقــو  قبــل انقضــاء ال الثــة اشــهر لتحديــد موقفــ  مــن اجــاز  العقــد املوقــو  او عدمــ ، فهــل تقبــل هــ جل 
الــدعوى  والــرأي الــراجح يف الفقــ  والقضــاء عــد  قبــو  الــدعوى االســتفهامية مل الفتهــا لنصــوص القــانون 

او نقض ، فنل  اولة لتقصري ه جل املد  تعد غـري قانونيـة ومـن ح ال  ال ي حيدد مدداً معينة إلجاز  العقد
 .و71ملتنون مقبولة

هــ ا وتتفـــ  الــدعوى االســـتفهامية مــ  دعـــوى قطــ  النـــ اع يف ان كــاًل منهمـــا ال يســتندان اىل مصـــلحة 
ـــدع وشـــيك الوقـــوع؛ فضـــاًل عـــن ان كـــاًل منهمـــا  تملـــة غايتهـــا دفـــ  ضـــرر  ف موجـــود ؛ بـــل اىل مصـــلحة  ف

هنما اجبــــاراً للمــــدع  عليــــ  للجــــوء اىل القضــــاء يف وقــــت قــــد ال يــــراجلف مفناســــباً، وهــــ ا يتعــــار  مــــ  مضــــمو 
أساسيات ممي ات الدعوى املتم لة بنوهنا وسيلة اختيارية رتار فيها اخلصم الوقت ال ي يراجلف مفناسباً للجوء 

 إال ان الدعوين ختتلفان يف عد  نواث، ومن ابرزها: و77ملاىل احملاكم
 ن حي  حالة احلقوع واملراك  القانونية:م -2

                                                        
 87 ،مصدر ساب  ،ود. فتح  وايل ؛11ص  ،مصدر ساب د. انيس املنصور،  -19
  .33ص  ،مصدر ساب  ،سعيد عبد الريبن د.  مد -71
و مـــن 237النافـــ  الفعـــد ؛ واملـــاد  مل 2968و لســـنة 272و مـــن القـــانون املـــدين املصـــري ذي الـــرقم مل274وتقابلهـــا املـــاد  مل -72
عد  2934و لسنة 67املدين االردين ذي الرقم مل القانون

ف
 .الناف  امل

 212 ،2937ينظر: ضياء شيت خطاب،الوجي  يف شرث قانون املرافعات املدنية، مطبعة االهايل، بغداد، -71
  .462ص  ،2987 ،القاهر  ،دار الفنر العري ،الوجي  يف املرافعات ،د.  مد  مود ابراهيم :وينظر
 .49ص  ،مصدر ساب  ،الريبن د. مد سعيد عبد -77
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ارسة املدع  علي   فف  الدعوى االستفهامية تنون احلقوع واملراك  القانونية غري مفستقر  بسب  عد  ممف
فعطــ  لــ ف، فت يــل هــ جل الــدعوى عــد  االســتقرار هــ ا وتفعيــدجلف ألصــحاب هــ جل احلفقــوع واملراكــ  

حلــ  اخليــار امل
سطة القاض  ملمارسة ه ا حل  وحتديد موقف  بناًء عل  ذلك. أما يف دعوى بتحديد فرت  للمدع  علي  بوا

قط  الن اع، فإن احلفقوع واملراك  القانونية تنون مفبهمة بسب  املنازعة فيها وإ ر  امل اعم حوهلا، فت يل ه جل 
االســــتقرار الــــدعوى هــــ ا اإل ــــا  وحتــــيط هــــ جل احلقــــوع واملراكــــ  القانونيــــة ابلوضــــوث التــــا  وحتقــــ  اليقــــن و 

 .و76ملألصحا ا والغري ال ي يريد ان يتعامل معهم بشاهنا
 من حي  هد  الدعوى: -1

ســـد ذلـــك  فـــاملوقف االجيـــاي هـــو األســـاس يف دعـــوى قطـــ  النـــ اع فـــإ ر  االدعـــاءات خـــارج احملنمـــة جتف
تلــك املوقــف وابلنتيجــة فهــد  الــدعوى هنــا هــو إجبــار املــدع  عليــ  علــ  اختــاذ موقــف ســلي بعــد  إ ر  

االدعـــاءات مســـتقباًل بينمـــا جنـــد صـــاح  اخليـــار يف الـــدعوى االســـتفهامية يت ـــ  موقفـــاً ســـلبياً مـــن حقـــ  
االختيــار، وابلتــايل فــإن هــد  الــدعوى االســتفهامية هــو اجبــار صــاح  اخليــار علــ  اختــاذ موقــف اجيــاي 

 .و75مليتم ل يف استعما  حق  يف اخليار

 ع املُطالبة:اثلثاً:متييز دعوى قطع النزاع مت دعوى من
تفسـم  الــدعوى الــي يقيمهــا املــدين علــ  الــدائن ملنعــ  مــن املطالبــة ابلــدين، إمــا بســب  الوفــاء او لعــد  
االســتحقاع، ويشــرتط لقبوهلــا وجــود مطالبــة قائمــة علــ  املديونيــة وانشــغا  ال مــة بــن طرفيهــا، ايــ  إذا 

طالبــة مــن الــدائن ي بــت الــدين يف ذمــة املــدين وتفــرد دعــ
ف
وى الــدين عــن الــدائن وإال فيمتنــ  علــ  صــحت امل

 .و74ملالدائن مطالبة املدين
وهل جل الدعوى شروط لعل أتها وجود مطالبـة او ادعـاء مبطالبـة قائمـة علـ  املديونيـة بـن طرفيهـا، وان 
قة، أو مت الوفاء  ا، أو أهنـا غـري مفسـتحقة بعـد، وكـ لك أن ينـون مـن  تنون تلك املطالبة امل عومة غري  ف

 .و73ملثبات تلك امل اعم أو إقامة دعوى بشاهنا اإلضرار مبصاحل الطر  اآلخرشان إ
وتتف  دعوى من  املطالبـة مـ  دعـوى قطـ  النـ اع يف اهنمـا يهـدفان اىل يبايـة احلقـوع واملراكـ  القانونيـة 
من اإلدعاءات الي تصدر عن الغري كما يتفقان يف أن عـ ء االثبـات يف كليهمـا يقـ  علـ  عـات  املـدع  

لي ، ويف ه ا الصدد قضت  نمة التميي  يف اململنة األردنية اهلامشية  ن ف:" أستقر ع ء إثبـات صـحة ع
طالبــة يف 

ف
ــدع  عليهــا، وعليــ  فـإن عــد  اثبــات صــحة امل

ف
املطالبـة يف دعــاوى منــ  املطالبــة يقــ  علـ  اجلهــة امل

ـدع  عليهـا، وعليـ  فـإن عـ
ف
طالبة يق  عل  عـات  اجلهـة امل

ف
د  اثبـات املعـ  عليهـا  هنـا كانـت دعاوى من  امل

مفنلفة بدف  التعويا عن اجل ء املتملك مـن عقـار املـدع  أو اجلـ ء املتملـك أقـل مـن الربـ  القـانوين، وأهنـا 

                                                        
  .167ص  ،2963 ،القاهر  ،، در النهضة العربية2ط ،نظرية املصلحة يف الدعوى ،عبد املنعم الشرقاوي ينظر د. -76
  17ص  ،مصدر ساب  ،املنصور د. أنيس -75
 .113ص  ،مصدر ساب  ،الدكتور عباس الَعبودي أستاذ  -74
 .WWW.lawjo.netاالردن.. شبنة قانوين  :ينظر املوق  االلنرتوين -73
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قامت بتبلي  املـدع  ملاملالـكو قـرار فـر  ضـريبة التحسـن خـال  سـنة مـن اتريـخ اجنـاز الطريـ ، جيعـل مـن 
 .و78ملة التحسن ونفقات التعبيد والت فيت موافقاً للقانون "احلنم مبنعها من مطالبة املدع  بضريب

ويفالحـــظ يف هـــ ا الشـــان، وجـــوب التفرقـــة بـــن دعـــوى منـــ  املطالبـــة ودعـــوى قطـــ  النـــ اع، وأبـــرز تلـــك 
 الفروع:
 من حي  األساس: -2

أن إذ ان األوىل تنون مؤسسة عل  وجود مبل  مايل ملغالباًو مطال  ب  او سيتم املطالبة ب ، يف حن 
ال انيــة   ـــل إدعـــاًء مـــن احــدهم بوجـــود حقـــوع مرتتبـــة لصـــاحل  يف ذمــة اآلخـــر دون بيـــان تلـــك احلفقـــوع أو 

 امل اعم، فيتم رف  الدعوى لقط  ه جل امل اعم حي  جيرب املدع  علي  ملمدع  وجود احل و.
عل  بيان ما ل  من حقوع لدى راف  الدعوى وإال فالت ا  الصـمت حيـا  ذلـك وحتـت طائلـة املسـائلة 

دداً   .و79ملابلتعويا مستقباًل اذا كرر م اعم  ذاما جمف
 من حي  املصلحة احملمية: -1

فاملصلحة الي حتميها دعوى من  املطالبة ه  مصلحة قائمة ابلفعل تستند عل  ضرر قد وق  ابلفعـل 
تم ـل يف مطالبـة ماليــة مفباشـر  يف مواجهــة املـدين. أمــا دعـوى قطــ  النـ اع؛ فــإن املصـلحة الــي حتميهـا هــ  ي

ـــدع وشـــيك الوقـــوع يتم ـــل يف إ ر  االدعـــاءات خـــارج احملنمـــة حـــو   تملـــة تســـتند اىل ضـــرر  ف مصـــلحة  ف
 .و61ملاحلقوع واملراك  لقانونية
 أحكام دعوى قطع النزا :المطلب الثاني

ان تقـا  دعـوى قطـ  النـ اع مـن قبـل املـدع  الشـ   املوجـ  االدعـاء ضـدجل علـ  املـدع  عليـ  يفشرتط 
الش   ال ي ي عم ان  ل  ح  علـ  املـدع  خـارج احملنمـة والغـر  مـن اقامـة هـ جل الـدعوى وكمـا ذكـر  

ب مة شـ   آخـر خـارج احملنمـة ويطلـ  منـ  ان ي بـت امـا   اهو ال ا  الش   ال ي يدع   ن ل  حق
 نمة ه ا احل  وبعنس  حينم بعد  أحقيت  فيما يدعي  خارج احملنمة وببطالن ه ا ال عم.احمل

واىل جانـــ  ذلـــك البـــد مـــن وجـــود  نمـــة اتصـــة تنظـــر دعـــوى قطـــ  النـــ اع للوصـــو  يف الفصـــل يف 
موضــوعها واحلنــم إبثبــات او نفــ  االدعــاءات امل عومــة. هنــا ويف هــ ا املطلــ  ســنبّن شــروط دعــوى قطــ  

 احملنمة امل تصة  ا ونظرها، وذلك من خال  الفرعن اآلتين:الن اع و 
 شروط دعوى قطع النزاع: الفرع االول

النظــا  القـــانوين حيمـــ  احلقـــوع واملراكـــ  القانونيـــة، وكيـــف ال حيميهـــا وهـــو الـــ ي أنشـــاها  ولنـــن هـــ جل 
احلماية تقتض  وجود ه ا احل  ووقوع اعتداء علي  ابلفعـل او تعرضـ  خلطـر االعتـداء عليـ  وكـون صـاح  

                                                        
ـــ  حقـــوع / هيئـــة مخاســـية، يف  2991/  661قرارهـــا املـــرقم  -78 مشـــار اليـــ  لـــدى: د. أنـــيس املنصـــور،  2991/ 13/3/  يي
 .16 ،ساب  مصدر

 .7مصدر ساب ، ص ، WWW.lawjo.net ..قانوين االردن شبنة -79
 .38ن، مصدر ساب ، ص سعيد عبد الريب د.  مد -61

http://www.lawjo.net/
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شـروط قبـو  الـدعوى احل  هو ال ي يطل  يبايت  قضائياً ابللجوء اىل القضاء بتوافر ه جل العناصر تنـون 
يف هـ جل املرحلـة االوىل قـد تـوافرت بشـنل جمـرد اي دون ان تتعلـ  ابملـدع  ب اتـ ، وابلتـايل تنـون الــدعوى 

 مقبولة. 
أما اذا م تتوافر ه جل الشروط فإن الدعوى ال تنون مقبولة وينون كـل مـا اسـت دم  املـدع  هـو جمـرد 

بعـــد  قبــــو  الـــدعوى وال حتنــــم برفضـــها الن رفــــا حقـــ  يف االلتجـــاء اىل القضــــاء. وهنـــا حتنــــم احملنمـــة 
الدعوى يفعد قضاء يف املوضوع مما يفيد ان الدعوى كانت مقبولة والوض  يف ه ا الفر  غري ذلك
 .و62مل

وشروط قبو  الدعوى ه  شروط عامة تنطب  عل  كل دعوى ترف  اما  القضاء  د  احلفصو  عل  
هـ ا وتناولــت  و61ملن مقتضـيات لوجـود حـ  الــدعوى القضـائيةاحلمايـة القضـائية وهـ  مــا يتطلبـ ف القـانون مــ

و من قانون املرافعات املدنية العراق  الناف  الشروط الواج  توافرها يف الدعوى وه جل الشروط 4-7املواد مل
وقــد ذهــ  الفقـ  احلــدي  اىل اعتبــار املصـلحة كشــرط رئيســ  لقبــو   هـ : االهليــة، اخلفصــومة و املصـلحة،

 .و67ململصلحة ه  حاجة املدع  اىل يباية القانونالدعوى واملقصود اب
ويف معر  حدي نا عـن شـروط دعـوى قطـ  النـ اع نقـو  أنـ  ومـن خـال  تعريـف هـ جل الـدعوى والـ ي 
نننــا أن حنــدد شــروطها مــن وجــوب تــوافر مصــلحة  اشــر  اليــ  يف مفقدمــة صــفحات ا نــا هــ ا نقــو  اننــا ميف

املــدع  خــارج احملنمــة، وهــ ا مــا سنســلط عليــ  الضــوء يف لرافعهــا ووجــود إدعــاءات جديــة قــد أثــريت اــ  
 الفقرتن اآلتيتن:
 ضر ر  توافر املصلحة يف الدعوى: الف ر  اال ىل

حتملـة بشـرط ان 4أجازت املاد  مل
ف
عد  قبـو  املصـلحة امل

ف
و من قانون املرافعات املدنية العراق  الناف  امل

، ومن هنا فإن احملاكم العراقية تطب  ه ا الن  كلما ينون هناك ما يدعو اىل الت و  من الضرر ابملدع 
اكــدت تبــّن هلــا وجاهــة االحتمــا  وان هنالــك ختوفــاً جــداً وحقيقيــاً مــن إحلــاع الضــرر ابملــدع ؛ وهــ ا مــا 

علي   نمة التميي  يف العراع يف قرار هلا يف ه ا اخلفصوص وال ي جاء في  " لدى التـدقي  واملداولـة وجـد 
ـدع  اجـة انـ  غـري وارو وال حيـ  لـ  اقامـة دعـوى إببطـا  حجـة الت ـارج الـي  ان احملنمة ردت

ف
دعوى امل

استحصلها املدع  علي  االو  من احملنمة وان ه ا النظر غري سديد ذلك الن املاد  السادسـة مـن قـانون 
حتملـة تنفـ  ان كـان هنـاك مـا يـدعو اىل ال

ف
ت ـو  املرافعات قد نصت عل  ان :" وم  ذلك فاملصـلحة امل

من احلاع الضرر ب وي الشان " وحي  ان املدع  قد بّن يف عريضة دعواجلف ان  دائن للمدع  الوارو وان  
قـد وضـ  احلجـ  االحتيـاط  علـ  حصـة املـدع ... وحيـ  ان الشـروط الـي اشـارت اليهـا املـاد  السادســة 

 .و66مل.. ل ا قرر نقا احلنم " من قانون املرافعات متوفر  يف دعوى املدع  وم يننرها وكيل املدع  علي 
                                                        

 .111عمر، مصدر ساب ، ص  . نبيل امساعيلد -62
 .229ص  ،1121 ،القاهر  ،دار اجلامعة اجلديد  ،الدعوى غري املباشر  ،.  مود السيد عمر التحيويينظر: د -61
تم ــل بقــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املصــري النافــ  الفعــد  و قــانون  وهــ ا مــا بــدى -67

ف
قــارن امل

ف
واضــحاً يف موقــف القــانون امل
حاكمات املدنية األردين الناف  الفعد  يف املاد  مل

ف
 ..و يف كال القانونن7اصو  امل
ص  ،مصـــدر ســـاب  ،آد  النـــداويد.  :مشـــار اىل القـــرار لـــدى .16/6/2988يف  2988/ش صـــية/4435قرارهـــا املـــرقم  -66

216. 
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وتتم ـــل املصـــلحة يف دعـــوى قطـــ  النـــ اع بوجـــود إدعـــاءات أثـــريت علـــ  رافـــ  الـــدعوى خـــارج احملنمـــة 
اضرت اقوق  ومرك جل القانوين بشرط ان تنون ه جل املصلحة وف  ما اشارت الي  املاد  العراقية اعـالجل وهـو 

قارنة
ف
 .و65ملذات املوقف ال ي سارت علي  القوانن امل

والبــد لنــا مــن بيــان ان الضــرر الواجــ  دفعــ  يســتوي ســواء كــان مــاداً ا  أدبيــاً وال يشــرتط بــ  الوقــوع 
 .و64ملالفعل  بل ينف  ان ينون وقوع الضرر قري  االحتما 

وجتــدر االشــار  اليــ  هنــا؛ ان للمــدع  وجــوب اثبــات صــدور املــ اعم مــن املــدع  عليــ  بطــرع اإلثبــات 
االدعاءات تـفَعد وقائ  مادية فبالتايل فان ف مينن إثباما ابلشهاد  وه ا ما اتفقـت املدنية كافة، ومبا ان تلك 

قارنة
ف
 .و63ملعلي  قوانن االثبات املدين يف العراع والدو  امل

وعلي  اذا ثبت صحة االدعاءات تلك من املدع  علي ؛ هنا ينون شـرط قبـو  دعـوى قطـ  النـ اع قـد 
دعــاءات او كانــت ال تضــر ابملـــدع  واقوقــ  ومراكــ جل فهنــا تفـــرد تــوافر والعنــس صــحيح، فــإذا م ت بـــت اال

الــدعوى الفتقادهــا لشــرط املصــلحة ويرتتــ  علــ  ذلــك عــد  حرمــان املــدع  عليــ  يف املســتقبل مــن ســلك 
 .و68ملطري  احملنم للمطالبة ابحلقوع يف مواجهة املدع 

 جدية اإلدعاءات ةارج احملكمة: الف ر  الثا ية
قط  الن اع جمرد صدور ادعاءات من املدع  علي  ا  املدع  وحقوق  ومراك جل ال ينف  لقبو  دعوى 

القانونيــة؛ بــل جيــ  ان تنــون تلــك االدعــاءات جديــة تقــ  خــارج احملنمــة؛ واجلديــة هنــا تتم ــل يف اتســا  
دد  ، وان تفشنل تعرضاً للمدع  و69ملاالدعاءات تلك بسمات عديد  لعل من اتها أن تنون واضحة و ف

 .و51ملق  ومراك جل القانونية وابلتايل األضرار  ا يف حفقو 
وتقدير جدية االدعاءات وحجم ضـررها يـدخل يف نطـاع السـلطة التقديريـة للقاضـ  وال رقابـة حملنمـة 

 .و52ملالتميي  يف ذلك
واىل جانــ  مــا قيــل؛ البــد ان تنــون مباشــر  الــدعوى قــد  ــت خــارج احملنمــة وإذا مــا اثــريت امامهــا 
مبوجــ  دعــوى مرفوعــة بصــددها فهنــا ال ينــون احلــل ملواجهــة تلــك االدعــاءات اقامــة دعــوى قطــ  النــ اع 

لمنـا ان مـن ويعود السب  يف ذلـك اىل اخـتال  املراكـ  القانونيـة لل صـو  يف هـ جل احلالـة؛ خاصـًة اذا ماع

                                                        
 .و يف القانون املصري واألردين معاً 7مل ينظر املاد  -65
 .172ص  ،نظرية املصلحة ،مصدر ساب  ،د. عبد املنعم الشرقاوي -64
 و مــن قــانون البينــات13املعــد ؛ واملــاد  مل 2939و لســنة 213و مــن قــانون االثبــات العراقــ  النافــ  ذي الــرقم مل34املــاد  مل -63

عـد  2951و لسـنة 71ملردين الناف  ذي الرقم األ
ف
مـن نـ   2948و لسـنة 15فيمـا خـال قـانون االثبـات املصـري النافـ  ذي الـرقم مل ؛امل

 .مياثل النصوص اعالجل
 .71ص  ،مصدر ساب  ،املنصور د. أنيس -68
 .CADIET, Droit judiciaire privet, ed, Iitec, 1991,p: 370:ينظر -69
 .279ص  ،مصدر ساب  ،الراغ  د. وجدي -51
 .89ص  ،مصدر ساب  ،سيف د. رم ي -52
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آ ر تلك االدعاءات اما  احملاكم ينون يف مرك  املدع  وان من أفثريت ضدجل ينون يف مركـ  املـدع  عليـ  
 .و51ملومن هنا فإن ع ء االثبات يق  عل  عات  مدع  تلك االدعاءات

  وصــفو  القــو  هنــا، انــ  جيــ  تــوافر شــروطاً يف هــ جل الــدعوى كــ  تنــت  ا رهــا القانونيــة، ووفقــاً ملفهــو 
و من قانون املرافعات املدنية العراق  الناف  نستشف عموماً شروط إستنتاجية لدعوى قطـ  النـ اع 3املاد  مل

عليــ ، ويقــو  االخــري إبقامــة  اً البــد مــن ان تتــوفر فيهــا؛ فــان يــ عم شــ    ن لــ ف علــ  شــ   آخــر حقــ
ضــاًل عــن اشــرتاط ان الــدعوى امــا  احملنمــة يطلــ  فيهــا إل امــ  ابلســنوت هــو أحــد شــروطها االساســية ف

تنون م اعم من ترف  علي  الدعوى قد صدر من  قو  او فعل عل  وقد بل  مبلغاً يضر اقوع املـدع  او 
االساء  لسمعت ، م  االخ  بنظر االعتبار اشرتاط وجود مثة ن اع مقرو ً ابإلننار ل لك احلـ  الـ ي جيـ  

صو  عل  حنم هو تاليف الن اع يف املستقبل ان ينون  ل شك بن الطرفن كون الغر  من الدعوى احل
ه ا وخالفاً للقواعد العامة لقانون االثبـات فـإن املـدع  عليـ  يف دعـوى قطـ  النـ اع هـو املنلـف ابإلثبـات 
 وليس املدع  وحي  مبجرد ادعائ   ن ليس للمدع  ح  علي  ينون قد نقل عل  نفس  ع ء االثبات.

 بدعوى قطع النزاع ونظرهااملحكمة املختصة : الفرع الثاني
مـن وظــائف الدولــة االساســية اقامــة العـد  بــن النــاس، ومــن واجبامــا تنظـيم امــر حســم املنازعــات بــن 

 االفراد وتباشر الدولة وظيفتها ه جل بواسطة احملاكم حي  تعهد اليها الفصل يف ه جل املنازعات..
ى قطـــ  النـــ اع وكيفيـــة نظـــر هــــ جل هنـــا ويف هـــ ا الفـــرع سنســـلط الضـــوء علـــ  احملنمــــة امل تصـــة لـــدعو 

 الدعوى. وذلك من خال  الفقرتن اآلتيتن: 
 احملكمة املخرصة ابلدعوى: الف ر  اال ىل

نننــا أن حنــدد شــروطها مــن وجــوب تــوافر مصــلحة لرافعهــا ووجــود إدعــاءات جديــة قــد أثــريت اــ   ميف
لــ  ان يلجــا اىل  نمــة مــوطن . ومــن ح فمــن يريــد ان يرفــ  دعــوى قطــ  النــ اع و57ملاملــدع  خــارج احملنمــة 

املدع  علي ، وب ا فان ه جل القاعد  بدورها نرى اهنا قد دحضت ما كان سائداً يف الساب  من ان املدع  
يرف  دعواجلف اما   نمة موطن  هو
 .و56مل

ولنا ان نتساء  هنا ويف ه ا املضمون: من هو املدع  علي   هل هو مدع  االدعاءات ا  من اثريت 
دعــاءات  ول جابــة عــن هــ ا التســاي  نقــو  ان الفقــ  االجرائــ  قــد اختلــف يف بيــان هويــة ضــدجل تلــك اال

 املدع  علي  لتحديد احملنمة امل تصة بنظر دعوى قط  الن اع..
اىل ان املدع  علي  هو من اثريت االدعاءات يف مواجهت  وابلنتيجة فإن  و55ملمن الفق      ف ه  جان

 .و54مل نمة موطن وه   ةاحملنمة امل تصة هنا  سوم

                                                        
 .279ص  ،مصدر ساب  ،سعيد عبد الريبن د.  مد -51
م يشهد االختصاص النوع  حملنمة دعوى قط  الن اع اي اخـتال  يف وجهـات النظـر، وابلتـايل فالقواعـد العامـة الـوارد  يف  -57

 .نظرية االختصاص كفيلة مبعاجلة كل ما ي ار بشان  من تسايالت
 .634ص  ،مصدر ساب  ،د. ايبد هندي -56
 .269مصدر ساب ، ص بد الريبن، د.  مد سعيد ع :االجتاجل ينظر يف سرد ه ا -55
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وم  احرتامنا هل ا الرأي إال اننا نرى عنس ذلك إذ أن املدع  يف هـ جل الـدعوى هـو مـن اثـريت ضـدجل 
االدعاءات خارج احملنمة وال ي قا  إبقامة دعوى قط  الن اع؛ وعل  ذلك فإن املـدع  عليـ  هـو مـن أ ر 

وع التســاي  هنـا هــ   نمـة مــوطن تلـك االدعــاءات وابلنتيجـة فــإن احملنمـة امل تصــة بنظـر الــدعوى موضـ
 .و53ملاملدع  علي  وفقاً للقواعد العامة يف االختصاص املناين

  ظر دعوى قطع النزاع: الف ر  الثا ية
األصل ان حيضر اخلفصو  امـا  القاضـ  حـ  مينـن لنـل منهمـا مـن عـر  مـا لديـ  والـرد علـ  اخلصـم 

مالبســات القضــية، وتلعــ  حالــة احلضــور اآلخــر وحــ  يصــدر القاضــ  حنمــ  آخــ اً يف االعتبــار لنــل 
والغيــاب يف دعـــوى قطـــ  النـــ اع دوراً هامــاً يف العمـــل القضـــائ  أثنـــاء نظــر الـــدعوى، ويـــنعنس ذلـــك علـــ  

 .و58ملاحلنم الصادر فيها من حي  كون  حنماً حضوراً ا  غيابياً 
أ رهـا وأبلـ  فعند اقامة دعوى قط  الن اع مـن قبـل الشـ   الـ ي اثـريت االدعـاءات جتاهـ  ضـد مـن 

املـــدع  عليـــ   ـــا تبليغـــاً صـــحيحاً و أثبـــت امـــا  القضـــاء صـــدورها مـــن املـــدع  عليـــ  وجـــديتها؛ كـــان علـــ  
احملنمــة امل تصــة أن تنظــر يف دعــواجل وحتنــم لــ  مبــا يريــد، فاحملنمــة تنلــف املــدع  عليــ  إبثبــات ادعاءاتــ  

 .و59ملوصحتها
احملنمة بعد  أحقيت  يف ما ي عم ف وتل م  بعد  فإن غاب املدع  علي  رغم التبلي  الصحيح؛ هنا حتنم 

دداً، فغياب  هنـا إن د  علـ  شـ ء فهـو يـد  علـ  عـد  مصـداقية ادعائـ  واسـتحالة اثباتـ ، االمـر  أ رما جمف
ال ي جيعل احملنمة مرغمة ابحلنم لصاحل املدع ؛ أما إذا حضر املدع  علي  جلسة املرافعة فهنا إما يقـرر 

قي  جتاجل املدع  وب لك تنته  اخلصومة القضائية هنا بشرط إقرار املدع  علي  ل لك  بعد  امتالك  اي اح
. وابلتــايل يعمــد القاضــ  امل ــت  اىل احلنــم بعــد  صــحة و41ملكــون اقــرارجل ســينون لــ  حجــة قاطعــة عليــ 

 .و42ملإدعاء املدع  علي  وإل ام  بعد  جتديدها مر   نية والتعر  حلقوع ومراك  املدع 
املشــرع والفقــ  وقــ  يف فــخ القصــور التشــريع  والفقهــ ؛ فــاهن  النــ اع بنــل ســهولة ويفســر ونــرى هنــا ان 

وكان علـيهم الـن  علـ  مفقاضـا  مـن ا ر االدعـاءات النيديـة مـن قبـل مـن توجهـت اليـ  تلـك الدعـاءات 
 وأساءت بسمعت  ومرك جل القانوين واملايل.

                                                                                                                                            
 .273، مصدر ساب ، ص د. وجدي الراغ  -54
 و مــن قــانون املرافعــات املدنيــة41-69و مــن قــانون املرافعــات املدنيــة العراقــ  النافــ  املعــد ؛ واملــواد مل67-74ينظـر: املــواد مل -53

 .دين الناف  املعد و من قانون اصو  احملاكمات املدنية األر 63-74ملواملواد  ؛والتجارية املصري الناف  املعد 
 .237النيالين، مصدر ساب ، ص  ود.  مود  مد ،294ص  ،مصدر ساب  د. آد  النداوي، -58
 .174رية ملصلحة، ص نظ ،مصدر ساب  ،د. عبد املنعم الشرقاوي -59
 و من قانون االثبات املصري الناف  املعد ؛ واملاد 216و من قانون االثبات العراق  الناف  املعد ؛ واملاد  مل48ينظر املاد  مل -41

منشـورات جامعـة  ،2ط ،اصـو  االثبـات ،د.عصـمت عبـد اجمليـد بنـر :ينظـر للتفصـيل .و من قانون البينات االردين الناف  املعـد 51مل
دراســـة  ،دور القاضـــ  يف االثبـــات ،د. ســـحر عبـــد الســـتار امـــا  يوســـف :وكـــ لك ينظـــر ؛174ص  ،1112 ،العـــراع ،اربيـــل ،جيهـــان
 .754ص  ،1113 ،االسنندرية ،دار الفنر العري ،مقارنة

 .638مصدر ساب ، ص  د. أيبد هندي، -42
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احملنمـة إبثبامـا، وتسـلك احملنمـة يف سـبيل  وقد حيضر املدع  علي  ويفصر عل  ادعاءاتـ ، فهنـا تنلفـ ف 
ذلك الطرع كاف  لتسهيل أمر إثبات تلك اإلدعاءات إبتباع القواعد العامة يف املرافعات واإلثبات للوصو  

 .و41ملاىل إظهار احل 
وبعد ذلك ننون أما  الصحة والنف ؛ فـإذا جنـح املـدع  عليـ  يف إثبـات صـحة م اعمـ ؛ هنـا سـتحنم 

؛ أمــا إذا م يســتط  املــدع  عليــ  مــن إثبــات صــحة ادعاءاتــ  فهنــا علــ  احملنمــة ان حتنــم احملنمــة لصــاحل ،  
ـدداً واحلنـم عليـ  ابلتعـويا إذا كـان املـدع  قـد حلقـ ف  إبل ا  املدع  علي  ابمتناعـ  عـن إ ر  تلـك املـ اعم جمف

  رفـ  دعـوى قطـ  النـ اع ضرر بسب  إ ر  تلك امل اعم اق  كيداً م  إعطاء املدع  علي  احل  اسـت ناء اـ
 .و47ملعند استنما  وسائل إثباما

كون ذلك احلل جيعل من دعوى قط  الن اع   و46ملوعل  الرغم من اتفاع الفق  االجرائ  عل  ه ا الرأي
تعـ ز قاعــد  حريــة التقاضــ  يف الوقــت املناســ ، وكــون احلنــم الصــادر ال يــؤدي اىل حرمــان الشــ   مــن 

ا مــن تســببت االدعــاءات ابلضــرر اقــ  إال اننــا نــرى العنــس مــن ذلــك؛ املطالبــة اقــ  مــن جهــة، وتعــوي
 فنيف يفعط  للش   أحقي  اقامة الدعوى من جديد عند استنما  وسائل اثباما!!

اذا ما  أال يعد ذلك خرقاً واضحاً لقواعد حجية األمر املقض  في   وسب  الفصل يف الدعوى  خاصةً 
ينة قانونية ال تقبل اثبات العنس ومؤداها ان احلنم صدر صـحيحاً علمنا ان ه جل القاعد  األخري  ه  قر 

 من الناحيتن الشنلية واملوضوعية فهو ب لك يفعد حجة فيما قض  ب .
ولــو ارد  ان نتســامح ولــو ابلنــ ر اليســري مــ  املــدع  عليــ ؛ ونؤيــد مــاذفكر آنفــاً ألعطينــا امنانيــة جتــاوز 

و مــن قــانون 6/  294حــد  فقــط؛ أال وهــ  تطبيــ  املــاد  ملقاعــد  حجيــة األمــر املقضــ  فيــ  يف حالــة وا
 .و45ملاملرافعات املدنية العراق  الناف 

  هنـا ابإلمنـان لـ  ان يلجـا ئـفعند ع ور املدع  علي  علـ  أدلـ  ومسـتندات ت بـت صـحة وصـدع ادعا
جتاجل  القانونيةاىل احملاكم عن طري  طعن ململإعاد  احملاكمةوو ويقد  عريضة الطعن للمطالبة اقوق  ومراك جل 

 احملنو  ل  يف دعوى قط  الن اع.
. فضـاًل و44ملورأينا ه ا الوارد أعالجل؛ كان قد أخ ت ب   نمـة الـنقا الفرنسـية يف العديـد مـن قرارامـا

 .و43ملو7عن موقف  نمة النقا املصرية املواف  لنظريما املصرية مل

                                                        
 .املعد  و من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري الناف 228املاد  ملينظر عل  سبيل امل ا :  -41
 .178ساب ، نظرية املصلحة، ص  مصدر ،الشرقاوي د. عبد املنعم -47
 .254بد الريبن، مصدر ساب ، ص ع د.  مد سعيد -46
 و مـن قــانون6/ 127و مـن قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة املصـري النافـ  املعـد ؛ واملـاد  مل6/ 162وتقابلهـا املـاد  مل -45

 .  املعد اصو  احملاكمات األردين الناف
44- Bull, civ, II. N.238.P: 187 ; comm. 18 mai 1981, Bull. civ. N235.P: 184 ; 5mars 1991, 

R.J.D.A.ed.LEFEBVRE,juill.1991.N.569.P:563، احلنــم  ،د.  مـد ســعيد عبـد الــريبن :مشـار اىل هــ جل القـرارات لــدى
 .281ص  ،2998 ،القاهر  ،جامعة عن مشس ،اطروحة دكتوراجل ،الشرط 
  فقـد جـاء يف أحـد قرارامـا: " حلنـم بـرفا الــدعوى ابحلالـة الـي هـ  عليهـا تنـون لــ  حجيـة موقوتـة تقتصـر علـ  احلالـة الــي -43

كانت عليها الدعوى حن رفعها أو  مر  وحتو  دون معاود  طرث الن اع مـن جديـد مـ  كانـت احلالـة الـي انتهـت ابحلنـم السـاب  هـ  
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للمطالبـــة اقوقـــ  اذا ع ـــر علـــ  دليـــل او وابلتـــايل فـــإن ابإلمنـــان للمـــدع  عليـــ  ان يلجـــا اىل القضـــاء 
مستند ي بت صحة ادعاءات  عن طري  الطعن ابحلنم الصادر من  نمة موطن املدع  علي  بطري  إعاد  

 احملاكمة وه ا ما جيعل من دعوى قط  الن اع ال ختالف قاعد  حرية اللجوء اىل القضاء.
 َقُبول دعوى قطع النزا  وتطبيقاتها: المطلب الثالث

يرتتــ  علــ  إقامــة دعــوى قطــ  النــ اع اهنــا وســيلة لتنــ ي  االدعــاءات الــي قــد تــؤثر علــ  يبايــة املركــ  
املــايل واألدي للشــ  ؛ ومــن هنــا نقــو  ان التشــريعات و آراء الفقــ  االجرائــ  اختلفــت يف قبــو  دعــوى 

 قط  الن اع من رفضها فضاًل عن وجود عد  تطبيقات هل جل الدعوى يف الواق  العمل .
يف ه ا املطل  األخري سنتناو  مدى قبو  دعوى قط  الن اع مـن رفضـها فضـاًل عـن تطبيقامـا وذلـك 

 من خال  الفرعين اآلتين: 
 َقُبول دعوى قطع النزاع: الفرع األول

دعـوى قطــ  النـ اع تؤســس عنــد إ ر  شـ   ادعــاءات خــارج احملنـم، وتنــون الغايــة منهـا اجبــار هــ ا 
ضـاء إلثبـات ذلـك، لنـن هـل القـت هـ جل الـدعوى ترحيبـاً مقبـواًل مـن  حيـة ىل سلك طريـ  القاالش   

قارنــة  ســنرى ذلــك مــن خــال  استعراضــنا ملــوقف  التشــري  
ف
التشــري  والفقــ  والقضــاء يف العــراع والقــوانن امل

 :  !! والفق  والقضاء فيها وذلك من خال  الفقرتن اآلتيتن 
 دعوى قطع النزاع مت العراقي  امل ارن  ال ضاءموقف ال ا ون  الف ه : الف ر  األ ىل

عد  ي نلحظ ان املشرع
ف
في   من خال  تتب  موقف القانون العراق  ي قانون املرافعات املدنية الناف  امل

حتملة يف الدعوى بشـرط ان ينـون هنـاك مـا يـدعو اىل الت ـو  مـن إحلـاع الضـرر 
ف
أجاز قبو  املصلحة امل

د  العملية الي تعود عل  املـدع  اذا حنـم بطلباتـ  الـوارد  يف الـدعوى، فـإذا ابملدع ، فاملصلحة ه  الفائ
م تنن هناك فائد  يقرها القانون للمدع  يف دعواجل فال تقبل إذ ان الغر  من الدعوى هو يباية احل  او 

يتنــاو   ، وابلتــايل فــإن اشــرتاط املصــلحةةماديــة او ادبيــ ةجل او االســتي اع لــ  او احلفصــو  علــ  ترضــيي اقتضــا
وجود احل  يف مفباشر  الدعوى او عد  وجودجل بغا النظر عن وجود احلـ  الـ ي تفقـا  الـدعوى لتقريـرجلف او 

يبايت ف، خاصًة اذا ما علمنا ان دعوى قط  الن اع ه  ابرز تطبيقات املصلحة احملتملة 
 .و48مل

اىل  الدعوى الي تستندومن خال  الن  اعالجل، فقد امج  الفق  االجرائ  يف العراع عل  جواز قبو  
املصــلحة احملتملــة ومــن ذلــك دعــوى قطــ  النــ اع، نظــراً ألتيتهــا كوســيلة حلمايــة احلقــوع واملراكــ  القانونيــة 

 .و49مللألفراد يف مواجهة االدعاءات النيدية الي ت ار خارج احملاكم 

                                                                                                                                            
، املوســوعة الشــاملة حملنمــة الــنقا املصــرية ،املستشــار عبــد املــنعم الشــربي  :مشــار اليــ  لــدى ؛5/6/2933قــا . ن.بعينهــا م تتغــري "

 .324، ص 2981، القاهر ، 1ج
 .قانون املرافعات املدنية العراق  الناف  املعد  و من4ينظر املاد  مل -48
 ، ص2931، مطبعـة العـاين، بغـداد، 2ج 2949لسـنة  و87ينظر: عبد الريبن العال ، شرث قانون املرافعـات املدنيـة رقـم مل -49

 .25ص  ،مصدر ساب  ،و مدحت احملمود ؛89
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ـدع وشـيك الوقـوع، والـ  ي يتم ـل هنـا فه جل الدعوى تستند اىل مصلحة  تملة اساسـها دفـ  ضـرر  ف
 بدف  الضرر ال ي نت  من ادعاءات املدع  علي  ابملدع  يف تشوي  مسعت  ومرك جل املايل وحقوق  كافة.

وعل  ذلك نقو  ان التشري  العراق  م ين  صـراحةً علـ  دعـوى قطـ  النـ اع ابحلـر  الواحـد؛ اال ان 
فقــ  والقضــاء علــ  االخــ   ــا نــ  املــاد  السادســة اشــار اليهــا بشــنل غــري مباشــر، االمــر الــ ي جــرى ال

سلمة 
ف
 .و31ملابعتبارها من األصو  امل

ها وعد  ءاما يف مصر، فإن دعوى قط  الن اع الت ا  مقبولة وليس معا عد  الن  عليها صراحًة إلغا
و من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصـري النافـ  املعـد  تـن  علـ  انـ ف: 1/  7األخ   ا؛ فاملاد  مل

دع"."وم    ذلك تنف  املصلحة احملتملة اذا كان الغر  من الطل  االحتياط لدف  ضرر  ف
ومن ح فإن ه جل الدعوى مينن ان تفقبل طبقاف لن  املاد  ال ال ة من القانون اعالجل احتياطاً لدف  ضرر 

دد بضرر وشيك سواء كان الضرر ماداً او ادبياً  دع، وذلك اذا كانت امل اعم جدية مف  .و32مل ف
 ه ا وقد اتف  الفق  االجرائ  املصري عل  ان تلك املاد  تعـد اعرتافـاً صـرحياً مـن املشـرع بـدعوى قطـ 

 .و31ملالن اع وإقراراً  تيتها وضرورما كوسيلة حلماية احلقوع واملراك  القانونية 
 املوقـف يفأما القضاء املصري، فقـد اختـ  موقفـاً واضـحاً و ـدداً إزاء دعـوى قطـ  النـ اع ويتجسـد هـ ا 

 .و37ملقبو  وإجاز  دعوى قط  الن اع 
 يف حــــن ان املشــــرع األردين م ينــــن يــــن  علــــ  املصــــلحة كشــــرط لقبــــو  الــــدعوى يف قــــانون اصــــو 

امللغ ، وابلنتيجة فإن دعوى قط  النـ اع م جتـد هلـا حيـ اً واسـعاً يف ذلـك  2951احملاكمات احلقوقية لسنة 
حاكمات املدنية الناف  وتعديالت ، والـ ي مبوجبـ  القانون اىل حد صدور القانون احلايل 

ف
ي قانون اصو  امل

و الي نصت يف فقرما ال انيـة علـ  انـ ف:" تنفـ  املصـلحة احملتملـة اذا كـان 7استحدو املشرع ن  املاد  مل
 .و36مل" الغر  من الطل  االحتياط لدف  ضرر  دع او االستي اع حل  رش  زوا  دليل  عند الن اع في 

 مج  الفق  االجرائ  األردين عل  جواز قبو  الدعوى تلك والي تسـتند اىل مصـلحة  تملـة ومـنوقد ا
 .و35ملتطبيقاما دعوى قط  الن اع حلماية احلقوع واملراك  القانونية 

 امــا فيمــا رــ  موقــف القضــاء خبصــوص قبــو  دعــوى قطــ  النــ ع جنــد ان  نمــة التمييــ  االردنيــة قــد
 .و34ملتناداً اىل توافر مصلحة لرافعها قررت قبو  ه جل الدعوى اس

                                                        
 / مدنيــة111؛ وقراراهــا املــرقم 14/21/2981يف  81/ مدنيــة رابعــة / 249ينظــر: قــرارات  نمــة التمييــ  العراقيــة املرقمــة  -31
 .وما بعدها 14ص  ،در ساب مص ،صادع حيدر :. القرارين مشار اليهما لدى.17/1/2981يف  81رابعة /

 .قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري الناف  املعد  و من1/  7ينظر املاد مل -32
 279ص  ،مصدر ساب  ،ود. وجدي الراغ  ؛638ص  ،مصدر ساب  د. ايبد هندي، -31
ـــة يف  -37 ؛ وقـــرار  نمـــة 1/4/2949 ؛ وقـــرار اســـتئنا  القـــاهر  يف11/1/2948ينظـــر: قـــرار  نمـــة مشـــا  القـــاهر  االبتدائي
 .213 ،مصدر ساب  ،د.  مد سعيد عبد الريبن :مشار اىل ه جل القرارات لدى 14/1/2935املصرية يف  النقا

عد 7ينظر املاد  مل -36
ف
 .و من قانون اصو  احملاكمات املدنية االردين الناف  امل

 ، منشـورات جلنـة1القضائ ، النظم القضائ  يف األردن، طينظر: د. مفلح عواد القضا ، اصو  احملاكمات املدنية والتنظيم  -35
 .226ص  ،مصدر ساب  ،د.  مد  مود النيالين :وك لك ؛و مابعدها 11ص  ،1116 ،األردن ،عّمان ،األردن

 مشـار اليـ  يف قـرار  نمـة التمييـ  االردنيـة 19/5/1112يف  765/98ينظر القرار الصادر عن  نمة بداية عّمان املـرقم  -34
اسية / 7632/1117ملرقم   .19ص  ،مصدر ساب  ،.القرار اشارجلف د. انيس املنصور.1116/ هيئة مخف
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قارن؛ 
ف
 وبعد عر  كل ما تقد ؛ من موقف تشري  و فق  وقضاء، يف القانون العراق  ونظريجلف امل

نـرى ان إجـاز  وقبـو  دعـوى قطــ  النـ اع هـو االجتـاجل األم ـل؛ فقبوهلــا يعـد احرتامـاً ملبـاد  العدالـة كوهنــا 
والـي  لـت مـن مسعـة املـدع  وحقوقـ  ومركـ جل القـانوين وحتـرغ مـن  خري وسيلة لردع من أ ر املـ اعم النيديـة

أ رها من معاود  جتديدها يف املستقبل، وابلتايل فإن عد  الن  عليها يف القانون العراق  صراحًة ال يع  
عـــد  قبوهلـــا؛ خاصـــًة اذا كانـــت ال تتعـــار  مـــ  املبـــاد  القانونيـــة؛ كوهنـــا ال تتعـــار  وحريـــة الشـــ   يف 

اىل القضــاء، وال تتعــار  مــ  قاعــد  " املصــلحة أســاس الــدعوى "، وال تتعــار  أخــرياً مــ  قواعــد  اللجــوء
 االثبات.

ومن هنا؛ فإننا ندعو املشرع العراق  اىل تب  فنر  الن  صراحًة عل  دعوى قط  الن اع وبيان ماهيتها 
خــ  بنظــر االعتبــار الصــور وتعريفهــا بشــنل واضــح ودقيــ  يف نصــوص مــواد قــانون املرافعــات املدنيــة مــ  األ

حتملــة كـدعوى منــ  التعــر  والــدعوى االســتفهامية  اً االخـرى مــن الــدعاوى والــي   ـل تطبيقــ
ف
للمصــلحة امل

 و أساساً تشريعياً لقبو  دعوى قط  الن اع..4ودعوى من  املطالبة؛ بعد اعتبار ن  املاد  مل
اقشة واجلدا ؛ فهو قبـو  يؤيـدجل ويؤكـدجلف الفقـ  وابلتايل فإن قبو  ه جل الدعوى م يعد يف رأينا  اًل للمن

 والقضاء والتشري  يف العراع والقوانن املقارنة..
 تطبيقات دعوى قطع النزاع: الفرع الثاني

لـدعوى قطـ  النــ اع تطبيقـات عديــد  يف الواقـ  العملــ  كوهنـا شفـرعت لــدف  االدعـاءات الــي ت ـار ضــد 
 حقوع احد اخلصو  ومراك جل القانونية..

ويف هــ ا الفــرع نعــر  لنمــوذجن اثنــن لــدعوى قطــ  النــ اع وتــا دعــوى إننــار حــ  االرتفــاع او  هنــا
 ن:تاالنتفاع، ودعوى براء  ال مة وذلك من خال  الفقرتن اآلتي

 دعوى إ كار حق االرتفاق أ  اال رفاع: الف ر  األ ىل
فهو ح  ال يتقرر  و33ملأخر  ح  االرتفاع هو ح  حيد من منفعة عقار لفائد  عقار غريجل ميلن  مالك

إال علـــ  عقـــار؛ فـــاملنقو  ال يصـــلح ان ينـــون  ـــاًل هلـــ ا احلـــ  ويتميـــ  ث االرتفـــاع  نـــ  حـــ  حجـــة علـــ  
 .و38ملالنافة،وح  اتب  ودائم وغري قابل للتج ئة 

و وذلـك يف ثالثـة فـروع، 2186-2132وقد عـا  القـانون املـدين العراقـ  حقـوع االرتفـاع يف املـواد مل
 أوهلا ترتي  حقوع االرتفاع ويف ال اين أحنا  ه جل احلقوع ويف ال ال  انقضاءها.تناو  يف 

أمــا حــ  االنتفــاع فهــو حــ  عيــ  يتفــرع عـــن حــ  امللنيــة، فهــو جيــرد املالــك مــن ســلطي االســـتعما  
واإلستغال  لتنو  لش   آخـر هـو ملاملنتفـ و، أمـا سـلطة التصـر  فيحـتفظ  ـا املالـك الـ ي يسـم  يف 

  .و39ملة ب" مالك الرقبة " ه جل احلال
                                                        

ود.  ؛711ص ،1119 ،القاهر  ،شركة العاتك ،7ط ،2ج ،احلقوع العينية ،غ  حسون ط  ينظر:  مد ط  البشري و د. -33
 .571ص  ،2969 ،قاهر ال ،ح  امللني  بوج  عا  ،2ج ،احلقوع العينية االصلية، مد كامل مرس 

 .717ص  ،مصدر ساب  ،و د. غ  حسون ط  مد ط  البشري  -38
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وتنطوي ه جل احلقوع حتت طائلة الدعاوى العقارية العينية الي تسـتند اىل حـ  عيـ  والـي ينـون فيهـا 
 .و81ملاالختصاص للمحنمة الواق  بدائرما العقار

وتظهر صور  دعوى قط  الن اع يف ه جل احلقـوع عنـدما يتفـاج ء املالـك مبـن يـ عم خـارج احملنمـة  نـ  
ك من البناء علـ  عقـارجل أو عـد  لملن  ح  ارتفاع او انتفاع إذ تؤدي ه جل امل اعم اىل حرمان املا ل  عل 

 بي  العقار بسب  جتن  عملية االبتياع بسب  تلك امل اعم..
وحلماية حقوع صاح  العقار من تلك امل اعم ابتنر الفق  وسيلة غايتها ذلك؛ ويف الوقت ذات  تض  

بصدد املساس ابحلقوع واملراك  املالية للمالك؛ وقد جتسدت تلك الوسيلة بظهور لنل ما قيل ويقا   اً حد
وهــ  دعــوى عينيــة عقاريــة مدنيــة يقيمهــا املالــك يف مواجهــة شــ    و82مل" دعــوى اإلننــار "ـمــا يفعــر  بــ

 .و81مليدع  ان  ل  حقاً عينياً عل  ارض ، كح  االرتفاع او االنتفاع 
ر هــو ســيد املوقــف كــون احلــ  ملــك صــر  للمالــك وعليــ  ان وقــد مسيــت بتلــك التســمية كــون االننــا

ي بت ذلك وي بت كيد امل اعم الي اثريت علي ؛ ومن جهة اخرى، فعل  املدع  علي  ان ي بت وجـود حـ  
 .و87ملاالرتفاع او املنفعة بنافة االدلة ال بوتية، فإن استطاع ذلك حتنم ل  احملنم والعنس صحيح 

لقة بدعوى قط  الن اع عل  دعوى االننار كون ه جل االخري  ه  احدى ه ا وتطب  كل القواعد املتع
 تطبيقات االوىل.

وجتدر االشار  هنا ان دعوى االننار القت ترحيباً واسعاً يف القضاء املصري وذلك من خال  قرارات 
 .و86ملرما  اكم دعديد  اص

 دعوى براء  ال مة: الف ر  الثا ية
نقصد ابل مة املاليـة جممـوع مـا ينـون للشـ   مـن حقـوع ومـا عليـ  مـن الت امـات ماليـة يف احلـا  يف 

وينــت  عــن هــ ا التعريــف ان ذمــة الشــ   املاليــة تتنــون مــن عنصــرين: األو  هــو  و85ملاحلــا  واالســتقبا  
توجـد   لك الـياحلقوع والي تنون اجلان  االجياي وه  جمموع حقوع الش   املالية املوجود  فعاًل وكـ

يف املســــتقبل "االمــــوا "، والعنصــــر ال ــــاين هــــ  االلت امــــات الــــي تنــــون اجلانــــ  الســــلي مــــن ال مــــة املاليــــة 
"الديون"، فإذا زادت حقوع الش   عن الت امات  اعترب موسراً وقد ت يد االلت امات عل  احلقـوع فينـون 

ك الن الش صـــية القانونيـــة ليســـت ســـوى معســـراً ويتبـــن مـــن هـــ ا ان ال مـــة املاليـــة تـــرتبط ابلش صـــية ذلـــ

                                                                                                                                            
 .697ص  ،مصدر ساب  ،مرس  د.  مد كامل -39
 .19ص  ،مصدر ساب  ،الوهاب عرف  السيد عبد -81
 .وما بعدها 239ص  ،مصدر ساب  ،سعيد عبد الريبن د.  مد -82
 .778ص  ،مصدر ساب  ،. عبد الباسط مجيع ينظر: د -81
 .161ص  ،املصدر نفس  ،الباسط مجيع د. عبد  -87
ـــــة يف  -86  ع يف 42لســـــنة  6238وقـــــرار  نمـــــة الـــــنقا املصـــــرية املـــــرقم  5/5/1112قـــــرار  نمـــــة مشـــــا  القـــــاهر  االبتدائي

 .284ص  ،املصدر نفس  ،د.  مد سعيد عبد الريبن :. مشار اىل ه جل القرارات يف مؤلف.16/6/2994
 بـريوت، عبد الباق  البنري و االستاذ زهري البشري، املدخل لدراسة القـانون، شـركة العاتـك لصـناعة النتـاب، ينظر االستاذ -85

 .191ص  ،بال سنة نشر
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ل بــوت احلقــوع والتحمــل اباللت امـات، فال مــة املاليــة ال تنشــا مسـتقلة بــ اما بــل تســتند يف  و84ملالصـالحية 
 .و83ملوجودها اىل ش   معن فال ي يلم شتات عناصرها امل تلفة هو نسبتها مجيعاً اىل ذلك الش  

جا ش   مبن ي عم ان ف مدين ل ف مببل  كيداً مـ  افتقـارجل وتظهر صور  دعوى قط  الن اع هنا عندما يفا
لألدلة الي ت بت عد  املديونية، وال شك أن هل جل امل اعم تؤثر عل  من اثريت اق  عل  مسعت  وعل  ذمت  
املالية وحقوق ، مما ي ري الريبـة والشـبهة حـو  ذمتـ  تلـك؛ االمـر الـ ي يـؤدي اىل جتنـ  النـاس للتعامـل معـ  

 .و88ملاالدعاءات الي عندت اىل االضرار ب  من ه جل النواح   بسب  تلك
وللقضاء اىل ه جل امل اعم، اجت  الفق  حلماية من ت ار اقهم تلك االدعاءات حو  ذممهم املالية وتشوي  

دعـوى بـراء  " ف  كل تلـك املـ اعم، وهـ ا مـا ادى اىل ظهـور دانشغاهلا مبديونية كيدية؛ اىل اعتماد وسيلة ت
كيدية ان يلجا   والي تتيح للش   ال ي مت االضرار ب مت  املالية عن طري  ادعاءات وم اعم و89ملال مة "

اىل احملــاكم ضــد مــن ي ريهــا طالبــاً اثبــات صــحتها فــإذا اســتطاع املــدع  عليــ  الــ اعم ان ي بــت دقــة وصــحة 
ات كـل مـا ذكـر ادعاءات  ابنشغا  ذمـة املـدع  ابلـدين؛ حنمـت لـ  احملنمـة بـ لك، أمـا اذا عجـ  عـن اثبـ

، وتطب  القواعد الي تسري عل  دعوى قط  الن اع عل  ه جل الدعوى   لصاحل املدع اً فاألمر ينون  سوم
 كوهنا   ل احدى تطبيقاما.

ودعــوى بــراء  ال مــة وجــدت صــداها يف قــرارات  نمــة الــنقا املصــرية الــي قبلتهــا بشــرط عــد  ترتــ  
ن تلك الدعوى براء  ال مـة مـ  الطلـ  مـن رافعهـا احلنـم بـرباء  قط  التقاد  عندما اقرا احملنمة ان مضمو 

 .و91ملذمت  من الدين ال ي ي عم املدع  علي  انشغاهلا ب  لصاحل 
 الخاتمة

فقبــل أن نطــوي الصــفحات االخــري  هلــ جل الدراســة لنــا إيــراد أبــرز النتــائ  املســتقا  منهــا فضــاًل عــن اهــم 
 -عل  حنو اآليت: التوصيات الي خرجت منها تلك الدراسة وذلك

 أواًل: النتائج: 
. أعط  املشرع للش   ال ي ت ار اقـ  تلـك املـ اعم ان جيـرب مـن أ رهـا علـ  ان يلجـا اىل احملـاكم 2

إلثبات صحة ما يدعي  وما ي عم ف من حقوع ومراك  وإال سقط حق  فيها وأمتن  عن إ ر  و ترديد هـ جل 
  لك الغر ، وه  دعوى قط  الن اع.امل اعم مستقباًل وذلك مبوج  دعوى نظمها ل

فه جل الدعوى توفر احلماية ألفـراد اجملتمـ  مـن املـ اعم كافـ  وهـو مـا حيقـ  االسـتقرار واليقـن ألصـحاب 
 احلقوع واملراك  وللمجتم  ذات ف.

                                                        
 .222ص  ،2981 ،القاهر  ،دار الفنر ،1ط ، اضرات يف النظرية العامة للح  ،ينظر: د. امساعيل غاس -84
 .717ص  ،2987 ،بريوت ،2ط ،الوسيط يف شرث مقدمة القانون املدين ،ابو السعودينظر: د. رمضان  -83
 .775ص  ،مصدر ساب  د. عبد الباسط مجيع ، -88
 .77ص  ،املصدر نفس  ،الباسط مجيع  د. عبد -89
.. مشـــار 25/22/2995، وقرارهــا الصصــادر يف 15/21/2933قــرار  نمــة الــنقا املصــرية الصــادر  وقرارهــا الصــادر  -91

 .291ص ،دعوى قط  الن اع ،مصدر ساب  ،د.  مد سعيد عبد الريبن :اليها
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األقرب اىل حقيقة ه جل الدعوى، فموضوعها كما هو واضح  تسمية " دعوى قط  الن اع " ه . ان 1
  حد لالدعاءات الي تدور حو  احلقوع واملراك  القانونية لألفراد خارج احملنمة وذلك من امسها هو وض

إبجبار من ي ريها عل  عرضها عل  القضاء ال ي حيسم امر تلك امل اعم وحيسمها فتظهر احلقـوع واملراكـ  
 أك ر وضوحاً.

هو الرأي  بيعة وقائيةووالن اع ململدعوى تقريرية ذات ط. ان الرأي ال ي ذه  اىل اعتبار دعوى قط  7
الراجح، كون ه جل الدعوى تستهد  تقرير عد  أحقيـة املـدع  عليـ  فيمـا ي ـريجلف مـن مـ اعم خـارج احملـاكم، 

دداً.  وابلتايل حرمان من يدعيها من إ رما جمف
. مينــــن أن ي ــــار اخللــــط بــــن دعــــوى قطــــ  النــــ اع وغريهــــا مــــن الــــدعاوى االخــــرى، ومــــن بــــن هــــ جل 6

 ن  التعر  والدعوى االستفهامية ودعوى من  املطالبة.الدعاوى: دعوى م
نننــا أن حنــدد شــروط دعــوى قطــ  النــ اع؛ مــن وجــوب تــوافر مصــلحة لرافعهــا ووجــود إدعــاءات 5 . ميف

 جدية قد أثريت ا  املدع  خارج احملنمة.
نننا أن حندد شروطها من وجوب توافر مصلحة لرافعها ووجـود إدعـاءات جديـة قـد أثـريت 4 اـ  . ميف

 املدع  خارج احملنمة.
. يرتتــ  علــ  إقامــة دعــوى قطــ  النــ اع اهنــا وســيلة لتنــ ي  االدعــاءات الــي قــد تــؤثر علــ  يبايــة 3

حقوع الش   ومراك جل القانونية؛ ومن هنا نقو  ان التشريعات و آراء الفق  االجرائ  اختلفـت يف قبـو  
  جل الدعوى يف الواق  العمل .دعوى قط  الن اع من رفضها فضاًل عن وجود عد  تطبيقات هل

 ثانيًا: التوصيات:
لــتاليف القصـــور التشـــريع ، ولل ــروج بتعريـــف يتجنـــ  مـــا يلقــ  إليـــ  مـــن ســها  نقـــد معـــن، ولتوحيـــد 
االفنار و الرو ؛ نقرتث عل  املشرع العراق  ضرور  وض  تنظيم قانوين لدعوى قط  الن اع ابلـن  صـراحًة 

تطبيقات املصلحة احملتملة وذلك مـن خـال  دعـو  املشـرع العراقـ  اىل عل  ه جل الدعوى ابعتبارها احدى 
و من قانون املرافعات املدنية الناف  املعد  وإضافة ثالو فقرات اضافية اليها؛ تتناو  4تعديل ن  املاد  مل

 مجيعها تطبيقات املصلحة احملتملة؛ من دعاوى ت بيت الن اع وت بيت احلالة وقط  الن اع.
ه جل الدراسة دعوى قط  الن اع، عل  ان تنون النقطة االوىل للفقر  ال انية للماد  اعالجل  وما يهمنا يف

 تن  عل  ه جل الدعوى وعل  األثر املرتت  عليها، وذلك من خال  الن  املقرتث اآليت:
 و:1/2/   4املاد  مل

حتملـة هـ  الـي تسـتند اىل مصـلحة  
ف
تملـة، أساسـها " دعوى قط  الن اع كاحد تطبيقات املصلحة امل

دف  ضرر  دع الوقوع ابملدع  تتضمن إجبـار شـ   يـدع  خـارج جملـس القضـاء حقـاً او مركـ اً قانونيـاً 
يف مواجهة املدع  إبثبات ما يدعي ، فان عج  عـن ذلـك حفن،ـَم عليـ  بعـد  صـحة مـا يدعيـ  وحيظـر عليـ  

 إ ر  ه جل اإلدعاءات يف املستقبل "
ن اع، دعوى هامة وضرورية، ال غا عنها ألي جمتم  حلماية أفـرادجل وه ا الن  يؤكد ان دعوى قط  ال

 من امل اعم واالدعاءات الي ت ار حو  حقوقهم ومراك هم القانونية خارج احملاكم القضائية.
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نقرتث عل  املشرع العراق  فسح اجملا  عل  احملنو  علي  يف دعوى قط  الن اع عند الع ور عل  األدلة  .2
تؤيد م اعم  وإدعاءات  بعد احلنـم عليـ  ابلتـ ا  الصـمت مسـتقباًل وعـد  إ ر  املـ اعم واملستندات الي 

و مــن قــانون املرافعــات املدنيــة العراقــ  النافــ  واملتعلقــة 6/ 294مــن جديــد؛ وذلــك بتطبيــ  املــاد  مل
حاكمة واللجوء اىل احملاكم مر   نية ورف  دعوى من جديد وفقاً لقواعد املاد 

ف
 اعالجل. بطعن إعاد  امل

و مـن قـانون 4ومن هنا نقرتث عل  املشرع العراق  ان تنون النقطة ال انية من الفقر  ال انية من املـاد  مل
 املرافعات املدنية الناف  املعد  عل  النحو اآليت: 

 و:1/1/   4املاد  مل
القـانون ويف فقرمـا و مـن هـ ا 294" تطب  القواعد املتعلقة ابلطعـن إبعـاد  احملاكمـة الـوارد  يف املـاد  مل

الرابعـة علــ  دعــوى قطـ  النــ اع اذا مــا حصـل احملنــو  عليــ  فيهـا بعــد احلنــم علـ  اوراع مفنتجــة أو أدلــة أو 
 .مستندات يف الدعوى تؤيد و ت بت صحة م اعم  "

ولعــل هــ جل املقرتحــات ســتوفر اجلهــد والوقــت لتطبيــ  تلــك القواعــد  اشــياً مــ  العدالــة لتحقيــ  اليقــن 
ار يف اجملتمــ ، وينــون النــاس يف مــامن مــن املــ اعم واالدعــاءات والتهديــدات.الي  ــس مسعــتهم او واالســتقر 

 ذمتهم املالية او حقوقهم او مراك هم.
ونقــو  اخـــرياً.. إننـــا اجتهـــد  يف هـــ ا اجلانـــ  فـــإن أصـــبنا، فمـــن ت التوفيـــ ، ولـــ ف املنـــة، وإن أخفقنـــا، 

ا اجتهد  في ، رائد  الوصو  اىل احلقيقة، والي ه  غاية طال  فحسبنا أننا اجتهد ، وحاولنا أن نع ز م
العلم، أىن وجدها ألتقطها، فإن وضعها يف مناهنا الصحيح، فبها ونعمة، وإن اخف  يف ذلـك، فنـل ابـن 

 آد  خطاء، وخري اخلاطئن التوابون..
 قائمة المصادر 

 أواًل: املصادر اللغوية بعد القرآن الكريم:
 .بنر الرازي، اتار الصحاث، دار النتاب العري، بريوت، بال سنة طب  مد بن اي  .2
 .2954 مد بن بنر بن منظور، لسان العرب، دار النتاب العري، بريوت،  .1
حــيط، جمللـــد  .7

ف
، مؤسســة الرســـالة، 8، ط 2 مــد بــن يعقـــوب الفــريوز آابدي جمــد الـــدين، القــاموس امل

 .1115بريوت، 
 ثانيًا: الكتب الفقهية:

، دار النتـ  3الشيخ  مد بن حسن بن عل  الطوري، تنملـة البحـر الرائـ  شـرث كنـ  الـدقائ ، ج .2
 العلمية، لبنان.

 ثالثًا: الكتب القانونية:
، منشـــــا  املعـــــار ، االســـــنندرية، 2، ط2د. ابـــــراهيم جنيـــــ  ســـــعد، القـــــانون القضـــــائ  اخلـــــاص، ج .2

2936. 
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 .2991، منشا  املعار ، االسنندرية، 25، طد. ايبد ابو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية .1
 .1111، دار النهضة، القاهر ، 5، ط2د. ايبد ماهر زغلو ، اصو  التنفي ، ج .7
 .2939، دار الفنر العري، القاهر ، 2ايبد مسلم، اصو  املرافعات، ط .6
ــــد ، االســــنندر  .5 ــــة والتجاريــــة، دار اجلامعــــة اجلدي ية، د. ايبــــد هنــــدي، اصــــو  قــــانون املرافعــــات املدني

1111. 
  .1122، العاتك لصناعة النتاب، القاهر ،7د. آد  وهي  النداوي، املرافعات املدنية، ط .4
 .2981، دار الفنر، القاهر ، 1د. امساعيل غاس،  اضرات يف النظرية العامة للح ، ط .3
القـــوم  ، املركـــ  2الســـيد عبـــد الوهـــاب عرفـــ ، الشـــامل يف املرافعـــات املدنيـــة، الـــدعوى وإجراءامـــا، ط .8

 .1119ل صدارات القانونية،القاهر ، 
  .2991، منشا  ملعار ، االسنندرية، 2د. امينة النمر، الدعوى واجراءما، ط .9

، منشـورات احللـي احلقوقيـة، 1حلم   مد احلجر احملام ، اصو  التنفيـ  اجلـربي، دراسـة مفقارنـة، ط .21
 .بريوت

، دار النهضـــة العربيـــة، 9دنيـــة والتجاريـــة، طد. رمـــ ي ســـيف، الوســـيط يف شـــرث قـــانون املرافعـــات امل .22
 .2949القاهر ، 

  .2987، بريوت، 2د. رمضان ابو السعود، الوسيط يف شرث مقدمة القانون املدين، ط .21
 .1119د. سيد ايبد  مود، اصو  التنفي  اجلربي، دار النهضة العربية، القاهر ،  .27
دراســـة مقارنـــة، دار الفنـــر العـــري،  د. ســـحر عبـــد الســـتار امـــا  يوســـف، دور القاضـــ  يف االثبـــات، .26

 .1113االسنندرية، 
 .2937ضياء شيت خطاب،الوجي  يف شرث قانون املرافعات املدنية، مطبعة االهايل، بغداد، .25
، دار النت  للطباعة والنشر، املوصل، 2د. عباس الَعبودي، شرث أحنا  قانون املرافعات املدنية، ط .24

1111. 
 .2981ملرافعات، دار الفنر العري، القاهر ، د. عبد الباسط مجيع ، مباد  ا .23
االستاذ عبد البـاق  البنـري و االسـتاذ زهـري البشـري، املـدخل لدراسـة القـانون، شـركة العاتـك لصـناعة  .28

 .النتاب، بريوت، بال سنة نشر
ـــد الـــريبن العـــال ، شـــرث قـــانون املرافعـــات املدنيـــة رقـــم مل .29 ، مطبعـــة العـــاين، 2ج 2949و لســـنة 87عب

 .2931بغداد، 
، مطبعـــة العامليـــة، القـــاهر ، 1، ط2د. عبـــد املـــنعم الشـــرقاوي، شـــرث املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة، ج .11

2954. 
 .2963، در النهضة العربية، القاهر ، 2يييييييي، نظرية املصلحة يف الدعوى، ط .12
، منشــــورات جامعــــة جيهــــان، اربيــــل، العــــراع، 2د.عصــــمت عبــــد اجمليــــد بنــــر، اصــــو  االثبــــات، ط .11

1112. 
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، التقاض  وطرع الطعـن، دار وائـل للنشـر والتوزيـ ، 1د. عو  ال غي، اصو  احملاكمات املدنية، ج .17
 .1117عّمان، 
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 القانون بإلغاء العليا االتحادية المحكمة من الصادر للحك  الزمني األثر

 الدستوري غير

The temporal Impact of the Ruling from Supreme 

Federal Court in revoking the non-constitutional law        
                L. Dr. Ahmed A. A. AL-Khafaji(1) أحمد علي عبود الخفاجي دم.

 الملخص 

 فقــد حاولــت وعمليــة، قانونيــة إشــنالية ال مــان حيــ  مــن الدســتورية بعــد  الصــادر احلنــم ســران مي ــل
 احليـا ، نـواح  شـ  يف الن ـري  انعناسـاما إىل ابلنظـر عديد ، بوسائل مواجهتها القانونية األنظمة اتلف

 أو الدســتورية الـدعوى قبــو  عـد  حــا  يف قانونيـة مشــاكل أيـة تف ــري ال الـ م  النطــاع حتديـد مسـالة أن إالّ 
 .الطعن  ل الن  دستورية  س ال كوهنا رفضها
 القـانوين النظـا  دائـر  مـن دسـتوريت  بعـد  احملنـو  القانون في  ررج ال ي الوقت عن التساي  يف ار وقد
 ح ومن صدورجل، يو  من أ  الرمسية، اجلريد  يف احلنم لنشر التايل اليو  من القانون ه ا ررج فهل للدولة،

 ب   العمل اتريخ من  علي  املرتتبة القانونية اآل ر مجي  تفلغ  ح ومن أصالً  يصدر م كان  يفعدّ  فإن 
 منشــئ حنـم أنـ  أ  الدسـتوري للعيـ  كاشـف   الدســتورية بعـد  الصـادر احلنـم أن هـل أخـرى وبعبـار 

 يعـ  ذلك فإنب  الدستوري، للعي  كاشف أثر ل  الدستورية بعد  الصادر احلنم إنب  قلناإذا ف العي   هل ا
 رتبها الي اآل ر مجي  إلغاء ذلك عل  ويرتت  صدورجل، اتريخ من اعتباراً  ب  يفعمل ال الطعن  ل الن  أن

 للمســتقبل ابلنســبة التشــريع  للــن  القانونيــة اآل ر إلغــاء علــ  يقتصــر وال صــدورجل، منــ  التشــريع  الــن 
 فقط.

                                                        
  اإلنسانية اجلامعة / النجف األشر  كلية الدراسات -2
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 أن يعــ  ذلــك فــإنب  الدســتوري، للعيــ  منشــئ أثــر لــ  الدســتورية بعــد  الصــادر احلنــم إنب  قلنــا إذا أمــا
 اآل ر مجيـ  أن ذلـك علـ  ويرتتـ  دسـتوريت ، بعد  احلنم اتريخ من اعتباراً  ب  يفعمل ال الطعن  ل الن 
 ه ا أن هنالك ما فنل وقائمة، صحيحة تبق  الدستورية بعد  علي  احلنم قبل التشريع  الن  رتبها الي

 .للدولة القانوين النظا  من خرج ألن  فقط، للمستقبل ابلنسبة القانونية آ رجل ينت  ال التشريع  الن 
Abstract 
The constitutionality of the provision in force represents in terms of time 

alegal and scientific problem.  

Many different Legal organization tried to force it in different ways 

because it has reflections on various aspects of life. 

However, the problem of time scale does not make any legal problems 

in case it does not accept the constitutional complaint or refuse it because 

it does not harm the constitutionality of the text being contested. 

 المقدمة

 اتلـف حاولـت وعملية، قانونية إشنالية ال مان حي  من الدستورية بعد  الصادر احلنم سران مي ل
 أن إالّ  احليـا ، نـواح  شـ  يف الن ـري  انعناسـاما إىل ابلنظـر عديـد ، بوسـائل مواجهتها القانونية األنظمة
 رفضـها أو الدسـتورية الـدعوى قبـو  عـد  حـا  يف قانونيـة مشـاكل أيـة تف ـري ال الـ م  النطاع حتديد مسالة
 .الطعن  ل الن  دستورية  س ال كوهنا

 القـانوين النظـا  دائـر  مـن دسـتوريت  بعـد  احملنـو  القانون في  ررج ال ي الوقت عن التساي  يف ار وقد
 ح ومن صدورجل، يو  من أ  الرمسية، اجلريد  يف احلنم لنشر التايل اليو  من القانون ه ا ررج فهل للدولة،

 ب   العمل اتريخ من  علي  املرتتبة القانونية اآل ر مجي  تفلغ  ح ومن أصالً  يصدر م كان  يفعدّ  فإن 
 منشــئ حنـم أنـ  أ  الدسـتوري للعيـ  كاشـف   الدســتورية بعـد  الصـادر احلنـم أن هـل أخـرى وبعبـار 

 يعـ  ذلك فإنب  الدستوري، للعي  كاشف أثر ل  الدستورية بعد  الصادر احلنم نب إ قلناإذا ف العي   هل ا
 رتبها الي اآل ر مجي  إلغاء ذلك عل  ويرتت  صدورجل، اتريخ من اعتباراً  ب  يفعمل ال الطعن  ل الن  أن

 للمســتقبل ابلنســبة التشــريع  للــن  القانونيــة اآل ر إلغــاء علــ  يقتصــر وال صــدورجل، منــ  التشــريع  الــن 
  فقط،
 أن يعــ  ذلــك فــإنب  الدســتوري، للعيــ  منشــئ أثــر لــ  الدســتورية بعــد  الصــادر احلنــم نب إ قلنــا إذا أمــا
 اآل ر مجيـ  أن ذلـك علـ  ويرتتـ  دسـتوريت ، بعد  احلنم اتريخ من اعتباراً  ب  يفعمل ال الطعن  ل الن 
 ه ا أن هنالك ما فنل وقائمة، صحيحة تبق  الدستورية بعد  علي  احلنم قبل التشريع  الن  رتبها الي

 .للدولة القانوين النظا  من خرج ألن  فقط، للمستقبل ابلنسبة القانونية آ رجل ينت  ال التشريع  الن 
وفيما يتعل  بنطاع اإللغاء فإنب احملنمة امل تصة ال تتب  سياسة واحد  إزاء ذلك، فه  أحيا  تقض  

 الدراسـة هـ جل سنقسـم لـ ابرمتـ ، بعد  دستورية نـ  مـن النصـوص وأخـرى تقضـ  بعـد  دسـتورية القـانون 
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املبح  األو  التنظـيم القـانوين لألثـر الـ م  للحنـم الصـادر ابإللغـاء،  يف سنتناو  إذ مباح ، ثالثة عل 
وســندرس يف املبحــ  ال ــاين موقــف الفقــ  الدســتوري مــن األثــر الــ م  للحنــم الصــادر ابإللغــاء، وســنفرد 

 ألثر ال م  للحنم الصادر ابإللغاء.املبح  ال ال  ملوقف القضاء الدستوري من ا
 التنظي  القانوني لألثر الزمني للحك  الصادر باإللغاء: المبحث األول

إنب أتســـيس احملنمـــة االحتاديـــة العليـــا مـــّر عـــرب مـــرحلتن أوالتـــا كانـــت مـــن خـــال  قـــانون إدار  الدولـــة 
، كمـا 1115مجهوريـة العـراع لسـنة  امللغ ، أما ال انية فمن خال  دستور 1116للمرحلة االنتقالية لسنة 

أن مــن املهـــم أن نتطـــرع إىل املرحلــة الســـابقة لتاســـيس احملنمــة االحتاديـــة العليـــا، ومــا شـــهدت  مـــن أتســـيس 
  اكم دستورية، وه ا ما سنتناول  يف املطلبن اآلتين:

 املرحلة السابقة لتأسيس املحكمة االتحادية العليا: املطلب األول
قيـة منـ  نشـاما عرفــت أتسـيس  نمتـن ختتصـان إبلغــاء القـانون غـري الدسـتوري  ــ الن إنب الدولـة العرا

أعل  احملاكم يف العراع آن اك من الوجهة الدسـتورية، تـا احملنمـة العليـا يف ظـل القـانون األساسـ  العراقـ  
 احملنمتـن ، وأهم ما يلفت النظر يف هـاتن2948، واحملنمة الدستورية العليا يف ظل دستور 2915لعا  

، وســـنتعر  لبيــــان و1ملأهنمـــا أًنـــيط  مــــا الرقابـــة علــــ  دســـتورية القــــوانن، فضـــاًل عــــن اختصاصـــات أخــــرى
 مقتض  هلاتن احملنمتن، بتسليط الضوء عل  التنظيم الدستوري هلما وذلك يف الفرعن اآلتين:

 4915احملكمة العليا يف ظ  ال ا ون األساسي لعام : الفرع األ  
الرقابة عل  دستورية القـوانن وذلـك يف  2915املشرع التاسيس  يف ظل القانون األساس  لسنة نظّم 
و منـــ  قبـــل 84قـــد نصـــت املـــاد  ملو وبقـــدر تعلـــ  األمـــر  ـــ ا املوضـــوع ف83-84-87-81-82املـــواد مل

ألحنا   كل قرار يصدر من احملنمة العليا مبيناً االفة أحد القوانن أو بعا أحنام ››تعديلها عل  أن  
هــ ا القــانون األساســ  جيــ  أن يصــدر  ك ريــة ثل ــ  آراء احملنمــة وإذا صــدر قــرار مــن هــ ا القبيــل ينــون 

 ‹‹.ذلك القانون أو القسم امل الف من  هل ا القانون األساس  ملغياً من األصل
 فهــل يفقصــد بــ  أن يصــبح القــانون‹‹ ملغيــاً مــن األصــل››ويف ــار التســاي  حــو  املقصــود مــن مصــطلح 

احملنــو  بعــد  دســتوريت  ابطــاًل وملغيــاً مــن يــو  صــدورجل ومــن ح ينفــ  احلنــم بعــد  الدســتورية الصــادر مــن 
احملنمة العليا  ثر رجع ، أ  يفقصد ب  أن إلغاء القانون ينون قطعيـاً واباتً مـن اتريـخ صـدور احلنـم بعـد  

 دستوريت ، مبعا أن ينف  احلنم بعد  الدستورية  ثر مباشر 

                                                        
احملنمة العليا يف ظل دستور االحتاد العري ال ي أفبر  بن اململنتن العراقية واألردنية اهلامشية، وقد متب  يفضا  إىل ه جل احملاكم -1

، إذ شيد ه ا الدستور قضاًء دستوراً  ط ب  اختصاصـات ك ـري  ممـا تقتضـي  شـؤون الدولـة االحتاديـة، 19/7/2958التصدي  علي  يف 
تنــون مــن اختصاصــات احملنمــة العليــا وحــدها ››تصاصــات هــ جل احملنمــة، إذ نصــت علــ  أنــ  و منــ  علــ  اخ59ولقــد أشــارت املــاد  مل

، غــري إننــا م نقــف فيمــا رجعنــا إليــ  مــن مراجــ  مــا يفشــري إىل أن هــ جل ‹‹.. ه. دســتورية القــوانن واملراســيم االحتاديــة....األمــور التاليــة:
 رقابة عل  دستورية القوانن.احملنمة كانت قد مارست اختصاصاما املنوطة  ا يف جما  ال
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ان املقصود ب  إلغاء القانون من يو  صدروجل، فإنب ذلك يؤدي إىل إلغاء مجي  املعامالت القانونية فإْن ك
الـــي  ـــت مبوجبـــ ، واألحنـــا  القضـــائية القطعيـــة الـــي صـــدرت اســـتناداً إليـــ ، كمـــا جيـــ  أن تســـرتد مجيـــ  

الــــة إصــــدار ملقــــانون ، وجيــــ  يف هــــ جل احلو7ملاملــــدفوعات النقديــــة الــــي دفعــــت تطبيقــــاً هلــــ ا القــــانون امللغــــ 
التضـــميناتو حلمايـــة املـــوظفن وغـــريهم مـــن املســـؤولن الـــ ين قـــاموا ابألعمـــا  اســـن نيـــة اســـتناداً للقـــانون 

الـــي  و6ملو مـــن القـــانون األساســـ  العراقـــ 223، 224، 225امللغـــ ، علـــ  غـــرار مـــا نصـــت عليـــ  املـــواد مل
ا  الصـادر  قبلـ  صـحيحة ومشـروعة،  جعلت مجي  التصرفات واألعما  الي  ت اسـن نيـة ومجيـ  األحنـ

كمـــا جيـــ  علـــ  احلنومـــة أن تقـــو  بتشـــري  ينفـــل إزالـــة األضـــرار املتولـــد  مـــن تطبيـــ  القـــوانن واألحنـــا  
 .و5ملامللغا 

ل ا اجت  بعا الفقهاء إىل ترجيح التفسري ال اين وهو أن اإللغـاء ينـون مـن اتريـخ صـدور احلنـم بعـد  
و من القانون األساس ، 226و  227ه ا االجتاجل إىل ن  املادتن مل الدستورية، إذ استند بعضهم لتاكيد

تعتـرب صـحيحة ››و ‹‹ تبق   ف  ››القوانن املرعية يف العراع قبل نشر القانون األساس   نّ إإذ جاء فيهما 
 إىل أن تبـدهلا أو تلغيهـا الســلطة التشـريعية أو إىل أن يصـدر مــن احملنمـة العليـا حنــم‹‹ مـن اتريـخ تنفيــ ها

و ‹‹ تبقــ   فــ  ››و مــن القــانون األساســ ، وبــ لك فــإنب عبــاريت 84جبعلهــا ملغــا  مبوجــ  أحنــا  املــاد  مل
تشــريان إىل أن إلغـاء تلــك القـوانن ال يتعـدى اتريــخ احلنـم الصــادر ‹‹ تعتـرب صـحيحة مــن اتريـخ تنفيـ ها››

من تعـويا األفـراد وينفـل ، ول لك كان من األفضل إل ا  احلنومة إبصدار تشري  يضـو4ملبعد  دستوريتها
 .و3ملإزالة األضرار املتولد  من تطبي  القوانن امللغا 

                                                        
العلو ، نظرات يف موضوع الرقابة القضائية عل  دسـتورية القـوانن يف العـراع ومسـتقبلها يف يبايـة  ينظر: د. سعد عبد اجلبار -7

 .26، ص1115و، أيلو  26و، العدد مل8احلقوع واحلرات العامة، ا  منشور يف جملة كلية احلقوع، جامعة النهرين، اجمللد مل
يعترب كل ش   بريئاً، ومصو ً من كل ما يوجـ  ››عل  أن   2915األساس  العراق  لسنة  و من القانون225نصت املاد  مل -6

عـراع، إلي  من املطالي  بشان األعما  الي أت   ا بسالمة نية، امت ااًل للتعليمـات الـي تلقاهـا مـن القائـد العـا  للقـوات الربيطانيـة يف ال
  العا ، أو املندوب السام ، أو حنومة جاللة امللك فيصل، أو من املوظفن ال ين كان هلم إمر  أو صفة عسـنرية أو أو احلاكم امللن

ملنية، وذلك بقصد إمخاد احلركات العدائية أو توطيد األمن والنظـا  العـا  وصـيانتها، أو تنفيـ  األوامـر الـي صـدرت مبقتضـ  األحنـا  
واتريخ تنفيـ  هـ ا القـانون األساسـ ، وكـل عمـل مـن األعمـا  املـ كور  يف هـ جل  2926شرين ال اين سنة العرفية بن اليو  اخلامس من ت

املــاد  يعتــرب واقعــاً بســالمة نيــة، مــا م يقــد  املشــتن  برهــا ً علــ  خــال  ذلــك. وكــل دعــوى أو معاملــة قضــائية بشــان عمــل مــن هــ جل 
مجيـ  األحنـا  الصـادر  يف الـدعاوى ››و منـ  علـ  أنـ  224، ونصـت املـاد  مل‹‹ااألعما ، ترد، وتعترب ابطلة مـا م يـربهن املشـتن  عليهـ

املدنيــة، والشــرعية، مــن احملــاكم الع مانيــة قبــل احــتال  القــوات الربيطانيــة، وكــ لك األحنــا  الصــادر  يف الــدعاوى املدنيــة والشــرعية مــن 
أو معــاونيهم، فيمــا هــو ضــمن اختصاصــهم، تعتــرب صــادر  مــن احملــاكم الــي أفسســت بعــد االحــتال  املــ كور، أو مــن احلنــا  السياســين 

مجيـ  األحنـا  والقـرارات اجل ائيـة الـي صـدرت ››و منـ  علـ  أنـ  223، بينمـا نصـت املـاد  مل‹‹احملاكم املؤسسة يف العراع أتسيساً نظاميـاً 
ة أو مـن احلنـا  العسـنرين، أو السياسـين، أو من احملاكم املؤسسة بعد احتال  القـوات الربيطانيـة، أو مـن احملـاكم العرفيـة، أو العسـنري

أو معاونيهم، أو غـريهم مـن املـوظفن املـاذون هلـم ابلنظـر يف اجلـرائم، وكـ لك العقـوابت املن لـة جبميـ  الـ ين حوكمـوا يف احملـاكم املـ كور ، 
 ‹‹.لدى أولئك األش اص، تعترب مجيعها صادر  من احملاكم املؤسسة يف العراع أتسيساً نظامياً 

5- C. A. Hoper, The Constitutional law of Iraq, Baghdad, Reviewed by William L. Langer, 1929, 
p.144. 

، اجتمــاع احملنمــة العليــا وكيفيــة معاجلــة القــوانن امل الفــة للقــانون األساســ  ملتتمــةو، اــ  منشــور يف جملــة ينظــر: طــ  الــراوي -4
 .26، ص2976و، بغداد، آب/7القضاء، العددمل

 ال امل ، مباد  القانون الدستوري والنظا  الدستوري يف العراع، دار نيبور للطباعـة والنشـر والتوزيـ ، العـراع، د. ساجد  مد -3
 .123، ص1126، 2ط
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ولعــلب الســب  يف تــرجيح هــ ا االجتــاجل لألثــر املباشــر للحنــم الصــادر بعــد  الدســتورية، ابعتبــار أن هــ ا 
للقواعــد االجتــاجل يتفــ  مــ  روث املشــرع العراقــ  يف احلفــاظ علــ  احلقــوع املنتســبة إذ إن هنــاك تطبيقــاً آخــر 

العامة يف اإللغاء يف مسالة املراسيم، فعد  املوافقة عليها من جملس األمة ال جيعل إللغائها أثراً رجعياً، وإمنا 
يلغيهــا مــن اتريــخ إعــالن انتهــاء العمــل  ــا، والقــو  بغــري ذلــك يــؤدي إىل اإلخــال  ابحلقــوع املنتســبة الــي 

 .و8ملالتاكتسبت يف ظل الن  امللغ  ويهدد استقرار املعام
الـوارد يف نـ  املـاد  ‹‹ ملغياً من األصـل››وقد ذه  بعاف الفقهاء إىل ضرور  توضيح التعبري القانوين 

و من القانون األساس  وذلك مبوج  تفسري دستوري صادر من قبـل احملنمـة العليـا اسـ  املـادتن 84مل
ع الـ م  لتنفيـ  احلنـم الصـادر ، خلطور  ه جل النقطة املهمة يف حتديد النطاو9ملو من الدستور212و  87مل

 بعد  الدستورية.
ومن اجلدير ابل كر أن  م يصدر أي تفسري دستوري حو  توضيح هـ ا التعبـري مـن احملنمـة العليـا، بـل 

بصدد قانون منـ  الـدعاات  22/9/2979أن احملنمة العليا يف حنمها بعد  الدستورية ال ي صدر يف 
، مــن دون أي توضــيح ‹‹ملغيــاً مــن األصــل››و مــن تعبــري 84ملــاد  ملاملضــر  قــد أعــادت تنــرار مــا ورد يف ا

تـرى ››... لتحديد التاريخ ال ي يبـدأ منـ  هـ ا اإللغـاء وهـل ينـون  ثـر رجعـ  أ   ثـر مباشـر، إذ قالـت: 
و فقــد أصــبحتا ملغيتــن 84أك ريــة احملنمــة  ن املــادتن املــ كورتن االفتــان للدســتور. وابلنظــر إىل املــاد  مل

 .و21مل‹‹صلمن األ
و هــو الــ ي يَبَــَل املشــرع علــ  تعــديل تلــك املــاد  84ولعــّل هــ ا االلتبــاس والغمــو  يف نــ  املــاد  مل

، وأصــبحت الفقــر  األوىل 2967لســنة  49مبوجــ  قــانون التعــديل ال ــاين للقــانون األساســ  العراقــ  رقــم 
القوانن أو بعا أحنامـ   كل قرار يصدر من احملنمة العليا ين  عل  االفة أحد››منها تن  عل  أن  

ألحنــا  هــ ا القــانون جيــ  أن يصــدر  ك ريــة ثل ــ  آراء احملنمــة. وإذا صــدر قــرار مــن هــ ا القبيــل ينــون 
ذلك القانون أو القسم امل الف من  ملغ  مـن اتريـخ صـدور قـرار احملنمـة علـ  أن تقـو  احلنومـة بتشـري  

وب لك ينون املشرع قد أزا  الغمـو  يف نـ  ‹‹. غا ينفل إزالة األضرار املتولد  من تطبي  األحنا  املل
و وجعل الن  واضـح الداللـة علـ  اعتبـار اإللغـاء مـن اتريـخ صـدور حنـم احملنمـة العليـا بعـد  84املاد  مل

دســتورية القــانون امل ــالف للدســتور، ومــن ح فــإنب هــ ا احلنــم ال يعــود آب رجل إىل املاضــ  فــال يســري  ثــر 
مباشـر، علـ  أن تقـو  احلنومـة إبصـدار تشـري  ينفـل إزالـة األضـرار املتولـد  عـن رجع ، وإمنا يسـري  ثـر 

 تطبي  القانون امللغ .

                                                        
 .788، ص2961/2962أبو السعود، م كرات يف أصو  القانون، مطبعة الفيا األهلية، بغداد،  ينظر: حسن  مد -8
ع أيبــد احلمــود احملــام ، دســتورية القــوانن يف العــراع ومقارنتهــا بــبعا األنظمــة الدســتورية املقارنــة، اــ  الــرزا ينظــر: د. عبــد -9

؛ روبن بطاط، احملنمة العليا أو  نمة الضما ت الدستورية، ا  629، ص2958و، 4و، السنةمل6منشور يف جملة القضاء، العددمل
 .23، ص2976و، بغداد، آب/7منشور يف جملة القضاء، العددمل

يـونس، احلنـم بعـد  دسـتورية نـ  تشــريع  ودورجل يف تع يـ  دولـة القـانون دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراجل، كليــة  مهـا  جـت -21
 .88، ص1114القانون، جامعة بغداد، 
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 4968احملكمة الدسرورية العليا يف ظ  دسرور : الفرع الثاين
و منـ  إذ نصـت 83وذلك مبوج  املاد  مل عل  تشنيل  نمة دستورية عليا 2948لقد ن ب دستور 

تشـنل بقـانون  نمـة دسـتورية عليـا تقـو  بتفسـري أحنـا  الدسـتور والبـت يف دسـتورية القـوانن ››عل  أن  
وتفســـري القـــوانن اإلداريـــة واملاليـــة والبـــت يف االفـــة األنظمـــة والقـــوانن الصـــادر  مبقتضـــاها وينـــون قرارهـــا 

دستوري م حيدد األثر الـ م  للحنـم الصـادر بعـد  الدسـتورية، وتطبيقـاً ، ويالحظ أن ه ا الن  ال‹‹مل ماً 
بتشنيل احملنمة وحّدد اختصاصاما وطريقة العمل  ـا  2948و لسنة 259هل ا الن  صدر قانون رقم مل

 واآل ر الي ترتت  عل  قراراما. 
مــة الدســتورية العليــا، فلقــد للحنــم الصــادر بعــد  الدســتورية يف قضــاء احملنوفيمــا يتعلــ  ابألثــر الــ م  

تت   احملنمة الدستورية العليا القرار الالز  حو  املوضوع ››و من ه ا القانون عل  أن  4/2نصت املاد  مل
املعرو  عليهـا وإذا قـررت مب الفـة القـانون أو بعـا مـوادجل ألحنـا  الدسـتور أو االفـة النظـا  أو املرسـو  

 ء امل ــالف منـ  وكــ لك النظـا  أو املرســو  ملغـ  اعتبــاراً مـن اتريــخ لسـندتا القــانوين أصـبح القــانون أو اجلـ
، ويتضح من ه ا الن  أن  يرتت  عل  حنم احملنمة الدستورية العليا بعد  دستورية قانون ‹‹صدور القرار

أو جـ ء منـ ، إلغـاء ذلـك القـانون أو اجلـ ء امل ـالف منـ  اعتبـاراً مـن اتريـخ صـدور احلنـم، وهـ ا يــؤدي إىل 
، أي ينـون احلنـم الصـادر بعـد  الدسـتورية ذا أثـر مباشـر و22ملا  ه ا القـانون ابلنسـبة للمسـتقبل فقـطانعد

 وليس ذا أثر رجع .
و من القـانون األساسـ  84/2ويالحظ أنب ه جل املاد  وإْن أقرت احلنم نفس  ال ي أقرت  ن  املاد  مل

للدســتور اعتبــاراً مــن اتريــخ صــدور  يف ترتيــ  حنــم اإللغــاء علــ  القــانون امل ــالف 2915العراقــ  لعــا  
احلنم بعد  دستوريت ، إالّ أهنا م تل   احلنومة إبصدار تشري  يضمن تعويا األفراد الـ ين تضـرروا نتيجـة 

و مــن القــانون األساســ ، علــ  الــرغم مــن أن 84/2تطبيــ  القــانون امل ــالف للدســتور كمــا فعلــت املــاد  مل
 .و21ملحلقوع األفرادالن  عل  ذلك في  حتقي  للعدالة وضمان 

التنظيم القانوني لألثـر الزمنـي للحكـم الصـادر مـن املحكمـة االتحاديـة        : الثانياملطلب 
 العليا

علـ  األثـر الـ م  للحنـم الصـادر  1116م ين  قانون إدار  الدولة العراقيـة للمرحلـة االنتقاليـة لسـنة 
اإللغاء  ثر رجع  أ   ثـر مباشـر، علـ  الـرغم مـن بعد  الدستورية من احملنمة االحتادية العليا وهل ينون 

إالّ  و27مل/جو من 66أن املشرع الدستوري قد رّت  حنم اإللغاء عل  التشري  امل الف للدستور يف املاد  مل
أنــ  م حيــدد األثــر الــ م  للحنــم الصــادر بعــد  الدســتورية، وإذا كــان هــ ا اجتــاجل املشــرع، فيجــ  أن يــن  

                                                        
نشـور يف جملـة ، الرقابة عل  القوانن ويباية الشرعية الدستورية يف األقطار االشرتاكية والعراع، ا  مينظر: د. نوري لطيف -22

 .32، ص2937أيلو / -آب  -و،  وز 18و، السنةمل7القضاء، العددمل
 .112، مباد  القانون الدستوري والنظا  الدستوري يف العراع، مصدر ساب ، صد. ساجد  مد ال امل  -21
إذا قـررت احملنمـة االحتاديـة ››علـ  أنـ   1116جو من قانون إدار  الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة /66تن  املاد  مل -27

 ‹‹.العليا أن قانو ً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن ب  أن  غري متف  م  ه ا القانون يعّد ملغياً 
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ملـان مبعاجلـة اآل ر الـي ترتبـت علـ  تطبيقـ ، لنـ  ال يفضـار األفـراد نتيجـًة خلطـا مـن الدستور عل  قيـا  الرب 
 .و26ملإحدى السلطتن التشريعية أو التنفي ية
و منــ  اختصاصـات احملنمــة االحتاديــة 97فقــد بينـت املــاد  مل 1115أمـا دســتور مجهوريــة العـراع لســنة 

و منـ  96دستورية القوانن واألنظمة الناف  ، وجاءت املاد  ملالعليا والي من بينها اختصاصها الرقابة عل  
لتبــن أن قــرارات هــ جل احملنمــة ابتــة ومل مــة للســلطات كافــة، ويالحــظ أن هــ جل املــاد  الدســتورية م ترتــ  

/جو مـن قـانون إدار  الدولـة 66حنم اإللغاء عل  القوانن واألنظمة امل الفة للدستور كمـا فعلـت املـاد  مل
، ومـــــن ح فإهنـــــا م حتــــدد األثـــــر الـــــ م  للحنــــم الصـــــادر بعـــــد  1116لمرحلـــــة االنتقاليـــــة لســــنة العراقيــــة ل

 الدستورية، وهل ينون  ثر رجع  أ   ثر مباشر 
ومينــــن القــــو  إن خلــــو الدســــتور مــــن أي نــــ  يتعلــــ  بتحديــــد األثــــر الــــ م  للحنــــم الصــــادر بعــــد  

املواقف امل تلفة وفقاً لظرو  كل قضية عل  حـد ، الدستورية يفتيح للمحنمة مرونة كبري  يف التعامل م  
ال يتعــار  مــ  نصــوص  -ســواء أكــان األثــر الرجعــ  أ  األثــر املباشــر –إذ جيعــل إعمــا  أي مــن األثــرين 

 الدستور.

قد جاء خالياً من حتديد األثر ال م   1115و لسنة 71ويبدو أن قانون احملنمة االحتادية العليا رقم مل
، كانـت قـد رتّبـت و25مل/ نيـاًو منـ 6دسـتورية نـ  تشـريع ، علـ  الـرغم مـن أن املـاد  مل حلنم احملنمة بعد 

حنم اإللغاء عل  القوانن واألنظمة امل الفة للدستور إالّ أهنا م حتدد النطاع ال م  لتنفي  حنـم احملنمـة 
للنظــا  الــداخل   ، وكــ ا احلــا  ابلنســبةو24ملاالحتاديــة العليــا، وهــل ينــون  ثــر رجعــ  أ  ينــون  ثــر مباشــر

فإنـــــ  م حيـــــدد األثـــــر الـــــ م  للحنـــــم الصـــــادر بعـــــد   1115و لســـــنة 2للمحنمـــــة االحتاديـــــة العليـــــا رقـــــم مل
 الدستورية.

موقف الفقه الدسرتوري مرن األثرر الزمنري للحكر  الصرادر       : المبحث الثاني

 باإللغاء

مــن  1115و لســنة 71ملوقــانون احملنمــة االحتاديــة العليــا رقــم  1115إزاء خلــو دســتور العــراع لســنة 
حتديــد األثــر الــ م  للحنــم الصــادر ابإللغــاء، فقــد انقســم الفقــ  إىل اجتــاهن، إذ ذهــ  االجتــاجل األو  إىل 
تقرير سران احلنم الصادر ابإللغاء  ثر رجعـ ، بينمـا أخـ  االجتـاجل ال ـاين بسـران احلنـم الصـادر ابإللغـاء 

 ، كاآليت: ثر مباشر، ل ا سنقسم ه ا املبح  عل  مطلبن
                                                        

 .113 مد ال امل ، مباد  القانون الدستوري والنظا  الدستوري يف العراع، مصدر ساب ، ص د. ساجد -26
تتــوىل احملنمــة االحتاديــة العليــا املهــا  التــايل:...  نيــاً. ››نون احملنمــة االحتاديــة العليــا علــ  أنــ  / نيــاًو مــن قــا6مل نصــت املــاد  -25

الفصل يف املنازعات املتعلقة بشرعية القوانن والقرارات واألنظمة والتعليمات واألوامر الصادر  من أيـة جهـة  لـك حـ  إصـدارها وإلغـاء 
 ‹‹.ر  الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية...الي تتعار  منها م  أحنا  قانون إدا

 و مـن مشـروع قـانون احملنمـة االحتاديـة العليـا اجلديـد حـددت األثـر الـ م  للحنـم الصـادر26من اجلـدير ابلـ كر أن املـاد  مل -24
األحنـا  ابإلدانـة والعقوبـة أواًل. إذا كـان احلنـم أو القـرار متعلقـاً بعـد  دسـتورية نـ  ج ائـ  تعـّد ››بعد  الدستورية، إذ نصت علـ  أنـ  

الي كانت قد صدرت ابالستناد ل  كان م تنن ويقو  رئيس احملنمـة بتبليـ  جملـس القضـاء األعلـ  ووزار  العـد  لتنفيـ  ذلـك احلنـم أو 
 ‹‹.قبل صدورجلالقرار.  نياً. إذا كان احلنم أو القرار يتعل  بعد  دستورية ن  مدين فال يؤثر ذلك عل  احلقوع القانونية املنتسبة 
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 سريان الحكم الصادر باإللغاء بأثر رجعي: املطلب األول
وقـد اسـتندوا يف ذلـك إىل  الدسـتورية، بعـد  الصـادر للحنـم الرجع  األثر تب  إىل االجتاجل ه ا  ه ي

 مجلة من احلج  ومنها:
يـتم دسـتور وقـانون احملنمـة مـن حتديـد األثـر الـ م  للحنـم الصـادر بعـد  الدسـتورية أ. عند سنوت ال

الرجــوع إىل القواعــد العامــة الــي تقضــ   ن حنــم احملنمــة بعــد  الدســتورية هــو حنــم كاشــف للم الفــة 
ون الدستورية وليس منشئاً هلا، وعلي  البد أن يسري حنم اإللغاء  ثر رجعـ  يرتـد إىل اتريـخ صـدور القـان

احملنو  بعد  دسـتوريت ، ويف الوقـت نفسـ  جيـ  مراعـا  احلقـوع املنتسـبة واملراكـ  القانونيـة املسـتقر  وذلـك 
من خال  است نائها من هـ ا األثـر الرجعـ  علـ  وفـ  ضـوابط معينـة وهـ  أن تنـون تلـك احلقـوع واملراكـ  

علـ  أن يـتم الـن  علـ  هـ جل  قد اسـتقرت انـم حـاز قـو  األمـر املقضـ  أو ابنقضـاء مـد  التقـاد  عليهـا،
احلدود والضوابط لألثر الرجع  بن  قانوين وال يرتكها لتقدير احملنمة، ومن خال  تقريـر هـ ا املبـدأ العـا  

واالست ناءات الوارد  علي  تنون املوازنة ما بن متطلبات الشرعية  –رجعية احلنم بعد  دستورية قانون  –
 . و23مل  القانونية يف اجملتم ، قد حتققتالدستورية واعتبارات استقرار املراك

ب. إنب إعمـــا  األثـــر الرجعــــ  مـــن شـــان  أن يــــدعم الفائـــد  العمليــــة الـــي يرجوهـــا اخلصــــم مـــن دعــــواجل 
الدســـتورية، فاملنازعـــات املوضـــوعية الـــي أفثـــري فيهـــا الـــدف  الدســـتوري، هـــ  منازعـــات تـــدور حـــو  عالقـــات 

تورية، فإذا م ينـن هلـ ا احلنـم أثـر رجعـ ، ال تصـبح ل امـاً وأوضاع سابقة ابلضرور  عل  احلنم بعد  الدس
أن يطبـــ   –الـــ ي أرجـــا تطبيـــ  القـــانون حـــن ســـاورجل الشـــك يف عـــد  دســـتوريت   –علـــ  قاضـــ  املوضـــوع 

القــانون نفســ  بعــد احلنــم بعــد  دســتوريت  وال يتحقــ  ملبــدي الــدف  أي فائــد  عمليــة، ممــا جيعــل احلــ  يف 
ابلنســبة  –منـ  للنافــة  و28مل/ ل ــاًو29لعامــة الـي كفلهــا الدسـتور يف املــاد  ملوهــو مـن احلقــوع ا –التقاضـ  

للمســالة الدســتورية غــري جمــٍد، فــإذا م تتقــرر هــ جل الرجعيــة فســتجد  نمــة املوضــوع نفســها مل مــة بتطبيــ  
ألهنــا تتعلــ  بوقــائ  ســابقة علــ  احلنــم  –النصــوص املقضــ  بعــد  دســتوريتها علــ  النــ اع املعــرو  عليهــا 

رقابـــــة الوتلـــــك الشـــــك نتيجـــــة شـــــاذ  أيابهـــــا املنطـــــ ، وتتعـــــار  مـــــ  احلنمـــــة مـــــن  –عـــــد  الدســـــتورية ب
 .و29ملالدستورية

الطبيعــــة العينيــــة للـــــدعوى ج. إنب تقريــــر األثــــر الرجعــــ  للحنـــــم الصــــادر بعــــد  الدســــتورية يرجـــــ  إىل 
فـإذا مـا قضـت احملنمـة  الدستورية، إذ توج  اخلصومة فيها إىل النصوص التشريعية املطعون عليهـا، ومـن ح

االحتاديــة العليـــا بعـــد  دســـتورية قـــانون معـــن، فمعـــا ذلــك أن هـــ ا القـــانون قـــد ولـــد االفـــاً للدســـتور منـــ  
صــدورجل ولــيس مــن حلظــة صــدور احلنــم، وهــ ا األمــر يســتتب  تطبيــ  احلنــم  ثــر رجعــ ، إذ ال يتصــور أن 

وغري دستوري مـن حلظـة صـدورجل، إذ مـن شـان ينون القانون دستوراً يف املد  السابقة عل  صدور احلنم 

                                                        
 .211يونس، مصدر ساب ، ص مها  جت -23
 .‹‹مصون  ومنفو   للجمي  التقاض  ح   ››عل  أن   1115/ ل اًو من دستور مجهورية العراع لسنة 29مل نصت املاد  -28
أمنوذجــاًو،  ســام روضــان املوســوي، االمتنــاع عــن تنفيــ  األحنــا  القضــائية ملأحنــا  احملنمــة االحتاديــة العليــا ينظــر: القاضــ  -29

 .6/22/1121و، الصادر يف 1479مقا  منشور يف جريد  املدى، العددمل
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مســـاير  القـــو  ابألثـــر املباشـــر حتصـــن التطبيقـــات الســـابقة علـــ  حنـــم احملنمـــة الدســـتورية العليـــا وبقائهـــا 
 نومـــة بقـــانون غـــري دســـتوري، وذلـــك ينـــاقا الطبيعـــة العينيـــة للـــدعوى الدســـتورية ألن الـــن  التشـــريع  

 .و11ملا أال ينون ك لك ابلنسبة للماض  واملستقبل عل  السواءاملطعون علي  إما أن ينون دستوراً، وإم
د. إنب األثـــر الرجعـــ  للحنـــم الصـــادر بعـــد  الدســـتورية أمـــر  يفرضـــ  مبـــدأ املســـاوا  بـــن املـــواطنن أمـــا  
القانون، إذ ال جيوز التميي  بن من تتساوى مراك هم القانونية، وإذا كان املشرع راط  النافة من خال  

ن قوانن حتنم عالقامم وتنظم معامالمم وذلك لعمومية القاعد  القانونية، فيج  أن يتسـاوى ما يسن  م
املواطنون كافة يف شان تطبي  أثر احلنم بعد  الدستورية، فال ينون أثرجل مقصوراً عل  املستقبل فحسـ ، 

ري ذلك مـؤداجل أن يفيـد بل ميتد إىل املاض ، أي إىل اتريخ العمل ب لك القانون غري الدستوري، والقو  بغ
بعــا املــواطنن مــن احلنــم بعــد  الدســتورية دون ســواهم، األمــر الــ ي ينطــوي علــ   ييــ  بــن املــواطنن ال 

 .و12مليستند إىل مسوغات عملية
 سريان الحكم الصادر باإللغاء بأثر مباشر: املطلب الثاني

 يف االجتــاجل هـ ا أصـحاب اسـتند وقـد الدسـتورية، بعـد  الصـادر للحنـم املباشـر األثـر االجتـاجل هـ ا يقـرر
 :اآلتية احلج  إىل لدعواهم أتييدهم

أ. إنب تطبي  احلنم الصادر بعد  الدستورية  ثر رجع  من شان  هد  املراك  القانونيـة املسـتقر ، و ـو 
اً من اآل ر الي خلفها القانون امللغ ، وه ا ال يتحق  يف كل األحوا ، ألنب اآل ر امل كور  أصبحت ج ء

الواق  ال مينن  وجل، وعل  أية حا  فإن  إذا صدر حنم  من احملنمة االحتادية العليا يقض   ن قـانو ً أو 
 .و11ملنظاماً يعّد االفاً للدستور، فإن أثرجل يتبدى يف إلغاء أي منهما واعتباراً من اتريخ صدور احلنم

ب. جـاهرت احملنمـة االحتاديـة العليـا برتسـيخ توجههــا القاضـ  بتحجـيم حجيـة قرارامـا وجعـل نفاذهــا 
ودرجـة إل اميتهــا ذات أثــر فــوري، أي: ال تســري علــ  الوقــائ  السـابقة علــ  إصــدار قــرار احملنمــة، بــل أهنــا 

حملنمة  يل إىل اإلبقاء جعلت حجية قراراما مرمنة بتدخل تشريع  من السلطة التشريعية، إذ يفالحظ أن ا
علـــ  حجيـــة قرارامـــا يف أضـــي  نطـــاع، حـــ  تتجنـــ  الـــدخو  إىل حيـــ  عمـــل ابقـــ  الســـلطات أو نطاقـــ  
وتتجن  االصطدا  بغريها، وكان قو  قراراما ال تستند إىل نصوص دستورية تسمو عل  سـائر األشـ اص 

                                                        
 ينظـــر: د. جـــواد اهلنـــداوي، الرقابـــة علـــ  الدســـتورية وضـــرور  ممارســـتها مـــن قبـــل جملـــس دســـتوري، املؤسســـة الوطنيـــة للتنميـــة -11

ـــنظم السياســـي13ص ،والتطـــوير، عمـــان، بـــال اتريـــخ نشـــر ، 1121ة، العـــار  للمطبوعـــات، بـــريوت، ؛ ومؤلفـــ  القـــانون الدســـتوري وال
 .676ص

ينظـر: القاضـ  سـام روضـان املوسـوي، األثـر الرجعـ  ألحنـا  القضـاء الدسـتوري، مقـا  منشـور يف جريـد  احلـوار املتمــدن،  -12
 .12/2/1126و، الصادر يف 6762العددمل

عية، موســـوعة ال قافـــة القانونيـــة، بغـــداد، د. غـــازي فيصـــل مهـــدي، احملنمـــة االحتاديـــة العليـــا ودورهـــا يف ضـــمان مبـــدأ املشـــرو  -11
 .48، ص1118
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ية نفســها، و ــ ا فــإنب احملنمــة االحتاديــة العامــة واخلاصــة، وأوهلــا املؤسســات الــي أنشــاما النصــوص الدســتور 
 .و17ملالعليا ضيقت من حجية قراراما من حي  إل اميتها ابألثر املباشر

ج. إنب إعمــا  األثــر الرجعــ  للحنــم الصــادر بعــد  الدســتورية ينســح  أثــرجل إىل اتريــخ مولــد القــانون 
، إذ ينشــــا عــــن احلنــــم بعــــد  املقضــــ  بعــــد  دســــتوريت ، ومــــن ح فقــــد يتســــب  يف زع عــــة النظــــا  القــــانوين

الدستورية فراغ تشريع  نتيجًة ل وا  القانون املقض  بعد  دستوريت ، وه ا الفراغ بتنرار األحنا  الصادر  
بعــد  الدســتورية ســو  تتســ  دائرتــ ، ايــ  جنــد أنفســنا يف النهايــة أمــا  نظــا  قــانوين ســرعان مــا يتســاقط 

 .و16ملبنيان  وموى قواعدجل ويضح  أثراً بعد عن
د. إنب إعمـــا  األثـــر املباشـــر للحنـــم الصـــادر بعـــد  الدســـتورية حيـــافظ علـــ  قـــدر مـــن ال بـــات النســـي 
للعالقات القانونية وحد أدىن من االستقرار للمراك  القانونية امل تلفة  د  إشاعة األمن والطمانينـة بـن 

ن علـ  هـدى مـن القواعــد أطـرا  العالقـات القانونيـة حـ  تـتمنن هـ جل األشــ اص مـن التصـر  ابطمئنـا
واألنظمـــة القانونيـــة القائمـــة وقـــت قيامهـــا  عماهلـــا وترتيـــ  أوضـــاعها علـــ  ضـــوء منهـــا مـــن دون التعـــر  
ملفاجـآت أو تصـرفات مباغتــة صـادر  عـن الســلطات العامـة ينـون مــن شـاهنا زع عـة هــ جل الطمانينـة، كــان 

أو أن تقــرر املســاس ابحلقــوع املنتســبة تقــرر تطبيــ  قواعــد قانونيــة جديــد   ثــر رجعــ  يرتــد إىل املاضــ ، 
 .و15مللألفراد

 ابألثـــر أخـــ ت قـــد احملنمـــة أن العليـــا االحتاديـــة احملنمــة تطبيقـــات اســـتقراء خـــال  مـــن الباحـــ  ويــرى
 املصـلحة القـيم ه جل ومن اتلفة، دستورية قيم بن املوازنة تقيم إمنا األثر ه ا تقرر عندما فاحملنمة املباشر،
 وتتفـ  كمـا الدسـتورية، مهامهـا أداء يف االسـتمرار علـ  الدولـة وقـدر  القـانوين االسـتقرار يف املتم لة العامة
 .القانوين األمن عل  احلفاظ مقتضيات م  القاعد  ه جل

ويؤيد ه ا الرأي أن  ال جيوز للمحنمة أن تقرر أثراً رجعياً للحنم بعد  دستورية ن  ضريي، فاحلنم 
 ينــون لــ  إالّ أثــر مباشــر، ومــن ح يرتتــ  علــ  ذلــك عــد  حتصــيل الصــادر بعــد  دســتورية نــ  ضــريي ال

الضريبة الي فرضها الن  املقض  بعد  دستوريت  مستقباًل، وذلك اعتباراً من اليو  التايل لنشر احلنم، أما 
الضـــريبة الـــي متب حتصـــيلها فـــال جيـــوز ردهـــا، ذلـــك أن مبـــدأ ســـياد  القـــانون يف الشـــؤون املاليـــة جيســـد مبـــدءاً 

وجيهياً عاماً حيدد الفنر  القانونية السائد  الي ميمن عل  ثنـاا النصـوص الدسـتورية، والـي تبتغـ  جعـل ت

                                                        
د. ميــ م حنظــل شــريف و د. علــ  هــادي عطيــة و عــال رحــيم كــرغ، حجيــة قــرارات احملنمــة االحتاديــة العليــا علــ  احملنمــة  -17

و، 3و، العددمل2، اجمللدملنفسها يف ضوء أحنا  الدستور والقضاء والفق ، ا  منشور يف جملة جامعة األنبار للعلو  القانونية والسياسية
 .11-29، ص1127
 مـد عبـاس  سـن، اختصــاص احملنمـة االحتاديـة العليـا يف الرقابــة علـ  دسـتورية القـوانن يف العــراع دراسـة مقارنـة، أطروحــة  -16

 .249، ص1119دكتوراجل، كلية احلقوع، جامعة النهرين، 
ابلرقابــة علــ  دســتورية القــوانن، نــدو  علميــة عقــدها قســم  د. غــازي فيصــل مهــدي، احملنمــة االحتاديــة العليــا واختصاصــها -15

 .47، ص15/4/1118الدراسات القانونية يف بيت احلنمة، بغداد، بتاريخ 
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الدولــة ذات ن عــة تدخليــة تلــ  يف اتلــف ميــادين احليــا  العامــة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة بغيــة 
 .و14ملتنظيم اجلوان  اهلامة امل تلفة يف اجملتم 

 احملنمــة اختصاصـات نظمـت الـي العـراع يف القانونيـة النتلــة جـاءت أن بعـد يضـاً أ الـرأي هـ ا ويـدعم
 رقـم العليـا االحتاديـة احملنمـة وقانون 1115 لسنة العراع مجهورية دستور بنصوص واملتم لة العليا االحتادية

 للحنــم الــ م  لألثــر أشــار ٍ  أي مــن خاليـةً  1115 لســنةو 2مل رقــم الــداخل  ونظامهــا 1115 لسـنةو 71مل
 ذلك ألن الرجع ، األثر ابجتاجل ال هاب األحوا  من حا   ي مينن فال ح ومن الدستورية، بعد  الصادر
 مينـــــن وال والقــــانوين الدســـــتوري املشــــرع مهـــــا  مــــن االســـــت ناء هــــ ا وتقريـــــر العــــا ، األصـــــل علــــ  اســــت ناءً 
 .و13ملافرتاض 

املباشـر للحنـم الصـادر بعـد  الدسـتورية، فيسـري نعم يفسـت ا املـدع  يف الـدعوى الدسـتورية مـن األثـر 
 .و18ملاحلنم ابلنسبة ل   ثر رجع ، وذلك حتقيقاً ملصلحة املدع  يف إقامة الدعوى الدستورية

موقف القضاء الدستوري من األثرر الزمنري للحكر  الصرادر     : المبحث الثالث

 باإللغاء

 الدعوى ه جل يف ابلنظر امل تصة القضائية للجهة املمنوحة السلطات يف الدستورية النظم تباينت م لما
 املـدى بيـان يف اختلفت ك لك فإهنا الدستورية، بعد  الصادر للحنم املوضوع  األثر تقرير يف الدستورية

 جتعـل الـنظم هـ جل فـبعا دسـتوريت ؛ بعـد  قفض  ال ي القانون عل  الدستورية بعد  الصادر للحنم ال م 
 يــو  مــن رجعــ   ثــر دســتوريت  بعــد  قًضــ  الــ ي الــن  ليعــد  القــانون صــدور اتريــخ إىل يرتــد املــدى هــ ا

 هــ ا أثــر جيعـل الــنظم هــ ا مـن اآلخــر والـبعا األثــر، هــ ا مـن تقيــد أو حتـد الــي القيــود مراعـا  مــ  صـدورجل
 .و19ملرجع   ثر املاض  إىل ارتدادجل دون من الدستورية عد  تقرير اتريخ من  ف اً  اإللغاء
 النصوص من استقاءً  ال م  للحنم الصادر ابإللغاء األثر حتديد يف جوهراً  اً دور  الدستوري للقضاء إنب 
 أ  رجعـ   ثـر تسـري أهنـا وهـل الدسـتورية بعـد  الصـادر  األحنـا  اسـتقراء خـال  مـن وذلـك لـ ، املنرسة

 ال فهـ  منشـا ، وليسـت كاشـفة أهنـا القضـائية لألحنـا  ابلنسـبة العامـة القاعـد  كانـت وإذا مباشر،  ثر
 قــانون دســتورية بعــد  تقضــ  حــن احملنمــة فــإنب  ذلــك علــ  بنــاءً  وجــودجل، عــن تنشــف وإمنــا احلــ  تنشــئ
 تقـرر وإمنـا الـبطالن، تنشـا ال فإهنـا بطالنـ  أوضح مبعا أو نفاذجل وقف من ذلك عل  يرتت  ما م  معن،
 االفــاً  ولـ،د ألنــ  وجـودجل، منــ  ابطـل   للدســتور مل الفتـ  الباطــل فالقـانون القــائم، الدسـتور انــم قائمـاً  شـيئاً 

                                                        
مهنــد ضــياء عبــد القــادر اخل رجــ ، الفنــر  القانونيــة الســائد  يف الدســاتري العراقيــة، رســالة ماجســتري، كليــة احلقــوع، جامعــة  -14
 دها.وما بع 57، ص1111النهرين، 
 .18د. مي م حنظل شريف و د. عل  هادي عطية و عال رحيم كرغ، مصدر ساب ، ص -13
رغم وجاهة احلج  الي ترتبت عل  القو   ن األحنا  الدستورية ه  أحنا  منشا  سـتحدو وصـفاً جديـداً، هـو وصـف  -18

 أهنا واجهت اجتاهاً قواً يننر وجودها، مؤكداً أن عد  الدستورية، ومن ح جي  أن تسري  ثر مباشر وال ترتد للماض   ثر رجع ، إالّ 
 األصل يف األحنا  القضائية أهنا مراا للحقوع ال ختلقها وال تغريها أو تنهيها، وهو ما يعرّب عن  ابألثر الناشف لألحنا .

؛ د.  مــود 312، 1115، 5د. رمــ ي طــ  الشــاعر، النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ، ط -19
 .24، ص 1116/1115، 1أيبد زك ، احلنم الصادر يف الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهر ، ط
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  ثر الدستورية عد  مقرراً  يصدر ال ي للحنم ينون أن حيتم اجملرد القانوين املنط  فإن هنا ومن للدستور،
 .و71ملالدستوري غري القانون صدور اتريخ إىل ميتد رجع 

 قــررت أهنــا جنــد العليــا االحتاديــة للمحنمــة القضــائية الســواب  إىل ابلرجــوع فإنــ  ذلــك مــن الــرغم وعلــ 
 والشرعية العدالة قواعد عل  القانوين األمن العتبارات تغليباً  الدستورية، بعد  الصادر للحنم املباشر األثر

 أن جنـد إذ ضـي ، نطـاع ويف رجعـ   ثـر الدسـتورية بعـد  احلنـم لسـران است ناءات تقرر كان الدستورية،
 بعــد  احلنـم مبقتضــاها يسـري حــاالت يف قـررت بــل جامـد ، قاعــد  الرجعـ  األثــر قاعـد  جتعــل م احملنمـة

 .مباشر  ثر الدستورية
 من  بداية ينف  ال ي الوقت حتديد يف العليا االحتادية احملنمة قرارات تباينت فقد: تقد  ما عل  وبناءً 

 أ  مباشــر، أثــر لــ  فينــون نفــاذجل، أو صــدورجل منــ  ينفــ  كــان إذا ومــا الدســتورية، بعــد  الصــادر احلنــم أثــر
 لسـنوت أمـا يعـود ذلـك يف السـب  ولعـلب  رجعـ ، أثر ل  فينون الدستورية، امل الفة وقوع وقت من ينف 

 إذ الدسـتورية، بعد  الصادر للحنم ال م  األثر بيان عن العليا االحتادية احملنمة وقانون الدستور نصوص
 صـدور اتريخ أ  احلنم، صدور اتريخ هو وهل احلنم، أثر سران من  يبدأ ال ي الوقت عن التساي  يف ار

 :مطلبن عل  املبح  ه ا تقسيم اقتض  ذلك ولتوضيح الطعن، القانون
 سريان الحكم الصادر باإللغاء بأثر رجعي: املطلب األول

 املعــرو  القــانون حقيقــة عــن كاشــف   الدســتورية بعــد  الصــادر احلنــم أن القضــائية الــنظم بعــا تقــرر
 احلنــم ومــا والدتــ ، منــ  فيــ  موجــود   ابلقــانون حلَ،ــ  الــ ي الدســتوري العيــ  أن يعــ  وهــ ا احملنمــة، علــ 

 القــانون ذلــك أن اكتشــفت إذا احملنمــة أن ذلــك علــ  ويرتتــ  لــ ، كاشــف إالّ  الدســتورية بعــد  الصــادر
 صـادراً  ينـون أن القـانون يف يتوجـ  إذ الصـحيح، ابملعـا قـانو ً  ينـن م أن  ذلك فمعا الدستور، رالف

 .الدستور ل  رمسها الي احلدود يف
 القـانون فيعـدّ  الدسـتورية، بعـد  الصـادر للحنـم الرجعـ  ابألثـر القـو  هـو التقريـر هلـ ا احلتمية والنتيجة

 األثر ه ا ينسح  وب لك هو، صدورجل وقت من وإمنا احلنم، صدور وقت من ال القانونية القيمة منعد 
 الـــي والواجبـــات واحلقـــوع األوضـــاع وعلـــ  مبقتضـــاجل، نشـــات الـــي القانونيـــة العالقـــات كافـــة علـــ  الرجعـــ 
 بعــد  قفضــ  الــ ي القــانون غــري أخــر قانونيــاً  أساســاً  واألوضــاع العالقــات هــ جل جتــد ال إذ ظلــ ، يف تقــررت

 .و72ملدستوريت 
ال يســـري يف مجيـــ  ويتضـــح مـــن هـــ ا االجتـــاجل أن مبـــدأ األثـــر املباشـــر للحنـــم الصـــادر بعـــد  الدســـتورية 

األحوا ، فإنـ  قـد يصـطد  ابعتبـارات الواقـ ، كمـا أنـ  قـد يـؤدي تطبيقـ  يف بعـا األحيـان إىل نتـائ  غـري 

                                                        
د. أشـــر  عبـــد القـــادر قنـــديل، الرقابـــة علـــ  دســـتورية القـــوانن دراســـة مقارنـــة، دار اجلامعـــة اجلديـــد  للنشـــر، اإلســـنندرية،  -71
 .112، ص1127
للحنـــم الصـــادر بعــد  دســـتورية نـــ  يعـــ  أن الــن  املقضـــ  بعـــد  دســـتوريت  يعــّد غـــري منـــت  آل رجل منـــ   إنب األثــر الرجعـــ  -72

 صدورجل، أي أنب ه ا الن  يعّد غري مشروع من  صدورجل.
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مقبولة أو غري عادلة مما يقتض  التغاض  عن  تفـاداً لتلـك النتـائ ، إذ إن تطبيـ  املبـدأ بنـل أبعـادجل مينـن 
 عل  أوضاع مستقر .أن رل  أوضاعاً غري مرضية أو تؤثر أتثرياً سيئاً 

وقد أخ ت احملنمة االحتادية العليا   ا االجتاجل يف بعـا أحنامهـا، فقـد قضـت بعـد  دسـتورية املـاد  
وحيـ  أن املبـدأ ››، إذ جـاء يف قرارهـا و71مل1121و لسـنة 27و من قـانون هيـا  دعـاوى امللنيـة رقـم مل15مل

قـد جـاء مببـدأ يتعـار  مـ   1121و لسـنة 27ملو من قانون هيئة دعـاوى امللنيـة رقـم 15الوارد يف املاد  مل
مبدأ املساوا  بن املـواطنن يف احلصـو  علـ  التعـويا عـن العقـارات الـي انت عـت مـنهم سـيما يف حـاالت 

و من 215االستمالك القضائ  كما أن  جاء متعارضاً م  مبدأ حجية األحنا  املنصوص علي  يف املاد  مل
املعـد  والـي تـن  علـ  ملاألحنـا  الصـادر  مـن احملـاكم العراقيـة  2939و لسـنة 213قانون اإلثبات رقم مل

الي حازت علـ  درجـة البتـات تنـون حجـة مبـا فصـلت مـن احلقـوع إذا احتـدت أطـرا  الـدعوى وم تتغـري 
و منــ  نصــت علــ  ملال جيــوز قبــو  دليــل 214صــفامم وتعلــ  النــ اع بــ ات احلــ   ــاًل وســبباًو وأن املــاد  مل

قد أخلب مببدأ  1121و لسنة 27و من القانون رقم مل15ال ابتةو وحي  إن املاد  ملينقا حجية األحنا  
و 26املســاوا  بــن املــواطنن يف احلصــو  علــ  التعــويا عــن عقــارامم الــي انت عــت مــنهم الــوارد يف املــاد  مل

 تنـون االفـة /سادساًو من الدستور ل ا فإن املاد  امل كور  متعارضة مـ  املبـدأ املـ كور ومـن ح29واملاد  مل
/سادســاًو مــن الدســتور ومتعارضــة مــ  مبــدأ حجيــة األحنــا  املنصــوص عليــ  يف قــانون 24و  26للمــاد  مل

املعد  وألن لنصوص الدستور علوية يف التطبي  وعلي  يعّد ن  املاد   2939و لسنة 213اإلثبات رقم مل
فتهـا الدسـتور اسـتناداً للمـاد  معطلـة مل ال 1121و لسـنة 27و من قـانون هيئـة دعـاوى امللنيـة رقـم مل15مل
فــإنب احلنــم ، وبــ لك و77مل‹‹/سادســاًو منــ  لــ ا قــررت احملنمــة االحتاديــة العليــا عــد  دســتوريتها29و  26مل

و من قانون هيا  دعاوى امللنية وتعطيل حنمها هو بيان مبن لة إعالن عن عد  15بعد  دستورية املاد  مل
يف جريـد  الوقـائ   1121و لسـنة 27دعاوى امللنيـة رقـم مل وجودها من  اتريخ صدورها بتاريخ نشر قانون

واملراك  الي نشات يف فرت  نفاذها تنون مل مة ابملقدار ال ي ال يتعار  م   9/7/1121العراقية بتاريخ 
 الدســتور إذا كانـــت تتعلـــ  برتتيـــ  حقـــوع  بتـــة ومســتقر  ألنب القـــو  بغـــري ذلـــك يـــؤدي إىل عـــد  اســـتقرار

 .و76ملاملعامالت

                                                        
حيــ  للــ ين وقــ  علــيهم غــب نتيجــة ››علــ  أنــ   1121و لســنة 27و مــن قــانون هيــا  دعــاوى امللنيــة رقــم مل15تــن  املــاد  مل -71

مبــا رــ  التعــويا وقــت إقامــة الــدعوى وهلــم احلــ  إبقامــة الــدعوى مبوجــ  القــانون اجلديــد  ثــر  1114و لســنة 1ون رقــم ملتطبيــ  القــان
 ‹‹.رجع  لرف  احليف عنهم

، مــــن منشــــورات شــــبنة املعلومــــات العامليــــة 6/21/1127يف  1127/احتاديــــة/226قــــرار احملنمــــة االحتاديــــة العليــــا، رقــــم  -77
 ./http://www.iraqfsc.iqنمة االحتادية العليا: ملاإلنرتنتو عرب موق  احمل

و يف 43ومن اجلدير ابل كر أن احملنمة االحتادية العليا قضـت بعـد  دسـتورية القـرار الصـادر مـن رئـيس النظـا  السـاب  رقـم مل -76
  موضـوع الـدعوى قبـل إصـدار القـرار أعـالجل، فقـد جـاء يف قرارهــا وإلغائـ  وإعـاد  احلـا  إىل مـا كانـت عليـ  قطعـة األر  72/3/1112
و الصـادر مــن رئــيس النظـا  الســاب  وإعــاد  72/3/1112و املــؤرخ مل43لـ ا قــررت احملنمـة االحتاديــة العليــا احلنـم إبلغــاء القــرار رقـم مل››

بـدأ أن احلنـم كاشـف عـن بطـالن القـانون ، وهـ ا احلنـم قـد تضـمن تطبيـ  مل‹‹احلالة إىل ما كانت علي  لقطعة األر  موضوع الدعوى
، مــــن 21/3/1121يف  1119/احتاديــــة/41املطعـــون فيــــ  ويعــــّد ابطـــاًل كــــل تصــــر  مت مبوجبــــ . قـــرار احملنمــــة االحتاديــــة العليـــا، رقــــم 

 .http://www.iraqfsc.iq/منشورات شبنة املعلومات العاملية ملاإلنرتنتو عرب موق  احملنمة االحتادية العليا: 

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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 مينعها م ذلك أن إال الرجع ، األثر بقاعد  أخ ت قد العليا االحتادية احملنمة أن ذلك، من تنت ويس
 أحنامــاً  تصــدر أن يف احملنمــة مينــ  ال رجعــ   ثــر احلنــم نفــاذ مــ اا أن ذلــك املباشــر، ابألثــر األخــ  مــن
 .عليها املعروضة القضية ظرو  م  تناسباً  أك ر اآل ر ه جل إعما  كان طاملا مباشر، أثر ذات

 سريان الحكم الصادر باإللغاء بأثر مباشر: املطلب الثاني
 فيـ ، املطعـون التشـريع  الـن  دسـتورية بعـد  احلنـم  ن العليـا االحتاديـة احملنمـة أحنـا  استقرت لقد
 الــي القانونيــة القاعــد  أن يعــ  مــا وهــو املباشــر، ابألثــر يســم  مــا وهــو صــدورجل؛ يــو  مــن اعتبــاراً  أثــرجل ينــت 

 قبــل أي املاضــ ، يف حــدثت الــي للوقــائ  حاكمــة تظــل دســتوريت  بعــد  احملنــو  التشــريع  الــن  تضــمنها
بعـــد   14/6/1113فقـــد قضـــت احملنمـــة االحتاديـــة العليـــا يف حنمهـــا الصـــادر يف  بـــ لك، احلنـــم نشـــر

وملـا ››...قرارهـا ، وقـد جـاء يف 1115و لسـنة 24/ نياًو مـن قـانون االنت ـاابت رقـم مل25دستورية املاد  مل
و لسـنة 24/ نياًو من قـانون االنت ـاابت رقـم مل25تقد  أعالجل قررت احملنمة احلنم بعد  دستورية املاد  مل

وللسـلطة التشـريعية تشـري  نـ  جديـد و74مل/أواًلو من الدستور69لتعارضها م  أحنا  املاد  مل و75مل1115
ن ال ميـــس اإلجـــراءات الـــي جـــرت مبوجبهـــا /أواًلو مـــن الدســـتور علـــ  أ69ينـــون موافقـــاً ألحنـــا  املـــاد  مل

 .و73مل‹‹انت اابت اجمللس النياي احلايل يف ظل قانون إدار  الدولة للمرحلة االنتقالية...
و مـن قـانون انضـباط 22وقررت احملنمة االحتادية العليـا عـد  دسـتورية نـ  الفقـر  ملرابعـاًو مـن املـاد  مل

إذ  1/3/1113وذلــك يف حنمهــا يف  و78مل2992ة و لســن26مــوظف  الدولــة والقطــاع االشــرتاك  رقــم مل
وملا تقد  قـررت احملنمـة االحتاديـة العليـا احلنـم بعـد  دسـتورية نـ  الفقـر  ملرابعـاًو مـن ››...جاء يف قرارها 

وبقــدر  و79مل2992و لســنة 26و مــن قــانون انضــباط مــوظف  الدولــة والقطــاع االشــرتاك  رقــم مل22املــاد  مل
فت النظر واإلن ار إىل الطعن مما يقتض  إلغاء ه جل الفقر  مـن السـلطة تعل  األمر بعد  إخضاع عقوبي ل

التشـريعية حســ  االختصــاص وإحــال  فقــر  جديــد   لهــا ختضــ  مجيــ  العقــوابت االنضــباطية إىل الطعــن 
 .و62مل...‹‹و61ملو من دستور مجهورية العراع211تطبيقاً ألحنا  املاد  مل

                                                        
تنـون كـل  افظـة وفقـاً للحـدود اإلداريـة ››علـ  أنـ   1115و لسنة 24/ نياًو من قانون االنت اابت رقم مل25تن  املاد  مل -75

ـــة ختـــت  بعـــدد مـــن املقاعـــد يتناســـ  مـــ  عـــدد النـــاخبن املســـجلن يف احملافظـــة حســـ  انت ـــاابت مل /كـــانون 71الرمسيـــة دائـــر  انت ابي
 ‹‹.و املعتمد عل  نظا  البطاقة التموينية1115ل اين/ا

يتنون جملس النواب من عدد من األعضـاء بنسـبة مقعـد ››عل  أن   1115/أواًلو من دستور العراع لسنة 69تن  املاد  مل -74
ا  السري املباشـر، ويراعـ  واحد لنل مائة ألف نسمة من نفوس العراع مي لون الشع  العراق   كمل ، يتم انت ا م بطري  االقرتاع الع

 ‹‹.  يل سائر منو ت الشع  في 
، يراجــ : عـــالء صــربي التميمـــ ، قـــرارات وآراء 14/6/1113يف  1114/احتاديـــة/25قــرار احملنمـــة االحتاديــة العليـــا، رقــم  -73

 .14-17، ص1119احملنمة االحتادية العليا، نشر وتوزي  منتبة صباث، بغداد، 
متب تعــديل هــ ا القــانون لتحــل تســمية ملقــانون انضــباط مــوظف  الدولــة والقطــاع العــا و مبوجــ  قــانون  مــن اجلــدير ابلــ كر أنــ  -78

 .26/1/1118و يف 6142املنشور يف جريد  الوقائ  العراقية، العدد مل 1118و لسنة 5التعديل األو  رقم مل
تنــون ››علــ  أنــ   2992و لســنة 26رقــم مل/رابعــاًو مــن قــانون انضــباط مــوظف  الدولــة والقطــاع االشــرتاك  22تــن  املــاد  مل -79

العقوابت الي يفرضها الوزير أو رئيس الدائر  أو املوظف امل و  ابتة ابست ناء عقوابت التوبيخ وإنقـاص الراتـ  وتن يـل الدرجـة والفصـل 
 ‹‹.والع  

 أي عمــل أو قــرار حيظــر الــن  يف القــوانن علــ  حتصــن››علــ  أنــ   1115و مــن دســتور العــراع لســنة 211تــن  املــاد  مل -61
 ‹‹.إداري من الطعن
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إذ قــــررت عــــد  دســــتورية املــــاد   7/7/1121هــــا يف ومــــن تطبيقــــات احملنمــــة االحتاديــــة العليــــا حنم
››... ، فقـد جــاء يف قراراهــا و61مل1119لســنة  14/ ل ـاً/جو مــن قـانون تعــديل قـانون االنت ــاابت رقـم 2مل

و لسنة 14ل ا قررت احملنمة بعد  دستورية الفقر  ملجو من البند مل ل اًو من املاد  األوىل من القانون رقم مل
و مـن 11و و مل26لتعارضها م  املـاد  مل 1115و لسنة 24االنت اابت رقم مل قانون تعديل قانون 1119

وإشـعار السـلطة التشـريعية بتشـري  نـ  جديـد ينـون موافقـاً ألحنـا   1115دستور مجهورية العراع لعا  
و مــن الدسـتور ابعتبــار املقاعـد امل صصــة مــن النـوات للمنــون الصـابئ  املنــدائ  كافــة 11و و مل26املـاد  مل

  انت ابية واحد  عل  أن ال ميس ذلك اإلجراءات املت    النت اب أعضاء جملس النواب لعا  ضمن دائر 
 .و67مل‹‹1121

/رابعـــاًو مـــن 7عـــد  دســـتورية املـــاد  مل 26/4/1121وأعلنــت احملنمـــة االحتاديـــة العليـــا يف حنمهـــا يف 
  دســتورية الفقــر  قــررت احملنمــة احلنــم بعــد››... ، إذ جــاء يف قرارهــا و66مل1119لســنة  14القــانون رقــم 

لسـنة  24ملقانون تعـديل قـانون االنت ـاابت رقـم  1119لسنة  14و من القانون رقم 7ملرابعاًو من املاد  مل
و، علــ  أن ال رــل هــ ا احلنــم مبــا متب يف عمليــة توزيــ  املقاعــد الشــاغر  يف انت ــاب جملــس النــواب 1115
ــــــــة مــــــــن احملنمــــــــ 1121لســــــــنة  ــــــــاريخ بعــــــــد مــــــــا جــــــــرى تصــــــــدي  نتائجهــــــــا النهائي ــــــــا بت ــــــــة العلي ة االحتادي

 .و65مل‹‹2/4/1121
و من قانون 27املاد  ملعد  دستورية  11/21/1121وقضت احملنمة االحتادية العليا يف حنمها يف 

وبنــاًء علــ  مــا تقــد  وحيــ  ››، وقــد جــاء يف قرارهــا 1118و لســنة 14انت ـاابت جمــالس احملافظــات رقــم مل
و من قانون انت اابت جمالس 27الفقر  خامساً من املاد  مل ثبت من النصوص التشريعية املتقد  ذكرها أن

تتعــار  معهــا وختــرع مضــامينها لــ ا قــرر احلنــم بعــد  دســتوريتها  و64مل1118و لســنة 14احملافظــات رقــم مل
/ نيـاًو مـن قـانون احملنمـة االحتاديـة العليـا رقـم 6/أواًلو من الدستور واملـاد  مل97استناداً إىل أحنا  املاد  مل

                                                                                                                                            
ـــة العليـــا، رقـــم  -62 ـــة/6قـــرار احملنمـــة االحتادي ، يراجـــ : عـــالء صـــربي التميمـــ ، مصـــدر ســـاب ، 1/3/1113يف  1113/احتادي

 .67-62ص
  ـنح املنـو ت التاليـة حصـة››عل  أنـ   1119لسنة  14/ ل اً/جو من قانون تعديل قانون االنت اابت رقم 2تن  املاد  مل -61

ملكواتو حتتس  من املقاعد امل صصة حملافظتهم عل  أن  ال يؤثر ذلك عل  نسبت  يف حالة مشاركتهم يف القوائم الوطنيـة وكمـا يلـ :... 
 ‹‹.املنون الصابئ  املندائ  مقعد واحد يف  افظة بغداد -ج

، 7/7/1121يف  1121/احتاديــة/3، وقرارهــا رقــم 7/7/1121يف  1121/احتاديــة/4قــرار احملنمــة االحتاديــة العليــا، رقــم  -67
مــن منشــورات شــبنة املعلومــات العامليــة ملاإلنرتنــتو عــرب موقــ  احملنمــة االحتاديــة  26/4/1121يف  1121/احتاديــة/22وقرارهــا رقــم 

 ./http://www.iraqfsc.iqالعليا: 
 ـنح املقاعـد الشـاغر  للقـوائم ››علـ  أنـ   1119لسـنة  14ون االنت ـاابت رقـم /رابعـاًو مـن قـانون تعـديل قـان7تن  املـاد  مل -66

 ‹‹.الفائ   الي حصلت عل  عدد من املقاعد اس  ما حصلت علي  من األصوات
، مـــــن منشـــــورات شـــــبنة املعلومـــــات العامليـــــة 26/4/1121يف  1121/احتاديـــــة/21قـــــرار احملنمـــــة االحتاديـــــة العليـــــا، رقـــــم  -65

 ./http://www.iraqfsc.iqموق  احملنمة االحتادية العليا:  ملاإلنرتنتو عرب
 ـنح املقاعـد الشـاغر  ››علـ  أنـ   1118و لسنة 14/خامساًو من قانون انت اابت جمالس احملافظات رقم مل27تن  املاد  مل -64

عل  عدد من األصوات اس  نسبة ما حصلت علي  من املقاعـد السـتنما  عند وجودها للقوائم املفتوحة الفائ   الي حصلت عل  أ
 ‹‹.مجي  املقاعد امل صصة للدائر  االنت ابية

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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وإل ا  املدع  علي  إضافة لوظيفت  بتشـري  نـ  يـؤمن تطبيـ  أحنـا  املـواد الدسـتورية  1115 و لسنة71مل
 . و63مل‹‹املتقد  ذكرها...
 الخاتمة

 أواًل. النتائج:
أ. مينــن القــو  إنب احلنــم الصــادر بعــد  الدســتورية مــن احملنمــة الدســتورية يف ظــل القــانون األساســ  

و بعد تعديلها مبوج  قانون التعديل ال اين للقانون األساس  84/2ملومبوج  املاد   2915العراق  لسنة 
، ينــون لـ  أثــر مباشــر، علـ  أن تقــو  احلنومـة إبصــدار تشـري  ينفــل إزالــة 2967لسـنة  49العراقـ  رقــم 

و من قانون احملنمة الدستورية العليا رقم 4/2األضرار املتولد  عن تطبي  القانون امللغ . وقد رتبت املاد  مل
املؤقــت األثــر املباشــر ذاتــ  علــ  احلنــم الصــادر  2948الصــادر اســتناداً إىل دســتور  2949لســنة  289

بعد  الدستورية، إاّل أهنا م تلـ   احلنومـة إبصـدار تشـري  يضـمن تعـويا األفـراد الـ ين تضـرروا مـن تطبيـ  
 .2915لسنة و من القانون األساس  العراق  84/2القانون امل الف للدستور، كما فعلت املاد  مل

، وقــانون احملنمــة االحتاديــة العليــا رقــم 1116أمــا قــانون إدار  الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة لســنة 
مــا جــاءا خـالين مــن حتديــد النطـاع الــ م  لتنفيــ  احلنــم  1115لسـنة  71 الــ ي صــدر اسـتناداً إليــ ، فإهنب

جاء هو اآلخر خالياً من حتديد  1115سنة بعد  دستورية ن  تشريع . كما أن دستور مجهورية العراع ل
 النطاع ال م  لتنفي  احلنم بعد  الدستورية.

 فاحملنمـة املباشـر، ابألثـر أخ ت قد أهنا جند العليا االحتادية احملنمة تطبيقات استقراء خال  من. ب
 االســـتقرار يف املتم لـــة العامـــة املصـــلحة ومنهـــا معينـــة، اعتبـــارات نتيجـــة تقـــررجل إمنـــا األثـــر هـــ ا تقـــرر عنـــدما

 .القانوين األمن عل  احلفاظ مقتضيات م  القاعد  ه جل وتتف  كما القانوين،
ج. إنب أثر أحنا  القضاء الدستوري الصادر  بعد  دستورية ن  تشريع  مي ل  ـور االرتنـاز الـرئيس 

حتقيقـ  نظـا  احلنـم يف دولـة يف يباية احلقوع واحلرات العامة الـي تعـّد اهلـد  األسـاس الـ ي يسـع  إىل 
القانون. فالدور الرئيس الـ ي يؤديـ  القضـاء الدسـتوري مـن خـال  أحنامـ  بعـد  الدسـتورية، يعـّد ضـمانة 

 رئيسة وفّعالة ملراعا  املشرع للقواعد الدستورية النافلة للحقوع واحلرات العامة.
تشــريعات املتعلقـة ابحلقــوع واحلــرات أمـا القضــاء الدسـتوري يف العــراع، فـإنب أحنامــ  بعــد  دسـتورية ال

العامة تناد تنون  در ، وهـ ا إْن د ب علـ  شـ ء فإنـب  يـد  علـ  أن هـ ا القضـاء م يـؤد، دورجل املنشـود يف 
 يباية احلقوع واحلرات العامة ح  يف ظل الدساتري الي نصت عل  إنشاء قضاء دستوري مت ص .

                                                        
، يراجـ : جعفـر  صـر حسـن وفتحـ  اجلـواري، 11/21/1121يف  1121/احتاديـة/43قرار احملنمة االحتادية العليا، رقم  -63

 .36-31، ص1127توزي  منتبة صباث، بغداد، أحنا  وقرارات احملنمة االحتادية العليا، نشر و 
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 ثانيًا. التوصيات:
خبصــوص الرقابــة علــ  دســتورية  1115الــي احتواهــا دســتور مجهوريــة العــراع لســنة إنب حتليــل القواعــد 

ومشـروع  1115و لسـنة 71القوانن، ومراجعة النصوص الي تضمنها قانون احملنمة االحتادية العليا رقم مل
 نقرتث اآليت: 1115و لسنة 2قانون احملنمة، والنظا  الداخل  للمحنمة االحتادية العليا رقم مل

ن  صــراحًة يف الدســتور علــ  حتديــد األثــر الــ م  للحنــم الصــادر بعــد  الدســتورية مــن احملنمــة أ. الــ
االحتادية العليا، ملا لـ  مـن أتثـري علـ  صـحة العالقـات والتصـرفات القانونيـة الـي نشـات واسـتقرت يف ظـل 

ية القــوانن يف ظــل القــانون احملنــو  بعــد  دســتوريت ، وهــو مــا يتفــ  مــ  تقريــر الرقابــة القضــائية علــ  دســتور 
 .1115دستور مجهورية العراع لسنة 

ب. ضـــرور  الـــن  يف الدســـتور علـــ  التـــ ا  املشـــرع إبصـــدار قـــانون جديـــد أو تعـــديل الـــن  التشـــريع  
املقض  بعد  دستوريت  خال  مد  زمنية  دد  من اتريخ نشر احلنم الصادر بعد  الدستورية من احملنمة 

يتحق  ابلفعل ألحنـا  هـ جل احملنمـة احلجيـة املطلقـة واملل مـة جلميـ  سـلطات االحتادية العليا، وذلك ح  
 الدولة، ولتفادي حدوو أي فراغ تشريع  قد يهدد األمن القانوين للدولة.

ج. ضــرور  تبــ  املشــرع العراقــ  يف قــانون احملنمــة االحتاديــة العليــا لنظــا  مشــاب  لنظــا  هيــا  املفوضــن 
ورية العليا املصرية، يتم ل يف تشنيل جلنة من أعضاء احملنمة ختو  مباشر  بعا املتَب  أما  احملنمة الدست

ــــ   ــــ  ودراســــة كافــــة الو ئ ــــ  جتمي ــــدعوى الدســــتورية وحتضــــريها عــــن طري االختصاصــــات بصــــدد فحــــ  ال
واملســـتندات املتعلقـــة ابملوضـــوع، واهلـــد  مـــن ذلـــك هـــو ختفيـــف العـــ ء عـــن القضـــا  حـــ  يتفرغـــوا ملهمـــة 

 املنازعات املعروضة عليهم، جبان  املعاونة الفنية الي تقدمها ه جل اهليا . الفصل السري  يف
ـــا عنـــد حســـم  د. توحيـــد توصـــيف التصـــرفات القانونيـــة النهائيـــة الـــي تصـــدرها احملنمـــة االحتاديـــة العلي
الــدعوى، وهــل هــ  أحنــا  أ  قــرارات  ليتفــ  مــ  الدســتور منعــاً للجــد  والتاويــل، رغــم أن الدســتور قــد 

لصواب بلفظ القرارات وكان األصح أن يصطلح عليها ابألحنا ، ألنب القرارات إعدادية تت   يف جان  ا
مراحـــل ســـري الـــدعوى كمـــا أهنـــا ليســـت هنائيـــة ومينـــن للقاضـــ  العـــدو  عنهـــا، بينمـــا األحنـــا  هـــ  هنائيـــة 

 وحامسة ملوضوع الدعوى.
العليـــا يتضـــح أن هنـــاك قصـــوراً يف هــــ. مـــن خـــال  اســـتقراء غالبيـــة قـــرارات وأحنـــا  احملنمـــة االحتاديـــة 

التســبي  فيهــا، يف حــن أن للتســبي  أتيــة فائقــة ألنــ  وســيلة إقنــاع اخلصــو ، ومينــن مالحظــة هــ ا اخللــل 
 بوضوث من خال  إجراء مقارنة بينها وبن األحنا  الصادر  من  اكم األنظمة الدستورية املقارنة.

ة العليا، إذ يالحظ أن فيها إسرافاً غري مسوغ، فليس و. إعاد  النظر يف اختصاصات احملنمة االحتادي
مـــن املقبـــو  أن مـــبط احملنمـــة إىل مســـتوى  ـــاكم الدرجـــة األوىل يف القضـــائن العـــادي واإلداري وابلتـــايل 
تنازعهـا يف ممارسـة اختصاصـاما الـي حـددها القـانون، ومينـن معاجلتهـا مـن خـال  إسـقاط االختصاصـات 

 ا االختصاصات الي تناس  منانتها بوصفها أعل  هيا  قضائية يف الدولة.الدخيلة منها، ولتبق  هل
ز. م يــــن  قــــانون احملنمــــة االحتاديــــة العليــــا علــــ  جــــواز تعــــويا األضــــرار الــــي ترتشــــح عــــن القــــوانن 
واألنظمة امل الفة للدستور، وه ا ال يتف  م  مقتضيات العدالة الي أت  أن يفرتك ضرر من دون تعويا، 
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جي  أن يف ا  يف مطل  األحوا  ما م ينن  شئاً عن عمل مشـروع، وعلـ  هـ ا نـدعو املشـرع إىل  فالضرر
 إضافة نصوص إىل الدستور وقانون احملنمة تسمح بتعويا األضرار املشار إليها.

 المصادر والمراجع

 أواًل. الكتب العربية:
ة مقارنـــة، دار اجلامعـــة اجلديـــد  د. أشـــر  عبـــد القـــادر قنـــديل، الرقابـــة علـــ  دســـتورية القـــوانن دراســـ .2

 .1127للنشر، اإلسنندرية، 
الرقابة عل  الدستورية وضرور  ممارستها من قبل جملس دستوري، املؤسسة الوطنية د. جواد اهلنداوي،  .1

 .للتنمية والتطوير، عمان، بال اتريخ نشر
 .1121بريوت، د. جواد اهلنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، العار  للمطبوعات،  .7
ـــــــة، بغـــــــداد،  .6 حســـــــن  مـــــــد أبـــــــو الســـــــعود، مـــــــ كرات يف أصـــــــو  القـــــــانون، مطبعـــــــة الفـــــــيا األهلي

2961/2962. 
 .1115، 5دار النهضة العربية، القاهر ، طرم ي ط  الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، د.  .5
العـراع، دار نيبـور للطباعـة ساجد  مد ال امل ، مباد  القانون الدستوري والنظـا  الدسـتوري يف د.  .4

 .1126، 2والنشر والتوزي ، العراع، ط
موسـوعة ال قافـة د. غازي فيصل مهدي، احملنمة االحتادية العليـا ودورهـا يف ضـمان مبـدأ املشـروعية،  .3

 .1118القانونية، بغداد، 
، 1ط احلنـــم الصـــادر يف الـــدعوى الدســـتورية، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهر ، مـــود أيبـــد زكـــ ، د.  .8

1116/1115. 
 ثانيًا. األطاريح والرسائل الجامعية:

اختصاص احملنمة االحتادية العليا يف الرقابة عل  دستورية القوانن يف العراع  مد عباس  سن،  .2
 .1119دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراجل، كلية احلقوع، جامعة النهرين، 

يف تع ي  دولة القانون دراسة مقارنة، احلنم بعد  دستورية ن  تشريع  ودورجل مها  جت يونس،  .1
 .1114أطروحة دكتوراجل، كلية القانون، جامعة بغداد، 

رسالة ماجستري،  مهند ضياء عبد القادر اخل رج ، الفنر  القانونية السائد  يف الدساتري العراقية،  .7
 .1111كلية احلقوع، جامعة النهرين، 

 ثالثًا. البحوث واملقاالت:
العليا أو  نمة الضما ت الدستورية، ا  منشور يف جملة القضاء،  روبن بطاط، احملنمة .2

 .2976و، بغداد، آب/7العددمل
نظرات يف موضوع الرقابة القضائية عل  دستورية القوانن يف العراع سعد عبد اجلبار العلو ، د.  .1
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 .1115و، أيلو  26و، العدد مل8اجمللد مل
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 .2958و، 4و، السنةمل6املقارنة، ا  منشور يف جملة القضاء، العددمل
القاض  سام روضان املوسوي، األثر الرجع  ألحنا  القضاء الدستوري، مقا  منشور يف جريد   .5

 .12/2/1126و، الصادر يف 6762احلوار املتمدن، العددمل
االمتناع عن تنفي  األحنا  القضائية ملأحنا  احملنمة االحتادية العليا القاض  سام روضان املوسوي،  .4

 .6/22/1121و، الصادر يف 1479أمنوذجاًو، مقا  منشور يف جريد  املدى، العددمل
مي م حنظل شريف و د. عل  هادي عطية و عال رحيم كرغ، حجية قرارات احملنمة االحتادية د.  .3

حنا  الدستور والقضاء والفق ، ا  منشور يف جملة جامعة العليا عل  احملنمة نفسها يف ضوء أ
 .1127و، 3و، العددمل2األنبار للعلو  القانونية والسياسية، اجمللدمل

د. نوري لطيف، الرقابة عل  القوانن ويباية الشرعية الدستورية يف األقطار االشرتاكية والعراع، ا   .8
 .2937أيلو / -آب  -وز و،  18و، السنةمل7منشور يف جملة القضاء، العددمل
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 2915القانون األساس  العراق  لسنة  .2
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 خامسًا. الندوات واملؤتمرات:
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 .15/4/1118علمية عقدها قسم الدراسات القانونية يف بيت احلنمة، بغداد، بتاريخ 

 سادسًا. أحكام وقرارات املحاكم:
جعفر  صر حسن وفتح  اجلواري، أحنا  وقرارات احملنمـة االحتاديـة العليـا، نشـر وتوزيـ  منتبـة  .2

 .1127صباث، بغداد، 
عــالء صــربي التميمــ ، قــرارات وآراء احملنمــة االحتاديــة العليــا، نشــر وتوزيــ  منتبــة صــباث، بغــداد،  .1
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 المشروعات االقتصادية الدولية المشتركة والتحكي  فيها

International Joint ventures economic and arbitration 

where 

  L. Dr. Ghassan O. M. AL-Ma'amori(1)غسان عبيد محمد المعموري .م.د

 الملخص 

حتاو  العديد من الدو  البح  عن الوسائل القانونية واالقتصـادية حلـل املشـاكل الـي تعـاين منهـا مـن 
خال  اجياد تشريعات او منـاذج للعقـود بينهـا وبـن القطـاع اخلـاص احمللـ  واالجنـي ومـن هـ جل النمـاذج هـو 

خلـــاص االجنـــي وهـــو مـــا منـــوذج املشـــروع املشـــرتك الـــ ي يـــدخل فيـــ  القطـــاع العـــا  او الدولـــة مـــ  الطـــر  اا
تناولناجل يف ه ا البح  وذلك من خال  ما يسم  ابملشروع املشرتك ومن ضمن بنود عقود ه ا النوع من 
املشـــاري  النبـــري  واملهمـــة اجتهـــت اراد  االطـــرا  علـــ  اختيـــار التحنـــيم لينـــون الوســـيلة االساســـية واهلامـــة 

املهمـــة والـــي اجتهـــت اراد  االطـــرا  علـــ  اختيـــار لتســـوية املنازعـــات بـــن االطـــرا  يف املشـــاري  النبـــري  و 
املراك  التحنيمية امل تصة د التحنيم لينون الوسيلة االساسية واهلامة لتسوية املنازعات بن االطرا  وتع

ه  اجلهة الي تنظر منازعات ه جل العقود وقد قامت معظم الدو  العربية بتشري  قـانون خـاص ابلتحنـيم 
اعد عل  منو وج ب الشركات العاملية النربى للتعاقد معها بصـيغة االسـت مار او التجاري الدويل ال ي س

املشاركة وقد استعرضنا من خال  البح  عل  تطبيقـات عمليـة الحنـا  حتنيميـة للمشـاري  املشـرتكة مـن 
خــال  بعــا احنــا  التحنــيم الــي نظرمــا املراكــ  امل تصــة ابلتحنــيم وقــد توصــلنا مــن خــال  البحــ  اىل 

 .من النتائ  والتوصيات اهلامةعدد 
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Abstract 
many countries Find legal and economic means to resolve the problems 

of the through the creation of legislation or models for contracts between 

them and the local and foreign private sector and from these models is a 

joint venture in which it enters the public sector model or the state with the 

private foreign party in this research - through the so-called joint venture it 

is under the terms of this type of project contracts Of large and important 

projects headed will of the parties to choose arbitration as a means of 

basic and important for the settlement of disputes between the parties and 

are considered centers of arbitration competent is the entity that consider 

disputes these contracts has most Arab countries legislation a law on 

international commercial arbitration that has helped growth and attract 

major international companies to contract with them investment formula or 

has a participation We were offered through a search on the arbitration 

provisions of joint ventures some provisions of the arbitration considered 

by the competent arbitration centers, practical applications we have to 

search through a number of important findings and recommendations. 

 المقدمة

 :واهميته اوال:عنوان موضوع البحث
السياســية بــن الــدو  املتقدمــة الســيما االوروبيــة منهــا كربيطانيــا وفرنســا والــوالات لقــد كــان للعالقــات 

قات االقتصادية بينها وبن البلدان االخ   ابلنمـو اذ كـان هليمنـة اليف تطور الع كبري    املتحد  االمرينية اثر  
يف ه جل العالقات طيلة القرن املاض  السيما يف  واضح   الدو  الغربية عل  ريوس االموا  واخلرب  الفنية اثر  

نصف  االو  لنن بعد ان حصلت الـدو  االخـ   ابلنمـو شـيئا مـن االسـتقال  والـتحنم مبواردهـا الطبيعيـة 
القاضــيان بسـيطر  الـدو  املنتجـة لل ــروات  2817و 2811السـيما بعـد صـدور قــراري االمـم املتحـد  رقـم 

اال ان االمر م ينت  اىل ه ا احلد بل تراكمت ثروات كبري  لدى الدو  –ا الطبيعية وبسياد  هلا عل  موارده
االخ   ابلنمـو حاولـت مـن خالهلـا تسـري  عمليـة التنميـة املسـتدامة ولنـن م تنـن مجيـ  هـ جل الـدو  مبن لـة 

مـن اقتصادية واحد  اذ بينها دوال الزالت  دود  املوارد م  منو سـناين هائـل حاولـت اجيـاد صـي  قانونيـة 
شاهنا تع ي  التعاون بينها وبن الشركات االجنبية النربى الي  لك راس املا  واخلرب  الفنية عل  حد سواء 
مــ  بقــاء حاجــة هلــ جل الــدو  اىل اســترياد ريوس االمــوا  مــن خــال  اجيــاد صــي  قانونيــة تــتالء  واوضــاعها 

الصــي  القانونيـة الــي ابتــدعتها احلاجــة  السياسـية والقانونيــة والعلميــة واالقتصـادية علــ  حــد ســواء ومـن بــن
هــ  صـــيغة املشـــروع االقتصــادي املشـــرتك الـــ ي تشـــعر الــدو  االخـــ   ابلنمـــو اهنــا وســـيلة قانونيـــة سياســـية 
اقتصادية من شاهنا ان حتق  هلا اهدافها يف التنمية املستدامة ذلك من خال  قوانن االست مارات االجنبية 

ي  قــوانن خاصــة مبشــاركة اجلهــات احلنوميــة للقطــاع اخلــاص االجنــي لتلبيــة او االتفاقيــات ال نائيــة او تشــر 
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متطلباما وم يقف االمر عند ه ا احلد بل تعداجل ايضـا اىل اجيـاد السـبل القانونيـة الالزمـة لتسـوية منازعـات 
 ه ا النوع من املشاري  فنان التحنيم هو الوسيلة االهم واالبرز.

 ثانيا:سبب اختيار البحث:
مت اختيار ه ا العنوان اعتقادا منـا  تيتـ  علـ  املسـتوين العلمـ  والعملـ  اميـا  منـا ااجـة العـراع لقد 

لتحقي  التنمية املستدامة من خال  نظا  املشاركة م  القطاع اخلاص االجني السيما وان البا التحتية يف 
بها االعتماد عل  مصدر رئيس  يف العراع واالقتصاد العراق  يعاين من اختالالت هينلية خطري  جدا سب

 ويــل االنفــاع العــا  وهــو الــنفط الــ ي اُنفضــت اســعارجل بشــنل حــاد وخطــري ممــا اثــر بشــنل مباشــر علــ  
مجي  مفاصل احليا  السيما اخلدمية منها،اضافة اىل افتقـار املنتبـة القانونيـة اىل هنـ ا نـوع مـن الدراسـات 

 قد دفعنا للبح  في .
 ثالثا:مشكلة البحث 

مـا اشــر  يف اعـالجل ان احلاجــة لتحقيـ  التنميــة املسـتدامة تســتل   ادوات قانونيـة الزمــة ويقـو  البحــ  ك
عل  مشـنلتن رئيسـيتن تـا هـل ان املشـاركة مـ  القطـاع اخلـاص االجنـي حتقـ  االغـرا  االقتصـادية وما 

االجنـي هيـات الوسـائل  ه  االشنا  املتنوعة ل  واملشنلة ال انية ه  هل ان الـدو  املشـاركة مـ  الطـر 
القانونية الالزمة لتسوية املنازعات الي ت ور بينها وبن الطر  املشارك ذلك من خال  تنازهلا عن سيادما 
والقبو  ابلتحنيم كوسيلة لتسوية املنازعات وما هو موقفها اي الدو  املشاركة مـن هـ جل الوسـيلة وهـ ا مـا 

 سنراجل يف ه ا البح .
لنـا البحـ  مبــنه  نظـري حتليلـ  وعملـ  تطبيقــ  مـن خـال  االشــار  اىل االدوات منهجيـة البح :تناو 

القانونية هل ا النمط من العقود واالشار  اىل منـاذج مـن احنـا  التحنـيم يف عقـود مشـاركة ومـدى فعاليتهـا 
 يف تسوية ه جل املنازعات.

 خطة البحث:رابعًا: 
د مفهــــو  املشــــروع الــــدويل املشــــرتك واشــــنال  تناولنــــا يف هــــ ا البحــــ  مبح ــــن االو  منهمــــا اىل حتديــــ

الرئيســية ذلــك مببحــ  او  ب الثــة مطالــ  االو  منهــا لتحديــد تعريفــ  وال ــاين منهــا لبيــان مــا مييــ  املشــروع 
الدويل املشرتك عن املشروع متعدد اجلنسيات اما املطلـ  ال الـ  فقـد خصصـناجل ألتيـة ومـ اا املشـروعات 

 الدولية املشرتكة.
  ال ــاين فقــد خصصــناجل للتحنــيم ابملشــروعات الدوليــة املشــرتكة ذلــك مبطلبــن االو  منهمــا امــا املبحــ

قـف التشـريعات العربيـة منـ  امـا ال الـ  فقـد عرضـنا جلملـة مـن و ز صـورجل ومر لتعريف التحنيم وال ـاين اىل ابـ
االشـار  اىل املبـاد  النماذج التحنيمية يف املشروعات الدولية املشـرتكة والـي تبـن اتيـة التحنـيم فيهـا مـ  

 الي است لصناها من ه جل النماذج.
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 مفهوم المشروعات الدولية المشتركةالمبحث االول: 

ان مقتضـ  البحــ  يقتضــ  حتديــد مفهومـً  حتديــداً دقيقــاً مييــ جل عمــا قـد يشــتب  بــ  مــن مصــطلحات او 
االقتصــادي املشـرتك بطــر  مفـاهيم او مضـامن اخــرى، فانـ  يتعـن علينــا ان ُنـ  تعــر  املشـروع الـدويل 

مـــن احلـــدي  ح منيـــ جل عـــن املشـــروع متعـــدد اجلنســـية واخـــرياً نبـــن اتيـــة ومـــ اا املشـــروعات الدوليـــة املشـــرتكة 
وسنحاو  يف ه ا املبح  القاء الضوء عل  التعريف ابملشـروع الـدويل املشـرتك يف مطلـ  او  و ييـ جل عمـا 

تتيحـ  لنـا املصـادر املعنيـة العربيـة واالجنبيـة علـ  حـد سـواء يشتب  ب  من اوضاع قانونيـة يف مطلـ   ن مبـا 
 ويف ضوء اراء الفق  والقضاء والتشري  القانوين واالقتصادي وعن اتيت  يف مطل   ل .

 (6)املطلب االول: تعريف املشروعات الدولية املشرتكة
ولـــدت فنــر  املشـــروع  وقــداملشــروع مبعنــاجل العـــا  عبــار  عـــن عمليــة ربــط وتنظـــيم بــن النشـــاط البشــري 

venture  مــن الفنــر القــانوين االمرينــ ، بســب  كونــ  فنــرا برامجاتيــا، يتــاثر يف حتديــدجل لألنظمــة القانونيــة
امل تلفة ابلواق  التجريي والعلم  دون اللجـوء اىل الفلسـفات القانونيـة وراء الظـواهر امل تلفـة، لـ لك فقـد 

بفنر  املشروع كواقـ  اقتصـادي يـدخل يف اطـار الواقـ  القـانوين، فاسـت د  فنـر   و7ملأتثر القضاء االمرين 
venture   يف مقابــل فنــرenterprise  مبفهومــ  االقتصــادي، واقــا  هــ جل الفنــر  علــ  اســاس فنــر  اــاطر

او مشـروع ويـدخل يف دائـر  العالقـات االقتصـادية ventureالنشاط. فنل نشاط ل  ااطر اقتصـادية يعتـرب
 .و6ملموا  عن طري  التنظيم واالدار  الفنية من اجل حتقي  اهدا  اقتصادية  دد واال

ظــاهر  اقتصــادية قانونيــة هلــا مصــدر اتررــ ، وقــد قــا  بنيانــ  علــ   joint ventureواملشــروع املشــرتك 
 اســاس فنــر  التعــاون بــن املشــروعات الــي هلــا نشــاط خــارج  او داخلــ  متنامــل احيــا ً ومتشــاب  احيــا ً 

ـــ  joint ventureاخــرى. وان النشــاط اخلــارج  والــداخل  املشــرتك بــن املشــروعات لــ  اــاطر  فاصــبح الـ
فضاًل عن ان  وسيلة للتعاون املشرتك بن املشـروعات، ووسـيلة فنيـة لتوزيـ  اـاطر االسـت مار الـ ي تشـارك 

قيقاً لنل ه جل االغرا  قا  نظا  يف تنفي جل. وللحد من املنافسة بينها يف االسواع اخلارجية والداخلية. وحت
ـــ مــن الناحيــة القانونيــة كنظــا  جديــد. فهــو بنيــان قــانوين لــ  اهــدا  اقتصــادية  ــدد .  joint ventureالــ

 .و5مليسع  الشركاء القائمون علي  ابالستفاد  من التشريعات الوضعية
                                                        

ـــة املشـــرتكة، جملـــس الوحـــد  -1 ـــة املشـــرتكة، نـــدو  املشـــروعات العربي ـــراهيم شـــحات : الصـــي  امل تلفـــة إلنشـــاء املشـــروعات العربي  اب
 و2986،ديسمرب 28-26االقتصادية العربية مل

ـــة املشـــرتكة، جملـــس الوحـــد  -7 ـــة املشـــرتكة، نـــدو  املشـــروعات العربي ـــراهيم شـــحات : الصـــي  امل تلفـــة إلنشـــاء املشـــروعات العربي  اب
 .و2986،ديسمرب 28-26االقتصادية العربية مل

 حظيت فنر  املشروع  تية مت ايد  من جان  الفق  القانوين ما بن مؤيد لوجودها القانوين املستقل بغا النظر عن شنلها -6
 ،وأن  جمرد جمموعة عالقات قانونية بن عناصرجل حتنمها القواعد العامة ،وبن رافا لفنر  االستقال  للمشروع ،القانوين
 وضوع ابملناقشة ه :واهم املراج  الي تناولت ه ا امل 

 .اجل ء االو  2941 ،الطبعة الرابعة ،الوسيط يف القانون التجاري املصري :د.  سن شفي 
 .2981وطبعة  2938طبعة  ،اجل ء االو  ،القانون التجاري :د.  مود مسري الشرقاوي

G.Ripert: Aspects juridiques de capitalism modern.L.G.D.J.(1951) 2e.ed.p.265-278. 
CAPITANT.T.3: Rapport de M.P.Durand et discutionsur la nation juirdique de I enterprise 

(1947)  
 .77ص .املرج  الساب  .املشروع :شاهن د.  مد شوق  -5
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عن  joint ventureالــعموماً حو  البح  عن معيار لتميي   و4ملوتعددت اجتهادات الفقهاء والقضاء
الــــي تنظمهــــا القــــوانن الوضــــعية. وت بــــت هلــــا  associationsغــــريجل مــــن جمموعــــات االمــــوا  او االشــــ اص 

الش صية االعتبارية مبقتض  ن  يف القانون، كالشركات التجارية واملدنية واجلمعيات واملؤسسات. وكـان 
كة، هـــو وجـــود نيـــ  للمشـــاركة او عـــد  وجودهـــا يف والشـــر  joint ventureاملعيـــار الســـائد للتمييـــ  بـــن الــــــــ

اجملموع، للنظر الي  كشنل من اشنا  الشركة او عد  اعتبارجل كـ لك، فـإذا تـوفرت نيـة املشـاركة يف اتفـاع 
املشــروع املشــرتك كــان شــركة، وجيــري البحــ  بعــد ذلــك عــن نوعهــا مــن بــن انــواع الشــركات الــي نظمهــا 

 .و3ملالقانون
وان كــان يعـرب عـن جمموعــة مـن اشـ اص او امــوا   joint ventureملشـاركة فــإن الــــــواذا م تتـوافر نيـة ا

فإن  ال يعترب م  ذلك شركة. ويظل مي ل نظاماً تعاقداً خاصـاً تقـو  االلت امـات املتبادلـة بـن الشـركات فيـ  
غـر  عل  اساس ان  تنظيم مـايل واداري خـاص تتجمـ  فيـ  االشـ اص واالمـوا  بطريقـة خاصـة لتحقيـ  

 .و8ملاقتصادي مشرتك دون ان ينون ل  استقال  قانوين او اداري او مايل
ـــــ ــــة املشــــرتكةو يف هــــ جل الدراســــة  International Joint Ventureونعــــ  ابلـــ ملاملشــــروعات الدولي

وهو منط .و9ملاملشروعات ذات الطاب  الدويل، وه  عبار  عن شنل من اشنا  التعاون االقتصادي الدويل
                                                        

6- BAPTSTA, et BARTHEZ: Les associations d' enterprises joint venture. (1986). P. 14et seq. 
 نل القـانوين للشـركة عـدداً مـن البـدائل يف هـ ا الشـان، فالـدو  الـيشـينون اما  طرفا الشركة املشرتكة عند اختيار العاد  ما  -3

 English Legalوتلك الي ترج  ج ور نظمها القانونية لنظـا  القـانون االننليـ ي  Civil Law Systemأتخ  بنظا  القانون املدين 
System شنا  القانونية التاليةغالباً ما تتيح للشركات اال:  

Joint stock Corporation ; Soeieteanonyme. الشركة املساتة 
Limited Liability Company ; Societe en Commandite Simple.  الشركة ذات املسؤولية احملدود 

املتبنيـــ  للنظـــا  القـــانوين يف الـــدو   Privet company، الشـــركة اخلاصـــة ،والـــي تتشـــاب  معهـــا اىل حـــد كبـــري الشـــنل املســـم  
 .االننلي ي

Limited Partnership ; Societe en Commandite Simple.  وشركة التوسيط البسيطة 
Limited Partnership with shares ; Societe en Commandite Par action. وشركة التوصية ابالسهم 
General Partnership ; Seciete en non colletif. تضامنوشركة ال  

 ،فعلـ  سـبيل امل ـا  .بيد ان بعا الدو  قد حتدد اشـنااًل قانونيـة معينـة للمشـروعات االسـت مارية الـي يسـاهم اجانـ  يف رأمساهلـا
يف  اال اســت ناءً  ،حتظــر علــ  االجانــ  االشــرتاك يف الشــركات املســاتة 2941لســنة  25و مــن قــانون الشــركات النــويي رقــم 48املــاد  مل

ت التامن اذا دعت احلاجة اىل است مار رأس ما  اجني او خـرب  اجنبيـة بشـرط ان ال تقـل نسـبة رأس مـا  النـويتين غري البنوك وشركا
وهــو مــا جيعــل  .ويشــرتط احلصــو  علــ  تــرخي  بــ لك مــن الــدائر  احلنوميــة امل تصــة ،% مــن رأس مــا  الشــركة52مــن الشــركاء عــن 

و من قانون است مار 16-17كما ان املادتن مل  .الدولية املشرتكة يف دولة النويتشنل الشركة املساتة صيغة غري عملية للمشروعات 
ة رأس املا  العري واالجني تشريان فقط اىل شنل الشركة املساتة والشركة ذات املسؤولية احملدود  ابلنسبة للمشروعات الدولية املشرتك

 .يف مصر وفقاً ألحنا  ه ا القانونالي تنشا 
مارســة العمليــة ان شــنل الشــركة املســاتة هــو انســ  االشــنا  القانونيــة للمشــروعات االنتاجيــة النبــري  احلجــم الــي وقــد اثبتــت امل

االصو و بينما شنل الشركة ذات املسؤولية احملـدد  او الشـركة اخلاصـة يف النظـا   أتخ  صيغة املشروع الدويل املشرتك يف رأس املا  مليف
 .  مالئمة للمشروعات الدولية املشرتكة يف رأس املا  ذات احلجم املتواض القانون االننلي ي اك ر االشنا

 .11-28ص ،املرج  الساب  ،اتفاع املشروع الدويل املشرتك :د. عصا  بسيم :انظر
 .73ص ،املرج  الساب  : مد شوق  شاهن -8
 ميســر ، اىل تنســي  بــن السياســات االقتصــاديةيتــدرج التعــاون االقتصــادي الــدويل مــن جمــرد املبــادالت التجاريــة وفقــاً لشــروط  -9
ح انشــاء املشــروعات الدوليــة الــي تعتــرب مرحلــة متطــور  مــن التعــاون  ،اىل عمليــة التحويــل واالقــرتا  او املســاتة يف رأس املــا  ،الوطنيــة

 :يل انظروخطو  متقدمة يف سبيل التنامل االقتصادي مل يد من التفاصيل حو  احنا  التعاون الدو  ،االقتصادي
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ســـت مارات الدوليــة، ح هـــو طــور جديــد للشـــركات التجاريــة علـــ  مســتوى دويل، اىل جانـــ  مــن امنــاط اال
امنانية اعتبار بعضها قري  الشب  مـن املنظمـات الدوليـة املت صصـة، فضـاًل عـن ان بعضـها مينـن وصـف  

 ابملرف  العا  الدويل، حن تقو  عل  تيسري مرف  عا  مشرتك بن اك ر من دولة.
املشــرتكة " عــاد  لتحقيــ  مصــاحل مشــرتكة بــن دولتــن او اك ــر، او اطــرا  ينتمــون وتنشــا املشــروعات 

ألك ر من دولة تتم ل يف استغال  اقتصادي او ادار  مرف  مشرتك يعود ابلنف  علـ  االطـرا  يف املشـروع 
يـة. ودوهلم. وه جل املشروعات املشرتكة اسـلوب متقـد  للتعـاون الـدويل وصـيغة متطـور  لالسـت مارات االجنب

واحيا ً تفر  وجودها كاحد احللو  الضرورية لبعا املشاكل الناشئة عن استغال  املراف  العامة املشرتكة 
 .و21ملبن دولتن او اك ر

وي ه  البعا ان  قد شاع يف دوائر االعما  ويف الفنر القانوين الدويل استعما  اصطالث "املشروع 
 تن: الدويل املشرتك " للتعبري عن ظاهرتن مستقل

املشروعات الي يساهم يف انشائها اك ر من دولة، بغر  القيا  بنشاط است ماري تعـود  االوىل:و  لها
فوائــدجل علــ  الشــركاء، ويتطلــ  يف العــاد  اســت ماراً طويــل االجــل، عــالو  علــ  تنظــيم مســتمر يتعــدى جمــرد 

ن جانــ  رســم سياســة عامــة او التنســي  بــن سياســات متباينــة اىل املمارســة الفعليــة والتشــغيلية للنشــاط مــ
 هيئة هلا كيان مستقل عن الدولة االطرا .

املشروعات الي تتنون نتيجة التفاع طر   ل  او اك ر عا  او خاص، وطر  اجني  ال انية: وتضم
او اك ــر، ينــون يف العــاد  شــ    يشــرتك مبقتضــاجل الطرفــان يف أتســيس مشــروع يف اقلــيم الطــر  االو  او 

 .و22ملالطر  ال اين خدمات االدار  والتوزي  وما اليهاتنون امللنية للطر  االو  ويتوىل 
والغال  ان تنون احلنومات طرفاً يف املشروع املشرتك، ألن  أنس  الصي  للنهو  ابملشروعات الـي 
ال يتصور قيامها اال بتعاون حنومتن او اك ر كاسـت مار ميـاجل هنـر مشـرتك بينهمـا او انشـاء خـط حديـدي 

الصيغة اقدر من غريها عل  حتقي  التنامل االقتصادي الدويل وه  ايضاً اقـدر  ررتع اقاليمها واآلن ه جل

                                                                                                                                            
وفي  يعر  سيادت  لدراسة أتصيلية لالطار  .عام النت  ،احنا  التعاون الدويل يف جما  التنمية االقتصادية :د. عبد الواحد الفار

التنــتالت  والسياسـات النقديــة وكـ لك ،والتبـاد  التجــاري ،القـانوين الـ ي حينــم العالقـات الدوليــة يف جمـا   ويــل املشـروعات االمنائيــة
 .تصادية م  االشار  اىل اجلهود الدولية املب ولة لتعديل ه ا االطار واقامة نظا  اقتصادي دويل جديداالق

 .21ص ،املرج  الساب  :حاز  مجعة انظر: -21
 يالحظ ان هناك اعرتاضات عل  وصف املشروعات املشرتكة الي   لها ه جل الظاهر  ال انية " ابلدولية" انظر يف ذلك: -22

 .3ص ،املرج  الساب  ،املشروعات االقتصادية الدولية :شحات د. ابراهيم 
 :املشروعات املشرتكة اىل نوعن -ك لك  -ويقسم البعا
وه  صور  ادت الضرورات  non corporate Joint Ventureه  املشروع املشرتك ذو الطاب  العقدي البحت  :الصور  االوىل

 العملية اىل فرضها وتشنيلها.
  صــور املشــروع املشــرتك العقــدي ابخــتال  القطاعــات االقتصــادية حيــ  تــوىل العمــل تطويــ  هــ ا النظــا  وهــو مــا يفســر اخــتال

فظهــر املشــروع املشــرتك يف شــنل  التقليــدي يف قطــاع البــرتو  واختــ  شــنل نقــاابت  ،القــانوين اســ  االحتياجــات اخلاصــة بنــل قطــاع
 التشييد وعقود التعاون الصناع  يف ميدان االست مار الصناع .يو  يف قطاع تالبنوك يف القطاع املصريف والنونسور 

 .اما الصور  ال انية الي يت  ها املشروع املشرتك ه  صور  املشروع املشرتك ال ي يؤدي اىل انشاء شركة
 .289ص ،1112 ،دار الفنر اجلامع  ،العقود املربمة بن الدو  واالش اص االجنبية :انظر: د. حفيظة احلداد
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مـن احلصـو  علـ  ريوس االمـوا  االجنبيـة او التننلوجيـا  –وال سيما الناميـة  –الصي  عل   نن الدو  
 الالزمة لتنفي  املشروعات  ا.

حلنومات او يشرتط اشرتاك حد ادىن وك رياً ما يقصر اتفاع انشاء املشروع املشرتك االسها  في  عل  ا
 .و21ملمنها، او حيدد عدداً او نوعية االش اص الطبيعية او االعتبارية اخلاصة

وقد عر  االستاذ الدكتور ابراهيم شحات   هنا: " تلك املشروعات الي تشرتك يف انشـائها دولتـان او 
اك ر بقصد ممارسة نشـاط اقتصـادي يعـود ابلنفـ  علـ  مجيـ  الشـركاء وحيتـاج يف العـاد  اىل اسـت مار طويـل 

سياســات متباينــة بــل االجــل وتنظــيم مســتمر ال يقتصــر االمــر فيــ  علــ  رســم سياســة عامــة او تنســي  بــن 
يتعدى ذلك اىل املمارسة الفعلية والتشغيلية للنشاط عن طري  هيئة هلا كيان مستقل عن الدو  االطرا ، 

علـ  اخـتال  مـ اهبها االقتصـادية  -ان" الـدو   يـل -واـ  –ويرى االستاذ الدكتور عبـد الواحـد الفـار 
ة املشرتكة " يف جما  التعاون الدويل االقتصادي، اىل تبا ه ا االسلوب" املشروعات الدولي -واالجتماعية

ســـواء جـــاءت املشـــاركة يف شـــنل شـــركة وطنيـــة ذات نظـــا  دويل او يف شـــنل شـــركة دوليـــة، او يف شـــنل 
مؤسســة عامــة دوليــة، او يف شــنل آخــر تــرى االطــرا  املتعاقــد  جــدواجل، فإنــ  جيمــ  بــن هــ جل االشــنا  

ء مــن حيــ  تنوينهــا او مــن حيــ  بنائهــا التنظيمــ  او مــن مجيعهــا اهنــا ال ختضــ  ألي قــانون داخلــ  ســوا
حي  تسيريها، اال يف حدود است نائية خاصـة يف حالـة مـا اذا تبنـت االطـرا  صـيغة الشـركة الوطنيـة ذات 
النظا  الدويل او شب  الدويل، وفيما عدا ذلك فإن القواعـد الـي حتنـم هـ جل املشـروعات هـ  تلـك القواعـد 

اهد  املنشئة هلا، وتستطي  الدو  من خال  ه جل املعاهدات ان تض  ما تشاء مـن املنصوص عليها يف املع
قواعد لتحنم سري ه جل املشروعات سواء من حيـ  املـدى الـ ي يتمتـ  فيـ  املشـروع ابلش صـية القانونيـة 

القـانوين او من حي  احلصا ت وامل اا الي يتمت   ا املشروع يف اقاليم الدولة االعضاء او ابلنسبة للنظا  
.ولنا وقفة اما  ما تقد  من تعاريف اذ و27ملللعاملن ب ، او ما اىل ذلك من املسائل الي حيتمل ان تواجه 

اهنما ينظران اىل املشروع الدويل املشرتك عل  ان  اتفاع بن دولتـن وهـ ا جانـ  مـن الواقـ  غـري ان الواقـ  
ركات القطــاع اخلــاص وتتمتــ  ابلنيــان القــانوين العملـ  قــد اثبــت امنانيــة ان تتعاقــد دولــة مــ  شــركة مــن شــ

الالز  ال ي يؤهلها لالضطالع  ن ا منط من املشاري  النربى وهنا ننون اما  منـط مـن امنـاط العالقـات 
الدولية اخلاصـة اذ يـرب  عقـد املشـروع املشـرتك بـن هيئـة   ـل الدولـة وطـر  اجنـي خـاص ومـن املمارسـات 

ن  االملانية م  وزار  النهرابء املصـرية علـ  بنـاء واسـتغال   طـات للنهـرابء التطبيقية هو تعاقد شركة سيم
 و26مل.1124بقيمة ت يد عل  عشر  مليارات دوالر يبدأ التنفي  يف مطل  عا  

لسـنة  27اما ابلنسبة للعراع فقـد جـاء يف االسـباب املوجبـة لقـانون االسـت مار االجنـي يف العـراع رقـم 
 وتعديالت . 1114

                                                        
 ،مطبعـــــة جامعــــة القـــــاهر  والنتـــــاب اجلـــــامع  ،املشـــــروع ذو القوميــــات املتعـــــدد  مـــــن الناحيــــة القانونيـــــة :شـــــفي  د.  ســــن -21
 .76ص،2938
 .85ص ،املرج  الساب  ،احنا  التعاون الدويل يف جما  التنمية االقتصادية ،. عبدالواحد الفارانظر: د -27
 15/21/1125اتريخ ال ار   ،Elaph.comعل  موق  ايال  االخباري  اخلرب منشور -26



 

 االقرصادية الد لية املشرتكة  الرحكيم في ااملشر عات  

612 

دف  عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطويرها وجلـ  اخلـربات التقنيـة والعلميـة وتنميـة من اجل 
املوارد البشرية وإجياد فرص عمل للعراقين بتشـجي  االسـت مارات ودعـم عمليـة أتسـيس مشـاري  االسـت مار 

إلعفــــاءات هلــــ جل يف العــــراع وتوســــيعها وتطويرهــــا علــــ  اتلــــف األصــــعد  االقتصــــادية ومــــنح االمتيــــازات وا
 املشاري ، شرع ه ا القانون.

من أجل تسهيل وتنظيم العمل يف اهليئة الوطنيـة لالسـت مار وخلـ  منـاخ مفشـج  لالسـت مار يف العـراع 
اإلسنان وإزالة املعوقات القانونية الي تعرت  سبيل  مما ينعنس إجيااب عل  تسري  عملية  خاصة يف قطاع

ويتضح لنا من الن  اعالجل ان املشرع  و25ملعمار يف العراع شفرع ه ا القانونوالتنمية االقتصادية وإعاد  األ
العراق  حياو  اجياد بيئة است مارية مالئمة لغر  حتقيـ  التنميـة املسـتدامة مـن خـال  املشـاركة بـن القطـاع 

انون خاص لنن أنمل من  اضافة اىل ما تقد  ان يشرع بتشري  ق اً او وطني اً اخلاص بغا النظر كون  اجنبي
بتنظيم مشاركة القطاع اخلـاص يف مشـروعات البنيـة االساسـية واخلـدمات واملرافـ  العامـة كمـا هـو احلـا  يف 

لينـون  ظمـا واتصـا بنـوع معـن مـن  1121و لسـنة 43مجهورية مصر العربية الي شـرعت القـانون رقـم مل
 و24ملاملشاري  اهلامة.

ة ابملعا الصحيح من  حية اصحاب رأس املا  او املشروعات الدوليمن كل ما تقد  يظهر لنا شنل 
مــن  حيــة انتمائهــا واملصــاحل الــي تبتغــ  حتقيقهــا او مــن  حيــة طبيعيــة النشــاط الــ ي  ارســ  بــل وك ــرياً مــا 
يلحـــ  وصـــف"الدولية" ابلوجـــود القـــانوين للمشـــروع وان اقتضـــت اعتبـــارات املالئمـــة العمليـــة احيـــا ً ربـــط 

انونية بدولة طر  عن طري  منح  جنسيتها او اخضاع  بصور  احتياطيـة لنظامهـا املشروع من الناحية الق
وان كـــان يفـــرتع عـــن املشـــروعات  Joint Ventureوجتـــدر االشـــار  اىل ان املشـــروع الـــدويل .و23ملالقـــانوين

و، فنظــــا  B.O.Tاملشــــرتكة املمولــــة عــــن طريــــ  القطــــاع اخلــــاص يف مشــــروعات البنيــــة االساســــية للدولــــة مل
يقـو  علـ  اسـت دا  التمويـل مـن القطـاع اخلـاص إلنشـاء  Build. Operate. Transferو ـ B.O.Tالــمل

املشـروعات العامــة.لنن مـؤخرا وكمــا اشــر  يف اعـالجل ان تشــريعات االســت مار يف معظـم الــدو  اشــارت اىل 
ينــة امنانيــة ان تنــون هنــاك مشــاركة بــن القطــاعن العــا  واخلــاص واملســت مر الــوط  واالجنــي بنســ  مع

 العراع اذ نصت عل :أ من قانون االست مار االجني يف -77وحس  نصوص القوانن ومنها ن  املاد  
 تلط والقطاع اخلاص القائمـة والعاملـة وبطلـ   - أ

ف
تسري أحنا  ه ا القانون عل  مشاري  القطاع امل

 من إدارما وموافقة اهليئة دون أثر رجع .
عاقد عل  أتهيلها أو تشغيلها م  القطاع اخلاص وامل تلط بنافة تشمل مشاري  القطاع العا  املت -ب

املــ اا والتســهيالت والضــما ت الــوارد  يف القــانون ويســري ذلــك علــ  املشــاري  الــي مت التعاقــد عليهــا قبــل 

                                                        
 .وتعديالت  1114و لعا  27االست مار االجني يف العراع رقم مل ينظر: ن  قانون -25
 ،دار النهضـة العربيـة ،النظريـة العامـة للـنظم الوديـة لتسـوية املنازعـات :د. ايبـد عبـد النـرغ سـالمة :مل يد من التفاصيل ينظر -24

   .23ص ،1127 ،2ط
 58ص ،املرج  الساب  ،املشروعات االقتصادية العربية املشرتكة :شحات  ابراهيمانظر: د.  -23



 
 

611 

 13 :العدد

 

نفاذ ه ا القانون عل  أن ال يرتت  عل  ذلك اإلعفاء من أية رسو  أو ضرائ  مستحقة عليها قبل نفـاذ 
 نون. ه ا القا

وقــــد تنوعــــت يف الفــــرت  االخــــري  صــــور مشــــاركة القطــــاع اخلــــاص يف تقــــدغ هــــ جل املشــــروعات وخاصــــة 
الســـنك  –الطـــرع  –املشـــروعات النـــربى  –املرافـــ   –مشـــروعات البنيـــة االساســـية ملالنهـــرابء والطاقـــة 

 النقل النهري والبحري واجلويو. –االنفاع  –احلديدية 
ك ري من عقودها وفقاً للصور  الي يتم  ا انشاء املشروع، فمنها وتتفاوت اشنا  ه جل املشروعات يف  

مشروعات تتضمن حتويل ملنية االصو  واالدار  من القطـاع العـا  اىل القطـاع اخلـاص، ومـا يـرتبط بـ لك 
ــــة والفنيــــة والتجاريــــة مــــن علــــ  عــــات  القطــــاع العــــا  اىل القطــــاع اخلــــاص، ومــــن  مــــن نقــــل للم ــــاطر املالي

قــ  علــ  ملنيــة الدولــة مــ  نقــل ادارتــ  وتشــغيل  واــاطرجل ملــد  معينــة اىل القطــاع اخلــاص، املشــروعات مــا يب
 ابإلضافة اىل صور اتلطة اخرى. 

و، وان كان ه ا النظا  يفرز العديد من BOTومينن بوج  عا  التعبري امجااًل عن ه ا النظا  البوت مل
.ومينـن لنـا تقسـيم امنـاط املشـاري  الدوليـة و28ملالصور، وينقسم اىل تقسيمات حتـدد صـيغتها بدقـة فيمـا بعـد

 املشرتكة عل  وف  معيار امللنية اىل نوعن:
 ع ود تظ  املشر عات في ا على ملكية الد لة  هي: .2
 عقود تقدغ اخلدمات: - أ

وفيها يتوىل القطاع اخلاص تقدغ خدمة للقطاع العـا  او احلنومـة مقابـل مثـن  ـدد وتظـل احلنومـة او 
 مسؤولة عن املشروع وااطرجل التجارية كإقامة  طة كهرابء او ماء.جهة القطاع العا  

 عقود االدار :  - ب
يف عقــود التشــغيل والصــيانة وهــ  عقــود تلجــا يف جهــة القطــاع العــا  او احلنومــة اىل القطــاع اخلــاص 
 إلدار  وصيانة مشروع معن كفندع لرف  كفاء  تشغيل  ملد   دود  مقابـل اجـر  ـدد او نسـبة  ـدد  مـن

 االرابث.
 عقود االجيار:  - ت

وفيها تؤجر جهة القطاع العا  او جهة احلنومة اىل القطاع اخلاص اصو  مرفـ  معـن كمرفـ  امليـاجل او 
 الصر  الصح  ملد   دد  يف مقابل اجر  دد وذلك لرف  كفاء  تشغيل .

                                                        
ــــ  نظــــا  -28 ــــة عــــن طري ــــدو  النامي ــــة االساســــية يف ال ــــن: انتشــــار االجتــــاجل اىل اقامــــة مشــــروعات البني ــــو العين  انظــــر: د. مــــد اب
ـــــة عـــــن طريـــــ  الق ،ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة ملـــــؤ ر BOTالبـــــوت  19،71شـــــر  الشـــــيخ ،طـــــاع اخلـــــاصمشـــــروعات البنيـــــة االساســـــية املمول
 .1112ديسمرب
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 عقود الت ا  املراف  العامة: - و
دمـة عامـة للجمهـور ملـد   ـدد  وذلـك مبنحهـا وه  العقود الي تتعهـد فيهـا احـدى الشـركات  داء خ

ترخيصاً ب لك وابستغال  املشروع ويف مقابل حصول  عل  تعريفة  دد  يتقاضاها من اجلمهور يف مقابل 
 قيام  بتلك اخلدمة عل  ان يتحمل امللت   امل اطر التجارية الناشئة عن تشغيل املرف .

 الضي : و ابملعاBOTعقود البناء والتشغيل والتحويلمل - ج

وتتوىل فيها شركة القطاع العا   ويل وتشييد املرف  جلهة حنومية  لن  من البداية ويقتصر دور شركة 
علــ  تشــغيل  علــ  اســاس جتـاري لفــرت  معينــة وحيصــل يف مقابــل  –بعــد التمويــل والتشـييد–القطـاع اخلــاص 

 ذلك عل  عائد يتقف علي  ح حتو  اصول  اىل اجلهة احلنومية املالنة.
 عقود البناء واالستئجار والتشغيل والتحويل: - ث

وتتوىل في  شركة القطاع اخلاص بناء املشروع لينون من البداية مملوكاً للدولة واستئجارجل وتشـغيل  علـ  
اســاس جتــاري لفــرت  معينــة وحتصــيل عائــد منــ  ح حتــو  اصــول  للجهــة االداريــة املســؤول  عنــ ، وهــ جل العقــود 

 ارية تسري عليها القواعد اخلاصة بتلك العقود.السابقة ه  كلها عقود اد
ومن صور عقود مشاركة القطاع اخلاص يف املشروعات السـابقة جنـد العقـود اآلتيـة الـي تعـد مـن عقـود 
القـانون اخلــاص وعلـ  حــن تظـل املشــروعات يف العقــود السـابقة علــ  ملنيـة مــن الدولـة، فــإن مشــروعات 

القطاع اخلاص والي قد ينقل ملنيتة بعضها يف هناية مد  املشروع اىل من العقود التالية تنون عل  ملنية 
 ملنية الدولة.

 ع ود املشر عات اليت ميرلك ا ال طاع ا اص: .1
 عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل امللنية: - أ

وقد أتخ  ه جل العقود شنل التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل، ويف ه ا النـوع املشـروعات 
يتحمل القطاع اخلاص كافة ااطر املشروع التجارية وتنون مالنة ل  طو  مد  الرتخي  الي تنته  بنقل  
اىل ملنية الدولة، ويتف  يف ه جل العقود عل  ان حيصل القطاع اخلاص عل  مقابل ما يقدم  من خدمات 

 طوا  مد  الرتخي .
 عقود البناء والتملك والتشغيل: - ب

اً إلحدى شركات القطاع اخلـاص لبنـاء مرفـ  جديـد و لنـ  وصـيانت  وتشـغيل  وهنا  نح الدولة ترخيص
وحتمــل مجيــ  اــاطرجل وتنــون ملنيــة شــركة القطــاع اخلــ  هنائيــة، ومي ــل هــ ا النــوع مــن العقــود خص صــة 

ويقـــد  كاتـــ  آخـــر تعريفـــا أك ـــر مشـــوال حيـــ  يـــرى أن املشـــروع املشـــرتك "يشـــمل كـــل صـــور نشـــاط معن.
معـن  يالقيـا  بنشـاط اقتصـاد قصـدوطـر   لـ   لفرت  من ال من بن طر  أجنـي التعاون وال ى يستمر

صـــورت  الغالبـــة تعـــاون بـــن مســـت مرين ملمـــن القطـــاع العـــا  أو  أنـــ  يف يأاســـت ماري العـــاد  نشـــاط  هـــو يف
" إذا كــــان الشــــنل ياخلـــاصو ينتمــــون لــــدولتن أو أك ــــر ال لغــــر  طــــار  وإمنـــا ملمارســــة نشــــاط اســــت مار 

تقـو  ابفتتـاث فـروع   ا التعاون "يعـر  املشـروع املشـرتك مـن وجهـة نظـر الشـركات األجنبيـة الـيهل  التنظيم
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أن  منشا  أعما  فيمـا وراء البحـار ليسـت مملوكـة ملنيـة كاملـة للشـركة األ . ويالحـظ أن  أجنبية ابخلارج"
ب " أن املشروع املشـرتك للمشروع املشرتك، ه ا بينما يرى أحد النتا ه ا التعريف يهتم ابجلان  القانوين

ــــم  يعبــــار  عــــن منشــــا  أعمــــا   ــــا وجــــود اقتصــــاد الثنــــن أو أك ــــر مــــن دو  اتلفــــة، شــــركاء شــــنل دائ
 ." وأساس

من كل ما تقد  مينن لنا تعريف املشروع املشرتك عل  وف  املعطيات املتقدمـة  ن ملمشـروع اقتصـادي 
سـية مـن طـرفن احـدتا شـ   عـا  دولـة او عايل النلفة ينون  ل العقد في  تقدغ سـل  وخـدمات اسا

من مي لها من هيئاما العامة وطر   ين اجني ش   خاص يتمت  بنفاء  مالية وفنية عالية ومت صصة 
يف انشاء املشاري  االقتصادية النبري ،وينشا مبوج  عقـد يـنظم االتفـاع فيمـا بيـنهم علـ  املسـائل اجلوهريـة 

 وهو من العقود طويلة املددو.
 طلب الثاني: تمييز املشروع الدولي املشرتك عن املشروع متعدد الجنسياتامل

لقد انـت  التطـور االقتصـادي النبـري الـ ي شـهدجل العـام بعـد احلـرب العامليـة ال انيـة حركـة هائلـة لـريوس 
االموا  من جهة وأتسيس كيا ت وكارتالت اقتصادية عديد  ومتنوع  وتناد تتداخل وتتشاب  يف الشنل 

سـواء وهـ ا ماسـنتناول  يف واهلد  اال ان  يبق  التميي  بن ه جل النيا ت ضرور  علمية وعملية عل  حـد 
 ه جل املطل ، ومثة اصطالحات تطل  عل  عديد من النيا ت االقتصادية الدولية تتنوع ما بن: 

 Multinational Public Enterprises  املشروعات العامة متعدد  اجلنسيات

 International Companies  املشروعات الدولية

 CommonCompanies Enterprises  املشروعات املشرتكة

 International Joint Venture  أواملشروعات االقتصادية الدولية املشركة

 International Bodies Corporate  ومسيت أيضاً " االش اص املعنوية الدولية

  InternationalEstablishment Publics  واملؤسسات العامة الدولية

 International Enterprises a character  القانوين الدويلواملشروع ذو الطاب  

Juridiqument" 

 International Enterprise General  واملشروع الدويل العا 

فانــ  تــدع التفرقــة يف خضــم كــل هــ جل املســميات بــن مفهــو  املشــروع الــدويل االقتصــادي املشــرتك  ــل 
 اجلنسية.الدراسة يف ه ا املبح  وبن املشروع متعدد 

 " يقصد ب  "  Multinational enterpriseفاملشروع املتعدد اجلنسية " 
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ذلك املشروع ال ي يرتك  من جمموعة وحدات فرعية ترتبط ابملراك  الرئيس  بعالقات قانونية وختض  
الســـرتاتيجية اقتصـــادية عامـــة تتـــوىل االســـت مار يف منـــاط  جغرافيـــة متعـــدد  " او هـــو " مؤسســـة اقتصـــادية 

 و29مل ورها يف دولة وعملياما من اتلف األنواع يف دولة او دو  اخرى "ج
 نـــ : تلـــك الشـــركات الـــي تنصـــ  علـــ  املشـــروعات و11ملكمـــا يعرفـــ  االســـتاذ الـــدكتور ايبـــد القشـــريي

االنتاجية، وما يتصل  ا من فتح آفـاع جديـد  للتبـاد  سـواء يف السـل  املاديـة " التجـار  ابملعـا الضـي  " 
ات ريوس االموا  " املعامالت املاليـة واالسـت مارات " او يف العناصـر غـري الرئيسـية الـي تشـمل  أو يف حرك

ــــة  كافــــة النشــــاطات عــــرب احلــــدود املتعلقــــة ابخلــــدمات ملمبــــا يف ذلــــك الســــياحةو ونقــــل الوســــائل التننلوجي
 واملعلومات الفنية.

شـروع الـدويل " ال يقصـد ل لك، فإن اصطالث " الشركة متعـدد  اجلنسـية " علـ  عنـس اصـطالث امل
ب  يف الواق  التعبري عن شركة واحد  او مشروع واحد يعمل داخل دولة واحد ، وامنا يع  وجود عدد مـن 
الشركات، او شركة وعد  فروع هلا تعمل يف اك ر من دولة، ويربط بينها مجيعاً تنسي  صادر عن ادار  عليا 

 واحد .
ويل املشرتك والشركة املتعدد  اجلنسية، بيد ان  من املمنن ان ورغم االختال  الواضح بن املشروع الد

تربط بن االثنن عالقات قوية قد ت ري اللبس بينهما يف بعـا االوقـات. فن ـرياً مـا  ـارس الشـركة متعـدد  
اجلنســية نشــاطاً اســت مارا يف غــري دولــة األ  مــن خــال  مشــروع دويل مشــرتك مــ  عناصــر  ليــة يف الدولــة 

ويف ه جل احلالة، مي ل املشروع الدويل املشـرتك جـ ءاً مـن جمموعـة الشـركة املتعـدد  اجلنسـية دون ان  املضيفة،
ينــون ذلــك شــرطاً لوجودهــا، ودون ان يتحــد معهــا ليصـــبحا شــيئاً واحــداً. كمــا قــد ميتــد نشــاط املشـــروع 

يظــل الفــرع بــن  الــدويل املشــرتك ألك ــر مــن دولــة ويتحــو  ابلتــايل اىل شــركة متعــدد  اجلنســية. مــ  ذلــك،
 .و12ملاالثنن واضحاً 

مــن كــل ماتقــد  مــن تعريفــات للمشــروع املشــرتك نصــل اىل نتيجــة ان مــ  االخــتال  يف توصــيف هــ ا 
املشروع االقتصادي والبناء القانوين ل  فان االمجاع ينـاد يتفـ  علـ  انـ  عبـار  عـن مشـروع اقتصـادي كبـري 

 كة اجنبية.براس ما  مشرتك بن طريف احدتا دولة واخر شر 
 املطلب الثالث: اهمية ومزايا املشروعات الدولية املشرتكة

تتمتــ  املشــروعات الدوليــة املشــرتكة  تيــة  ــس جــاني العقــد يف املشــروع االقتصــادي املشــرتك للدولــة 
املضيفة ل  وللشركة يف املشروع عل  حد سواء وهـ ا مـا سـنلق  عليـ  الضـوء يف هـ ا املطلـ  وعلـ  فـرعن 

 وال اين للشريك االجني.من وجهة نظر الدولة املضيفة االو  منهما ألتيت  

                                                        
" ال نائيـة واجلديـد  يف قـانون التجـار  الدوليـة " اـ  منشـور مبجلـة السياسـة الدوليـة ينـاير  :صـادع القشـريي انظر: د. ايبد -29

 .49ص ،29العدد  ،2931سنة 
 .29ص ،املرج  الساب  ،القانونية للمشروعات الدلية املشرتكة د. عصا  بسيم: اجلوان  -11
 .41ص ،املرج  الساب  ،الصي  القانونية ألنشاء املشروعات العربية املشركة :ينظر: د. ابراهيم شحات  -12
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 لفرع اال  : امهية املشر ع مت  ج ة  ظر الد لة املضيفةا
تسمح للدولة النامية انم اشرتاكها  األجنيورأس املا   الوط إن املشروعات املشرتكة بن رأس املا  

 امللنية مينن أن حتظ  بنصي  من الدخل املتولد عن املشروع أكرب مما مينـن أن حتصـل عليـ  عـاد  يف يف
إىل   لسـب  نفسـل، كمـا أهنـا تـؤدى دخـل الشـركة اململوكـة خالصـة لـرأس املـا  األجنـي صور  ضرائ  عل 

ختفيف الع ء عل  ميـ ان املـدفوعات بقـدر ختفيضـها حلجـم املـدفوعات احملولـة إىل اخلـارج يف صـور  أرابث 
 لتنفيـ  وفوائد، ك لك فإن ه جل الصور  من صور  االست مار تتـيح الدولـة الناميـة بطبيعـة احلـا  فرصـة أكـرب

سياســـتها االقتصـــادية واالجتماعيـــة ســـواء مـــا تعلـــ  منهـــا ابلعمالـــة أو إعـــاد  اســـت مار األرابث أو تـــدري  
أو فرص حد أدىن لألجور كما ت يد احتما  اعتماد املشروع عل  املنتجات  واملديرينالوطنين من العما  

 األولية والوسيطة املنتجة  ليا.
حالة  تظهر يف ت املشرتكة تؤدى إىل ختفيا التوترات السياسية اليويضا  إىل ما سب  أن املشروعا

امل تلفـة، كمـا أنـ  قـد يـتم العمـل داخـل اإلطـار الـ ى   الدو  دخو  االست مارات األجنبية بشنل كبري يف
يتف  م  طرع عمل املنشآت احملليـة ولـيس ابلضـرور  االلتـ ا  بتنظـيم الشـركة األ ، واملشـروع املشـرتك يعطـ  

  ن املسـت مر األجنـي اً لرأس املا  احملل  ليشارك بطريقة أكرب راية وإنتاجيـة حيـ  أن هنـاك افرتاضـ فرصة
 نتاجية.امينن توجيه  إىل جماالت أك ر 

واملشروع املشرتك سو  ينقل املعرفة الفنية واإلدارية بفعالية أك ر وبسرعة أكرب مما لو امتلـك املسـت مر 
املشــروع مبفــردجل، يضــا  علــ  ذلــك إمنانيــة التحــرر مــن االســت مارات األجنبيــة بعــد فــرت  حيــ   األجنــي

مينن االستغناء بعد فرت  عن ندر  األموا  األجنبية واملهـارات اإلداريـة عـن طريـ  إنشـاء مشـروعات  ليـة،  
 شــركة مملوكــة بعــا تشــريعات االســت مار تــن  علــ  حتويــل الشــركة بعــد فــرت  زمنيــة معينــة إىل كمــا أنــ  يف

 .و11مللوطنين ملنية كاملة عن طري  بي  الشريك غري احملل  حصت  يف رأمساهلا إىل شركاء  لين
 األجنيب الشريكأمهية املشر عات املشرتكة مت  ج ة  ظر الفرع الثاين: 
ي  مـن جهـة املميـ ات الـاألجنـي او الشـريك املشـروعات املشـرتكة مـن وجهـة نظـر املسـت مرتتات  اتيـة 

حيصــل عليهــا مــن خــال  التشــريعات الناظمــة هلــ ا النــوع مــن النيــا ت القانونيــة او مــن خــال  االتفاقيــات 
الي ترب  بن الطرفن ومينن ان تنون ه جل املمي ات اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة علـ  حـد سـواء وعلـ  

 -:النحو االيت
 ا اًل. املميزات االقرصادية:

هــو تعظـيم العائــد الثنــن أو  ملشــرتك مــن وجهـة نظــر املسـت مر األجنــيإن الغـر  األساســ  للمشـروع ا
أك ــر مــن املشــروعات حيــ  يقــد  كــل منهمــا مــوارد اتلفــة لتنــوين مــدخالت حيتاجهــا املشــروع املشــرتك، 

كل شريك حسـ  مـواردجل مينـن أن تـن فا   وابشرتاكم ل االشرتاك يف إقامة إحدى الصناعات النبري ، 

                                                        
 .2993و لسنة 8قانون ضما ت وحواف  االست مار للقانون املصري رقم مل ،مل يد من التفاصيل يراج  -11



 

 االقرصادية الد لية املشرتكة  الرحكيم في ااملشر عات  

613 

مما يتحق  يف حالة انفراد شريك واحد ابلعمل واملشنلة هنا ليست يف كمية األموا  تنلفة العمليات أقل 
ولنـن يف شــنل املــدخالت الضــرورية لالســت مار، فمــ ال مشــنلة احلصــو  علــ  األر  أو املوقــ  املناســ  

 .و17ملممنن أن يوفرجل ل  الشريك احملل   ءمن املشنالت اهلامة الي تواج  املست مر االجني وه ا الش
ومن العوامل اهلامة أيضا هـو تـوافر شـبنات وتسـهيالت التسـوي  قـد ميتلنهـا أحـد املسـت مرين احملليـن 
داخــل الدولــة املضــيفة، ويف الســنوات األخــري  م ينــن أمــا  ك ــري مــن املســت مرين األجانــ  فرصــة احلصــو  

 عل  ذلك إال من خال  الشركاء احمللين.
يف الدولـة  املدربـة، مـن املشـنالت الـي تواجـ  املسـت مر االجنـيومشنلة احلصو  عل  العمالة خاصة 

املضــيفة، ويســتطي  الشــريك احمللــ  التغلــ  علــ  هــ جل الصــعوبة بتقــدغ القــو  العاملــة الالزمــة، يضــا  إىل 
ذلك أن هناك منتجات حتتاج إىل مراك  بي  أو مراك  خدمة للمستهلك ومينن أن يتم ذلـك حتـت رعايـة 

مصــادر التمويــل احملليــة والــي مينــن أن يقــدمها اىل حمللــ  بفاعليــة أك ــر، هــ ا ابإلضــافة وإشــرا  الشــريك ا
تنميـــة املـــوارد : وقـــد اشـــار قـــانون االســـت مار االجنـــي يف العـــراع يف املـــاد  ال انيـــة منـــ  مل ل ـــاً الشـــريك احملل .

 .البشرية حس  متطلبات السوع وتوفري فرص عمل للعراقينو
 منــاً: تــدري  مســت دمي  مــن العــراقين وأتهــيلهم وزاد  كفــاءمم ورفــ   - 26كمــا جــاء نــ  املــاد  

 واست دا  العاملن العراقين. مهارامم وقدرامم وتنون األولوية لتوظيف
وال يفوتنــا ان نــ كر ان عقــود الرتاخــي  النفطيــة الــي ابرمهــا العــراع مــ  الشــركات النفطيــة العامليــة قــد 

املتعاقــد االجنــي لتاهيــل وتــدري  النــوادر الوطنيــة العاملــة يف املشــاري   ــل  اشــارت اىل التــ ا  الشــريك او
% مـن العـاملن يف هـ جل املشـاري  وهـ ا مـا اشـار اليـ  نـ  املـاد  51التعاقد ويلت   بتشـغيل مـا اليقـل عـن 

اىل مــا و16ملالتــدري  ونقــل التننولوجيــا–مــن العقــد النمــوذج  جلــوالت الرتاخــي  اخلاصــة ابلتوظيــف  14
 : يل

                                                        
 .71ص ،2989 ،منتبة اجلامعة ، القاهر  ، اضرات يف إدار  االست مار عبد اهلادى أيبد إبراهيم، -17
 مل يد من التفاصـيل حـو  مـ اا وضـما ت وحقـوع والت امـات اطـرا  عقـود اخلدمـة البرتوليـة، يراجـ ، د. غسـان عبيـد  مـد -16
 .وما بعدها 211ص ،1127 ،غري منشور  ،اجلامعة اللبنانية ،اطروحة دكتوراجل ،عقود خدمة انتاج البرتو  ،املعموري

ARTICLE 26– EMPLOYMENT, TRAINING, AND TECHNOLOGY TRANSFER  
26.1 Without prejudice to the right of Contractor and Operator to select and employ such 

number of personnel as, in the opinion of the Contractor or Operator, are required for carrying out 
Petroleum Operations in a safe, cost effective and efficient manner, Contractor and Operator shall, to 
the maximum extent possible, employ, and require Sub-Contractors to employ, Iraqi nationals having 
the requisite qualifications and experience.  

26.2 Through a Training, Technology and Scholarship Fund, Contractor and Operator shall 
offer and facilitate for an agreed number of Iraqi nationals, as designated by ROC in consultation with 
Contractor, the opportunity, both inside and/or outside of the Republic of Iraq, for on-the-job 
training and practical experience in Petroleum Operations, and academic education. The Fund shall 
also be used for supporting oil and gas related technology and research including the establishment or 
upgrading of research institutes inside the Republic of Iraq. 

26.3 As a minimum, Contractor shall allocate during the Term an annual amount of five million 
USD (US$ 5,000,000) to the Training, Technology and Scholarship Fund. The Fund payment shall 
not be recoverable as Petroleum Costs. 

26.4 Not later than twelve (12) Months after the Effective Date, Contractor shall, in 
consultation with ROC, establish and implement training programs for staff positions in each phase and 
level of Petroleum Operations including skilled, technical, executive and management positions, with a 
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: مــ  عــد  االخــال  اــ  املقــاو  واملشــغل يف حتديــد عــدد العــاملن معــ  لتغطيــة العمليــات 2 – 14
 النفطية من حي  النفاء  والعدد لنن  مل   بتعين عدد معن من العراقين ممن لديهم املؤهالت املطلوبة.

معارفهــــا للعــــراقين : يلتــــ   املقــــاو  مــــن خــــال  التــــدري  بتقــــدغ التننولوجيــــا الالزمــــة ونقــــل 1 – 14
العاملن مع  داخل او خارج العراع لغـر  اكتسـا م اخلـرب  العلميـة النافيـة يف العمليـات النفطيـة وكـ لك 

 انشاء وتطوير مراك  البحوو داخل العراع.
و مخسة مالين دوالر امرين  ختص  5111111: يلت   املقاو  بت صي  مبل  مقدارجل مل7 – 14

 للتدري  ونقل التننولوجيا وتنون غري قابلة للرد كتناليف لالنتاج.
: يلتــ   املقــاو  يف موعــد ال يتجــاوز اثنــا عشــر شــهراً مــن اتريــخ ســران العقــد وابلتنســي  مــ  6 – 14

تنفيـــ  بـــرام  لنـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل العمليـــات النفطيـــة ذلـــك  ـــد  زاد  وزار  الـــنفط العراقيـــة بوضـــ  و 
 الوظائف للعراقين وتقليل عدد املوظفن االجان .

يتضـح لنـا مــن النصـوص املتقدمــة ان عمليـة التوظيــف والتـدري  تعـد مــن الوسـائل الــي مينـن احلصــو  
  ووردت بصـــيغة الت امــــات يفرضــــها عليهـــا مــــن خـــال  املشــــاري  املشـــرتكة واالســــت مارية يف القطـــاع النفطــــ

 اجلان  الوط  يف ه ا النوع من العقود.
 اث ياً. املزااي السياسية:

إن املشاركة احمللية م  املشروعات االست مارية يظهر املنشا  عل  أسـاس أهنـا  ليـة، ويتجنـ  املسـت مر 
جـــ  ضـــد املشـــروعات األجنبيـــة االجنــي بـــ لك اخلـــو  مـــن املصــادر  أو التـــاميم أو نـــ ع امللنيـــة الـــي قــد تو 

 خاصة يف الدو  النامية حي  جند امللنية األجنبية تنتنفها بعا امل اطر الناجتة من التوترات السياسية.
هـــ ا ابإلضـــافة إىل  تـــ  املنشـــا  ابحلمايـــة اجلمركيـــة واإلعفـــاءات الضـــريبية وغـــري ذلـــك مـــن احلـــواف  الـــي 

 .يةتضعها الدو  النامية من أجل التنمية الصناع
 اثلثاً. املزااي االجرماعية:

ة للشـركة علــ  أهنـا  ليـة يـدعو إىل زاد  فــرص يبـإن املشـاركة احملليـة تسـت د  يف عمـل صــور  ذهنيـة ط
جنـــاث الشـــركة داخـــل اجملتمـــ ، وهـــ ا أمـــر هـــا  ابلنســـبة للشـــركات أو املشـــروعات الـــي تقـــو  إبنتـــاج الســـل  
االستهالكية ونفس الوض  أيضا ابلنسبة ملنشآت اخلدمات م ل البنوك وشركات التامن وشركات الفنادع 

املشروع املشرتك يتمتـ  مبيـ   هامـة حيـ  أنـ  مينـن أن يتفـاو  بسـهولة مـ  ويف جما  العالقة العمالية فإن 
هـ ا  لألجانـ نقاابت العما  احمللية دون أن ينون عرضة للهجو  م لما حيدو للفروع اململوكـة ابلنامـل 

 ابإلضافة إىل تشجي  احلنومة لتلك املشروعات ومعاملتها هلا.

                                                                                                                                            
view to ensuring increased employment of Iraqi nationals and a commensurate reduction of expatriate 
employees 
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ر حيصــل علــ  املــ اا املتعــدد  الــي ســب  ذكرهــا ومعــا وعلــ  ذلــك جنــد أن املســت مر االجنــي هــو األخــ
 .و15ملاملست مر األجنيمناسبة أيضا من وجهة نظر  دذلك أن املشروعات املشرتكة تع

الست مار االجني من وجهة نظر اهلامة ل  احد األشناا سب  مينن القو  إن املشروع املشرتك هو ومم
   لنا توضيح  يف اعالجل.كما سب  الدولة املضيفة أو املست مر االجني

 ني: التحكي  في المشاريع الدولية المشتركة المبحث الثا

ان مـــن مقتضـــيات البحـــ  يف موضـــوع التحنـــيم تســـتل   القـــاء الضـــوء علـــ  تعريفـــ  يف اللغـــة والفقـــ  
بوصــف  اآلليــة الــي ينــاد جيمــ  والقضــاء مــن جهــة وحتديــد صــورجل واهــم انواعــ  املعمــو   ــا يف هــ جل املرحلــة 

هـــا الشـــركاء او املســـت مرون االجانـــ  وتضـــمينها يف العقـــود اخلاصـــة ابالســـت مار االجنـــي واملشـــروعات علي
مـا أكدتـ  مجيـ  االتفاقيـات اخلاصـة ابلتحنـيم املؤسســ  وهـ ا االقتصـادية املشـرتكة وعقـود التجـار  الدوليـة 

 2942واتفاقيـــة جنيـــف لعـــا   2958وقبلهـــا اتفاقيـــة نيويـــورك لعـــا   2945ومنهـــا اتفاقيـــة واشـــنطن لعـــا  
ســنتناو  يف هــ ا املبحــ  ثالثــة مطالــ  وكــ لك اتفاقيــة تســوية منازعــات االســت مار بــن الــدو  العربيــة، و 

ليـــة حلســـم املنازعـــات وال الـــ  لتحديـــد نوعيـــة آاالو  منهـــا لتعريفـــ  وصـــورجل واالخـــر ملـــربرات اللجـــوء اليـــ  ك
 يف املشاري  االقتصادية املشرتكة.التحنيم 
 تعريف التحكيم وصوره وانواعه: ب األولاملطل
 ســتحنم أي صــاراالتحنـيم لغــة: هـو التفــويا يف احلنـم، فهــو مــاخوذ مـن حنمــ  وأحنامـ ، ف-اوال

وحبنمـوجل بيـنهم، أمـروجل أن حينـم بيــنهم،  و14ملليـ  احلنـم فـاحتنم يف ذلـكا نمـاً يف عـام حتنيمـاً أذ جعـل 
 .و13ملحنمة بينناويقا  َحنبمنا فال ً فيما بيننا، أي أج   

 لقد أختلف تعريـف التحنـيم يف التشـري  والفقـ  والقضـاء حسـ  ال اويـةاصطالحا اما التحنيم - نيا
خــر علــ  ليــ  منهــا، حيــ  تركــ  بعــا التعريفــات علــ  الطبيعــة الرضــائية للتحنــيم، والــبعا االاالــي ينظــر 

املشــرع جبــواز  إقــرارواألخــر علــ  والقضــاء مــن نظــر هــ جل املنازعــات  اســتبعادخــر علــ  صــور  التحنــيم، واال
 التحنيم، ل لك سنتناو  تعريف التحنيم يف التشري  والفق  والقضاء تباعاً:

 : تعريف الرحكيم يف الرشريع .2
أجــراء خــاص لتســوية بعــا اخلالفــات بواســطة  نمــة حتنــيم  َعــرب  املشــرع الفرنســ  التحنــيم  نــ :

 .و18ملتفاع حتنيم اليها األطرا  مبهمة القضاء فيها مبقتض  اعهد ي

                                                        
 مصــر،اهلـادى أيبـد إبـراهيم، دراسـة حتليليـة إلدار  االسـت مارات العربيــة واألجنبيـة مـ  التطبيـ  علـ  هيئـة االسـت مار يف  عبـد -15

 .15ص ،2938 ،جتار  املنصور  ،كلية التجار   ،رسالة ماجستري إدار  األعما 
 .98، الطباعة القاهر ، ص 6: جمد لديهم بن  مد بن يعقوب الفريوز أابدي، ج القاموس احمليط -14
 .72ص ،25منظور: املؤسسة املصرية العامة للتاليف والنشر، القاهر ، ج  لسان العرب: أي  -13
 بشان التحنيم. 2997و لسنة 61الفرنس  رقم مل د  االوىل من القانوناملا -18
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وَم يعر  املشرع املصـري التحنـيم بشـنل صـريح، لننـ  مـا أوردجل حيمـل هـ ا املعـا، حيـ  نـ  علـ  
ــل أو بعــا املنازعــات الــي  االلتجــاءتفــاع التحنــيم هــو، أتفــاع الطــرفن علــ  اأن  اىل التحنــيم لتســوية كف

 غري عقدية. نشات أو تنشا بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو
وكـان  1112و لسـنة 72أما املشرع األردين فلم يورد تعريفاً للتحنيم يف قـانون التحنـيم اجلديـد رقـم مل

 .و19ملنظراً صائباً حي  أمر بيان التعريف هو وظيفة الفق  وليس وظيفة املشرع
لتحنـيم و "علـ  أن ينـون أتفـاع ا1و فقر  مل1فقد نصت يف املاد  مل 2958أما اتفاقية نيويورك لسنة 

نفـاع الـ ي تتضـمن  مقصوداً ب  شرط التحنيم يف عقد أو أتفاع التحنيم املوق  علي  من األطـرا  أو اال
 اخلطاابت املتبادلة أو الربقيات".

فالتحنيم نظا  يوجد يف قوانن الدو  الداخلية ويف غريها من املواثيـ  الدوليـة مـن معاهـدات وقـرارات 
وك لك يف أنظمـة ولـوائح وهيئـات التحنـيم الدائمـة املنتشـر  يف سـائر أحنـاء ، صادر  عن املنظمات الدولية

 .و71ملالعام
 تعريف الرحكيم يف الف ه: .1

التحنيم هو رغبة الطرفن يف عد  عر  الن اع عل   نب إهناك تعريفات ك ري  للتحنيم يف الفق  منها: 
رتاروهنـــا هـــم  نفســـهم، أو حيـــددون هلـــا قامـــة  نمـــة خاصـــة  ـــم االقضـــاء املـــدين يف الدولـــة، ورغبـــتهم يف 

موضوع الن اع والقانون ال ي يرغبون تطبيق  فيما بينهم، فاحملنم لـيس قاضـياً مفروضـاً علـ  الطـرفن، وأمنـا 
 .و72ملهو قاٍ  اتار بواسطتهم بطري  مفباشر أو غري مباشر

العقد عـن طريـ  طـرث النـ اع وعفر   ن  الطريقة الي رتاروها األطرا  لفا املنازعات الي تنشا عن 
. َوَعربفـ  و71ملسـم احملنـم أو احملنمـن دون اللجـوء اىل القضـاءاوالبت في  أما  ش   أو أك ـر يطلـ  عليـ  

الـبعا  نـ  نظـا  لتسـوية املنازعـات عـن طريـ  أفــراد عـادين رتـارهم اخلصـو  ْمباشـر  أو عـن طريـ  وســيلة 
اء منازعامم من اخلضوع لقضاء احملاكم امل ـو  هلـا طبـ  صقأخرى يرتضوهنا، أو هو مننة أطرا  الن اع  
ل عن طري  أش اص رتاروهم  .و77ملللقانون كما حتف

 :و76ملمن خال  التعريفات اعالجل يتضح لنا ان تعريف التحنيم جي  ان يتضمن عنصرين تا
 حر  لفا الن اع. إبراد احملنم من قبل أطرا  الن اع  أختيار-أ

 االحنا  يف الن اعات الي تعر  علي . ارإبصداحملنم  الت ا  -ب

                                                        
و منـ  حيـ  نـ  علـ  أن 1امللغـ  يف املـاد  مل 2957لسـنة  28تعريفا للتحنيم يف قانون التحنيم رقم  أورد املشرع األردين -19

تحنـيم سـواء أكانـت احملنمـة أو احملنمـن التحنيم "هو عبـار  عـن األتفـاع اخلطـ  املتضـمن أحالـة اخلالفـات القائمـة أو املقبلـة علـ  ال
 أ  م ينن". االتفاعم كوراً يف 
 .6، ص 2993أبراهيم: التحنيم الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، القاهر ،  د. أبراهيم أيبد -71
 .8الدين: منصة التحنيم التجاري الدويل، اجل ء األو ، دون  شر، دون اتريخ نشر ص.  د.  ي  الدين علم -72
 .83، ص 2998التحنيم التجاري الدويل، دار ال قافة للنشر والتوزي ، عمان،  د. فوزي  مد سام : -71
 .29، ص. 2982العامة للتحنيم التجاري الدويل، دار الفنر العري،  د. أبو زيد رضوان: األسس -77
 .28، ص. 2998اجلما  و د. عائشة عبد العا : التحنم يف العالقات اخلاصة الدولية، دون اجل ء األو ،  د. مصطف  -76
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 نمــــة الــــنقا املصــــرية التحنــــيم: ماهيتــــ  طريــــ  لفــــا  القضــــاء: َعربفــــتالتحنــــيم يف  تعريــــف -ج
رافعـــات أمـــا  احملـــاكم  إبجـــراءاتالعاديـــة، وعـــد  التقيـــد  التقاضـــ اخلصـــومات، قوامـــ  اخلـــروج عـــن طـــرع 

ف
امل

 .و75ملعلي  يف ابب التحنيم ن  ماابألصو  األساسية يف التقاض  أو عد  االفة 
لفـا اخلصـومات، وقوامـ  اخلـروج عـن  است نائ احملنمة يف حنم آخر اىل أن التحنيم طري   توذهب

طــرع التقاضــ  العاديــة، ومــا تنلفــ  مــن ضــما ت، فهــو ينــون مقصــوراً حتمــاً علــ  مــا تنصــر  أليــ  أراد  
 .و74ملاحملتنمن اىل عرض  عل  هيئة التحنيم

ف هبت اىل أن التحنيم هو عر  ن اع معن بن طرفن عل   و73ملليا املصريةعدستورية الأما احملنمة ال
أو بتفــويا منهمــا يف ضــوء شــروط حيــددوهنا، ليفصــل هــ ا احملنــم يف  ابختيارتــا نــم مــن األغيــار يَعــن 

ذلك الن اع بقرار ينون  ئياً عـن شـبهة املمـاال  جمـرداً مـن التمايـل وقاطعـاً لـدابر اخلصـومة يف جوانبهـا الـي 
أحاهلــــا الطرفــــان أليــــ ، بعــــد أن يــــديل كــــل منهمــــا بوجهــــة نظــــرجل تفصــــياًل مــــن خــــال  ضــــما ت التقاضــــ  

جام  مان . وعرفت   نمة   ويعد البعا ه ا التعريف من أفضل التعريفات الصادر  حي  أنب  و78ملالرئيسية
ست نائ  لفا املنازعات، ويقتصر عل  ما أنصرفت ألي  إراد  طريف التحنيم، االتميي  األردنية  ن  "طري  

ات اخلاضـــــعة وعلـــــ  احملنمـــــة أن ال تتوســـــ  يف تفســـــري العقـــــد املتضـــــمن شـــــرط التحنـــــيم لتحديـــــد املنازعـــــ
للتحنيم". من كل ما تقد  بنتيجة أن التحنيم أحد وسائل حسم املنازعـات وهـو طريـ  أسـت نائ ، يلجـا 
ألي  أطرا  الن اع  رادمم احلر  الواعية امل تار ، بناًء عل  أجاز  من املشرع،  يـدين بـ لك طريـ  القضـاء 

اىل هــ جل الطريــ  إمــا  ويلجــؤونعــا املســائل، جانبــاً، لصــاحل التحنــيم، وقــد يــتم اللجــوء اىل القضــاء يف ب
بشـرط حتنـيم، سـواء ذكـر يف العقـد أو يف عقـد مســتقل قبـل نشـوء النـ اع، أو مبشـارطة حتنـيم تـرب  قبــل أو 

إجيــاد حــل لنــ اعهم بعيــداّ عــن املماطلــة انــم ملــ   وهنــائ  يقطــ  دابــر اخلصــومة  آملــنبعــد نشــوء النــ اع، 
االقتصـــادية والقانونيـــة الســـيما يف عقـــود التنميـــة  وأ رهـــاحيـــ   لهـــا  اتيـــة العقـــود مـــن إىلتقـــديرا مـــنهم 

 .ذات الطاب  املشرتك  ل البح االقتصادية ومنها العقود 
امـا عـن موقـف القضـاء الفرنســ  فقـد تطـور بشـنل كبـري علــ  خلفيـة تشـري  قـانون التحنـيم الفرنســ  

ــــ ي عــــد  وطــــور كــــل مــــن 1122كــــانون ال ــــاين عــــا    27اجلديــــد يف   2981أار  26املرســــومن يف  ال
،إذ اعترب أي القضاء الفرنس  إن التحنيم هـو نـوع مـن أنـواع القضـاء وهـو طريـ  2982اار 21ومرسو  

 و79ملعادي للفصل يف املنازعات وليس طريقا است نائيا.

                                                        
 .2955لسنة  2617، طعن رقم 11/22/2998النقا املصرية رقم  حنم  نمة -75
 .793و جمموعة القواعد القانونية يف مخس وعشرين سنة. اجل ء األو ، ص. 7/2/2951رقم مل حنم  نمة النقا -74
 .23/21/2996و  . جلسة 25و لسنة مل27الدستورية العفليا املصرية يف الدعوى رقم مل حنم احملنمة -73
 و13نهم، حنـم رقـم ملويف حنم آخـر قالـت احملنمـة: "والتحنـيم هـو أحتنـا  اخلصـو  اىل شـ   أو أك ـر لفـا النـ اع بيـ -78

 .168، جمموعة املباد  القانونية احملنمة التميي ، اجل ء ال اين، ص. 2932لسنة 
 .21ص ،1121،دار النهضة العربية،قانون التحنيم الفرنس  اجلديد:احلسن جماهد د.اسامة ابو -79
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 التحكيماتفاق : املطلب الثاني
مبشارطة التحنيم أو ابألحالـة يلجا األطرا  اىل التحنيم لفا ن اعامم عن طري  شرط التحنيم أو 

 اىل وثيقة تتضمن شرط يقض  ابلتحنيم، وسنتناو  ه جل الصور تباعاً:
 أ اًل:  رط الرحكيم:

هو عبار  عن ن  وارد ضمن نصوص عقد معن يقـرر األلتجـاء اىل التحنـيم كوسـيلة حلـل املنازعـات 
 الي قد ت ور مستقباًل بن املتعاقدين حو  العقد وتنفي جل.

األتفاع ال ي يتعهد مبقتضاجل األطرا  يف العقـد املـرب  بيـنهم علـ  أن يـتم الفصـل يف املنازعـات  أو هو
 .و61ملاحملتملة لنشوء بينهم بسب  ه ا العقد من خال  التحنيم

وأييت شرط التحنيم بصيغة عامة، حيـ  ال يتطـرع اىل التفصـيالت ولننـ  يفشـري اىل عـر  الن اعـات 
. وقـد يـرد شـرط و62ملل  التحنيم، وه ا ال مين  مـن حتديـد األجـراءات األفخـرىالي قد تنشا يف املستقبل ع

يف ذلـك العقـد أو يف وثيقـة مسـتقلة، وهنـا يـرد التسـاي  هـو مالوقـت الـالز  الـ ي ينبغـ  ان يـرد فيـ  شــرط 
هل قبل نشوب الن اع ا  بعدجل هنا جي  أن يرد الشرط التحنيم  قبل نشوء الن اع وهنا تتجل    التحنيم

 فائد  الوقائية لتاليف تطور وتعقد الن اع.ال
ويتميــ  شــرط التحنــيم  ن لــ  فائــد  وقائيــة، أذ يســتبعد األخــتال  والتعطيــل يف مســار عــر  النــ اع، 

 :و67ملألن  قبل نشوء الن اع. وينقسم شرط التحنيم اىل و61ملال ي قد ينشا عند ابرا  مشارطة التحنيم
ـــا  اىل أواًل:   التحنـــيم مجيـــ  املنازعـــات الـــي ستنشـــا يف املســـتقبل دونشـــرط التحنـــيم العـــا  حيـــ  حيف

 أست ناء واملتعلقة بتفسري أو تنفي  العقد.
 حالة بعا املنازعات اىل التحنيم دون الـبعا اآلخـر قبـلا نياً: شرط التحنيم اخلاص: وذلك عند 

نشوء الن اع ولقد أخ ت األنظمة القانونية امل تلفة بشرط التحنيم، حي  أعرت  املشرع الفرنس  بشرط 
 التحنيم يف جما  العالقات الناشئة عن التجار  الدولية، لنن  أعترب اللجوء اىل التحنيم الداخل  ابطاًل.

يف  2996و لســـنة 13ملوأخـــ  املشـــرع املصـــري بشـــرط التحنـــيم، حيـــ  أورد يف قـــانون التحنـــيم رقـــم 
و أن  "جيوز أن ينون أتفاع التحنيم سابقاً عل  قيا  الن اع سواء قا  مستقاًل ب اتـ  1املاد  العاشر  فقر  مل

 أو ورد يف عقد معن بشان كل أو بعا املنازعات الي قد تنشا بن الطرفن".
واسطة شرط التحنيم، سواء وك لك األمر ابلنسبة للمشرع األردين، حي  أجاز اللجوء اىل التحنيم ب
 قبل نشوء الن اع. و66ملورد ب ات العقد أو يف عقد مستقل بشان كل أو بعا املنازعات املستقبلية

                                                        
 ، ص.1112األســنندرية،  –امع  د. حفيظــ  الســيد احلــداد: األجتاهــات املعاصــر  بشــان أتفــاع التحنــيم، دار الفنــر اجلــ -61

26. 
 .15، ص 2993نصار: التحنيم يف العقود األدارية، دار النهضة العربية، القاهر ، الطبعة األويل،  د. جابر جاد -62
 .12: األسس العامة يف التحنم التجاري الدويل، املرج  الساب ، ص. د. أبو زيد رضوان -61
كوســـيلة لفـــا املنازعــات يف جمـــا  اإلســـت مار، دراســة مقارنـــة، فمؤسســـو شـــباب د. أيبــد عبـــد احلميـــد عشــو : التحنـــيم   -67
 .29، ص 2991األسنندرية،  – اجلامعة
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و "جيوز أن يتف  اخلصو  يف البند التحنم  335كما أشار قانون املرافعات املدنية اللبناين يف املاد  مل
التحنيم عاداً أو مطلقاً كما جيوز تفويا احملنـم أو يف عقد التحنيم أو يف عقد مستقل عل  أن ينون 

 .و65ملأو احملنمن التوفي  بن اخلصو 
 من قانون املرافعات املدنية رقمو 134- 152مل أما املشرع العراق  فقد تناو  مسالة التحنيم يف املواد

ن تصور وجود وتعديالت  خبصوص العالقة التعاقدية الي ينون اطرافها وطنين والمين 2949 لسنة 287
امامســود  قــانون التحنــيم التجــاري الــدويل فقــد ،عالقــة مشــوبة بعنصــر اجنــي يف هــ ا النــوع مــن العالقات

 أشارت بشنل صريح اىل اتفاع التحنيم ابملاد  االوىل بفقرما ال ال ةاذعرفت  بــ:
نشــات او قــد اتفــاع التحنــيم هــو اتفــاع طــريف النــ اع علــ  حــل كــل او بعــا املنازعــات الــي  -: ل ــاً 

نشــات بينهمــا بشــان عالقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت او غــري عقديــة وجيــوز ان ينــون ذلــك االتفــاع يف 
 .صور  شرط حتنيم وارديف العقد األصل  اويف صور  اتفاع منفصل

ويتضح من خال  قراء  الن  املتقـد  ان املشـروع قـدحاك املشـرع املصـري يف تعريفـ  التفـاع التحنـيم 
اىل انـ  ميمنـن ان ينـون بنـدا واردا يف العقـد ومينــن ان ينـون منفصـال عنـ  علـ  شـنل مشــارطة اذ اشـار 
 .و64ملحتنيمية

ذلـك ممـا أوردجل  اسـتقواوال شك أن املشرع املصري واألردين واللبناين وبقية مشرع  الـدو  األخـرى قـد 
ة شـرط حتنـيم يـرد من أحنا ، حي  أجاز اللجوء اىل التحنـيم بواسـط Model Lawالقانون النموذج  

 .و63مليف ذات  العقد أو يف عقد منفصل قبل نشوء الن اع
األطرا  عل  اللجوء اىل التحنيم بواسطة شرط حتنيم  ابتفاع 2958نيويورك لسنة  اتفاقيةواعرتفت 

يف  االتفاقيــةرضــعون مبوجــ  كــل أو بعــا املنازعــات الــي جيــوز تســويتها عــن طريــ  التحنــيم، وتوســعت 
الـــ ي تتضــــمن  اخلطــــاابت املتبادلــــة أو برقيــــات شــــرط  االتفــــاعأن  اعتــــربتنــــيم، حيــــ  معـــا شــــرط التح

 .و68ملصحيح

                                                                                                                                            
 حيــ  نصــت علــ  أنــ  "جيــوز أن ينــون أتفــاع التحنــيم 1112و لســنة 72و مــن قــانون التحنــيم األردين رقــم مل22مــاد  مل -66

 عقود معن بشان كل املنازعات أو بعضها الي قد تنشا بن الطرفن. مسبقاً عل  نشوء الن اع سواء كان مستقالً ب ات  أو ورد يف
 .2987لسنة  819املدنية اللبناين رقم  اإلجراءاتيف قانون  335 ينظر يف املاد  -65
 ، ص1121سـنة  25د.فـوزي  مـد سام :مشـروع قـانون التحنـيم التجاري،جملـة التحنـيم العـددنظر،يمل يد من التفاصيل  -64

 ومابعدها. 211
 حيــ  أورد: أتفــاع التحنــيم هــو أتفــاع الطــرفن علــ  أن اىل Model Lawو مــن القــانون النمــوذج  2و فقــر  مل3مــاد  مل -63

التحنيم مج  أو بعا املنازعات احملدد  الي نشات أو قد تنشا بنيهمـا بشـان عالقـة قانونيـة تعاقديـة كانـت أو غـري تعاقديـة، وجيـوز أن 
 يم يف صور  شرط حتنيم وارد يف عقد أو يف صور  أتفاع منفصل".ينون أتفاع التحن

ـــ ي يقـــو  مبقتضـــاجل 1يف املـــاد  مل 2958أوردت أتفاقيـــة نيويـــورك لســـنة  -68 و "تعـــرت  كـــل دولـــة متعاقـــد  ابألتفـــاع املنتـــوب ال
بـط القـانون التعاقديـة أو غــري  ن رضـعوا للتحنـيم كـل أو بعـا املنازعـات الناشـئة أو الـي تنشـا بيـنهم بشـان موضـوع مـن روا األطـرا 

و ويقصـــد  تفـــاع منتـــوب "شـــرط التحنـــيم يف عقـــد أو أتفـــاع 1تعاقديـــة املتعلقـــة مبســـالة جيـــوز تســـويتها عـــن طريـــ  التحنـــيم". فقـــر  مل
 التحنيم املوق  علي  من األطرا  أو األتفاع ال ي تضمنت  اخلطاابت املتبادلة أو الربقيات".
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ولنن بشرط أن يرد قبل نشوء الن اع وتورد بعا األتفاقيات صيغة شرط حتنيم، منوذج  لن  أيخـ  
 .و69ملبن من يريد اللجوء اىل التحنيم وذلك لتجن  ما قد ينجم عن الصياغة من مشاكل

% مــن 81مــن مشــارطة التحنــيم حيــ  أن حــوايل  انتشــاراً واجلــدير ابلــ كر أن شــرط التحنــيم أك ــر 
خصوصاً يف العقود الي تنون الدولة طرفاً فيها وينون  و51ملعقود التجارية الدولية تتضمن شرطا للتحنيم

دولـة الـوط  الطر  األخر ش صاً خاصاً أجنبياً، حي  أن الطـر  األجنـي ال يطمـئن اىل حيـاد قضـاء ال
قضـــاء الدولـــة الـــوط ،  اختصـــاصجتاهـــ ، لـــ لك يصـــر علـــ  تضـــمن العقـــد شـــرط حتنـــيم يســـتبعد مبوجبـــ  

 حنم يف الن اع قيد ينون جمحفاً اق . ار، صداوابلتايل يغل يدجل عن 
وت ار يف ه ا الصدد مسالة صحة شـرط التحنـيم، وذلـك عنـدما يـرد يف عقـد غـري صـحيح أو ابطـل، 

شرط التحنيم، حي  يفعد شرطاً صحيحاً حـ   استقالليةالتشري  والفق  والقضاء يؤكد  والرأي الراجح يف
لو ورد يف عقد غـري صـحيح أو ابطـل أو، ولـ لك قيـل إن مشـارطة التحنـيم م حينـم خبطورمـا م ـل شـرط 

 .و52ملالتحنيم
ي  شرط التحنيم حي  ورودجل يف عقد غري صحيح يعمل عل  تشج االعرتا  ابستقال وال شك أن 

م القانونية امل تلفة لتسوية املنازعات الناشئة يف جما  التجار  ظنظا  التحنيم كنل، ويدعم منانت  بن الن
 .و51ملشرط التحنيم عن العقد األصل  استقال الدولية، وقد أخ  املشرع املصري بفنر  
شـــرط  ســتقال احيــ  أختــ  موقفــاً واضــحاً و ــدداً أيــد مبوجبــ   و57ملوســار علــ  خطــاجل املشــرع األردين

ج ءاً من ه ا العقد وال يطرأ  دعالتحنيم عن العقد األصل ، وأعدجل عقداً قائماً ب ات  عل  الرغم من أن  يف 
شــ ء علــ  هــ ا الشــرط أذ حنــم ببطالنــ  أو أهنــاء العقــد الــ ي حيتــوي شــرط التحنــيم. وكــ لك جــاءت 

ن العقـد األصـل  الـ ي يتضـمن  شـرط التحنـيم عـ اسـتقال الدولية بنصوص صرحية تؤيد مبـدأ  االتفاقيات

                                                        
 صيغة شرط حتنيم منوذج  حي  أوردت "كل املنازعات الناشئة عن ه ا العقد 2983للسنة ذكرت أتفاقية عمان العربية  -69

تــتم تســويتها مـــن قبــل املركـــ  العــري للتحنــيم التجـــاري وفقــاً لألحنـــا  الــوارد  يف األتفاقيــة العربيـــة للتحنــيم التجـــاري" وكــ لك نصـــت 
  أو مطالبــة تنشــا عــن هــ ا العقــد أو تتعلــ  بــ  أو مب الفــة علــ  صــيغة شــرط حتنــم منــوذج : "كــل نــ اع أو خــال Unicitralالقواعــد 

أحنـا  أو منسـ ة أو بطــالن يسـوى بطريـ  التحنــيم وفقـاً لقواعـد التحنــيم الـ ي وضـعت  جلنــة األمـم املتحـد  للقــانون التجـاري الــدويل  
 كما ه  سارية املفعو  حالياً...

 .64ص.  عبد القادر، أتفاع التحنيم، املرج  الساب ، د.  رميان -51
 .88أبراهيم: التحنيم الدويل اخلاص، املرج  الساب ، ص. د. أبراهيم أيبد -52
 علـ  أن "يعتـرب شـرط التحنـيم أتفاقـاً مسـتقالً عـن 2996و لسـنة 13و من قانون التحنيم املصري رقـم مل17نصت املاد  مل -51

عل  شرط التحنيم ال ي يتضمن  أذا كان هـ ا الشـرط شروط العقد األخرى "وال يرتت  عل  بطالن العقد أو فس   أو أهنائ  أي أثر 
 صحيحاً يف ذات ".

 علـ  أنـ  "يفعـد شـرط التحنـيم أتفاقـاً مسـتقالً عـن 1112و لسـنة 17و مـن قـانون التحنـيم األردين رقـم مل11نصـت املـاد  مل -57
م الــ ي يتضــمن  أذا كــان هــ ا شــروط العقــد األخــرى، وال يرتتــ  علــ  بطــالن العقــد أو فســ   أو أهنائــ ، أي أثــر علــ  شــرط التحنــي

الشرط صحيحاً يف ذات " ونالحظ التطاب  النامل بن نص  القانونن السـابقن، وال شـك أن ذلـك يـؤدي اىل وحـد  القواعـد القانونيـة 
 الي تطب  يف الدولة العربية واىل وحد  التشري .
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القـانون النمـوذج ،  االتفاقيـاتفال يرتت  عل  بطـالن العقـد األصـل  بفطـالن شـرط التحنـيم، ومـن هـ جل 
 .و56ملUNCITRALوك لك قواعد 

 اث يًا: مشار ة الرحكيم: 
تفـاع يـرب  األطـرا  أسـتقالاًل عـن العقـد األصـل  بعـد نشـوء نـ اع فعلـ  بينهمـا  ـد  اه  عبار  عـن 

 .و55ملاللجوء اىل طري  التحنيم لفا ه ا الن اع
بــرا  افهــ  تنــون يف حالــة العقــد املــرب  بــن األطــرا  خاليــاً عنــد نشــوء النــ اع مــن شــرط حتنــيم، فيــتم 

تفاع بينهم مبناسبة نـ اع قـائم امشارطة حتنيم من أجل عر  ه ا الن اع عل  التحنيم حلل ، ول لك فه  
 .و54ملفعالً 

يف موضــوع نــ اع نشــا فعــاًل، ولــ لك يشــرتط الصــحة عقــد املشــارطة مــا يشــرتط وتعــد املشــارطة عقــداً 
ســـما ، وقـــد تبطـــل املشـــارطة بســـب  مـــن األســـباب الواقيـــة 

ف
الصـــحة العقـــود األخـــرى، وتعـــد مـــن العقـــود امل

 .و53مل عتبارها عقداً مستقالً 
مــا أنــ  جيــوز ابــرا  ومــا دا  أن املشــارطة عقــد فهــ ا ال مينــ  األطــرا  مــن أبرامهــا قبــل نشــوء النــ اع. وك

مشارطة التحنيم بعد قيا  الن اع فمن  اجلائ  أبرامها بعـد أن يلجـا األطـرا  القضـاء العـادي حـ  لـو تبـن 
كمـا ،  أن مصاحلهم تتضمن م  ترك الن اع أما  القضاء وأبرا  أتفاع حتنيم بينهم –هلم بعد أقامة الدعوى 

ألطــرا  يف عرضــها علــ  احملنمــن يف صــل  مشــارطة جيــ  حتديــد املســائل املتنــازع عليهــا والــي يرغــ  ا
، ولــ لك فــان مــن مميــ ات املشــارطة أهنــا تتضــمن الن ــري مــن التفصــيالت، أمــا شــرط التحنــيم و58ملالتحنــيم

وكمـا هـو احلـا  ابلنســبة ، فهـو أييت بشـنل جممـل يف الغالـ ، وال يعـدو أن ينـون أال بنـداً مـن بنـود العقـد
شريعات جبواز اللجوء اىل التحنيم عن طريـ  ابـرا  مشـارطة حتنـيم، لشرط التحنيم فقد أخ ت معظم الت

                                                        
 لتحنـيم الـ ي يشـنل جــ ءاً مـن العقـد كمـا لـو كــانو مـن القـانون النمــوذج : "ينظـر اىل شـرط ا2و فقـر  مل24أنظـر املـاد  مل -56

يعمـل شـرط التحنـيم الـ ي ينــون  UNCITRALو مـن قواعــد 12أتفاقـاً مسـتقاًل عـن شـروط العقـد األخــرى" وأنظـر كـ لك املـاد  مل
يصدر من هيئة  ج ءاً من عقد، وين  عل  أجراء التحنيم وفقاً هل ا النظا  بوصف  أتفاقاً مستقالً عن شروط العقد األخرى، وكل قرار

 التحنيم ببطالن العقد ال يرتت  علي  انم القانون بطالن شرط التحنيم.
 ،2999د. حسا  الدين فتح   صف: قابلية  ل الن اع للتحنيم يف عقود التجار  الدولية، دار النهضة العربيـة، القـاهر ،  -55

 .26ص. 
 .28اري الدويل، املرج  الساب ، ص. . فوزي  مد سام : التحنيم التجأنظر يف ه ا املعا: د -54
 .28عيا  و د. جهاد هوا : التحنيم، املرج  السابعة، ص.  د. عبد اهلادي -53
تـن  "كمـا جيـوز أن يــتم أتفـاع التحنـيم بعــد  2996و لســنة 13و مـن قــانون التحنـيم املصـري رقـم مل2و فقـر  مل21املـاد  مل -58

جهــة قضــائية، ويف هــ جل احلالــة جيــ  أن حيــدد األتفــاع املســائل الــي يشــملها  النــ اع ولــو كانــت قــد أقيمــت يف شــان دعــوى أمــا  قيــا 
علــ  أنــ  "كمــا  1112و لســنة 72و مــن قــانون التحنــيم األردين، رقــم مل22التحنــيم وإال كــان األتفــاع ابطــاًل"، كــ لك نصــت املــاد  مل

  أية جهـة قضـائية، وجيـ  يف هـ جل احلالـة أن حيـدد جيوز أن يتم أتفاع التحنيم بعد قيا  الن اع ولو كانت قد أقيمت يف شان دعوى أما
ــا  اىل التحنـيم حتديــداً دقيقـاً، وأال كــان األتفــاع ابطـاًل. املــاد  مل أذا مت األتفـاع علــ  التحنـيم أثنــاء نظــر  :و21موضـوع النــ اع الـ ي حيف
 ار مب ابة أتفاع حتنيم منتوب.الن اع من قيل احملنمة، فعل  احملنم أن تقرر أحالة الن اع اىل التحنيم، أذ يعد ه ا القر 
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، وأخ ت أيضاً األتفاقيات الدولية  سلوب مشارطة التحنيم لفا و59ملومنها التشريعان املصري واألردين
 .و41ملاملنازعات القائمة فعاًل بن األطرا 

 حالة: اثلثًا:  رط الرحكيم ابال
لتعاقدية يف العقد املوق  بينهم اىل وثيقة معينة حتتوي عل  شرط ينصر  ذلك اىل أن أشار  األطرا  ا

ليهــا هــ  األســاس الــ ي يســتند عليــ  للقــو  ااألحالــة  دحتنــيم، وأعتبارهــا جــ ءاً منمــاًل للعقــد، ايــ  تعــ
 بوجود شرط حتنيم.

وال شك أن شـرط التحنـيم ابألحالـة يفـرت  خلـو العقـد األساسـ  مـن بنـد يفشـري صـراحة اىل اللجـوء 
ىل التحنيم، وأمنا تتج  أراد  األطرا  املتعاقدين اىل األخ  ابلشروط العامة أو العقـود النموذجيـة لتنظـيم ا

 .و42ملأحنا  العقد أو لتنملة ما ورد ب  من أحنا 
ليهــا مــن قبــل األطــرا  والــي تتضــمن شــرط التحنــيم جــ ءاً ال يتجــ أ مــن العقــد اوتعــد الوثيقــة احملــا  
حالــة بفطــالن العقــد األصــل  أو أهنائــ ، حيــ  يعتــرب هــ ا الشــرط الــوارد يف الوثيقــة األصــل ، وال يتــاثر يف 

 مستقاًل عن العقد األصل .
ومــ  وردت األحالــة فانــ  ال يعتــد جبهــل أحــد األطــرا  بشــرط التحنــيم الــوارد يف الوثيقــة، أذ يفــرت  

  الدوليــة، حيــ  حنمــت علــم األطــرا  بشــرط التحنــيم الــوارد يف م ــل هــ جل الو ئــ  يف معــامالت التجــار 
" "ومــن حيــ  ان نشــاط األطــرا  ينصــ  حــو  قطــاع مهــ  Bamaral Oil نمــة التحنــيم يف قضــية "

خــاص وهــو البــرتو ، وينتســ  كــل منهمــا صــفة التــاجر، وحيــرت  العمــل  ــ ا النشــاط، فانــ  ال مينــن أن 
 .و41ملا القطاع من النشاط يَدبع  عد  معرفت    ا الشرط كوسيلة لتسوية املنازعات الي ت ور يف ه 

–ويف حنم آخر حملنمة النقا الفرنسية قضت  ن : "مسائل التحنيم الدويل يعترب شـرط التحنـيم 
نعقاد اصحيحاً، أذا كان الطر  ال ي حيت  علي  قد علم يف حلظة  –ابإلحالة اىل مستند يشرتط التحنيم

 ".و47ملالعقد وينف  سنوت  للداللة عل  قبول  هل جل األحالة
حالة بشنل عا  اىل وثيقة تتضمن شرط التحنيم والي يتضح منها عد  علـم أحـد األطـرا  اال عدوت

 د. ويعـو46ملبوجود شرط التحنيم مل مة. وال ينتف  معها القو  بوجود أتفاع منتوب عل  شـرط التحنـيم
املعامالت،  شرط التحنيم ابألحالة ضرور  ملحة تلي حاجات التجار  الدولية من حي  السرعة يف أجناز

                                                        
 و مــن قــانون التحنــيم22، وكـ لك املــاد  مل2996لســنة  13و مــن قـانون التحنــيم املصــري رقــم 2و فقــر  مل21أنظـر املــاد  مل -59

 .1112و لسنة 72األردين رقم مل
 .2958و من أتفاقية نيويورك لسنة 2القانون النموذج ، وك لك املاد  ال انية فقر  مل و من3أنظر املاد  مل -41
القــــاهر ،  –د. أيبــــد الــــو : أتفــــاع التحنــــيم كـــــاسلوب لتســــوية الن اعــــات عـــــقود التـــــجار  الدوليــــة، دار النهضــــة العربيــــة  -42
 .  96ص.  ،1112
 مشـار أليـ  د. أيبـد الــو ، 2985ينـاير  15ابريـس صـدر يف  –حنـم  نمـة حتنـيم وفقـاً لقواعـد غرفـة التجـار  الدوليــة  -41

 .66املرج  الساب ، ص. 
ابلتحنـــيم يف عقـــود التجـــار  الدوليـــة، رســـالة دكتـــوراجل، كليـــة  االختصـــاصمشـــار اليـــ  يف د. عـــاطف بيـــوم   مـــد شـــهاب:  -47
 .286، ص. 1112جامعة عبد الطبش،  احلقوع،
 .284ساب ، ص. املرج  ال شهاب:  مد بيوم  عاطف د. -46
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تصاالت واللجوء اىل الشروط النموذجية عند أبرا  العقود املتعلقة ابلتجار  واألخ  ابلوسائل املتطور  يف اال
 .و45ملالدولية

حالة اىل شرط حتنيم تتضـمن  أتفاقيـة شار  اىل صحة اإلل لك عملت القوانن الوطنية للدو  عل  اإل
، وكـ لك قـانون 2996و لسـنة 13لتحنـيم املصـري رقـم ملدولية أو عقد منوذج ، حي  أخ  ب  قـانون، ا

و فقــر  3يف املــاد  مل Model Lawوكــ لك القــانون النمــوذج  1112و لســنة 72التحنــيم األردين رقــم مل
،وحنن بدور  ندعو املشرع العراق  اىل التعامل مـ  صـور التحنـيم كافـة لينـون مـن وسـائل جـ ب و44ملو1مل

 لغر  حتقي  التنمية االقتصادية الالزمة. كافةنواعها  اباالست مارات االجنبية 
إن تع ي  فنر  البح  وفرضيت  تقتض  منا القاء الضوء عل  اجلوان  التطبيقية حلاالت نظر املنازعات 
الي حتدو عن تنفي  او تفسري العقود يف املشاري  املشرتكة السيما يف البلدان الي تعاطـت مـ  هـ ا النـوع 

عها اىل ه ا النوع مـن العقـود حاجتهـا للتنميـة املسـتدامة والعجـ  يف مواز مـا من املشاري  بوقت مبنر يدف
السنوية وحاجتها ملواكبـة التطـور التننولـوج  كمـا م تنـن املراكـ  التحنيميـة امل تصـة بعيـد  عـن خيـارات 
املتعاقـــدين ابللجــــوء اىل التحنـــيم بصــــورجل كافـــة ســــواء اكانـــت شــــرط حتنـــيم ا  مشــــارطة حتنـــيم ا  حتنــــيم 
ـــَرْت امـــا   نمـــة التحنـــيم  ابالحالـــة ففـــ  قضـــية مشـــهور  تســـم  بقضـــية هيئـــة التصـــني  العربيـــة والـــي نفظ،

 التجاري يف سويسرا.
، يظهـر لنـا عـد  مبـاديء و43ملمن خال  قراء  الوقائ  املتعلقة ابصل القضية واصدار احلنم التحنيمـ 

لقضــاء التحنــيم واوهلــا ان اجتــاجل اراد  االطــرا  اىل اختيــار غرفــة التجــار  الدوليــة للنظــر انــم القضــية هــو 
                                                        

 .69الو : املرج  الساب ، ص.  د. أيبد -45
؛ ويعترب أتفاع عل  التحنيم كل أحالـة تـرد 2996و لسنة 13و من قانون التحنم املصري رقم مل7و فقر  مل21أنظر املاد  مل -44

مب ابـة أتفـاع حتنـم وشـروط  أن يف العقد اىل وثيقة تتضمن شرط حتنم إذا كانت األحالة واضحة يف أعتبار ه ا الشرط ج ءاً من العقد 
و فقــر  ملبو مــن قــانون 21ينــون العقــد منتــوابً وأن تنــون األشــار  وردت ايــ  جتعــل ذلــك الشــرط جــ ءاً مــن العقــد". أنظــر املــاد  مل

 "ويعــد يف حنــم األتفــاع املنتــوب كــل أحالــة يف العقــد اىل أحنــا  عقــد منــوذج  أو أتفاقيــة 1112و لســنة 72الــتحنم األردين رقــم مل
 لية أو اىل وثيقة أخرى تتضمن شرط حتنيم أذا كانت األحالة واضحة يف أعتبار ه ا الشرط ج ءاً من ه ا العقد".دو 

ــات جبهــود ومشــاركة دو  مصــر والســعودية واالمــارات وقطــر  -43 تــتل   وقــائ  هــ جل القضــية يف ان اهليئــة العربيــة للتصــني  أفنش،
وجان  من الدو  العربية قررت الدو  اخلليجية ال الو اهناء مشاركتها يف ه جل اهليئة  وعل  اثر انقطاع العالقات الدبلوماسية بن مصر

 وتصــفيتها بواســطة جلنــة رابعيــة ولنــن مصــر م تقبــل تصــفية اهليئــة بعــد حتويلهــا اىل هيئــة مصــرية عربيــة خاضــعة للقــانون املصــري واالدار 
اهللينــوبرت قــد شــاركت مــ  االطــرا  يف انشــاء الشــركة العربيــة الربيطانيــة لطــائرات وكانت الشــركة الربيطانيــة وســتالند لطــائرات ،املصــرية

اهللينــوبرت وهــ  شــركة مصــرية مشــرتكة وجــرت  ــاد ت بــن الشــركة الربيطانيــة وبــن االطــرا  االخــرين انتهــت ابلفشــل وبتقــدغ طلــ  
ـــة واهليئـــة العربيـــة للتصـــني  تعـــويا مـــن جانـــ  شـــركة وســـتالند اىل غرفـــة التجـــار  الدوليـــة ضـــد الـــدو  االربعـــة  والشـــركة العربيـــة الربيطاني

 للهيلينوبرت.
وشنلت هيئة حتنيم ثالثية لنظر القضية حي  وجهت من البداية  عرتا  من شركة وستالند عل  حضـور اهليئـة املصـرية العربيـة 

ة حتــت التصــفية والــي انشــئت مبوجــ  اتفاقيــة للتصــني  علــ  اســاس اهنــا ليســت اهليئــة املقصــود  يف القضــية واهنــا اختصــمت اهليئــة العربيــ
اصر رئيس هيئـة التحنـيم قـرارا  ن اهليئـة املصـرية العربيـة للتصـني  الـي 2981ح يران سنة 8بن الدو  االرب  ويف 2935ابريل سنة 19

لربيطانيـة يف قـرار رئـيس هيئــة حنومـة مصـر واهليئـة والشــركة العربيـة ا :الـ الو طعــن االطـرا  ،مقرهـا يف القـاهر  م تعـد طرفـا يف الـدعوى
واعتـربت قـرار رئـيس اهليئـة حنمـا ج ائيـا 2986تشـرين االو  سـنة 21التحنيم اما   نمة العد  ملقاطعة جنيف الي الغت القـرار يف 

 هيئـة حنمـا ابطـال واعـاد  احملنمـة القضـية اىل يف القضية غري مسب  وغري موق  من العضوين االخرين يف هيئة التحنـيم وبـ لك يعتـرب
التحنيم ملراعـا  ذلـك وعـد  االعتـداد بقـرار رئـيس هـ جل اهليئـة وطعنـت شـركة وسـتالند يف هـ ا احلنـم امـا  احملنمـة الفيدراليـة لنـن هـ ا 
الطعن رفا وعل  اثـر هـ جل االحنـا  طلـ  االطـرا  ال الثـة ملاحلنومـة املصـرية واهليئـة والشـركة العربيـة الربيطانيـةو مـن احملنمـن ال الثـة 

  عن نظر القضـية الهنـم شـاركوا يف االجـراءات الـي ادت اىل القـرار الباطـل الـ ي صـدر عـن رئـيس اهليئـة وعارضـت يف ذك شـركة التنح
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الــ ي يعــو  عليــ  يف حســم ن اعــات هــ ا النــوع مــن العقــود كمــا اشــار احلنــم التحنيمــ  ايضــا اىل مســالة 
طرا  برد احملنمن يف األحوا  الي رالف  ا احدهم هامة وه  املننة الي  نحها املراك  التحنيمية لال

قوانن املرك  التحنيم  ال ي قـا  بنظـر النـ اع املعـرو  عليـ ، ويف قضـية اخـرى مشـهور  هـ  قضـية انشـاء 
 طة ارضـية لالقمـار الصـناعية بـن شـركة كامريونيـة لالتصـاالت الالسـلنية وبـن شـركة امرينيـة قـد عـر  

اما  احد املراك  التحنيمية مبوج  شـرط للتحنـيم ورد يف العقـد اضـافة اىل حتديـد  الن اع بينهما للتحنيم
 القانون الواج  التطبي  يف حالة حصو  خال  بينهما.

                                                                                                                                            
كما عارض  احملنمون ورفضـوا ان يتنحـوا لـ لك تقـد  االطـرا  ال الثـة بطلبـات رد احملنمـن اىل  نمـة او  درجـة يف جنيـف  وستالند

برفا طلبات الرد استناد اىل ه جل الطلبـات كـان 2985شباط سنة 3حملنمة اصدرت حنمها يف حي  جيري التحنيم هنالك ولنن ا
جيــ  ان توجــ  اىل  نمــة التحنــيم بغرفــة التجــار  الدوليــة للبــت فيهــا فــاذا وقــ  خطــا يف قــرار  نمــة التحنــيم امنــن الطعــن فيــ  امــا  

 القضاء.
م اما   نمـة العـد  مبقاطعـة جنيـف فايـدت حنـم  نمـة او  درجـة طعن االطرا  ال الو ملمصر واهليئة والشركةو يف ه ا احلن

 نمــة  نيسـان لـنفس االســباب فقـا  االطــرا  ال الثـة بتصــعيد هـ ا املوضــوع اىل احملنمـة الفيدراليــة السويسـرية طــاعنن يف حنـم28يف 
ســبتمرب ســنة 21 الســابقن بتــاريخ او  درجــة و نمــة العــد  ملقاطعــة جنيــف وقــد اصــدرت احملنمــة الفدراليــة حنمهــا إبلغــاء احلنمــن

 وكانت اسباب االلغاء ه :2985
ان  نمــة او  درجــة و نمـــة العــد  ملقاطعـــة جنيــف وقعتـــا يف اخلطــا اي اعتمـــدات علــ  األي القائـــل  ن رد احملنمــن مينـــن ان 

لطة احملـاكم الـي تنظمهـا الدولـة فهـ ا رض  لنظم اهليئات القائمة عل  التحنيم م ل غرفة التجار  الدوليـة ويف هـ جل احلالـة يفلـت مـن سـ
الرأي ال ي يقو  ب  بعا الفقهاء يف سويسرا رأي ضعيف ورالف اجتاجل غالبية الفق  السويسري واجتاجل احملاكم السويسـرية الـي تـرى ان 

ملــاد  االوىل منــ  علــ  قـانون اتفاقيــة التحنــيم بــن املقاطعــات السويســرية الــ ي يلتــ   بــ  عــدد مــن املقاطعــات يتضــمن الــن  يف فقــرات ا
ومــن االمــور الــي اعتربمــا هــ جل املــاد  متصــلة ابلنظــا  العــا  مســالة رد احملنمــن  .االفتهــا ألهنــا تعتــرب مســائل جوهريــة يف نظــا  التقاضــ 

د  السـابعة مـن والحظـت احملنمـة الفدراليـة ان الفقـر  ال انيـة مـن املـا ،من اتفاقية التحنيم بـن املقاطعـات السويسـرية 12وخاصة املاد  
الئحة  نمة التحنيم بغرفة التجار  الدولية تقض   ن  مليف حالة رد  نم بواسطة احد االطرا  تقض  احملنمة هنائيا يف ه ا الطل  
وختض  االسباب لتقديرها وحدهاووه جل املاد  تفر  علـ  طالـ  الـرد ان يعـر  طلبـ  علـ   نمـة التحنـيم ال علـ  احملـاكم القضـائية 

الف التفاقية التحنيم بن املقاطعات السويسرية الي جتعل ه ا االختصاص للمحاكم القضائية وجتعل ه ا االختصاص مسـالة وه ا ا
ىل متعلقة ابلنظا  العا  ال جيوز االتفاع عل  االفتهـا وال يعتـرب قبـو  االطـرا  لنظـا  غرفـة التجـار  الدوليـة مسـقطا حلقهـم يف االلتجـاء ا

السويســرية بــدال مــن  نمــة التحنــيم ألن هــ ا احلــ  متعلــ  ابلنظــا  العــا  وكــل نــ  رالفــ  جيــ  اعتبــارجل خاليــا مــن احملــاكم القضــائية 
املضمون جمردا من كل اثر قانوين، وقررت احملنمة ان املسالة ليست متعلقة ابلطعن يف حنم صادر يف طل  الرد وامنا تتعل  ابخـتال  

د وجـود هـ ا االخـتال  يعطـ  احملـاكم السويسـرية يف مقاطعـات سويسـرا االختصـاص بنظـر  االطرا  واحملنمن حـو  هـ ا الطلـ  وجمـر 
كل ن اع يقد  اليها حو  طل  الرد ويسل  ه ا االختصاص من  نمة التحنيم بغرفة التجار  الدولية اما اذا كان االمر متعلـ  بقـرار 

 .طروحةصدر يف طل  الرد من  نمة التحنيم فه ا خارج عن موضوع القضية امل
وكــان طــالبوا الــرد قــد تقــدموا بطلبــن طلــ  اصــل  هــو ان تقضــ  احملنمــة الفدراليــة بــرد احملنمــن ال الثــة وطلــ  احتيــاط  هــو ان 

الدعوى اىل  نمة العد  ملقاطعة جنيف لتقض  ه  برد هوالء احملنمن وحو  ه ين الطلبن قضت احملنمة الفدراليـة  تقض   عادجل
ممنــن الن رد احملنمــن مسـالة تــدخل يف اختصــاص  ــاكم املقاطعــات ال احملنمـة الفدراليــة امــا الطلــ  ال ــاين   ن الطلـ  االصــل  غــري

وهـو الطلـ  االحتيـاط  فهــو مقبـو  وبـ لك اعــادت اىل  نمـة العـد  جبنيـف القضــية مـر  اخـرى لتفصــل يف موضـوع الـرد، ويف مســالة 
واجلانــ  الربيطــاين ال ل ــن االخــرين واحلنــم يــدعو اىل اعــاد  النظــر يف نــ   املصــاريف يبلــت احملنمــة اجلانــ  املصــري ثلــ  املصــاريف

يف الئحة  نمة التحنيم بغرفة التجار  الدولية وهل مينن االبقاء علي  بعـد هـ ا احلنـم او تسـلم احملنمـة اريـة االطـرا  يف 3/1املاد  
نيم عل  ارضها ا  يرتك احلا  عل  ما هو علي  اكتفاء  ن  اذا كان ه ا االلتجاء اليها او اىل احملاكم القضائية يف الدولة الي جيري التح

هـو الشــان يف سويســرا الــي اصــبحت تنظــر اىل هـ جل املــاد  علــ  اهنــا االفــة للنظــا  العـا  فيهــا فقــد ال تعتربهــا دو  اخــرى االفــة للنظــا  
ومن  حية اخـرى يبـدو مـن اجتـاجل احملنمـة الفيدراليـة السويسـرية ان العا  فيها فقد ال تعتربها دو  اخرى االفة للنظا  العا  الوط  فيها 

اسناد االختصاص يف رد احملنمن اىل  نمة التحنيم ليس مسالة من مسائل النظا  العا  الدويل اذ لو كانت هلا ه جل الصـفة لوافقـت 
 احملنمة عل  ه ا االختصاص ابعتبارجل يسمو عل  االعتبارات االخرى
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واحلنـــم التحنيمـــ  ان احـــد املبـــاديء اهلامـــة الـــي اكـــد عليهـــا احلنـــم  و48ملويظهـــر مـــن خـــال  الوقـــائ 
التحنيمـــ  هـــو ان العقـــد شـــريعة املتعاقـــدين كمـــا ان قبـــو  االطـــرا  للتحنـــيم ابلصـــلح قـــد اعطـــ  مرونـــة 

                                                        
امريون  طــة ارضــية لالتصــا  ابألقمــار الصــناعية ابتفــاع بــن شــركة كامريونيــة لالتصــاالت الالســلنية وبــن اقيمــت يف النــ -48

مــن الـوالات املتحــد  االمرينيـة مقرهــا يف واليـة دالويــر ومت توريـد احملطــة وتركيبهـا يف مجهوريــة النـامريون يف منطقــة زامنجـو ولنــن  شـركة
 لت  ــاوالت الصــالحها دون جــدوى ممــا دعــا شــركة النــامريون اىل رفــا احملطــة وردهــا اىل عنــد التشــغيل م تعمــل احملطــة بنفــاء  وبــ

الشركة االمرينيـة بعـد ان كانـت قـد وقعـت عنـد اسـتالمها ابهنـا قـد قبلتهـا وكـان العقـد يتضـمن شـرطا للتحنـيم واتفاقـا علـ  ان القـانون 
فورنيـا يف الـوالات املتحـد  االمرينيـة ومت تشـنيل هيئـة التحنـيم ال ي يطب  يف حالة حصو  خال  بن الطـرفن هـو قـانون واليـة كالي

لنظر القضية ويالحظ ان شركة النـامريون قـد اختـارت ش صـية امرينيـة لتنـون  نمـا عنهـا وبـ لك تنونـت هيئـة التحنـيم مـن اثنـن 
 امرينين ورئيس سويسري.

ا عـن قيمـة احملطـة بـرد الـ من املـدفوع والتعـويا عـن العمـل ومشلت طلبات الشركة النامريونية التعويا عن عناصر اتلفة التعـوي
والتعــويا عــن االصــالحات واالســت مارات الفنيــة الجــل االصــالث والفوائــد ومصــاريف التحنــيم وايــة توصــية اخــرى هلــا تراهــا واجابــت 

تســـتدع  رفضـــها  الشـــركة االمرينيـــة بطلـــ  رفـــا الـــدعوى ومنحهـــا هـــ  تعويضـــا عـــن رفـــا احملطـــة ألهنـــا ســـليمة وليســـت  ـــا عيـــوب
واوضــحت ذلـــك  ن العيـــ  الـــ ي ادى اىل عـــد  تشـــغيل احملطـــة بنفــاء  هـــو التيـــار النهرابئـــ  وتوصـــيالت  املوجـــود  مبنطقـــة العمـــل يف 
زامنجــوا حيــ  ان تشــغيل احملطــة حيتــاج اىل جهــاز تقويــة للتيــار العــايل طاقتــ  عشــر  كيلــو وات وهــ ا اجلهــاز يقــو  بتصــميم  وتغ يتــ  يف 

ملتحــد  االمرينيــة علــ  نظــا  احملايــد االرضــ  بينمــا التغ يــة ابلتيــار يف موقــ  احملطــة تقــو  علــ  نظــا  احملايــد املعــ و  وهــو نظــا  الــوالات ا
يف العقــد وامنــا كانــت  رتلــف عــن احملايــد االرضــ  وقالــت الشــركة االمرينيــة ان جهــاز التقويــة م ينــن االفــا للمواصــفات الفنيــة الــوارد 

 ،يف العقد االفة ومنافية الحتياجات موق  احملطة وهـ ا خطـا لـيس منسـواب للشـركة االمرينيـة وامنـا للشـركة النامريونيـةاملواصفات الفنية 
د وال حتمل ه  ما ينت  عن عد  حتيد الشركة النامريونية ملطالبها عند التعاقد بدقة كافية ل لك جي  ان تلت   الشركة النامريونية ابلعقـ

 .ن الرجوع اىل قانون والية كاليفورنيا واىل العقد املوق  من الطرفن حلسم ه ا اخلال وابل من وكان ال بد م
وقــد وجــدت هيئــة التحنــيم ان العقــد يــن  علــ  ان الشــركة االمرينيــة تقــو  بتوريــد وتركيــ  وتشــغيل جهــاز تقويــة التيــار العــايل يف 

دي العمـل املطلـوب ومعـا هـ ا انـ  ال ينفـ  توريـد اجلهـاز ان التـ ا  املوق  ويف ن  اخر يف العقد اهنا ستقو  ابختبـار اجلهـاز وجعلـ  يـؤ 
الشــركة االمرينيــة يشــمل التشــغيل واالختبــار واداء العمــل ابلنفــاء  املنتظــر  وهــ ا يشــمل مالءمــة اجلهــاز مــ  التيــار النهرابئــ  املوجــود 

انــ  حــ  اذا م تنــن نصــوص العقــد شــاملة للتيــار  ابملنطقــة ويعتــرب هــ ا داخــال ضــمن املواصــفات الفنيــة املنصــوص عليهــا يف العقــد بــل
النهرابئـ  فــان طبيعـة العمــل تسـتوج  مراعاتــ  دون نـ  خــاص، وك ـريا مــا تسـاعد املراســالت املوجـود  يف ملــف القضـية علــ  كشــف 

ة االمرينيـة بعا املسائل الدقيقة ومن ه ا القبيل ان هيئة التحنـيم وجـدت بـن اوراع ملـف القضـية اخطـار مـن احـد مهندسـ  الشـرك
وكــان رــربجل فيــ   ن احملايــد املوجــود يف املوقــ  معــ و  وهــ ا يــد  علــ  ان مســالة احملايــد كانــت معروفــة للشــركة االمرينيــة وكــان عليهــا ان 

قـ  تالئـم بـن اجلهـاز الـ ي تقدمـ  وبـن املوقـ  الـ ي  ـت معاينتـ  وان تبـد  احملايـد االرضـ  املوجـود لـديها بنظـا  اخـر مناسـ  هلـ ا املو 
وب لك امنن اثبات خطا الشركة االمرينية ومسئوليتها عن عد  تشغيل احملطة وعن االضرار الي حلقت ابلشركة النامريونيـة ولنـن اىل 

ا ــت هيئــة التحنــيم نصــوص القــانون التجــاري لواليــة كاليفورنيــا االمرينيــة وتبــن ان  ،اي مــدى مينــن مــنح تعــويا لشــركة النــامريون
من القانون التجاري الناليفورين تن  علـ  ان املشـرتي حيـ  لـ  ان 1418ب  عل  التعويضات املطلوبة فاملاد  هنالك عد  نصوص تنط

يلغ  قبول  صفقة جتارية بسب  عد  تناسبها م  املتف  علي  بشنل جيعل قمتها او فائدما ابلنسبة ل  ضعيفة وذلك اذا كان قبول  مبينا 
نــن وم يــتم ذلــك او مبينــا علــ  عــد  مطابقتهــا للعقــد لصــعوبة اكتشــا  ذلــك قبــل القبــو  او علـ  افرتاضــ  ان عالجهــا او اصــالحها مم

بســب  أتكيــدات البــائ  لســالمتها وجيــ  ان ينــون نقــا القبــو  يف وقــت معقــو  مــن اكتشــا  ذلــك او مــن الوقــت الــ ي جيــ  ان 
 ا الـن  جيعـل شـركة النـامريون هلـا احلـ  يف رد ينتشف في  ذلك وقبل ان يلح  حالة البضاعة تغري جوهري غري  شئ عـن عيو ـا وهـ

البضاعة واحلصو  عل  ال من املدفوع فيها او مبعا اخر فسخ العقد واعـاد  االداءات املتبادلـة حيـ  ان البضـاعة قـد اعيـدت يف وقـت 
التجـاري النـاليفورين  من القـانون1321مناس  ولنن ه ا ليس كافيا كتعويا اذ ال ي ا  هنالك عناصر اخرى للضرر ذلك ان املاد  

تــن  علــ  حــ  املشــرتي يف اســتبدا  البضــاعة  خــرى ســليمة يشــرتيها فتقــو  ملان املشــرتي يف حالــة اخــال  البــائ  ابلت امــ  يســتطي  ان 
ة يشرتي اسن نية وبدون أتخري اشياء بديلة لتلك الي كان جي  عل  البائ  تقدميها ول  ان يسرتد من البائ  عل  سـبيل التعـويا قيمـ

الفرع بن الـ من املسـم  يف العقـد والـ من الـ ي اشـرتى بـ  بضـائ  التغطيـة واذا م يسـت د  املشـرتي هـ ا احلـ  كـان لـ  ان يطالـ   يـة 
الــف دوالر 131وبتطبيــ  هـ ا الـن  علــ  القضـية حــددت هيئـة التحنـيم الــ من املسـم  يف العقــد ابنـ   ،تعويضـات اخـرى تســتح  لـ 
وال مــت الشــركة االمرينيــة  ــ ين  الــف دوالر95راء اجهــ   بديلــة مناســبة للموقــ  حيتــاج اىل فــرع مقــدارجل امرينــ  وان مثــن التغطيــة لشــ

%مـن اتريـخ الـدعوى وهـ ا ايضـا هـو حنـم القـانون النـاليفورين بقيـت العناصـر 3املبلغن كمـا ال متهمـا ابلفوائـد عـن هـ جل املبـال  بواقـ  
مــن 1325عــد  تشــغيل احملطــة وهــ ا الضــرر نصــت علــ  التعــويا عنــ  املــاد  االخــرى يف التعــويا وهــ  عــن الضــرر العــار  بســب  
الـف دوالر امرينـ  تعويضـا عنـ  وكانـت هـ جل الشـركة تطلـ  ايضـا التعـويا 78القانون التجاري الناليفورين وقد قـررت هيئـة التحنـيم 

وهــ  نفقــات اســت مارية لشــركة فرنســية  عــن االضــرار املرتــد  الــي حلقــت  ــا ووضــعت حتــت هــ جل التســمية نفقــات اتلفــة اضــطرت اليهــا
لبح  اسباب عد  كفاء  احملطة وطرع عالجها ونفقات املستشارين القانونين ومصاريف التحنيم ونفقـات التفـاو  علـ  ابـرا  عقـد 
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للمحنمن بتقري  وجهات النظر بن الطـرفن وكـ لك مـن املبـاديء اهلامـة الـي انطـوى عليهـا احلنـم هـو 
عل  الطبيعة الفنية للعقد  ل التحنيم ذلك مـن خـال  االهتـداء او التعـر  علـ  رأي  اللجوء او التعويل

اخلبري الف  يف العقود ذات الطبيعة الفنية وه ا من شان  ان يع ز اتية اللجوء اىل التحنيم ذلك لتحقيـ  
ة معينــة احــدى غااتــ  وهــ  الســرعة والســرية واالختصــاص اذ ان بعــا احملنــن حيمــل صــفة فنيــة او علميــ

 تؤهل  للفصل ابملنازعات ذات الصبغة الفنية.
 نمـــة التحنـــيم التجـــاري يف ومـــن احـــدو االحنـــا  التحنيميـــة يف املشـــاري  املشـــرتكة فقـــد اصـــدرت 

يقضـــ  إبلـــ ا  إســـرائيل بتقـــدغ التعـــويا املـــادي واملعنـــوي إىل ايـــران، وذلـــك مقابـــل قـــراراً قضـــائياً سويســـرا، 
بــرتو  مـــن خــط بـــرتو  اليــت اشـــنلون دون دفــ  مثنهـــا اجــة عـــد  الــف طـــن 800حصــو  اســرائيل علـــ  

اعــرتا  ايــران ابســـرائيل،وذلك يف فــرت  ال ــور  اإليرانيـــة دون أن تــدف  املقابــل املـــادي". وأشــارت الصـــحيفة 
 .""جملس الشراكة األوروبية األطلسية رفا التعلي  عل  اخلرب"، وفًقا لـ "هآرتس اإلسرائيلية أنّ 

مشــــــروع نفطــــــ  مشــــــرتك يعــــــود اتررــــــ  ملــــــا قبــــــل ال ــــــور  االســــــالمية يف العــــــا   بســــــب  نــــــ اع يف شــــــان
.ونقلت الوكالة عن مصدر قضائ  ان حنم االدانة صدر ه ا الشهر ا  شـركة "اتو" االسـرائيلية 2939

 ."بليون دوالر لشركة النفط الوطنية االيرانية "نيوك 2.2املسجلة يف بنما، وان  قض  ابل امها دف  
در ان "القـــرار اصــدرت   نمــة حتنـــيم يف سويســرا وذلـــك بنــاء علــ  دعـــوى تقــدمت  ـــا واوضــح املصــ

اتفاقا لنقـل  2948واالسرائيلية "اتو" وقعتا يف العا   "".وكانت الشركتان االيرانية "نيوك2989طهران يف 
 تسدد للشركة النفط االيراين اىل اسرائيل عرب البحر االيبر.واس  املصدر نفس  فان الشركة االسرائيلية م

                                                                                                                                            
ـــة التحنـــيم تعويضـــا عـــن هـــ جل العناصـــر عـــدا نفقـــات  ـــة مـــ  شـــركة اخـــرى مت صصـــة يف هـــ ا اجملـــا  وقـــد قـــررت هيئ شـــراء اجهـــ   تغطي

 .الف دوالر85الف دوالر وقررت عن نفقات الدفاع واملستشارين القانونين 73ستشارين القانونين مبل  امل
ورفضت اعطاء تعويا للشركة االمرينية عن رد البضاعة حي  ثبتت مسؤوليتها عـن ذلـك وكانـت الشـركة النامريونيـة قـد رددت 

حتنـم هلـا هيئــة التحنـيم  يـة ترضــية اخـرى تراهـا اهليئــة ولنـن م حتـدد مقــدار يف طلبامـا يف بدايـة التحنـيم عبــار  تبـدو تقليديـة وهــ  ان 
هـ جل الرتضـية وال اساسـها ولـ لك رفضـت هيئـة التحنـيم هـ ا الطلـ  ألهنـا م حتـددجل وم تعـط فرصـة الـرد عليـ  للطـر  االخـر فـال مينــن 

%من 18،4مم بدقة فال مت شركة النامريون بنسبة احلنم ب  وقسمت هيئة التحنيم مصاريف التحنيم بن الطرفن بنسبة جناث طلبا
ابلصـلح ولنـن الواضـح ممـا %من تلك املصاريف وكان احملنمون مفوضن يف اجـراء التحنـيم 32،6املصاريف والشركة االمرينية نسبة 

 48.تقد  اهنم م يست دموا السلطة املمنوحة هلم من الطرفن يف ذلك
اعرتا  احد احملنمن عل  احلنم الـ ي  incidental damagesوع األضرار العارضةالتحنيم ملوض وقد عار  عضوان من هيئة

من قـانون التجـار  النـاليفورين ان 1329فقا  ان  ابلنسبة لالضرار العارضة ت كر املاد   attroneys feesاصدرجل رئيس واتعاب احملاما  
االطرا  يستطيعون ابتفاقهم ان يستبدلوا اوجـ  التعـويا املنصـوص عليهـا او ان حيـددوا مـن نطاقهـا واذا اخفـ  حتديـد نطـاع التعـويا 

 :ل  ا ومعا ه ايف حتقي  هدف  االساس  فان احللو  االخرى املنصوص عليها يعم
ان التعويا جي  دائما ان ينون كافيا والتعويا النايف ابلنسبة هل جل القضية هو ان حتصل شركة النامريون املتضرر  علـ  مقابـل 
التغطيــة ولنــن احلنــم اعطاهــا زاد  علــ  مقابــل التغطيــة وهــ  تعتــرب زاد  قــد اســتبعدها االطــرا  مــن نطــاع العقــد فــال جيــوز احلنــم 

مــن القــانون املــدين النــاليفورين يقضــ   ــا والســؤا  2112ا رــ  اتعــاب احملامــا  قــا  احملنــم ان هــ جل االتعــاب حســ  املــاد  وفيمــ، ا
املطروث هو هل يعترب قبو  الشركتن االمرينية والنامريونية لشرط التحنـيم وقواعـد غرفـة التجـار  الدولـة قبـوال صـرحيا او ضـمنيا لتحمـل 

ن هــ ا الســؤا   نــ  ال يظــن ذلــك اي ال يعتقــد ان اتعــاب احملــامن يلتــ    ــا احملنمــون ضــدجل وهــو الشــركة واجــاب عــ  اتعــاب احملــامن
االمرينية ألن قبو  التحنيم ال يتضمن قبو  التحمل  ـا ويـرى لـ لك عـد  احلنـم عليهـا  تعـاب احملامـا  امـا احملنـم االخـر فـريى علـ  

% الن شـركة النـامريون تقـدمت بطلبـات معقولـة ومقـدر  تقــديرا 211املـة وبنسـبة العنـس ان تتحمـل الشـركة االمرينيـة ابملصـاريف ك
 سليما وكان جي  ان حينم هلا  ا كاملة واال تتحمل شيئا من املصاريف ما دامت طلباما كلها مقبولة
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مليــون دوالر هــ  جــ ء مــن قيمــة العقد.يــ كر أنــ  بعــد ال ــور  االســالمية  651االيرانيــة مســتحقات قــدرها 
 .و49ملقطعت ايران كل عالقاما م  اسرائيل وه  ال تعرت  بوجودها

 الخاتمة:

 : النتائجاواًل. 
املشــروع املشــرتك هــو املفضــل حاليــا مــن وجهــة نظــر املســت مر االجنــي ومــن وجهــة نظــر املســت مر  نب إ .2

 احملل  نظرا للفوائد وامل اا الي تعود عل  كل منهما يف حالة تنفي  مشروع مشرتك.
للدولــة املعنيــة فقــد   إن املشــروع املشــرتك مينــن أن يت ــ  أشــناال قانونيــة متعــدد  يف القــانون الــداخل .1

د  أو شــركة توصــية بســيطة أو غــري ذلــك مــن األشــنا  و ولية  ــدؤ نــون شــركة مســاتة أو ذات مســي
 القانونية.

 حتديد أمناط املساتة يف رأمسا  املشروع مبا ينفل سيطر  الدولة عل  قطاعاما االقتصادية.    ينبغنب إ .7
لــــ  ومينــــن مواجهتهــــا نالت اتلفــــة قــــد حتــــدو بــــن املســـت مر االجنــــي واملســــت مر احملشــــهنـــاك م نب إ .6

والتغلـ  عليهـا عـن االتفـاع علـ  ذلـك يف نصـوص العقـد املنشـئ للمشـروع املشـرتك واالختيـار اجليــد 
 ليات كل مدير يف املشروع.ؤو السليم مل تلف املديرين والتحديد لسلطات ومس

 ان التحنــــيم بصـــــورجل كافــــة هـــــو الوســــيلة الـــــي يطمـــــئن اليهــــا الشـــــريك االجنــــي يف املشـــــروع املشـــــرتك .5
 االقتصادي ملا يوفرجل ل  من م اا عديد  اتها السرعة والسرية واحليادية واالختصاص.

اعطـــاء معظـــم قـــوانن التحنـــيم التجـــاري الـــدويل ونظـــم التحنـــيم يف املؤسســـات التحنيميـــة امل تصـــة  .4
ذلـــــك يف احنـــــامهم الـــــي  رلألطـــــرا  مننـــــة رد احملنمـــــن او الطعـــــن  حنـــــامهم كلمـــــا ورد مـــــا يـــــرب 

 يصدروهنا.
ن مســود  قــانون التحنــيم التجـــاري الــدويل العراقــ  قــد حاولـــت  اكــا  التشــريعات العربيــة اخلاصـــة ا .3

ابلتحنيم التجاري رغبة من واضعي  خل  اجواء جديد  تدف  املست مر او الشريك االجنـي للـدخو  
 بعمل يف العراع ملا حيقق  ل  من وسيلة بديلة للتقاض .

ن لتســوية منازعــات االســت مار بــن الــدو  املتعاقــد  واملســت مر او ان انضــما  العــراع التفاقيــة واشــنط .8
الشــريك االجنــي قــد اعطــ  فرصــة مباشــر  للتحنــيم والتوفيــ  واخلــرب  كوســائل لتســوية املنازعــات بــن 

 الدولة املتعاقد  ابالتفاقية والشريك او املست مر االجني.
 ثانيًا. التوصيات  

نوص  املشرع العراق  املوقر ابالجتاجل حنـو اجيـاد تشـريعات اقتصـادية جتـ ب الشـركاء الـدولين للنهـو   .2
  سـعارتوقـ  املابلواق  االقتصادي للعراع ال ي يعـاين مـن اهتـ ازات خطـري  بسـب  اهلبـوط احلـاد غـري 

ادية والفنيــــة الــــنفط والــــي ستســــتمر حســــ  التوقعــــات لفــــرتات طويلــــة وان املــــ اا السياســــية واالقتصــــ

                                                        
 .2/21/1125 ريخ ال ار ات www.Elaph.comاالخباري: عل  موق  ايال   احلنم منشور -49
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حلـــو  ســـليمة للمرافـــ  االقتصـــادية واخلدميـــة  إبجيـــادك كفيلـــة رت والقانونيـــة للمشـــروع االقتصـــادي املشـــ
 للقطاعات كافة.

كافة للمشاري  الصغري  واملتوسطة والنبري     مناط نوص  املشرع العراق  ابلتعامل م  املشروع املشرتك  .1
 وفري ريوس االموا  النبري  وتشغيل االيدي العاملة.ملا يوفرجل من خرب  فنية وادارية عالو  عل  ت

ابملصادقة عل  مسود  مشروع قانون التحنيم التجـاري الـدويل الـ ي  ابإلسراعنوص  املشرع العراق   .7
نــون ادا  مشــجعة تل 1122ســنواتو منـ  عــا  6مضـ  علــ  تقدميــ  مـن قبــل جملــس شـورى الدولــة مل

انة ب  يف حالـة حـدوو نـ اع حـو  تنفيـ  او تفسـري عقـد للشريك االجني يف املشروع املشرتك لالستع
 ملشروع مشرتك.

نوص  املشرع العراق  ابالنضما  اىل اتفاقية نيويـورك للتحنـيم التجـاري الـدويل لتنـون كـ لك وسـيلة  .6
مســاعد  جلــ ب الشــريك االجنــي اذ مــن خالهلــا يــتم جــ ب شــريك ابالســتعانة ابلتحنــيم والوســائل 

 والتوفي  واخلرب .التفاو   كإعاد االخرى  
يـــنظم مشـــاركة القطـــاع اخلـــاص يف مشـــروعات البنيـــة االساســـية نوصـــ  املشـــرع العراقـــ  بتشـــري  قـــانون  .5

 واخلدمات واملراف  العامة لينفل ختفيف الع ء من الت امات الدولة يف ه جل النشاطات.
 المصادر:

 املعجمات:
 سنة طب . دون، الطباعة القاهر . 6القاموس احمليط:  مد بن يعقوب الفريوز أابدي، ج  .2
 سنة طب . دونلسان العرب: أبن منظور: املؤسسة املصرية العامة للتاليف والنشر، القاهر ،  .1

 الكتب القانونية:
 ،.2993 د. أبراهيم أيبد أبراهيم: التحنيم الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، القاهر ، .2
نـــدو  املشـــروعات العربيـــة  كة،رت د. ابـــراهيم شـــحات : الصـــي  القانونيـــة ألنشـــاء املشـــروعات العربيـــة املشـــ .1

 .2936املشرتكة، جملس الوحد  االقتصادية العربية، 
 .2986دار الفنر العري،  د. أبو زيد رضوان: األسس العامة يف التحنم التجاري الدويل، .7
، دراسـة مقارنـة، االسـت مارتحنيم كوسيلة لفا املنازعـات يف جمـا  د. أيبد عبد احلميد عشو : ال .6

 .2991األسنندرية،  –مؤسسة شباب اجلامعة 
، 2د. ايبد عبد النرغ سالمة: النظرية العامة للنظم الودية لتسوية املنازعات، دار النهضة العربية، ط .5

1127. 
قود التـــجار  الدوليـــة، دار النهضـــة د. أيبــد الـــو : أتفــاع التحنـــيم كــــاسلوب لتســوية الن اعـــات عــــ .4

 .1112القاهر ،  –العربية 
 .1121اسامة ابو احلسن جماهد:قانون التحنيم الفرنس  اجلديد،دار النهضة العربية، د. .3
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 ، 2993 –الطبعة ال انية–دمش –د. اهلادي عباس و د. جهاد هوا :التحنيم املنتبة القانونية  .8
د األداريـــة، دار النهضـــة العربيــــة، القـــاهر ، الطبعــــة األويل، د. جـــابر جـــاد نصــــار: التحنـــيم يف العقــــو  .9

2993. 
د. حســا  الــدين فتحــ   صــف: قابليــة  ــل النــ اع للتحنــيم يف عقــود التجــار  الدوليــة، دار النهضــة  .21

 .2999العربية، القاهر ، 
د. حفيظـــــــة احلـــــــداد: العقـــــــود املربمـــــــة بـــــــن الـــــــدو  واالشـــــــ اص االجنبيـــــــة، دار الفنـــــــر اجلـــــــامع ،  .22

 .1112سنندريةاال
 –د. حفيظـــــ  الســـــيد احلـــــداد: األجتاهـــــات املعاصـــــر  بشـــــان أتفـــــاع التحنـــــيم، دار الفنـــــر اجلـــــامع   .21

 ، 1112األسنندرية، 
 .1111، 2د. خالد  مد القاض ، موسوعة التحنيم التجاري الدويل، دار الشروع، ط .27
 .2989منتبة اجلامعة، عبد اهلادى أيبد إبراهيم،  اضرات يف إدار  االست مار، القاهر ، د.  .26
 د. عبد الواحد الفار: احنا  التعاون الدويل يف جما  التنمية االقتصادية، عام النت .  .25
عـــام النتـــ ، دون ســـنة  د. عبدالواحـــد الفـــار، احنـــا  التعـــاون الـــدويل يف جمـــا  التنميـــة االقتصـــادية، .24

 نشر.
 .2985ربية،القاهر ، دار النهضة الع د. عصا  بسيم: اتفاع املشروع الدويل املشرتك، .23
دار النهضــــة العربيــــة،القاهر ،  ليــــة املشــــرتكة،و د. عصــــا  بســــيم: اجلوانــــ  القانونيــــة للمشــــروعات الد .28

2986. 
 ،.2998د. فوزي  مد سام : التحنيم التجاري الدويل، دار ال قافة للنشر والتوزي ، عمان،  .29
ــــات املتعــــدد  مــــن الناحيــــة  .11 ــــة، مطبعــــة جامعــــة القــــاهر  د.  ســــن شــــفي : املشــــروع ذو القومي القانوني

 .2938والنتاب اجلامع ، 
  اجل ء االو . 2941د.  سن شفي : الوسيط يف القانون التجاري املصري، الطبعة الرابعة،  .12
طريـ    مد ابو العينن: انتشار االجتاجل اىل اقامة مشروعات البنية االساسية يف الـدو  الناميـة عـن د. .11

قدمــة ملــؤ ر، مشــروعات البنيــة االساســية املمولــة عــن طريــ  القطــاع ورقــة عمــل م BOTنظــا  البــوت
 .1112ديسمرب 19،71اخلاص، شر  الشيخ

  1111 مد أنس قاسم: العقود األدراية، دار النهضة العربية، القاهر  د.  .17
املشـروع املشـرتك التعاقـدي واحنامـ  يف القـانون املصـري واملقـارن، دون دار  مد شوق  شـاهن: د.  .16

 .1111 نشر،
  .2938د.  مود مسري الشرقاوي: القانون التجاري، اجل ء االو ، طبعة  .15
وال ال  2984   الدين امساعيل علم الدين، منصة التحنيم التجاري الدويل، اجل ء االو  سنة د.  .14

 بدون دار نشر.1111والراب  سنة 1111سنة 
  ء األو ، دون  شر، دون اتريخ.د.  ي  الدين علم الدين: منصة التحنيم التجاري الدويل، اجل .13
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د. مصــطف  اجلمــا  و د. عائشــة عبــد العــا : التحــينم يف العالقــات اخلاصــة الدوليــة، اجلــ ء األو ،  .18
2998. 

 .2994طبعة األوىل، الد.  رميان عبد القادر: أتفاع التحنيم، دار النهضة العربية، القاهر   .19
 الرسائل واالطاريح:

األختصــاص ابلتحنــيم يف عقــود التجــار  الدوليــة، رســالة دكتــوراجل،  د. عــاطف بيــوم   مــد شــهاب:  .2
 .1112كلية احلقوع، جامعة عبد الطبش، 

اهلــادى أيبــد إبــراهيم، دراســة حتليليــة إلدار  االســت مارات العربيــة واألجنبيــة مــ  التطبيــ  علــ   عبــدد.  .1
 .2938ار  املنصور ، هيئة االست مار يف مصر، رسالة ماجستري إدار  األعما ، كلية التجار ، جت

 د. غســـان عبيـــد  مـــد املعمـــوري، عقـــود خدمـــة انتـــاج البـــرتو ، اطروحـــة دكتـــوراجل، اجلامعـــة اللبنانيـــة، .7
 .1127غري منشور ،  بريوت،

 البحوث واملقاالت:
 1121سنة  25د.فوزي  مد سام :مشروع قانون التحنيم التجاري،جملة التحنيم العدد .2
فـــة إلنشـــاء املشـــروعات العربيـــة املشـــرتكة، نـــدو  املشـــروعات العربيـــة ابـــراهيم شـــحات : الصـــي  امل تلد.  .1

 .2986املشرتكة، جملس الوحد  االقتصادية العربية،
د. ايبد صادع القشريي: "ال نائية واجلديد  يف قـانون التجـار  الدوليـة" اـ  منشـور مبجلـة السياسـة  .7

 .29، العدد 2931الدولية يناير سنة 
وأنظـر يف تعريـف  3األسنندرية، ص  –ا  احملنمن دار اجلديد  للنشر د. أيبد هندي: تنفي  أحن .6

التحنيم، د. ن ار النيبايل: التحنيم يف التشري  السوري، اي  منشور يف جملة القانون، سورا سـنة 
 .2943و 7و عدد مل7عدد مل 28

 القوانني 
  2996و لسنة 13قانون التحنم املصري رقم مل .2
 1112و لسنة 72ملقانون التحنم األردين رقم  .1
 .املعد  2987لسنة  819قانون اإلجراءات املدنية اللبناين رقم  .7
 .1122املعد  عا   بشان التحنيم 2997و لسنة 61القانون الفرنس  رقم مل .6

 االحكام القضائية:
 .2955لسنة  2617، طعن رقم 11/22/2998حنم  نمة النقا املصرية رقم  .2
عــة القواعــد القانونيــة يف مخــس وعشــرين ســنة. اجلــ ء و جممو 7/2/2951حنــم  نمــة الــنقا رقــم مل .1

 .793األو ، ص. 
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و  . جلســـــــــة 25و لســــــــنة مل27حنــــــــم احملنمــــــــة الدســــــــتورية العفليــــــــا املصــــــــرية يف الــــــــدعوى رقــــــــم مل .7
23/21/2996. 

 .، جمموعة املباد  القانونية احملنمة التميي ، اجل ء ال اين2932و لسنة 13حنم رقم مل .6
 االتفاقيات  

 .بشان االعرتا  وتنفي  احنا  تنفي  االحنا  االجنبية 2958لسنة نيويورك  اتفاقية .2
 2945اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االست مار لسنة  .1
 2983لسنة للتحنيم التجاري عمان العربية  اتفاقية .7

 املصادر االجنبية:
1. G.Ripert: Aspects juridiques de capitalism modern.L.G.D.J.(1951) 

2e.ed. 
2. CAPITANT.T.3: Rapport de M.P.Durand et discutionsur la nation 

juirdique de I enterprise,1947.  
3. BAPTSTA, et BARTHEZ: Les associations d' enterprises joint venture, 

1986. 
 املواقع االلكرتونية:
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  أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك اإللكتروني )دراسة مقارنة(

The Impact of the vision option in protecting on-line 

consumer (A comparative study)        
                               Asst. L. Firas J. Kareem(1)م.م فراس جبار كريم 

 الملخص 

إنب االســـاس يف يبايـــة املســـتهلك يف العقـــود كافـــة، والعقـــد اإللنـــرتوين بصـــفة خاصـــة ينمـــن يف حالـــة 
السلعة أو اخلدمة، الضعف املسيطر  علي  واختال  التوازن العقدي بين  وبن امله  أو احملرت  ال ي يقد  

ابعتبار االخري هو الطر  القوي إقتصاداً، أضف اىل ذلك ان املستهلك االلنرتوين يف تعاقدجل م  املهـ  
ال توجــد الســلعة امــا  عينيــ  وال يلمســها بيديــ  بــل يشــاهدها فقــط، وقــد كــان مــن صــور يبايــة املســتهلك 

ار الرييـة، وهـو خيـار ال مينـ  نفـاذ العقـد وإمنـا مينـ  اإللنرتوين اخليارات الي منحتها القوانن ل ، ومنهـا خيـ
 .ل وم 

Abstract 
The basis of consumer protection in all contracts, and the electronic 

contract in particular lies in the case of the dominant weakness and the 

imbalance of the contract between him and the professional or professional 

who provides the product or service, as the latter is the strong party 

economically, in addition to the electronic consumer in his contract with the 

professional There is no commodity in front of his eyes not touched by his 

hands, but only seen, and has been a form of electronic consumer 

                                                        
 .--اهل البيت القانون/ جامعة كلية -2
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protection options granted by the laws, including the option of vision, an 

option does not prevent the entry into force, but prevents the need. 

 المقدمة

 أواًل: موضوع البحث.
ــــري مســــتمر إنب ظهــــور شــــبنة  ــــة أدى اىل تغي االنرتنيــــت مت ــــ   ميــــدا  للنشــــاطات واالعمــــا  التجاري

ومتسارع يف طبيعة اآلليات الي حتنم التعامل بن طـريف العالقـة العقديـة عمومـا، ومنهـا العالقـة الـي تنشـا 
ي   يف بن املستهلك واحملرت ، اذ بفضل ما وفرت  ه جل الشبنة من خدمات متنوعة ذات االمنانيات املتم

  نقل البيا ت، وجدت اليات ووسائل جديد  للتفاو  عل  عقود االستهالك االلنرتونية.
 ثانيًا: نطاق البحث.

عن طري  تشري  قواعد خاصة وذلك غالبية التشريعات احلدي ة تويل عناية كبري  اماية املستهلك،  نب إ
وعــة وســائل قانونيــة، مــد  إىل يبايــة هــ جل القواعــد علــ  جمم وحتتــويذات صــفة آمــر  مــن النظــا  العــا ، 

يسع  القانون إىل يباية املستهلك يف صحت  ومال ،  حي و ، املستهلك يف اجملاالت االستهالكية امل تلفة
والعمل عل  إقامة عالقات عقدية متوازنة، كلما وجد أن احد طرفيها اضعف من نظريجل، ووجد أن نظرية 

 وفعالة.  االلت ا  ال تنف  حلمايت  بصور  كافية
اذ ، بشـنل عـا  واملسـتهلك االلنـرتوين بشـنل خـاص يستدع  ه ا البح ، حتديد مفهو  املستهلك

يرتت  عل  ذلك معرفة نطاع تطبي  النصوص اخلاصة امايت ، غري أن حتديد ه ا املفهو  يف الواق  لـيس 
، بل يف نطاع هاواالقتصادية بين، ليس فقط يف القانون املقارن الختال  السياسات التشريعية بسيطاً أمرا 

جـد نـ  قـانوين يّعـر  املسـتهلك، يقـو  القضـاء ويسـاندجل يو  ماالنظا  القانوين يف البلد الواحد أيضا، فعند
جان  من الفق ، ابلعمل عل  تفسـريجل بطريقـة واسـعة أو ضـيقة مـن اجـل زاد  الشـرحية املشـمولة ابحلمايـة 

 األحيان إىل غمو  مفهو  املستهلك.  نه  يف ك ري منملأو تضييقها، أدى ه ا ا
 ثالثًا: سبب اختيار البحث.

امل اطر الي يتعر  هلا املسـتهلك ك ـري ، ولنـن أتهـا حسـ  نظـر ، حينمـا يتجـ  إىل إبـرا  عقـد مـن 
 العقود وال يتمت  ابخلرب  الفنيـة أو القانونيـة النافيـة، وهـو مـا يـؤدي إىل تعاقـدجل علـ  شـ ء قـد يضـرب  نظـراً 

ملامــ  خبواصــ  أو بنيفيــة اســت دام ، أو بقبولــ  بشــروط تعــد جمحفــة اقــ ، فإمــا أن حترمــ  مــن مــ اا لعــد  إ
ينـون لــ  أن يتمتــ   ـا أو تنبلــ  ابلت امــات ثقيلـة، فنــان البــد مـن منحــ  خيــارات جتعلـ  اك ــر درايــة وعلــم 

 ك االلنرتوين.ابملتعاقد علي ، وهو خيار الريية ملا ل  من أثر يف اسباغ احلماية عل  املستهل
 رابعًا: منهجية البحث. 

ستنون ه جل الدراسة مقارنة بن النظـا  القـانوين العراقـ  واملصـري والفرنسـ ، وحتليليـة لـبعا نصـوص 
، وقــانون 1121و لســنة 2القــوانن اخلاصــة امايــة املســتهلك، منهــا قــانون يبايــة املســتهلك العراقــ  رقــم مل
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و لســـــنة 469، وقـــــانون االســــتهالك الفرنســـــ  رقــــم مل1114و لســــنة 43يبايــــة املســـــتهلك املصــــري رقـــــم مل
 ، واإلشار  إىل بعا قوانن الدو  العربية ذات العالقة اماية املستهلك.2997

 المفهوم القانوني للمستهلك: المبحث األول

يدخل املستهلك يف عالقات م  األش اص الطبيعين أو املعنوين، من اجل احلصو  عل  السلعة أو 
 اخلدمة الي يرغ  يف احلصو  عليها. 

وقد تنطوي ه جل العالقة عل  اختال  يف التوازن بن املستهلك ابعتبارجل طر  ضعيف وامله  احملـرت  
ـــراز أو حتديـــد مـــن هـــو وجـــود هـــ ا النـــوع مـــن العالقـــ إنب كطـــر  قـــوي فيهـــا، ات غـــري املتوازنـــة يســـتدع  إب

املســتهلك، وبيــان الشــروط الواجــ  توافرهــا الكتســاب هــ جل الصــفة، وهــ ا مــا ســيتم تناولــ  يف املبحــ  يف 
مطلبن، نتناو  يف األو  تعريف املستهلك، وُنص  ال اين يف الشروط الواجـ  توافرهـا الكتسـاب صـفة 

 املستهلك.
 ملستهلكتعريف ا: املطلب األول

يعـــد مصـــطلح املســـتهلك واالســـتهالك بشـــنل عـــا  مـــن املصـــطلحات احلدي ـــة العهـــد ابلنســـبة إىل لغـــة 
القــانون، ألهنمــا  ــل اهتمــا  رجــا  االقتصــاد اســ  األصــل، ونظــرا لــدخو  هــ جل املصــطلحات يف اجملــا  

 و1مل.ملفهو  االقتصادين رجا  القانون اضطروا إىل حتديد معناها القانوين مستوحن إاجل من ااالقانوين، ف
القـــانوين، وال يهـــتم  اجلانـــ مهمـــا يف  بـــدأ حيتـــل مركـــ اً و ، قانونيـــاً  ابعتبـــارجل متـــاخراً ظهـــر هـــ ا املصـــطلح و 

الســــتهالك املــــادي للســــلعة أو اخلدمــــة، بقــــدر اهتمــــامهم ابلتصــــرفات القانونيــــة الــــي جيريهــــا اب، القــــانونيون
 و7ملوالغاية الي من اجلها إجراء ه جل التصرفات.األش اص، للحصو  عل  ه جل السلعة أو اخلدمة، 

ن حاجة األش اص إىل السل  واخلدمات تدفعهم إىل التعاقد مـ   رتفـن ميتهنـون بيـ  هـ جل السـل ، اف
وتقدغ ه جل اخلدمات، سواء أكانوا منتجن أو موزعن أ  معلنن أ  ابئعن مهنين، وتلك حاجة وجدت 

فاننـا  و6مليتـ  بوصـف  مسـتهلنا مـن أهـم الواجبـات األساسـية للـدو  م  وجود اإلنسان ال ي أصـبحت يبا
مجيعا مستهلنون، وكلنا حنتاج إىل شراء أو استئجار السل  واخلدمات بشـنل دوري ومسـتمر، ومينـن أن 
ننــــون حتــــت ريبــــة املنــــت  أو البــــائ  املهــــ  بــــن حلظــــة وأخــــرى، ومــــن هنــــا تــــربز أتيــــة معرفــــة مــــا املقصــــود 

تعــر  عليــ ، البــد مــن تعريفــ ، وســينون ذلــك مــن خــال  فــرعن، نتنــاو  يف األو  ابملســتهلك  ولنــ  ن
 من املستهلك، ويف ال اين موقف الفق  من املستهلك. القواننموقف 

                                                        
 د. حسن عبد الباسط مجيع ، يباية املسـتهلك، احلمايـة اخلاصـة لرضـا املسـتهلك يف عقـود االسـتهالك، دار النهضـة العربيـة، -1
 .8ص  ،2994 ،القاهر 
 مقارنة، ا  منشور يف جملة الشريعة والقانون، يصدرها جملسد. يوسف شندي، املفهو  القانوين للمستهلك، دراسة حتليلية  -7

 .267ص  ، 1121أكتوبر،هـ2672،ذو القعد  66، العدد16السنة ،جامعة اإلمارات العربية املتحد  ،كلية القانون  ،النشر العلم 
 ، بـريوت،2للتوزيـ  والنشـر، ط آمان  رحيم أيبد، يباية املسـتهلك يف نطـاع العقـد، دراسـة حتليليـة مقارنـة، شـركة املطبوعـات -6
 .29، ص 1121
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 موقف الرشريع مت تعريف املسر لك: الفرع األ  
ن مــن حيــ  املبــدأ علــ  إصــباغ صــفة املســتهلك علــ  األشــ اص الطبيعيــن الــ ي القــوانن بعــا تتجــ 

 ختتلــف حــو  إصــباغ هــ جل الصــفة علــ  األشــ اص املعنــوين، وعلــ  لننهــايتصــرفون لغــاات غــري مهنيــة، 
يؤيد اعتبار هؤالء أو   جتاجلإجتاهات: إاملهنين ال ين يتصرفون خارج إطار ختصصهم إىل ثالثة  االش اص

 يتصـــــف جتـــــاجل  لـــــ  أخـــــريإ، و األو يعـــــار    ين مســـــتهلنن ســـــواء بشـــــنل صـــــريح أو ضـــــم ، واجتـــــاجل
لشـــمو  هــــؤالء ضـــمن مفهــــو  املســـتهلك، ونســــتعر  هــــ جل   أو رفضــــ تـــ ابلغمـــو ، فلــــم يعـــرب عــــن إجاز 

 االجتاهات ال الثة ابلفقرات األتية.
 اإلجتاه األ  .

باغ صفة املسـتهلك علـ  األشـ اص املعنـوين سإب،  صريح أو ضمني شنلالتشريعات، ب بعاتشري 
لتصر  خـارج إطـار نشـاطهم املهـ ، ومـن بـن اب يقومواإىل جان  األش اص الطبيعين، لنن بشرط أن 

، الـ ي 1121و لسـنة 2التشريعات الي نصت صراحة علـ  ذلـك، قـانون يبايـة املسـتهلك العراقـ  رقـم مل
وىل بقول  ملاملستهلك: الشـ   الطبيعـ  أو املعنـوي الـ ي عر  املستهلك يف الفقر  خامسا من املاد  األ
 و5مليت ود بسلعة أو خدمة بقصد اإلفاد  منهاو.

يف مادتـــ  ال انيـــة إىل تعريـــف  1116الصـــادر عـــا   459وأشـــار قـــانون يبايـــة املســـتهلك اللبنـــاين رقـــم 
أو يسـتعملها أو  املستهلك إبن  ملالش   الطبيع  أو املعنوي ال ي يشرتي خدمة أو سلعة أو يستاجرها

 يستفيد منها، وذلك ألغرا  غري مرتبطة مباشر  بنشاط  امله و.
باغ صفة املستهلك عل  األش اص الطبيعين واملعنوين عل  س، مينن إالسابقن وج  النصنإذن مب

ويبــدو أن هــ ا الشــرط  لــيس هلــا ارتبــاط بنشــاطهم املهــ ، لغــااتلتصــر  اب يقومــواحــد ســواء، بشــرط أن 
ابلنســبة لقــانون يبايــة املســتهلك اللبنــاين مــن خــال  عبارتــ  ملوذلــك ألغــرا  غــري مرتبطــة بنشــاط   واضــح

 امله و وه ا ما م جندجل واضحا يف قانون يباية املستهلك العراق ، اي  جند عبار  ملبقصد اإلفاد  منهاو،
وان كانـــت نشـــاطات   كافـــ  نشـــطةجملـــاالت واالابعبـــار  عامـــة ومطلقـــة أي اإلفـــاد  مـــن الســـلعة أو اخلدمـــة 

 االختصاص امله . تدخل يف
يبدو ألو  وهلـة أن هـ ا النـال  سـليم، لنـن جنـد أن املشـرع العراقـ  قـد تـالىف هـ ا اللـبس مـن خـال  

إبن  ملاجمله : كل ش   طبيع  أو معنوي منت   هامن املاد  نفس   تعريفا للمجه  يف الفقر  سادساً ئعطاا
 ئ  سلعة أو مقد  خدمة سواء أكان أصيال أ  وسيطا أ  وكيالو.أو مستورد أو مصدر أو موزع أو اب

جند من خال  إيراد الن  امل كور من قبل املشرع العراق  من خال  تعريف  للمجه ، قد قيد اإلطالع 
الــ ي جــاء يف تعريفــ  للمســتهلك، إبنــ  لــيس كــل شــ   هــو مســتهلك، بــل البــد أن يتصــف بصــفات 

فانـ  ال  -الي أشارت إليها الفقر  سادسا من هـ ا القـانون -جل املمارسات دد ، وابلتايل ال ي ميارس ه 
 يدخل يف مفهو  املستهلك سواء أكان ش   طبيع  أو معنوي.

                                                        
 ، يف مادتـ  األوىل، إذ عرفتـ   نـ  ملكـل1111و لسـنة 82أشار إىل نفس ه ا التعريف، قانون يبايـة املسـتهلك العمـاين رقـم مل -5

 و.ة أو خدمة أو يستفيد من أي منهماش   طبيع  أو معنوي يشرتي سلع
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س  الوقائ  اخلاصـة ااملستهلنن أو املهنين،  جمموعةه ، فيتم تصنيف  يف امل للش   أما ابلنسبةو 
البح  عن مدى وجود ارتباط مباشر بـن موضـوع التصـر  وممارسـة النشـاط املهـ ،  بسب بنل قضية، 

فإذا وجد م ـل هـ ا االرتبـاط، اسـتتب  رفـا اعتبـار املهـ  مسـتهلنا، أمـا إذا انتفـ  هـ ا االرتبـاط، فـيمنن 
 و4ملاعتبار امله  مستهلنا.

ال يعـد اذ املالبـس، خلياطـة  ومينن ضرب امل ا  األيت عل  هـ جل احلالـة، اخليـاط الـ ي يشـرتي القمـا 
باشـر بـن موضـوع التصـر  وهـو شـراء القمـا  وممارسـة املرتبـاط ألوجـود ايف ذلـك هـو سب  وال مستهلناً 

املالبس، أما إذا قا  الش   ذات  بشراء مالبـس ألوالدجل مـن السـوع، فيعـد  خبياطةالنشاط امله  املتم ل 
 باشر بن شراء املالبس وعمل اخلياطة.املرتباط أللعد  توافر ا ، نظراً يف ه جل احلالة مستهلناً 

، قــــانون يبايــــة معنــــواً  الــــي تشــــري ضــــمنا إىل مفهــــو  املســــتهلك، بوصــــف  ش صــــاً  القــــواننومــــن بــــن 
دو مــن الفصــل ال ــاين  -، حيــ  عــر  املســتهلك يف الفقــر  ملأ2991لســنة 223املســتهلك التونســ  رقــم 

 و3ملاالستهالكو.الستعمال  لغر   إبن  ملكل من يشرتي منتوجاً 
مــن  ليةيتســم ابإلطــالع ممــا ي ــري إشــنا جنــدجل ،وعنــد اســتعرا  هــ ا االجتــاجل القــانوين ملفهــو  املســتهلك

األوىل ما املقصود من تعبري ملكل من يشرتيو  هل يقتصر عل  الش   الطبيع  فقط الناحية  حيتن، 
الـي  العامـة تطبي  القاعد  د منالبشمل الش   املعنوي  ل جابة عن ه جل اإلشنالية، ي  هل يتس  لأ

اىل األشـــ اص  قيـــدجل، وعليـــ  أن هـــ ا التعبـــري يشـــريت قرينـــة يتأتتفيـــد أن املطلـــ  جيـــري علـــ  إطالقـــ  حـــ  
،  مـا املقصـود بتعبريمللغـر  االسـتهالكوفهـ   اإلشـنالية ال انيـةامـا الطبيعين واملعنوين عل  حد سواء، و 

، سـواء اسـتهالكها، فاجلمي  يشرتي املنتجات لغر  من الناحية القانونية فعملية االستهالك ال تع  شيئا
أن املقصــود  يعتقـد الباحــ ، ألغــرا  مهنيـة أو غــري مهنيــة.ولنن غـري طبعيــنطبيعيــن أو  أكـانوا أش اصــاً 

، حيــ  أشــار املشــرع نفســ  مــن هــ ا التعبــري املســتهلك النهــائ  للمنــت  فقــط، والــدليل عليــ  مــن القــانون
، عنـدما عـر  املـ ود إبنـ  ملصـان  املنتـوج وموزعـ  ومصـدرجل نفسـ  بو مـن الفصـل -1يف الفقـر  مل التونس 

 وكل متدخل أخر يف سلسة اإلنتاج ومسالك التوزي  والتسوي و.
 ، ملــا أورد تعريفــاً بشــنل مطلــ فيتبــن مــن خــال  الــن ،أن املشــرع التونســ  لــو أراد تعريــف املســتهلك 

ســتهلك األشــ اص الطبيعيــن امل  أن املشــرع التونســ  قــد مشــل يف تعريــف مينــن القــو  إذللمــ ود،  مســتقالً 
أن تـتم عمليـة الشـراء لتلبيـة حاجـات خاصـة غـري  ةضـمني بصـيغةواملعنوين عل  حد سواء، إال انـ  اشـرتط 

 مهنية.
مستهلك يتسـ  مـن حيـ  القانوين للفهو  املن جمموع النصوص السابقة توح   ن  ، خالصة القو 

، ليشـــمل األشـــ اص الطبيعيـــن واملعنـــوين علـــ  حـــد أو ضـــم  يحصـــر عليـــ  بشـــنل واء ابلـــن  املبـــدأ، ســـ

                                                        
 .267ص  ،مصدر ساب  ،شندي د. يوسف -4
  يف املـاد  األوىل بقوهلـا ملاملســتهلك: 1115و لسـنة 12ر إىل نفـس هـ ا التعريـف قـانون يبايـة املسـتهلك الفلسـطي  رقـم ملأشـا -3
 و.يشرتي أو يستفيد من سلعة أو خدمةكل من 
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موضــوع التصــر   اخــتال الوحيــد يف إصــباغ صــفة املســتهلك علــ  الشــ   املعنــوي هــو  فاملعيــارســواء، 
 ، بينمـا يفهـم ذلـككما سب  بيانـ عن ممارسة النشاط امله ، وه ا ما أوردجل القانون اللبناين بشنل صريح  

ضـــمنا مـــن نصـــوص القـــوانن األخـــرى ســـابقة الـــ كر، ومـــن بينهـــا قـــانون يبايـــة املســـتهلك العراقـــ ، حيـــ  
نطـوي علـ  درجـة كبـري  ت املطلقـة القاعـد ، فو8ملجاءت ه جل النصوص مطلقـة يف حتديـد مفهـو  املسـتهلك 

واعــد العامــة، الفواصــل بــن القواعــد اخلاصــة امايــة املســتهلك والق نفــ مــن اخلطــور ، الن ذلــك يــؤدي إىل 
مـن تشـري  قـوانن يبايـة املسـتهلك وهـ  تعـا امايـة األخـري ابعتبـارجل  الغايـةم   جان  أخرويتعار  من 

الطر  الضعيف يف العالقة التعاقدية الي تربط  ابمله ، فإذا اعترب  مجي  األش اص مستهلنن، فنيـف 
 يفه ا اإلطالع أن نعتقد جابة عن السؤا  لال  يف العقد مينن يباية املستهلك ابعتبارجل الطر  الضعيف

لمهنيــن الــ ين يتعاقــدون لاســتبعاد  فيــ  ، كــانوانناملــوردو يف نصــوص القــ -املــ ود -إيــراد تعريــف ملاملهــ  
ينتفــ  املشــرع املســتهلك وأال ملــا كــان هنالــك حاجــة إليــراد هــ ا التعريــف، بــل  مفهــو  مهنيــة مــن غــااتل

 تعريف املستهلك فقط. إبيراد
نـ  غـري مسـتبعد مـن نطـاع احلمايـة املقـرر  للمسـتهلك، ابابلنسبة للمه ، فنرى من جممـوع النصـوص و 

 لغـااتمن االستهالك، فإذا كان إجـراء التصـر  قـد مت  غايةتبعا لل عد  تقريرهاوإمنا يتم تقرير احلماية أو 
 .من اعتبارجل مستهلناً  مان غري مهنية، فال  لغااتجل ي أما إذا مت إجراو ، مهنية فال يعد مستهلناً 

 االجتاه الثاين.
باغ صــــفة املســــتهلك علــــ  األشــــ اص املعنــــوين ســــ،إسابق ، علــــ  خــــال  يــــرفا كليــــاً  هــــ ا االجتــــاجل

 .واملهنين، ويقصر ه جل الصفة عل  األش اص الطبيعين ال ين يتصرفون لغاات ذاتية أو عائلية حتديداً 
، علــ  هــا، وذلــك ابلــن  صــراحة يف العديــد منةوربيــاأل التوجيهــات تــ  بعــاجتــاجل تبنهــ ا اإليبــدو أن و 

ذاتيــة أو  لغــااتأيضــا أن يتصــر  هــؤالء  تقصــر مفهــو  املســتهلك علــ  األشــ اص الطبيعيــن، واشــرتط
املتعلـ  امايـة  3 -93عائلية، فمن بـن هـ جل التوجيهـات الـي اعتنقـت هـ ا االجتـاجل، التوجيـ  األوري رقـم 

و مبناسبة 1-1، إذ أشار يف مادت  مل11/5/2993عن بعد الصادر بتاريخ  املستهلنن يف العقود الي تتم
 ال تدخل يف إطار نشاط  امله و.  ألغرا تعريف  للمستهلك إبن  ملكل ش   طبيع  يتصر  

إبنــ  ملكــل شــ   طبيعــ  أو نفســها  جلللمــ ود يف الفقــر  ال ال ــة مــن املــاد مناقضــاً  يف احلــن أورد تعريفــاً 
 نشاط  امله و. حدودمعنوي يتصر  يف 

أخــرى، لننهــا حتمــل مجيعــا املعــا  اضــي املشــرع األوري تعريفــات متعــدد  للمســتهلك يف مو  قـد وضــ و 
 و9ملمدى  سن  ابملفهو  الضي  للمستهلك. نطوي عل ، وتتقريباً نفس  

                                                        
 .1121و لسنة 2خامسا من املاد  األوىل من قانون يباية املستهلك العراق  رقم مل ينظر: الفقر  -8
 التوجيهــات األوربيــة ابملفهــو  الضــي  للمســتهلك منهــا علــ  ســبيل امل ــا : التوجيــ  األوري الصــادر بتــاريخأخــ ت العديــد مــن  -9

والتوجيــ  املتعلــ  امايــة املســتهلنن يف العقــود التفاوضــية الــي تــتم خــارج املنشــا  التجاريــة  ،املتعلــ  ابلتجــار  االلنرتونيــة 8/4/1111
والتوجيــ  املتعلــ  ابلشــروط  ،املتعلـ  ابلقــرو  االســتهالكية 11/21/2984صــادر بتــاريخ والتوجــ  ال ،11/21/2985الصـادر بتــاريخ 

والتوجيـ  املتعلــ  ابلتجــار  عــن بعـد لل ــدمات املاليــة الصــادر  ،5/6/2997التعسـفية يف العقــود املربمــة مـ  املســتهلنن الصــادر بتــاريخ 
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مايــة املســتهلك رقــم ا اخلــاص قــانون املصــريالجتــاجل، ومــن بــن التشــريعات العربيــة الــي تبنــت هــ ا اإل
ضــم ، إذ عــر  املســتهلك يف الفقــر  ال ال ــة مــن  بشــنل إذ استشــف هــ ا اإلجتــاجل، 1114و لســنة 43مل

املاد  األوىل إبن  ملكل ش   تقد  إلي  أحد املنتجات إلشباع احتياجات  الش صية أو العائلية أو جيـري 
اتــ  الش صــية أو فعبــار  ملإلشــباع احتياجإذن التصــر  أو جيــري التعامــل أو التعاقــد معــ   ــ ا اخلصــوصو،

 ويف املقابـل علـ  وجـ  احلصـر، ةطبيعيـ يةالعائليةو تشري ضمنا وبشنل مؤكد إىل املستهلك بوصـف  ش صـ
إىل عـد  انطبـاع  أيضـاً نفسـ  كمـا يشـري املصـطلح  نطبـاع هـ ا الشـرط علـ  الشـ   املعنـوي،إعـد  جند 

 نعـــد كـــ ،  إختصاصـــ مهنيـــة حـــ  خـــارج إطـــار  ألغـــرا مفهـــو  املســـتهلك علـــ  املهـــ  الـــ ي يتصـــر  
 عائلية فقط، وليس لغاية مهنية.الش صية أو ال  حتياجاتإأن يتم التصر  إلشباع  الش   مستهلناً 
 االجتاه الثالث.

مفهـــو  املســـتهلك لألشـــ اص املعنـــوين واملهنيـــن الـــ ين  يـــةمشول أزاءجتـــاجل ابلغمـــو ، هـــ ا اإليتصـــف 
 وبعــا، املفهــو  هلــ ا  أو رفضــ  ضــمنا عــن قبولــال يعــرب صــراحة أو إذ يتعاقــدون خــارج إطــار ختصصــهم، 

 القــوانن الفرنسـية اخلاصــة امايـة املســتهلنن وعقـود االســتهالك. مــن بينهـا جتـاجلالتشـريعات تبنـت هــ ا اإل

 و21مل
مـن خــال  اســتقراء إذ مفهــو  املسـتهلك يشــوب  الغمـو  مــن كـل جانــ ،  ، أنفـ  القــانون الفرنسـ ف

التاكيــد علـ  أخــ جل ابملفهـو  الضــي  أو الواسـ  للمســتهلك،  مينـننصـوص قــانون االسـتهالك الفرنســ  ال 
 عل  عد  تعريفات متناقضة ل . لشمول  وذلك

ـــــا  عـــــر  مشـــــروع قـــــانون االســـــتهالك الفرنســـــ  لســـــنة  ـــــ  ســـــبيل امل  املســـــتهلنن  هنـــــم  2997فعل
 ذلـك ورغـم املـ ودو. غـري لالسـتعما  اخلـدمات أو املنقـوالت، يسـتعملون أو حيصـلون، األشـ اص الـ ينمل

للمسـتهلك،ولنن مينـن أن نستشـف هـ ا الغمـو   تعريـف أي مـن خاليًـا النهائيـة صـيغت  يف صدر القانون
يف عرفت الشـروط التعسـفية بقوهلـا مل ندماع و من L-2-271يف مفهو  املستهلك من خال  ن  املاد  مل

يف الي هلا غر  أو أثر الشروط  شروط جمحفة،تعترب وغري املهنين واملستهلنن،  نالعقود املربمة بن املهني
 و22مل.وعل  حساب غري املهنية أو املستهلنن نبري بن حقوع والت امات طريف العقدالختال  االخل ، 

                                                                                                                                            
 ،. أشـار إىل هـ جل التوجيهـات22/5/1115 الن يهة الصـادر بتـاريخ ، والتوجي  املتعل  ابملمارسات التجارية غري1111/ 17/9بتاريخ 

 .و6، هامش مل251ص  ،مصدر ساب  ،د. يوسف شندي
 املتعلقة ابلقرو  االسـتهالكية إذ اسـتبعدت الفقـر  ال ال ـة مـن نطـاع تطبيقهـاو L. 333 -3ملانظر عل  سبيل امل ا  املاد   -21

 ابلنشـاط املهـ ، والقـرو  املمنوحـة لألشـ اص املعنـوين اخلاضـعة للقـانون العـا . واملـاد العمليات امل صصة لتمويـل حاجـات مرتبطـة 
22-323 L. اخلاصة ابلبيوع املن لية، إذ استبعدت من نطاع تطبيقها البيوع العمليات األخرى الي تنـون هلـا عالقـة مباشـر  ابلنشـاط 

 .254 -257ب ،ص امله . للم يد من التفصيل، ينظر: د. يوسف شندي، مصدر سا
 :و ابللغة الفرنسيةL-2-271مل انظر: ن  املاد  -22

 Dans lês contrâts conclus entre proféssionnels et non-proféssionnels ou consommãteurs, sontو
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contratمل. 
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هـــ ا   يف تعريفـــ  للمســـتهلك ســـبب واحـــداً  عـــد  اعتمـــاد املشـــرع الفرنســـ  معيـــاراً وخالصـــة القـــو  أن 
ثنـن إىل اإل ل ـة حييـل إىل فئـة مـن التصـرفات، و  مر   نيةحييل إىل فئة من األش اص، و  نجدجلف الغمو ،

، ايــــ  تشــــمل احلمايــــة مجيــــ  األشــــ اص جــــداً  واســــعاً  تعــــر  املســــتهلك تعريفــــاً  اً نصوصــــ إذ جنــــد. معــــاً 
يف موضـــوع  اربـــة املديونيـــة ال ائـــد ، بينمـــا تشـــري النصـــوص اخلاصـــة ابلشـــروط  هـــو احلـــا  الطبيعيـــن، كمـــا

مهـــــ  وغــــري مهــــ  أو مســـــتهلك، فباإلضــــافة إىل عـــــد  تعريــــف الـــــن  التعســــفية إىل العقــــود املربمـــــة بــــن 
ا   ةخاص داللةال نعر  أن كان هلا  غامضةبقيت  وغري امله ململصطلح  املستهلك وامله  أال أن كلمة 

 و21ملهو جمرد إسهاب يف التعبري.
 تاليــة،نصــوص قــانون االســتهالك الفرنســ  م تشــرع دفعـة واحــد ،وإمنا جــاءت علــ  مراحــل مت كمـا أن
 مــن عــن غــريجل، مسـتقلمغــاير و   ا الغمــو ، فنــل نــ  جـاء بتعريــف للمســتهلك ـ اً رئيســاً ســببلعلـ  كــان 

 .دون النظر إىل تناس  النصوص مجيعاً 
لل واا امل تلفة الـي ينظـر فيهـا إىل العالقـة مـا بـن  نعناساً إ ه ا الغمو  أو التناقا إبن  ريفسيتم تو 

 و27ملالستهالك، والي م يرسم املشرع الفرنس  حدودها بعد.النظرية العامة للعقد وقانون ا
 مسر لكللتعريف الف ه : الفرع الثاين

حيتـوي ذلـك املهـ   ي امستهلك، لل مدى إمنانية تصور مفهو  أوس خال  يف الفق  حو   ظهر
ال ي يتعامل خارج جما  اختصاص ، وبناءا علـ  ذلـك تباينـت أراء الفقـ  بصـدد حتديـد مفهـو  املسـتهلك 

 ما بن التوسي  والتضي . 
، يرى األو  ضرور   الفق جتاهان يفإفيما يتعل  بشمو  مفهو  املستهلك لألش اص املعنوين، ظهر و 

، يف حــن يــرى ال ــاين ضــرور  رجل يف األشــ اص الطبيعيــن حتديــداً وحصــ األخــ  ابملفهــو  الضــي  للمســتهلك
 يت: جتاهن ابألاألخ  ابملفهو  الواس  للمستهلك،فسيتم البح  عن ه ين اإل

 أ اًل: املف وم الضيق للمسر لك.
هــ ا االجتــاجل يتبــا مفهومــاً ضــيقاً للمســتهلك مــن خــال  حتديــدجل بنــل مــن يقــو  ابلتصــرفات القانونيــة 

الشباع حاجات ش صية او عائلية، ل ا ررج من وصف املستهلك كل مـن يقـو  اببـرا  تصـرفات الالزمة 
 قانونية الغرا  احلرفة او املهنة

يف تعريف املسـتهلك، ايـ   ه  املعيارن الغاية من التصر   الفق  الفرنس   أحد فقهاء يرى وعلي 
تهالكية أو خـــدمات مـــن نفـــس إبنـــ  ملشـــ   طبيعـــ  حيصـــل أو مينـــن أن حيصـــل علـــ  أشـــياء اســـ يعـــر 

                                                        
12- D. Bosco, Le droit de retrâctation- d un aspect des rãpports  
du droit de la consummation et du droit commun dés contrats, Memoire du DEA, Aix- Marseille 

1999, p. 47.  
.255ص  ،مصدر ساب  ،د. يوسف شندي :أشار إلي   

 .22ص ،مصدر ساب  ،د. حسن عبد الباسط مجيع  -27
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الطبيعــة، لغــر  منفــرد هــو إشــباع حاجاتــ  الش صــية أو العائليــة، مــ  اســتبعاد املشــاري  واملهــن احلــر  مــن 
 و26ملذلكو.

  ا املفهـو  للمسـتهلك فعرفـ  ملكـل شـ   يقـو  إببـرا  تصـرفات قانونيـة  خ  جان  من الفق أكما 
، ومت و25ملمن اجل احلصو  عل  ما  أو خدمة  د  إشباع حاجات  االستهالكية الش صية أو العائليةو 

تعريفــ  أيضــا إبنــ  ملكــل مــن حيصــل علــ  الســلعة أو اخلدمــة بقصــد إشــباع حاجاتــ  الش صــية أو العائليــة، 
 و24ملأو جتاريو. وليس لغر  مه 

و  ا املعا يتطاب  املفهـو  القـانوين للمسـتهلك يف مفهومـ  الضـي  مـ  املفهـو  االقتصـادي لـ ، فطبقـا 
للمفهو  االقتصادي رتلف املستهلك عن كل من املنت  واملوزع، يف أن كال منهما ميارس نشاطات إنتـاج 

 و23مل  غري مهنية.وتوزي  ال رو  واخلدمات، ومن ح فان تعاقدامم تنون ألغرا
واهلد  من استبعاد مـن يتعاقـد ألغـرا  مهنيـة مـن احلمايـة املقـرر  للمسـتهلك، فاسـاس هـ جل احلمايـة 
ينمن يف أن العالقة بن املستهلك وامله  احملرت ، عالقة غري متنافئة بسب  االفتقار للت ص  الفـ ، 

لن ـري مـن القواعـد القانونيـة حلمايتـ ، وه ا الضعف من جان  املستهلك هو ال ي دف  الفقـ  إىل تطـوير ا
ومعاجلة اختال  التوازن العقدي، بل ان  قرر أن م ل ه جل القواعد   ل النظـا  العـا  يف جانبـ  االجتمـاع  
ال ي يعد مظهرا من مظاهر النظا  االقتصادي، وان وجود م ل ه جل القواعـد ضـرور  ال غـا عنهـا ملعاجلـة 

 و28ملية التعاقدية.املساو  املتولد  عن مبدأ احلر 
 اث ياً: املف وم الواسع للمسر لك.

يتج  فري  مـن الفقهـاء اىل التوسـ  يف حتديـد مفهـو  املسـتهلك،  ن يشـمل كـل شـ   يـرب  تصـر  
قــانوين مـــن اجـــل اســـت دا  خدمـــة او ســـلعة الغراضـــ  الش صـــية او املهنيـــة خـــارج نطـــاع ختصصـــ  خلدمـــة 

جتاجل هـو مـد نطـاع احلمايـة القانونيـة مـن املسـتهلك اىل املهـ  مشروع  االنتاج  او احلريف، وهد  ه ا اال
 ال ي يرب  تصرفات قانونية خارج نطاع ختصص . 

يشـرتي سـيار  السـتعمال  الش صـ  والسـتعمال  املهـ  مـا دامـت مـن  اً مسـتهلن يعدومن ه ا املنطل  
 و29مل.السيار  تستهلك يف احلالتن عن طري  االستعما 

                                                        
14- G. Raymond, obs. Sous căss. Civ. Ire, 10juillêt. 1996, contráts conc. Consom. 1996. p.17.  

 .27ص  ،د. حسن عبد الباسط مجيع ، مصدر ساب  :أشار إلي 
، ص 1111دار النهضـة العربيـة، القــاهر ،  ،يف القـانون الـدويل اخلـاص خالـد عبـد الفتـاث  مـد خليـل، يبايـة املسـتهلك د. -25

24. 
 سليمان براك دايح اجلميل ، الشروط التعسفية يف العقود، أطروحة دكتوراجل مقدمة إىل جملس كليـة احلقـوع، جامعـة النهـرين، -24
 .66،ص 1117
 دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتري، مقدمــة إىل جملــس كليــة احلقــوع، ا  البــائ  احملــرت  بضــمان الســالمة،التــ   موفـ  يبــاد عبــد، -23

 .18، ص 1114 ،جامعة النهرين
18- J. P. Pizzio,L, intrŏduction dé Ia notion dé consommâteur. én droit francãis, D. 1982. P. 91.  

 ،2984هلك أثناء تنوين العقـد، دراسـة مقارنـة، منشـا  املعـار ، اإلسـنندرية، د. السيد  مد السيد عمران، يباية املست -29
 .8ص
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شــــ   يتعاقــــد علــــ  اســــتعما  خدمــــة أو مــــا  لغــــر  االســــتهالك ســــواء ويعــــر  أيضــــا إبنــــ  ملكــــل 
 و11ملالش ص  أو يف حرفت و.لالستعما  

كان الغر  من استعماهلا ش صيا أو مهنيا، ل ا يستبعد من   أي مبعا من تنته  إلي  دور  السلعة ااً 
 ه ا املفهو  من يشرتي ألجل بيع   نيا.

اخلـــاص  2938/ كـــانون ال ـــاين / 21و مـــن قـــانون 75ملوجيـــد أصـــحاب وجهـــة النظـــر هـــ جل يف املـــاد  
نصوص ه ا القانون املتعلقة ابلشروط التعسفية  أنب  :، فه جل املاد  جاء  او12ملاماية املستهلنن سندا هلم

خت  العقود املربمة بن املهنين وغري املهنين أو املسـتهلنن، ويسـتنبط هـ ا الفقـ  مـن صـياغة هـ جل املـاد  
است د  مصطلح غري املهنين م  اإلبقـاء علـ  مصـطلح املسـتهلك، فانـ  قصـد بـ  امتـداد  أن املشرع حن

احلماية إىل من تؤهل  مهنت  وختصص  للوقو  موقف اخلبري العـام يف مواجهـة املهـ  الـ ي يـرب  معـ  عقـدا 
 من عقود االستهالك.

  يعتربان من غري املهنين ل ا فان التاجر حن يشرتي أ و  ل ، والصان  حن يشرتي معدات مصنع
 ابلنسبة للبائ  احملرت  لأل و أو لآلالت.

وسـطا،  طريقـا  ـ افمن خال  ه ين االجتاهن السابقن، ظهر اجتـاجل  لـ  حيـاو  التوفيـ  بينهمـا، مت
وهو اعتبار غـري املهـ  مـا هـو اال يف حقيقتـ  مهنيـا يتعامـل يف غـري ختصصـ  يحق  التوازن بن االجتاهن، ل

املهـــ  يف مواجهـــة مهـــ  أخـــر، وان الصـــاع وصـــف مســـتهلك  ي مـــن املتعاقـــدين ال يعـــ  ابلضـــرور  انـــ  
ه ا فضال من ان امله   ،و11ملالطر  الضعيف يف العالقة العقدية، قد ينون هو الطر  االقوى يف العقد

غـرا  ش صـية أو عندما يرب  تصرفاً قانونيا حلاجات مهنيـة ينـون اك ـر خـرب  وتبصـر مـن الـ ي يتعاقـد ال
 و17مل .عائلية

باغ صـفة املسـتهلك سـصعوبة إ فنجداالجتاهات ال الثة،  استقراءمن خال  و  ُنل  من كل ما تقد ،
والســب  ان لنــل إجتــاجل تربيــرات قــد ، اختصاصــ علــ  املهــ  الــ ي يتعاقــد يف إطــار مهنتــ  ولنــن يف غــري 

مســتهلك يـرى ابن السياســة التشــريعية اهلادفــة فاالجتــاجل األو  الــ ي يتبـا املفهــو  الضــي  لل تنـون معقولــة،
إىل يباية املستهلنن كان منطقها هو يباية الطر  الضعيف يف العقد ال ي هو الش   العادي الـ ي 
يـــرب  التصـــرفات القانونيـــة  ـــد  إشـــباع احلاجـــات الش صـــية أو العائليـــة، أمـــا موقـــف املهـــ  حينمـــا يـــرب  

هنيــة أو التجاريــة، فــان عــد  ختصصــ  ال يعــ  ضــعف ، فهــو مــن تصــرفات قانونيــة  ــد  خدمــة أغراضــ  امل
فيستطي  أن يلجا خلبري يعوض  عن نق  خربت  طاملا أن ما يربرجل من تصرفات ابملهنة   حية ليس ضعيفا،

 أو التجار .

                                                        
 .22ص  ،مصدر ساب  ،عبد الباسط مجيع  ينظر: د. حسن -11
 .245ص ،مصدر ساب  ،د. يوسف شندي -12
 ،جامعــة النهــرين ،مقدمــة إىل جملــس كليــة احلقــوع ،رســالة ماجســتري ،عــدو  املســتهلك عــن العقــد ،كــاظم ال بيــدي  ر  علــ  -11
 .12، ص 1118
 .21ص  ،مصدر ساب  ،الباسط مجيع  د. حسن عبد -17
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اسـتند كدعامـة اساسـية بقواعـد العدالـة أما االجتاجل ال اين، ال ي تبـا املفهـو  الواسـ  للمسـتهلك، فانـ  
يف املقابـل جتاهـل احلنمـة مـن تشـري  قـانون و ، اختصاصـ الـ ي يتعاقـد خـارج نطـاع  عقدية حلماية امله ال

ملصــلحة  منافيــاجــاء هــ ا االخــتال  العقــدي  وقــدإىل إعــاد  التــوازن يف العقــد،  اهلــاد يبايــة املســتهلك، 
ملســتهلك مقارنـــة علـــ  درجــة جهـــل ا ســتناداتقــدير هـــ ا االخــتال  ا ةعامـــ كقاعــد املســتهلك فقــط، ويـــتم  

 بنظريجل امله .
جيي  يباية  اذالعدالة العقدية،  حتقي صوب واألقرب إىل أما الرأي ال ال ، فف  اعتقاد الباح  هو األ

عل  ان   قاط  وبشنل تؤكدامله  غري امل ت  مبوج  قواعد يباية املستهلك، إذا كانت ظرو  التعاقد 
التـوازن قواعـد العدالـة و  مبدأنظريجل امله ، وه ا يتواف  م   أضعف يف املعرفة واالختصاص مبحل العقد من

 العقدي. 
ويف هناية املطا ، ان املستهلك يف جما  التعاقد االلنرتوين هو نفس  يف جما  التعاقد التقليدي، لنن  
فقــــط يتعامــــل عــــرب وســــيلة النرتونيــــة ومــــن خــــال  شــــبنة اتصــــاالت عامليــــة، ويعــــ  هــــ ا ان للمســــتهلك 

نفس حقوع املستهلك العادي ويتمت  بنفس احلماية القانونية الي يقررها ل  املشرع، م  االخ   االلنرتوين
 و16ملبنظر االعتبار القواعد اخلاصة املتعلقة خبصوصية العقد االلنرتوين.

 الشروط الواجب توافرها الكتساب صفة املستهلك: املطلب الثاني
أن هنالــك مجلــة مــن الشــروط البــد مــن  وفقهــا، يتضــح ممــا تقــد  ذكــرجل مــن تعريــف املســتهلك تشــريعا

 توافرها يف الش   ألجل اعتبارجل مستهلنا، وه جل الشروط ستنون  ور ه ا البح  يف ه ا املطل :
 أن يكون اهلدف مت  راء الرعاقد االسرعما  الشخصي أ  العائلي.: الفرع األ  

ه ا الشرط مـن الشـروط اجلوهريـة الـي البـد مـن توافرهـا العتبـار الشـ   مسـتهلنا، فاملسـتهلك  عديف 
عنــدما يعمــد إىل اســتهالك الســلعة مــ  كانــت قابلــة لالســتهالك الفــوري أو الــي يســتعملها عنــدما ينــون 

عـا أخـر هـد  ش صـ ، مبكلتيهما احلالتن   فال بد أن ينون هدف  يف و15ملاستهالكها يتم عل  الرتاخ  
أن ينــون غرضــ  مــن وراء احلصــو  علــ  الســلعة أو اخلدمــة هــو االســتعما  الش صــ  هلــا ولــيس لغــر  
مهــ ، فــإذا ابــر  املســتهلك مــ  املهــ  عقــد بيــ ، فــان هدفــ  مــن وراء ذلــك جيــ  أن ينــون احلصــو  علــ  

ف  احلصو  عل  الش ء املبي   ل العقد لالستعما  الش ص  أو العائل ، وإذا ابر  عقد قر  ينون هد
 و14ملاملا  الستعمال  يف غر  غري مه .

                                                        
، 1113 ،االسـنندرية ،دراسـة مقارنـة، الـدار اجلامعيـة ،يف املعـامالت االلنرتونيـة د. خالد ممدوث ابراهيم، يبايـة املسـتهلك -16

 .234ص 
 .23ص  ،مصدر ساب  ،خليل د. خالد عبد الفتاث  مد -15
 قاسم ايبد، احلماية القانونية للمستهلك،دراسة يف القانون املدين واملقارن،أطروحة دكتوراجل، مقدمة إىل جملس كليـةد. عامر  -14
 .5ص  ،2998 ،جامعة بغداد ،القانون
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وطاملا كان اهلـد  مـن وراء االسـتهالك هـو إشـباع احلاجـات الش صـية أو العائليـة للمسـتهلك، يظـل 
ابحلمايـــة الـــي توفرهـــا لـــ  النصــــوص التشـــريعية ابلنظـــر إىل صـــفة الضـــعف املالزمـــة لــــ  يف  األخـــري مشـــموالً 

 و13ملتعاقدات  م  امله .
 أن يكون حم  الع د امل م السلع  ا دمات: الثاين الفرع
 منـت  كـلأي تعريف للمستهلك من ذكر اصطالث السلعة أو اخلدمة، فالسـلعة تّعـر   هنـا مل م رلف 
 ابلعـد تقـديرجل أو حسـاب  ومينـن أخر منت  أي أو أولية ماد  أو مصن  نصف أو حتويل  أو زراع  أو صناع 

 و18مل.لالستهالكو معداً  ينون القياس أو النيل أو الوزن أو
فنــل ســلعة تنــون مســت دمة مــن جانــ  املســتهلك يف إطــار هــد  غــري مهــ  مينــن أن تنــون  ــال 
للعقد االستهالك ، وال يع  كون هـ جل السـلعة اسـتهالكية أهنـا تسـت د  ملـر  واحـد ، فـيمنن للمسـتهلك 

يـة تسـت د  لعـد  مـرات ألغراضـ  العائليـة أن يشرتي سيار  ألغراض  الش صية، أو أن يشرتي أدوات من ل
 أو الش صية. 

 االنتفـاع بقصـد بدونـ  أو أجـر لقـاء جهـة أي تقدمـ  الـ ي النشـاط أو العمـلأمـا اخلدمـة فتّعـر   هنـا مل
 و19ملمن و.

ويالحـظ مــن تعريــف اخلدمــة، ابن اخلدمــة الــي تنــون  ــال للعقــد االســتهالك ، تشــمل كــل اخلــدمات 
مقابـل أدائـ  األجـر أو بدونـ ، وقـد تنـون هـ جل اخلـدمات ذات طبيعـة ماديـة م ـل  الي تقـد  إىل املسـتهلك

اخلدمات الي تؤديها شركات النظافة للمستهلك، أو تنون خدمات ذات طبيعة ثقافية، كتلك اخلدمات 
الي تؤديها املنات  اهلندسية أو االستشارات القانونية، أو خدمات ذات طبيعة ماليـة كالتـامن والقـر ، 

لعل االختال  يف طبيعة االداءات واخلدمات الي تقـد  للمسـتهلك يرجـ  إىل أن عقـود االسـتهالك مـن و 
  و71ملالعقود غري املسما .
 أن يكون املسر لك  رفا يف ع د االسر مك: الفرع الثالث

ينمــن هــ ا الشــرط يف أن الشــ   ممنــن أن ينتســ  وصــف املســتهلك، وذلــك يف حالــة إذا كــان 
أوال وان ينون هو طرفا في   نيـا، إذ أن ابـرز مسـة  ااستهالكي اً  جل ابلبضائ  واخلدمات عقدالعقد ال ي جيه

ال تتـوافر لديـ  اخلـرب  واملقـدر  الـي  ننـ   اً من مسات العقود االستهالكية، أن ينون احد أطرافهـا مسـتهلن
 و72ملمن اإلحاطة مبقومات الش ء  ل التعاقد.
عقود الـي ينـون كـل أطرافهـا مـن التجـار أو املهنيـن، فعقـد البيـ  وب لك خترج من عقود االستهالك ال

يصدع علي  صـفة عقـد االسـتهالك إذا كـان املتعاقـد مـ  البـائ  وهـو املشـرتي لـ  صـفة املسـتهلك، وابلـرغم 

                                                        
 .1121و لسنة 2من قانون يباية املستهلك العراق  رقم مل ،من املاد  األوىل انظر: الفقر   نيا -13
 من نفس املاد  السابقة من قانون يباية املستهلك العراق .  وأيضا: الفقر   ل ا -18
 .5ص  ،مصدر ساب  ،ايبد د. عامر قاسم -19
 .17ص  ،مصدر ساب  ،ال بيدي ر  عل  كاظم -71
 .12ص  ،مصدر ساب  ،عبد الفتاث  مد خليل د. خالد -72



 
 

658 

 13 :العدد

 

من اكتساب وصف املستهلك يؤخ  بنظر االعتبار إال أن العقـود الـي ينـون كـال مـن طرفيهـا مسـتهلنن 
االســتهالك، فعلــ  ســبيل امل ــا  إذا مت إبــرا  عقــد بيــ  بــن اثنــن مســتهلنن بنــاء علــ  ال تعــد مــن عقــود 

إعال ت صغري  بن األفـراد، فهـ ا العقـد ال مينـن اعتبـارجل عقـد اسـتهالك  لنـون الطـر  األخـر فيـ  لـيس 
 مهنيا.

الـي ل ا ال مينن أن يوصف إبن  عقد اسـتهالك  حيـ  ال توجـد هـ جل احلـاالت يف عقـود االسـتهالك 
تتميـ  بوجـود طــر  ضـعيف فيهـا، يســتوج  احلمايـة لصـفة الضــعف املالزمـة لـ ، فــإذا وجـد املســتهلك يف 
عالقة متنافئة مـ  مسـتهلك أخـر، فـال يسـتفيد ابحلمايـة املقـرر  ابلنصـوص القانونيـة الـي حتمـ  املسـتهلك  

  و71ملكطر  ضعيف يف العقد.
 عملية اإل راجإن يكون املسر لك  رفا هنائيا يف : الفرع الرابع

يف عملية اإلنتاج، نالحظ أن عملية اإلنتاج  ـر  اً هنائي اً ابلنظر إىل ه ا الشرط هو كون املستهلك طرف
مبراحل متعدد ، وأييت دور املستهلك يف املرحلة األخـري  مـن مراحـل اإلنتـاج املتم لـة بسلسـلة توزيـ  السـل  

مـن يقـو  بشـراء  دية، وتبعـا لـ لك فانـ  ال يعـواخلدمات الي حيصـل عليهـا لغـر  إشـباع حاجاتـ  الش صـ
و لســــنة 71أشــــياء مــــن اجــــل إعــــاد  بيعهــــا مســــتهلنا، والــــ ي يؤيــــد ذلــــك قــــانون التجــــار  العراقــــ  رقــــم مل

، إذ اعترب ه ا القـانون الشـراء مـن اجـل البيـ  عمـال جتـارا وابلتـايل ال ينـون الغـر  مـن وراء و77مل.2986
 دربح، وتبعـا لـ لك ينـون تـداو  السـلعة مسـتمرا وال يعـذلك حتقي  غر  ش صـ ، بـل لغـر  حتقيـ  الـ

علــ  اســتئجار املنقــوالت بقصــد أتجريهــا مــر  نفســ  املشــرتي يف هــ جل احلالــة مســتهلنا، ويصــدع الشــ ء 
 و76ملأخرى.

 أن يكون املسر لك قد ابرم الع د أثناء عمله،  رفض ا ضوع لمذعان.: الفرع ا امس
، إذ يشـب  هــ ا القــانون عقــود االســتهالك و75ملص العقــد اجلــائر لقـد قــرر هــ ا الشــرط وفقـا لقــانون نصــو 

بعقــود اإلذعــان. فمــ ال علــ  ذلــك عقــد النقــل حيــ  عــد مــن عقــود اإلذعــان وان كــان مــن قبيــل العقــود 
الرضائية األصل، إال ان  يف الغال  حيدو أن يضـ  الناقـل شـروط  ـدد  يف تـ كر  النقـل مقـدما وال يقبـل 

ينـون للمتعاقـد األخـر أن ينـاقش هـ جل الشـروط، وإمنـا تنحصـر إرادتـ  يف أن يقبـل  املناقشـة فيهـا، ايـ  ال
 العقد أو يرفض  برمت .

                                                        
 .2986و لسنة 71املاد  اخلامسة من قانون التجار  العراق  الناف  رقم مل ينظر: ن  -71
 .29ص  ،مصدر ساب  ، مد خليل د. خالد عبد الفتاث -77
 خبصــوص  اربــة الشــروط املرهقــة املتم لــة يف شــروط اإلعفــاء 2933صــدر قــانون نصــوص العقــد اجلــائر  يف اننلــرتا يف عــا   -76

 .جملحفة يف عقود املستهلك والعقود التجاريةوالشروط االست نائية املرهقة وا
 .33ص  ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،شرط اإلعفاء يف العقود التجارية وعقود املستهلنن د.  دية  مد معو ، -75
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بعملـ ، فـان  اً متعلقـ اً وإذا كان الش   من اجل أن ينتس  وصـف مسـتهلك لـيس لـ  أن يـرب  عقـد
تمـد فقـط ه ا األمر ينون ابإلمنان ابلنسبة للطر  القوي، ل لك فان تعريف مصطلح املستهلك لـن يع
 و74ملعل  صفة الطر  الضعيف يف العقد ملاملستهلكو، بل أيضا عل  حتديد مسلك الطر  القوي.

يتبـــن ممـــا تقـــد  ضـــرور  تـــوافر صـــفة املســـتهلك يف عقـــد االســـتهالك علـــ  أن تنتفـــ  هـــ جل الصـــفة عـــن 
مواجهة طر  املتعاقد األخر ح  مينن تطبي  النصوص القانونية الي حتم  املستهلك كطر  ضعيف يف 

قوي وهو التاجر أو امله ، حي  أن التفاوت يف القوى هو ال ي جيعل من املستهلك طرفا م عنا وجديرا 
 و73ملابحلماية.

 المبحث الثاني: خيار الرؤية كوسيلة لحماية المستهلك االلكتروني

ناالت الي سنتنلم يف ه ا املبح  عن ماهية خيار الريية من خال  التعريف ب  وبيان شروط  واإلش
ترد عل  يباية املستهلك االلنرتوين من خال  يبايت  خبيار الريية واحللو  املقرتحة حلل ه جل االشناالت، 

 سنعا  ه جل االمور مبطلبن وعل  النحو االيت:
 املطلب األول: التعريف بخيار الرؤية وشروطه

يــان شــروط حتققــ  مــن خــال  يتعــن يف هــ ا املطلــ  الوقــو  علــ  حقيقــة اخليــار مــن خــال  تعريفــ  وب
 األيت:

 الفرع األ  : تعريفه 
تع  الريية ملالوقو  عل  احملل ال ي يعر  ب  املقصود االصل  من املبي و، م اًل القما  تنف  رييـة 
ظاهر ، ويف املاكوالت واملشورابت ينف  م اع طعمهما ويف االشياء الي تباع عل  امنوذجها تنف  ريية 

 .و78ملالنموذج 
جنــد املشــرع العراقــ  يف القــانون املــدين العراقــ  النافــ  قــد بــن مصــدر اخليــار،  ن مصــدرجل القــانون، لـ ا 

. وان  جيعل العقد  ف اً غري الز  من وقت انعقادجل اىل و79ملفهو ي بت ملن صدر ل  دون احلاجة اىل اشرتاط 
 .و61ملوقت حصو  الريية

معينـاً ابلتعيـن وان مت وصـف ، وال ي بـت اال  فهو خيار ي بت حا  كـون  ـل العقـد غـري موجـود، وكـان
يف العقــود الــي حتتمــل الفســخ كعقــد البيــ ، الن ذلــك هــو مقتضــ  لــ و  العقــد، فاخليــار ســيؤو  اىل احــد 

 و62ملاألمرين أحدتا إمضاء العقد وال اين فس  .

                                                        
 .12ص  ،مصدر ساب  ، مد خليل د. خالد عبد الفتاث -74
 .و5111مل، الي جتعل ه جل القيمة 2939و لسنة 213و من قانون اإلثبات العراق  الناف  رقم مل33مل انظر: املاد  -73
 .و من القانون املدين العراق 1/ 523مل انظر املاد  -78
 و من القانون املدين العراق .2/ 523مل انظر املاد  -79
 .765، دار الفنر، ص 5، جبدائ  الصنائ  يف ترتي  الشرائ ،الناساين انظر عالء الدين ابو بنر -61
 -83، 2954د. عبــاس حســن الصــرا ، شــرث عقــدي البيــ  واالجيــار يف القــانون املــدين العراق ،مطبعــة االهــايل، بغــداد،  -62

88. 



 
 

641 

 13 :العدد

 

مــن حلظــة انعقــادجل، فــال مينــ  نفــاذ العقــد، فملنيــة املبيــ  يف عقــد البيــ  مــ ال تنتقــل اىل املشــرتي ابلعقــد 
وت بت ملنيت  يف ال من، فيقتصر أثرجل عل  منع  لتما  العقـد، فـال يـتم البيـ  اال اذا رآى املشـرتي املبيـ  وم 

 و61مليردجل.
وامــا خبصــوص وقــت الرييــة فالبــائ  ان حيــدد للمشــرتي اجــال مناســبا يســقط ابنقضــائ  اخليــار اذا م يــرد 

 املبي  يف خال  ه جل املد .
  يبقـ  ملـن ثبـت لـ  بعـد رييتـ   ـل العقـد، ليعـرب بعـدها إمـا قبـو  العقـد او فسـ  ، اىل ومعا ذلك ان

هناية املد  املتف  عليهـا بـن املتعاقـدين لفصـح صـاح  اخليـار عـن رأيـ  بعـدها، وإذا م يـتم االتفـاع بينهمـا 
وقــت قيــا   ميننــ  تعيــن الوقــت عنــد حصــو  النــ اع فيــتمنن فيــ  صــاح  اخليــار مــن الفســخ واال بقــ  اىل

 سب  من اسباب سقوط .
 واما اسباب سقوط خيار الريية فقد اوردها املشرع العراق  ابآليت:

 موت صاح  اخليار. .2
 وان يتصر  يف املعقود علي  قبل ان يراجل. .1
 اذا اقر ابن  قد راى الش ء وقبل  االت . .7
 اذا وصف ل  الش ء وصفا يقو  مقا  الريية وظهورجل عل  الصفة الي وصفت. .6
 ذا تعي  املعقود علي  او هلك بعد القبو .ا .5
 اذا صدر ما يبطل اخليار قوال او فعال من صاحب  قبل الريية اوبعدها. .4
 و67ملاو ميض  وقت كا  مينن صاحب  من ريية الش ء دون ان يراجل.  .3

 الفرع الثاين:  ر ط ةيار الرؤية
 اما شروط خيار الريية فيتضح لنا مما سب . 

اخليار، ه  البي ، واإلجار ، وقسـمة األشـياء القيميـة، والصـلح علـ  عـن معينـة العقود الي يق  فيها  .2
 ابل ات، وه  عقود حتتمل الفسخ.

صــاح  اخليــار املشــرتي او حنــوجل، وبعبــار  اخــرى متملــك ال مملــك، فلــو ابع مــام يــرجل ابن ورو مــ ال  .1
 ريية.شيئا معينا يف منان بعيد فلم يتمنن من رييت  قبل بيع  فليس ل  خيار ال

ان اليرى  ل العقد عند ابرا  العقـد، يف عقـد البيـ  مـ ال يشـرتط ان الينـون املشـرتي قـد رآى املبيـ   .7
عند العقد، فان اشرتاجل وهو يراجل فال خيار ل ، واذا كان قد رآجل قبل ذلك، فـإذا ظـل املبيـ  علـ  حالـ  

ذا تغري عن حال  فقـد صـار شـيئا وم يتغري فال خيار ل ، وان كان قد تغري عن حال  فل  اخليار، الن  ا
 اخر فنان مشرتاً شيئاً م يرجل فل  اخليار اذا رآجل.

                                                        
-61 alein bensoussan, intirnat isbects juridiques, 2 edition hermes,paris1998,p 78. اشـار اليـ : د. خالـد

 .234ب ، ص مصدر سا ،ممدوث ابراهيم
 .و من القانون املدين العراق 1 -2/  517انظر: املاد  مل -67
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ان ينون  ل العقد مما يتعن ابلتعين، فلو تباي  العاقدان عينا بعن ثبت اخليار لنل منهما، وذلك  .6
د اليتعـن للفسـخ الن املبي  اذا كان مما اليتعن ابلتعين ال ينفسخ العقد بردجل، الن  اذا م يتعن للعقـ

فيبق  العقد. وقيا  العقد يقتض  ثبوت ح  املطالبة مب ل ، فاذا قبا يردجل وهن ا اىل ما ال هناية ل ، 
فلــم ينــن الــرد مفيــدا.خبال  مــا اذا كــان عينــا، الن العقــد ينفســخ بــردجل، النــ  يتعــن ابلعقــد فيتعــن 

ململــوك ابلعقــد مبــا اليتعــن ابلتعيــن ال ابلفســخ ايضــا اذا كــان الــرد مفيــدا، الن الفســخ امنــا يــرد علــ  ا
 و66ملميلك ابلعقد، وامنا ميلك ابلقبا، فال يرد علي  الفسخ.

 وللفق  احلنف  خصوصية الحنا  خيار الريية تتجل  يف أمرين تا:
ان خيار الريية ي بت ملن صدر التصر  الي  ح  ولو طاب  وصف العن الغائبة ما علي  املعقود علي   .2

 و65ملمن اوصا .
خيــار الرييــة عنــد االحنــا  مــن اخليــارات الــي يغلــ  فيــ  الطــاب  الش صــ  علــ  الطــاب  املــادي وال  .1

 و64ملينتقل ابملرياو حا  وفا  صاحب  قبل استعما  اخليار كما هو احلا  يف البي  بشرط امل اع.
 املطلب الثاني: إشكاليات حماية املستهلك اإللكرتوني وطرق حلها

الرييــة  بــت حتمــا يف التعاقــدات اإللنرتونيــة، الن العقــد فيهــا عقــد عــن بفعــد وذلــك مـن املعلــو  خيــار 
 .و63مليوج  ضرور  ان  ل العقد غائ  وقت التعاقد

فغيــاب  ــل العقــد يســتل   اســتعما  اخليــار عنــد رييتــ  وهــو مــا يقتضــ  تنفيــ  املــ ود اللت امــ ، فاصــبح 
دتـ  املنفـرد  دون حاجـة اىل حصـول  علـ  رضـا املـ ود للمستهلك االلنرتوين رد  ل العقد عند فسـ   ابرا

ومــن دون اللجــوء اىل القضــاء للنشــف عــن تــوافر شــروط اخليــار كمــا هــو يف خيــار العيــ ، ف يــار العيــ  
 متعل  مبشيئة املستهلك االلنرتوين ويف ذلك يباية ل  من ال ام  مبحل م يرجل عند التعاقد.

العقـد، فـان خيـار الرييـة ال يسـقط اذا تغـري املعقـود عليـ  عـن  وبفرضية ريية املستهلك االلنـرتوين حملـل
حال  وقت التعاقد، النـ  اخـ  حنـم  ـل عقـد جديـد، كمـا ان اشـرتاط املـ ود علـ  املسـتهلك االلنـرتوين 

                                                        
 .196-191ص  ،مصدر ساب ،ابو بنر الناساين عالء الدين -66
واخـتال  الرضـا يف البيـ  يوجـ  اخليـار، والن مـن اجلـائ  اعـرتا   ،تؤثر علـ  الرضـا فتوجـ  خلـال فيـ  ملالن جهالة الوصف -65

الند  ملا عس  ال يصلح ل  اذا رآجل فيحتاج اىل التدارك في بت اخليار المنـان التـدارك عنـد النـد  نظـرا لـ  كمـا ثبـت خيـار الرجعـة شـرعا 
 .191ص  مصدر ساب ، ،الناساين:نظرا ل وج  نينا ل  من التدارك عند الند و انظر يف ذلك

 ملخيــار الرييــة. اليــورو احــت  الشــافع  آبات املواريــ  حيــ  اثبــت ت عــ  وجــل االرو يف املــرتوك مطلقــا، واخليــار مــرتوك -64
ملمن ترك ماال او حقا فلورثت و واخليـار حـ  تركـ  فينـون لورثتـ ، والنـ  حـ  ثبـت ابلبيـ   --ومبا روي عن الني  ،جيري في  االرو

ك ال ابت وه ا الن االرو كما ي بت يف االمـالك ي بـت يف احلقـوع ال ابتـة ابلبيـ ، وهلـ ا ي بـت يف خيـار العيـ  فيجري في  االرو كلمل
الن الشـــرط م يوجـــد مـــن  ،ولنـــا ان اخليـــار لــو ثبـــت للـــوارو م رـــل مــن ان ي بـــت ابتـــداء او بطريـــ  االرو ال ســبيل اىل االو  .والتعيــن

الن الــوارو يعتمــد البــاق  بعــد  ،وال ســبيل اىل ال ــاين ،وجــود شــرط اخليــار منــ  خــال  احلقيقــة الــوارو ابتــداء واثبــات اخليــار لــ  مــن غــري
الن خيـارجل رـريجل بـن الفسـخ واالجـاز  وال يتصـور ذلـك منـ  بعـد موتـ  فـال يـورو، خبـال  خيـار  ،موت املورو وخيارجل اليبق  بعد موت 

وهـ ا  ،لنـن ملـا قلـتم ان اخليـار مـرتوك ،وامـا االيـة فنقـو  مبوجبهـا ،اململوكـةالعي  والتعين، الن املورو هنـاك  تمـل لـالرو وهـو العـن 
 .197ص  ،انظر: املصدر نفس .الن املرتوك عن تبق  واخليار عر  اليبق  فلم ينن مرتوكا فال يورو وت ع  وجل اعلمو

 جار  االلنرتونية،جملة كلية احلقوع، جامعةاالء يعقوب يوسف النعيم ، احلماية القانونية للمستهك االلنرتوين يف عقود الت -63
 .95 -96، ص 1115 ،ايلو  ،العدد الراب  عشر ،اجمللد ال امن ،بغداد ،النهرين
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تنازلــ  عــن هــ ا اخليــار فيــ  جانــ  مــن يبايــة املســتهلك االلنــرتوين متم لــة بعــد  ســقوط خيــارجل برييــة  ــل 
 جت  او طيش  او عد  خربت ، الن  خيار اليسقط ابالشرتاط.العقد مستغاًل حا

بعد ه جل املقدمة جند ان هناك مجلة من االشـناليات يف هـ ا اخليـار حلمايـة املسـتهلك االلنـرتوين فـال 
بد من معاجلة ه جل االشناالت، وعلي  سيتم تقسيم املطل  عل  فرعن نتنـاو  يف االو  ايـراد اشـناالت 

 ري يباية للمستهلك االلنرتوين ويف ال اين معاجلة ه جل االشناالت.خيار الريية يف توف
 الفرع األ  : إ كاالت ةيار الرؤية يف  اية املسر لك اإللكرت ين

 مينن ايراد اشناالت خيار الريية كما أييت:
ها اإلشنالية األوىل:  ل العقد قد يتم توريدجل للمستهلك طبقا للمواصفات الي اعلم  ا او الي حدد

ابتداءا يف عقدجل م  املورد، فـاذا جـاء احملـل مسـتوفيا تلـك املواصـفات كـان فسـخ العقـد مـن قبـل املسـتهلك 
 و68ملاستنادا خليار الريية صور  من صور التعسف يف استعما  احل .

اإلشــنالية ال انيــة: خيــار الرييــة  بــت يف عقــود معينــة م ــل عقــد البيــ  واالجــار ، وهــ  عقــود حتتمـــل 
  ا القيد غريها من العقود، كاملهر وبد  اخلل  وبد  الصلح وبد  القصـاص، اذ احنصـرت  الفسخ ف رج

يباية املستهلك االلنرتوين بواسطة خيار الريية يف العقود سالفة ال كر دون سواها، بل قد الجند جماال يف 
  ال مســـتهلك يف غـــري مـــاذكر مـــن العقـــود يف نطـــاع املعـــامالت والتجـــار  االلنرتونيـــة، الن مـــن الظـــاهر انـــ

 اطرا  العالقة التعاقدية يف ابق  العقود.
اإلشــنالية ال ال ــة: خيــار الرييــة  بــت يف  ــل العقــد املعــن ابلتعيــن، ف ــرج مــن ذلــك احملــل الــ ي ال 
يتعــن ابلتعيــن ومــن ابب اوىل اخلــدمات، فاحنصــرت يبايــة املســتهلك االلنــرتوين بواســطة هــ ا اخليــار يف 

 و69ملاحملل فيها معن ابلتعينالعقود الي ينون 
                                                        

 و بفقرتيها وه ا نصها:3وقد اشار املشرع العراق  اىل صور التعسف يف استعما  احل  يف املاد  مل -68
 من استعمل حق  استعماال غري جائ  وج  علي  الضمان. .1
 :ويصبح استعما  احل  غري جائ  يف االحوا  االتية .2
 اذا م يقصد   ا االستعما  سوى االضرار ابلغري. -أ 
اذا كانــت املصــاحل الــي يرمــ  هــ ا االســتعما  اىل حتقيقهــا قليلــة االتيــة ايــ  ال تتناســ  مطلقــا مــ  مــا يصــي  الغــري مــن ضــرر  -ب 

 .بسببها
ىل حتقيقهــا غـــري مشــروعة. وبــنفس املعــا اشــار القــانون املــدين املصــري يف املـــاد  اذا كانــت املصــاحل الــي يرمــ  هــ ا االســتعما  ا -ج 

 اخلامسة من .
ونصــــــها 362 -1112و مــــــن تقنــــــن االســــــتهالك الفرنســــــ ، وهــــــ  مقــــــر  ابملرســــــو  الفرنســــــ  رقــــــم 11/1-212املــــــاد  مل -69

اب او دفـ  أي جـ اءات ابسـت ناء مصــاريف خـال  سـبعة اا  كاملـة ان ميــارس حقـ  يف العـدو  عـن العقـد دون ابــداء اسـب ملللمسـتهلك
وذلـك مـا  ،الردو وقد استبعدت من نطاع احل  يف العدو  العديد من العقود الي يف مفهو  التعاقد عـن بعـد وفقـا للنصـوص املنظمـة لـ 

 م يتف  االطرا  عل  غري ذلك، وه جل العقود املستبعد  من نطاع احل  يف العدو  ه  االيت:
وذلــك  ،اخلـدمات الــي يبــدأ تنفيـ ها ابالتفــاع مــ  املسـتهلك،قبل انتهــاء املــد  املقـرر ممارســة احلــ  يف العـدو  خالهلــاعقـود توريــد  .1

 لتفادي املستهلك ان يستفاد من اخلدمة املقدمة ل  ليعد  بعد ذلك عن العقد مما يلح  الضرر ابمله .
 .عقود السل  واخلدمات الي حتدد امثاهنا وف  ظرو  السوع .2
 ود توريد السل  الي يتم تصنيعها وفقا خلصوصيات املستهلك او ابملطابقة لش صيت .عق .3
 عقود توريد التسجيالت السمعية او البصرية او الربام  املعلوماتية عندما يتم ن ع االختا  عنها مبعرفة املستهلك. .4
 عقود توريد الصحف واجملالت والدورات. .5
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اإلشنالية الرابعة: ريية  ل العقد يف التعاقدات االلنرتونية وعقود التجار  الدولية أ ر مشنلة يف ان 
رييــة املبيــ  تــتم بتســليم  عــاد  يف  ــل اقامــة املســتهلك االلنــرتوين، فــاذا رفــا ظهــرت املشــنلة يف حتمــل 

ل تبعــة هالكــ  بعــد فســخ العقــد وقبــل تســلم  مــن قبــل املتعاقــد نفقــات التســليم ونفقــات اعــاد  احملــل وحتمــ
 األخر، وك لك احلنم يف تعي  احملل يف تلك الفرت .

اإلشنالية اخلامسة: وقد تظهر مشنلة جديد  يف حالة عد  االتفاع عل  مد  اسـتعما  اخليـار، ويف 
و مــن 1-517/2هــ جل احلالــة يبقــ  اخليــار اىل وقــت قيــا  ســب  مــن اســباب ســقوط  مبوجــ  نــ  املــاد مل
د  بـن رييـة  ـل القانون املدين العراق ، اذا م يرف  االمر اىل القضاء لتحديد املد . وبال شك ان طـو  املـ

العقد السـتعما  صـاح  اخليـار حقـ  ابلفسـخ قبـل حتقـ  سـب  مـن اسـباب السـقوط، وذلـك حـا  عـد  
االتفاع عل  مد  استعما  اخليار سيفوت عل  الطر  األخر منفعة  ل العقد او فرصة بيع   نية خال  

 تلك املد . 
 الفرع الثاين: الطرق حل  اإل كاليات

االشـــناليات خليــار املســـتهلك االلنــرتوين علـــ  ثالثــة مبـــادىء وعلــ  النحـــو  ســنب  هــ جل الطـــرع حلــل
 التايل:

 ا اًل: علة إقرار احلق يف ا يار لصاحبه.
ان العلة الباع ة عل  اقرار ح  املتصر  الي  يف العدو  عن العقد مستندا عل  خيـار الرييـة هـو عـد  

ـــيس عـــد  علمـــ   يف املعقـــود عليـــ ، والتحقـــ  يفيـــد العلـــم حتققـــ  مـــن مقصـــدجل االصـــل  يف املعقـــود عليـــ  ول
ابلوصف ال ابملعقود علي ، وذلك ان العلم يف بي  الغائ  حاصل بوصـف  وصـفا  فيـا للجهالـة الفاحشـة، 
وان العقــد علــ  غــري املعلــو  ابطــل واخليــارات نطاقهــا العقــد الصــحيح فهــ  تــؤثر يف لــ و  العقــد ولــيس يف 

 .و51ملانعقادجل او صحت  
مـ  علتـ  وجـوداً وعـدماً، فوجـ  اثبـات خيـار الرييـة حتقيـ  الباعـ  علـ  تشـريع  وهـو  ان احلنم يدور

العلم ابلوصف وال ي يتحق  صاح  اخليار من  عن طري  املشاهد  او جتربة او ريية النموذج او الت وع 
 .و52ملاو أي وسيلة حيصل ل  العلم ابلوصف 

ــــة،  او مت تعيينــــ  ابملواصــــفات الــــي حــــددها فــــاذا تعاقــــد املســــتهلك علــــ   ــــل العقــــد مبواصــــفات معين
املســـتهلك االلنـــرتوين عنـــد تعاقـــدجل مـــ  املـــ ود وجـــاء  ـــل العقـــد مطابقـــاً لـــ لك،انتفت علـــة ثبـــوت اخليـــار 

 املستهلك ول   العقد ابتداءا.

                                                                                                                                            
 املصرث  ا. عقود خدمات الرهان و اوراع اليانصي   .6

 انظر م ه  الفق  احلنفـ ،  ـ ا املفهـو  اذ قـالوا ملالن جهالـة الوصـف تـؤثر يف الرضـا فتوجـ  خلـال فيـ  واخـتال  الرضـا يف -51
البي  يوج  اخليار والن من اجلائ  اعرتا  الند  ملا عس  ال يصلح ل  اذا رآجل فيحتـاج اىل التـدارك في بـت اخليـار المنـان التـدارك عنـد 

 .191ظرا ل  كما ثبت خيار الرجعة شرعاً نظرا لل وج  نيناً ل  من التدارك عند الند و، الناساين، مصدر ساب ، ص الند  ن
ملفامــا اذا كــان احلــ  عينــا فلنــاس اغــرا  يف االعيــان، فنــان ثبــوت اخليــار فيــ  لينظــر انــ  هــل يصــلح لــ  فــان شــاء اجــاز ان  -52
 .87مصدر ساب ، ص وان شاء فسخ ان م يصلحو، السمرقندي،  صلح،
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 اث ياً: طاق إعما  ا يار.
الــي مت ذكرهـــا نطــاع اعمــا  خيــار الرييــة يف العقــود الــي حتتمــل الفســخ جيــ  ان ال نقيــدها ابلعقــود 

سابقا، إذ يباية املستهلك االلنرتوين تنحصر يف التعامل االلنرتوين يف عقد البي  حس  ما تقد ، ويرى 
و مــن القــانون املــدين 523الباحــ  ان مــنه  املشــرع العراقــ  الــ ي م يــ كر هــ جل العقــود يف نــ  املــاد  مل

ال ب الثـة قيـود، احـدها اهنـا حتتمـل الفسـخ، ال ـاين العراق  فان  م يقيد العقود الي ي بت فيهـا خيـار الرييـة ا
عــد  التحقــ  مــن املقصــد االصــل  مــن املعقــود عليــ  وذلــك بداللــة مفهــو  االشــار  يف قولــ  ملم يــر املعقــود 
علي و. وال ال  ان املعقود عليـ  معـن ابلتعيـن، فتطـورات التعامـل املـايل سـواء يف ميـدان التعامـل املـدين او 

حركــة مت ايــد  ومتســارعة، وذلــك يوجــ  ظهــور عقــود جديــد  بســيطة كانــت ا  مركبــة التجــاري يف حــا  
تقتض  فيها يباية املستهلك وثبوت خيار الريية فيها، ويف ذلك توسي  وادامة يباية املستهلك االلنرتوين 

 دون حاجة اىل تشري  نصوص قانونية جديد  او تعديل النصوص الناف  .
كـون املعقـود عليـ  ممـا يتعـن ابلتعيـن او ممـا ال يتعـن ابلتعيـن طبقـا   ومن جان  اخر فان  جيـ  حتديـد

لطبيعة للمعاملة ومقصد املتعاقدين ال ابلنظر اىل احملـل، فعقـد شـراء سـيار  حدي ـة معـرو  منـوذج منهـا يف 
ملــة وكــاالت بيــ  الســيارات احلدي ــة  لــ  اســ  النظــر اىل احملــل معيــن ابلتعيــن، وابلنظــر اىل طبيعــة املعا

ومقصد املتعاقدين فان احملل غري معن ابلتعين، بل ورد عل  سيار  حتمل مواصـفات السـيار  املعروضـة يف 
الوكالة، وقد رآها املشرتي حقيقة او حنمـا كـان رآى صـورما او مواصـفاما علـ  بريـدجل االلنـرتوين او مـن 

حلالـة سـيار  مـن ضـمن سـيارات حتمــل خـال  مفاحتتـ  الشـركة املصـنعة يف االنرتنيـت، و ـل العقـد يف هـ جل ا
املواصــفات املطلوبــة يف العقــد، وبعبــار  اخــرى م يــرد العقــد علــ  ســيار  بعينهــا، بــل علــ  ســيار  مــن ضــمن 
ســيارات، خبــال  مــا لــو عــر  بيعهــا النرتونيــا بعــد اســتالمها، فــان العقــد انصــ  عليهــا دون غريهــا مــن 

 و51ملابقة.السيارات ف بت خيار الريية هنا دون احلالة الس
فــال يتعــار  ذلــك مــ  حــ  املســتهلك االلنــرتوين يف العــدو  عــن العقــد حــا  اســتالم  معقــود عليــ  
مغاير يف مواصفات  للمواصفات الوارد  ابلعقد، الن فسخ العقد هنا اساس  عد  تنفي  امل ود اللت ام  اجتاجل 

فيــ  تنفيــ  املــ ود اللت اماتــ  تنفيــ ا  املســتهلك، او التنفيــ  املعيــ  اللت امــ  ولــيس خيــار الرييــة الــ ي يفــرت 
 سليما.

 اثلثاً: قاعد  رفع الرعارض بني املصاحل.
قاعــد  رفــ  التعــار  بــن املصــاحل فيمــا بــن املســتهلك االلنــرتوين واملــ ود تقتضــ  عــد  اطــالع احلنــم 
خبيار الريية يف كل  ل عقد معن ابلتعين وم يرجل املستهلك عند التعاقد، وكان العقد  تمال للفسخ، بل 

يف تقـــديرها مصـــلحة جيـــ  تقييـــدجل بعـــد  احلـــاع الضـــرر ابملـــ ود ضـــررا يفـــوت علـــ  املـــ ود مصـــلحة تفـــوع 
                                                        

 خالد  مد السباتن، تقرير حو  احلماية القانونية للمستهلك، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوع املـواطن، را  ت، ح يـران، -51
 .13 - 14، ص 1111

  :ا  منشور عل  شبنة االنرتنيت ابملوق  االلنرتوين األيت
http://www.ichr.ps/pdfs/legal46.pdf 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal46.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/legal46.pdf
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املســتهلك، يف قبولــ  مبيعـــا يتحقــ  فيـــ  مــن الوصـــف يف املعقــود عليـــ ، وهــو امـــر يوجبــ  اعمـــا  مبــدأ رفـــ  
وك ــري مــن مصــاحل املتعاقــدين ان م ينــن اك رهــا ينشــف عنهــا  و57ملالتعــار  املصــاحل يف الفقــ  االســالم  

  يف ميـ ان الشـريعة االسـالمية والقـانون، عر  التعامـل املـايل، وال قيـد يف ذلـك اال ان تنـون مصـاحل معتـرب 
مبعـــا ان االصـــل اعتبارهـــا اال اذا اقـــيم الـــدليل علـــ  الغائهـــا، وذلـــك اعمـــاال ملبـــدأ ان االصـــل يف االمـــوا  

 واملعامالت االابحة، حتقيقا لعلة التشري  فيها واملتم لة برف  احلرج عن العباد ودف  املشقة عنهم.
الريية اذا كان استعما  املستهلك االلنرتوين ل  يتعار  م  حقوع ويرى الباح  بعد  اعما  خيار 

امللنية الفنرية، الهنا حقوع  مية قانو  ال جيوز نقضها مراعا  ملصلحة املستهلك عل  حساب مصلحة 
 صاح  احل  فيها.

ار فتطبيقــا هلــ جل القاعــد  جيــ  حتميــل املســتهلك االلنــرتوين نفقــات اعــاد   ــل العقــد اذا ثبــت لــ  خيــ
الريية وكان خيارجل فسخ العقد، وحتميل  تبعة هالك  قبل استال  امل ود ل ، الن املعقود علي  كـان يف حيـاز  

 املستهلك االلنرتوين ول م  اعاد  احلا  اىل ما كانت علي ، وه ا هو مقتض  الفسخ. 
 الخاتمة 

 ُنل  يف هناية ه ا البح  إىل ما توصلنا إلي  من نتائ  وتوصيات:
 النتائج:

، معقدو  صع ، هو أمر  عموماً واملستهلك االلنرتوين بشنل خاص ن حتديد مفهو  املستهلكاأواًل: 
ال يوجـد معيـار واحـد متفـ  عليـ  مينـن اعتمـادجل  إذنظرا لعد  وجود تعريـف موحـد لـ  يف التشـري  والفقـ ، 

 لتحديد ه ا املفهو . 
بتاجر  رت  او مه  من خـال  العقـد االلنـرتوين جعلـ   نياً: من احملتم ارتباط املستهلك االلنرتوين 

الطــــر  الضــــعيف يف العقــــد، وهــــو مــــا أوجــــ  النظــــر اليــــ  مب يــــد مــــن احلمايــــة، خللــــ  تنــــافؤ مقبــــو  بــــن 
 املتعاقدين، ودفعا الستغال  قلة خربت  مقارنة ابحملرت .

عطيــت لــ ، ليتــدارك امــرجل يف  ل ــاً: ان مــن ابــرز صــور يبايــة املســتهلك االلنــرتوين هــ  اخليــارات الــي ا
ميدان التعاقد اإللنـرتوين، ومنهـا خيـار الرييـة  ـل البحـ ، وهـو ي بـت يف العقـود الـي حتتمـل الفسـخ، اذا  

 كان  ل العقد معينا ابلتعين وم يرجل املستهلك حن التعاقد.
م ــار الشــناالت  رابعــاً: ان اطــالع احلنــم مبــنح خيــار الرييــة للمســتهلك االلنــرتوين لتــوفري يبايــة لــ ،

عديد ،مرجعها تعار  اطالع احلنم ب بوت خيار الريية للمستهلك االلنرتوين م  مقتضيات التعامالت 
 والتجار  االلنرتونية، ابالضافة اىل مصلحة امل ود.

                                                        
 تعر  املصلحة شرعا ابهنا ملمنفعة مادية او معنوية دنيوية او اخروية، جينها املنلف من عملـ  مبـا هـو واجـ  او منـدوب او -57

تشري  احلنم من الشـارع و، وه  تراد  احلنمة املقصود  من ع عن العمل مبا هو  ر  او منروجل، ودرء مفسد  مستدفعة ابالمتنا مباث
، اصو  الفقـ  يف نسـيج  اجلديـد، الطبعـة ملصلحة: د. مصطف  ابراهيم ال مل . انظر يف تفصيل اجل من املنلفوالباع  الداف  اىل تنفي 

 .وما بعدها 261، ص 1111خلامسة عشر،شركة اخلنساء للطباعة، بغداد، ا
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خامســاً: يف هنايــة البحــ  استعرضــنا طــرع يبايــة املســتهلك االلنــرتوين بواســطة خيــار الرييــة، وحلــو  
عل  ثالو قواعد ه : علـة اقـرار اخليـار، ونطـاع اعمـا  اخليـار، وقاعـد  رفـ  التعـار  بـن مقرتحة بيناها 

 املصاحل.
 التوصيات:

 ا ا من املشرع العراق  املوقر ان ينظر اىل ه جل التوصيات وه  كما يل :
 اواًل: االستمرارية يف مواكبة حركة التطور يف ميدان العقود االلنرتونية.

ارات الي  نح للمستهلك االلنرتوين، وشروط اعماهلا، واالست ناءات الوارد  بشـاهنا،  نياً: إدراج اخلي
ومــد  اســتعما  اخليــار، وكــ لك القواعــد يف القــوانن ذات الصــلة، أســو  مبــا جــاء يف التوجيهــات االوربيــة 

عاقـد خاصـة  ، اخلـاص امايـة املسـتهلنن يف جمـا  الت2993/ مايو/ 1منها، التوجي  االوري الصادر يف 
 يف التجار  االلنرتونية يف السوع الداخلية.

 ل اً: وليس معا إجياد قواعد جديـد ، هـو وضـ  مينـن املسـتهلك مـن إعاقـة النشـاط االقتصـادي، إذ 
جيــ  أن نضــ  ابحلســبان ابتــدءا أن املســتهلك لــيس قاصــرا، فاملســتهلك هــو شــ   ابلــ  رشــيد، كمــا أن 

 احل ي ة لدرء الضرر عن نفس .علي  أن يب   من جانب  اجلهود 
 قائمة المصادر

 املراجع العربية:

 ا اًل: مصادر الف ه اإلسممي:
عــالء الــدين الســـمرقندي، حتفــة الفقهـــاء، اجلــ ء ال ــاين، الطبعـــة ال انيــة،دار النتـــ  العلميــة، بـــريوت،  .2

2997.  
املنتبـة احلبيبيـة،  االوىل، اجل ء اخلامس، الطبعـة ابو بنر الناساين، بدائ  الصنائ  يف ترتي  الشرائ ، .1

  .2989طهران، 
شــركة اخلنســاء  د. مصــطف  ابــراهيم ال ملــ ، اصــو  الفقــ  يف نســيج  اجلديــد، الطبعــة اخلامســة عشــر، .7

 .1111للطباعة، بغداد، 

 اث يًا: املراجع ال ا و ية:
آمان  رحيم أيبد، يباية املستهلك يف نطاع العقد، دراسة حتليليـة مقارنـة، شـركة املطبوعـات للتوزيـ   .2

 . 1121، بريوت، 2والنشر، ط
د. حســـــن عبـــــد الباســـــط مجيعـــــ ، يبايـــــة املســـــتهلك، احلمايـــــة اخلاصـــــة لرضـــــا املســـــتهلك يف عقـــــود  .1

 .2994االستهالك، دار النهضة العربية، القاهر ، 
فتـاث  مــد خليـل، يبايـة املسـتهلك يف القــانون الـدويل اخلـاص، دار النهضـة العربيــة، د. خالـد عبـد ال .7

 .1111القاهر ، 



 

 م ار ة(أثر ةيار الرؤية يف  اية املسر لك اإللكرت ين )دراسة  

643 

د. خالـد ممــدوث ابــراهيم، يبايــة املســتهلك يف املعـامالت االلنرتونيــة، دراســة مقارنــة، الــدار اجلامعيــة،  .6
 .234، ص 1113االسنندرية، 
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 في والحرفية ودورها في تنمية القطا  السياحي التقليدية الصناعات

 االشرف  النجف محافظة

The Traditional industries popularity and its role in the 

tourism sector development in Najaf of Ashraf Province. 

       Asst. Lect. Layla Jawad Al Massaudi(1)م.م. ليلى جواد المسعودي 

 المستخلص 

ملالصناعات التقليدية واحلرفيـة ودورهـا يف تنميـة القطـاع السـياح  يف  افظـة ان البح  احلايل املوسو  
مهمــا مــن  اً دراســة دور الصــناعات التقليديــة واحلرفيــة يف تنميــة القطــاع الســياح ، كوهنــا جــ ءهــو  النجــفو

 تراو اتلف الشعوب الي تعت  بصناعتها اليدوية والي نشات من صل  حيامم االجتماعية وال قافية. 
نظــرا الهنــا الصــناعات الفريــد  الــي يعتمــد علــ  انتاجهــا يف الغالــ  علــ  املــواد االوليــة احملليــة الصــرفة 

  والصـناعات احلرفيـة مينـن تعريفهـا ابهنـا" إضافة اىل وسائل انتـاج بسـيطة و الحتتـاج اىل تننولوجيـا متطـور 
مجلة من املصـنوعات اليدويـة الـي هلـا قـيم مجاليـة وفنيـة بدائيـة وبسـيطة ومتطـور  معتمـد  علـ  ايـدي مـاهر  
مت صصة منتشر  يف ارجاء القطر وهم احلرفيون ال ين ميارسون العمل  نفسهم او مساعد  افـراد عـوائلهم 

 .للرزع وقد تنون دخوهلم ضعيفة أحيا ً" ويت  ون من حرفهم ه جل مصدرا
Abstract 
This research refer to study The role of traditional Craft industries in The 

Tourism sector development,being part of The heritage of The various 

                                                        
  /النجف. املعهد التق  الف  -2
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peoples cherished hand with making and which originated from the heart of 

the social and cultural life.so research aims to. 

The craft industries defined as: 

A set of hand made industries which is content a beauty values 

depending on 

A proficianal hands around the country.called the craft men who work 

by them selves or the help of their families, the income of these worker is 

from this industry. 

 المقدمة

قطاع الصناعات التقليدية واحلر  من القطاعات االقتصادية اهلامة يف معظم دو  العام، أذ مي ـل  يعد
داد أتي  بشنل أدع يف الدو  ابلنسبة للعديد من الدو  املتقدمة  وراً أساسياً للتنمية االقتصادية  ا، وت  

النامية، فهو حيتل منانة هامة نظراً لدورجل الفعا  عل  اتلف االصعد  ال قافية واالجتماعية واالقتصادية، 
فـإىل جانـ  كونـ  أحـد مقومــات الش صـية الوطنيـة االساسـية لـدى مجيــ  الشـعوب ميتلـك قطـاع الصــناعة 

لتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة،من خـال  مسـاتت  الفعليـة التقليدية واحلر  قدر  كبري  علـ  دفـ  عجلـة ا
يف جما  التوظيف واالنتاج واالست مار، وابلتايل القدرات االقتصادية والتنافسية الي تساعد علـ  التصـدير 
وجلــــ  العملــــة الصــــعبة،كما يعــــد القطــــاع أيضــــا مــــوفراً هامــــا لالحتياجــــات الضــــرورية اليوميــــة للمــــواطنن 

الريفيـــة، بســـب  مرونتـــ  يف االنتشـــار اجلغـــرايف ممـــا يـــؤدي اىل حتقيـــ  التـــوازن بـــن املــــدن  خصوصـــاً املنـــاط 
كبري  من الناحية االقتصـادية   َمنانةف موضوع الصناعات احلرفية التقليدية  ليا وعامليا َحظً  . و1مل"واالرا 

واالجتماعيـــة والســـياحية وال قافيـــة والرتاثيـــة اضـــافة اىل اهنـــا تعنـــس صـــورا مـــن احلضـــار  العراقيـــة يف منـــاذج 
يف  افظـــة النجـــف مصـــغر ، كمـــا اهنـــا تســـهم يف حتســـن املســـتوى املعاشـــ  لألفـــراد واالســـر املشـــتغلة فيهـــا 

مــل خصوصــا يف املنــاط  الريفيــة النائيــة والرتبــاط تلـــك فضــال عــن توفريهــا العديــد مــن فــرص العاالشــر  
 . نمالصناعات ابلقطاع السياح  بشنل 

 البحث:اواًل: مشكلة 
تنحصر مشنلة الدراسة يف وجود صناعات تقليدية حرفية يف  افظة النجف االشر  م يتم دارسـتها 

 واالهتما   ا ملعرفة دورها يف تنمية القطاع السياح . 
 ية البحث: ثانيًا: فرض

الفرضــية االوىل: عــد  وجــود دور للصــناعات احلرفيــة يف تنميــة القطــاع الســياح  يف  افظــة  .2
 النجف االشر .

                                                        
جامعـة قاصـدي  1121-1117اسرتاتيجية تنمية قطـاع الصـناعات التقليديـة واحلـر  ابجل ائـر يف الفـرت   ،لجلي بن العمودية -1
 .25ص ،1121 ،رسالة ماجستري منشور  ،كلية العلو  االقتصادية العلو  التجارية وعلو  التيسري،ورقلة -مرابث
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الفرضية ال انية: وجود دور للصناعات احلرفية يف تنمية القطاع السياح  يف  افظة النجـف  .1
 االشر .

 ثالثًا: اهداف البحث
 مبـا النجـف مدينـة يف املوجـود الصـناعات التقليديـة واحلرفيـة  وتنميـة تطـوير علـ  بحـ ال اهتمـا  ينصـ 

القطـاع السـياح  علـ   تنميـة إىل د مـوفـورات اقتصـادية  حيقـ  ومبـا اإلنتاجيـة ةقـاطال يف  التوسـ نيضـم
 :أييت مبا ادراجها نمين فرعية أهدافا  طيات يف اهلد  ه ا وحيملمستوى احملافظة، 

اخلاص ابلصناعات  احملافظة لالست مار السياح  يف املتاحة والبشريةالطبيعية  النشف عن اإلمنا ت -أ 
 التقليدية واحلرفية.

 .النجف مدينة يف السياحية التنمية عجلة دف  يف دور الصناعات التقليدية واحلرفية عل  التعر  -ب 
 :اهمية البحث رابعًا:

الصـناعة التقليديــة واحلرفيـة عنصـرا هامــا ومثينـا مـن عناصــر تراثنـا احلضـاري؛ ومالــ  مـن أتثـري علــ   تعـد -أ 
 القطاع السياح .

تنــام  اجتــاجل عــامل  حنــو التمركــ  والت صــ  كوســيلة لتحقيــ  ميــ   تنافســية، نــت  عنــ  ظهــور مفهــو   -ب 
تنـاز علـ  الصـناعة التقليديـة والنجاث الـ ي لقيـ  هـ ا املسـع  ابالر  ،جديد مس  بنظا  االنتاج احملل 

 واحلر .
 :البحث خامسًا: حدود

 تتم ل حدود البح  ابألبعاد اآلتية: 
 احلدود املنانية:  افظة النجف االشر  ادودها اإلدارية. .2
و ملربيـ   2017 نيسـان -2016 نيسـاناحلدود ال مانية: تشمل الدراسة املد  ال منية الواقعة بن عـا  مل .1

 هـو.1438األو   ربي  –هـ 1437األو  
 منهجية البحث: :ًادسسا
ه ا البح  اعتمد عل  عد  مناه  علمية منها املـنه  الوصـف  والتـارر  واملـنه  املنتـي ومـنه  إنب 

الدراسة امليدانيـة واملقـابالت. وذلـك للحصـو  علـ  أدع النتـائ  الـي بـدورها تسـاعد الباحـ  يف الوصـو  
البح .لتحقي  اهلد  ال ي كت  من اجل  

 سابعًا: هيكلية الدراسة:
 إىل مخسة  اور. متب تقسيم البح 
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 يةالصناعات التقليدية والحرفماهية  المبحث األول:

  ية.الصناعات التقليدية والحرف أواًل:
م يستطي  التطور الصناع  ال ي يشهدجل العام وك لك العراع خال  النصف ال اين من القـرن املاضـ  
اتــــا  الصــــناعات التقليديــــة واحلرفيــــة البدائيــــة ال ســــباب عديــــد  اتهــــا اعتــــ از العــــراقين  ــــ جل الصــــناعات 

ســك العــراقين بــرتاثهم ســب  رواج هــ جل الصــناعات هــو   نب إوتفضــيلها علــ  م يالمــا الــي مت اســتريادها. 
الصـــناع  الـــ ي يرمـــ  اىل حضـــار  عمقهـــا االلـــف الســـنن. لـــ ا يتمتـــ  العـــراع مبنانـــة متميـــ   بـــن االقطـــار 
العريقة يف جما  الفن واحلضار . ففي  أقد  بوادر النتابـة الرم يـة ومنـ  نشـات بـداات الصـناعات كافـة. ح  

جيــداً ومتنــامال خاصــة يف جمــا  العمــار  واحلــر   كــان التــال  احلضــاري العــري االســالم  فاضــا  طــوراً 
 ً اخــرى ولقــد االفنيـة امل تلفــة كالســجاد واخلــط والت ويــ  امتــد اىل بقــاع عربيــة واســالمية احينــاً وعامليــة احيــ

اســـتاثرت الصـــناعات اليدويـــة احلرفيـــة  تيـــة ابلغـــة خاصـــة يف الـــدو  الناميـــة ملـــا هلـــا دور اساســـ  يف تنميـــة 
هنــا الصــناعات لــدو  ومنهــا العــراع ســواء بشــنل مباشــر او بشــنل غــري مباشــر نظــرا ألاقتصــادات هــ جل ا

الفريد  الي تعتمد عل  انتاجها من الغال  عل  املواد االولية احمللية الصرفة اضـافة اىل ان وسـائل انتاجهـا 
موحـــــد  تعريـــــف عـــــامل رغـــــم انـــــ  ال يوجـــــد يف االدبيـــــات . و7مل"اىل تننولوجيـــــا عاليـــــة. وال حتتـــــاج بســـــيطة 

واحلرفيــة اال انــ  مــن خــال  املطالعــة االدبيــات املتيســر  وتوصــلنا اىل بعــا التعريفــات  للصــناعات التقليديــة
 الي وجد ها والي منها:

 (CNUCED): الرنمية للرجار  املرحد  األمم مؤمتر تعريف .4
  تعريفــاً ميــ ت فيــ  الصــناعة اليدويــة عــن الصــناعة التقليديــة كمــا 2949ســنة  CNUCEDت مقــدً 

يلــ : "يطبــ  تعبــري املنتجــات املنتجــة ابليــد علــ  كــل الوحــدات املنتجــة مبســاعد  أدوات أو وســائل بســيطة 
وكل املعدات املستعملة من طر  احلريف، والي حتتـوي يف ج ئهـا االكـرب علـ  اليـد أو مبسـاعد  الرجـل، يف 

 :و6ملحن أن منتجات الصناعة التقليدية تتمي  عن نظريما اليدوية مبا يل 
 الطاب  التقليدي او الف  ال ي يعنس خصائ  وتقاليد البلد املنت ؛ 
 .  منتجات حرفن ميارسون غالبا عملهم يف املن 
 العالالاملي  املركالالز (UNISCO) الرنميالالة  للرجالالار  املرحالالد  األمالالم منظمالالة تعريالالف .1

 (CCI):للرجار 
عرفت منظمة اليونيسنو واملركـ  العـامل  للتجـار  الصـناعة التقليديـة يف نـدو  ملاحلـر  والسـوع العـامل و 

   مبانيال ابلفلبن احلر  التقليدية كاآليت: 2993أكتوبر 8املنعقد يف 
                                                        

اجلامعــة  ،كليــة االدار  واالقتصــاد  ،الصــناعات احلرفيــة انتاجهــا وتســويقها وافاقهــا يف االقتصــاد العراقــ  ،درويــش مــاهر صــربي -7
  .61ص ،ا  منشور بدون سنة نشر،املستنصرية

جامعـة اي بنـر بلقـا  ،التنـوين يف الصـناعات واحلـر  التقليديـة بـن احملافظـة علـ  الـرتاو ومطلـ  التجديـد ،نـوا  صدي بن  -6
  .3، ص 1127 ،منشور  رسالة ماجستري ،كلية العلو  االنسانية االجتماعية  ،سانتلم -يد
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"يقصـد ابملنتجـات احلرفيـة املنتجـات املصـنوعة مـن طـر  احلـرفن إمـا حصـرا ابليـد أو مبسـاعد  أدوات 
يدويـــة أو مينانينيـــة، شـــرط أن تشـــنل املســـاتة اليدويـــة للحـــريف اجلـــ ء االكـــرب مـــن املنـــت  النهـــائ ؛ هـــ جل 
املنتجات تنت  من دون حتديد النمية وابست دا  مواد أولية ماخوذ  من املواد الطبيعية املستدامة وتستمد 

ة، فنيــة، ابداعيــة، ثقافيــة، زخرفيــة، طبيعتهـا اخلاصــة مــن مسامــا املتميــ   والــي مينــن ان تنـون منفعيــة، مجاليــ
، تعنـــس وجهـــة عقائديـــة أو اجتماعيـــة وهـــ ا مـــا جيعلهـــا تلعـــ  دورا اجتماعيـــا وثقافيـــا و5مل"رم يـــة، وهامـــة
 واقتصاداً. 

 :(6)(UNIDO)الصناعية  للرنمية املرحد  األمم منظمة تعريف .3
أربعـــة أقســا  وهــ ا وفقــا للســـوع قســمت منظمــة األمــم املتحــد  للتنميـــة الصــناعية احلــر  اليدويــة اىل 

 املستهد  كما يل :
تعرب منتجاما عن اخلصائ  العرقية والرتاو التقليدي حي  تنون  احلر  التقليدية اجلميلة: ه  الي -أ 

ذات طــاب  فريــد مــن نوعــ ، تنــت  ابلوحــد  وتصــنف ضــمن األعمــا  الفنيــة كمــا تعــر  منتجامــا يف 
 من قبل  ي مج  اآل ر.املتاحف واملعار  الفنية ويتم شرايها 

وه  حـر  تسـت د  أسـالي  تقليديـة وتنـون منتجامـا مصـنوعة يـدوا ابسـتعما   احلر  التقليدية: -ب 
مواد أولية تقليدية، وتننولوجيا، الفرع بينها وبـن احلـر  التقليديـة اجلميلـة هـ  أن احلـرفين يلجـؤون 

سـ  متطلبـات السـوع مـ  ضـمان اىل املساعد  من طر  مصممن ملساعدمم علـ  ضـبط املنـت  ح
 مينن أن تنت  بنميات كبري .ظهور اخلصائ  العريقة واخللفية التاررية واحملافظة عليها؛ 

منتجاما مصنوعة تقليدا ومنيفة حس  احتياجات وأذواع السوع وبدرجة  احلر  التجارية: تنون -ج 
وابســت دا  عــدد وأنـــواع  عاليــة اجتــاجل املوضــة، وختصـــ  للمشــرتين األجانــ ، وتنــت  بنميـــات كبــري 

 وسائل أكرب وتعر  يف املتاجر املت صصة واحملالت التجارية.
وخت  كل مناذج الصناعة التقليدية املعاد إنتاجهـا بواسـطة آالت أوتوماتينيـة، تنـت   احلر  املصنعة: -د 

بقة .مــن هــ جل التعــاريف الســاو3مل"املنتجــون هلــا ابلطــاب  التقليــدي للمنــت    حجــا  أكــرب وقــد ال يلتــ  
مينن القو : إنب الصناعات احلرفيـة:هو العمـل الـ ي يؤديـ  االنسـان ليحقـ  بـ  دخـال، او املهنـة الـي 

 ي اوهلا لينس  منها عيشة،  اولة ابراز بصمات  الفنية من خال   ازج رائ  للمعرفة والدقة.
ن اجملتمعـات آلال  السـنن مـن التفاعـل احلـ  بـ مـدى علـ  التقليدية نتاج حضاري توتعد الصناعا

احمللية مبا حتمل  من ريى وقيم حضارية وبـن بيئتهـا الطبيعيـة وبينهـا وبـن اجملتمعـات االخـرى، وهـ  منـون 
                                                        

-5  Unesco, culture:creativitè: artisanat et design, 23/9/2009, 
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC

TION=201.html 
، مصــدر ســاب ،1121-1117 جية تنميــة قطــاع الصــناعة التقليديــة واحلــر  ابجل ائــر يف الفــرت اســرتاتي ،بــن العمــودي جليلــة -4

 .18ص
7- Unido,creative industries and micro and smale scale entreprise development to poverty Vienna 

;Austvia,2005,p,26-30.  
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ورصيد وا ون لل ريات احلياتية واالمنا ت اإلنتاجية  –خاصة يف شقها التق -أصيل لل اكر  احلضارية 
 ال اتية املتاحة داخل كل جمتم   ل .

 الصناعات التقليدية والحرفية.ثانيًا: تصنيف 
 :و8مل"تصنف الصناعات التقليدية واحلرفية حس  النشاط الرئيس  املمارس إىل

 الصناعات التقليدية والصناعات التقليدية الفنية؛ 
 الصناعات التقليدية احلرفية إلنتاج املواد؛ 
 الصناعات التقليدية احلرفية إلنتاج اخلدمات؛ 
 الصناعة الر ليدية  الصناعة الر ليدية الفنية:  .4

كل صن  يغلـ  عليـ  العمـل اليـدوي ويسـتعن فيـ  احلـريف أحيـا  آبالت لصـن  أشـياء نفعيـة أو ت يينيـ  
ذات طــاب  حــريف، وتنتســ  طابعــا فنيــا يســمح بنقــل مهــار  عريقــة، وتنقســم حســ  وظيفــة منتجامــا إىل 

 نوعن:
عنــدما تتميــ  ابألصــالة  الصــناعة التقليديــة صــناعة تقليديــة فنيــة يــ و: تعتــربصــناعة تقليديــة فنيــة ملت يين -أ 

والطاب  االنفرادي، واالبداع، إذ تتطل  ه جل الصـناعة مواهـ  فنيـة عاليـة وفـرت  صـناعة طويلـة ومـواد 
أولية رفيعة وهو ما يفسر ارتفاع أسعارها بينما ال تتطل  تقسيما للعمـل. وتتم ـل الوظيفـة االساسـية 

تعنـس جممـل التعـابري املتعلقـة بتقاليـد  اجات الصـناعات التقليديـة الفنيـة هـ  الت ينيـة أساسـا ال هنـملنت
. مــــ ال صــــناعة النحــــاس والصــــناعات الف اريــــة يف  افظــــة النجــــف و9ملوثقافــــات وطقــــوس أي بلــــد"

 االشر . 

 
 النحاسيةوملاالدوات الف اريةو                                           ملاالدوات 

                                                        
 .1124-22 -5التقليدية واحلرفية يف  افظة النجف االشر  يف  مقابلة م  مدير دائر  الصناعات -8

-9  ANQUETIL Jacques, op.cit, p.5 
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 المصدر: من عمل الباحثة
التقليديـة االسـتعمالية ملالوظيفيـةو تتميـ  عـن  الصناعات التقليدية االستعمالية ملالوظيفيةو: الصناعات -ب 

سابقتها، هو أن ه ا النوع من الصناعة ال حتتاج اىل خرب  فنية عالية مـن احلـريف، حيـ  تنـون عـاد  
ري بســـيط العمــل متسلســـل وتوزيـــ  املهـــا  يف كـــل مراحـــل التصــاميم الفنيـــة ملنتجامـــا ذات طـــاب  تنـــرا

احلــرفين الــ ين ينتجــون اســتعمالية والــ ين يعملــون يف منــازهلم. مــ ال  ناإلنتــاج، وهــ ا بغــا النظــر عــ
 يدوية بصور  اآلن ح  يفنت  زا  ما صناعة السجاد اليدوي، لتوفر املواد االولية من جلود احليوا ت،

 .و21ملمعظم مناط  احملافظة يف

  ت ييني  ذات طاب  دي صناعة جلدية 
 املصدر: من عمل الباح ة

                                                        
 .1124 -22 -21زار  ميدانية اىل دائر  الرتاو واال ر يف  افظة النجف االشر   -21
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 صناعة التقليدية االستعمالية ملالوظيفيةوالسجاد اليدوي واجللود 
 املصدر: من عمل الباح ة

 الصناعات الر ليدية احلرفية إل راج املواد: .1
، ال ومالوفـــة بســـيطة اســـتهالكيبة ســـل  َصـــَن َ أيضـــا الصـــناعة احلرفيـــة النفعيـــة احلدي ـــة وهـــ  كـــل  تســـم 
َفةف تنتس    غريها وتتصف ه جل الصناعة عن وللفالحةللعائالت وللصناعة صوب وتوج   ةاصاخل ةفنيال بصّ،

حي  الت ص  و هنا غري عاكسة ل قافة أو هوية شع  معن اىل جان  أهنا منتشر  يف مجي  احنـاء  من
العـــام كمـــا تعـــر  عـــاد  ابســـم الصـــناعات الصـــغري . مـــ اًل الندافـــة وصـــناعة االدوات املن ليـــة املصـــنوعة مـــن 

 .و22ملاالخشاب 

 

 ة املواد املن لية املصنوعة من االخشابوملمهنة الندافةو                                        ملصناع
 املصدر: من عمل الباح ة

 الصناعة الر ليدية احلرفية للخدمات: .3
ــاَز   ــا علــ  غــريجل مــن حيــ  ارتقــ  خبدمــة خاصــة تظــم مجيــ  النشــاطات الــي ميارســها احلــريف والــي اْمَت

 والفضية املنتشر  يف احملافظة.ال هبية احلل   صناعة الم  ابلصيانة أو التصليح أو الرتميم الف .

                                                        
 .1124 -22 -23واال ر يف  افظة النجف االشر   زار  ميدانية اىل دائر  الرتاو -22
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ملاحــد اصــحاب مهنــة صــياغة وتــرميم 
 ال ه و
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ملصناعة الفضةو

 املصدر: من عمل الباح ة
 : عوامل التوطن الصناعي.ثالثًا

  :اال لية املاد  .4

أو  ةحيوانيـأو وه  املواد الي تصن  منها السل  امل تلفة الي يست دمها االنسان وه جل تنون نباتية "
أوقــد تنــون مــن منتجــات احلــر  االوليــة كــالقمح الــ ي يصــن  منــ  الطحــن واحليــوا ت الــي يــتم  ةمعدنيــ

حتويلها اىل حلو  وجلود بعد ذاها،أو مينن أن تنون مـواد نصـف مصـنعة مـن أنتـاج الصـناعات التحويلـة 
" يســت دمها االنســان مباشــر  امل تلفــة كاحلبيبــات البالســتينية الــي تســت د  يف صــناعات عديــد  هنائيــة

الصناعات احلرفية جمموعـة مـن املـواد االوليـة وتتبـاين هـ جل الصـناعات فيمـا بينهـا يف منطقـة  تست د  .و21مل
العباء  الرجالية الي تعترب من االزاء العربية القدمية الدراسة من حي  نوعية املواد االولية فبالنسبة لصناعة 

أمـا صـناعة البسـط فتعتمـد علـ  املـواد  رد من الصن ال ي يشـرتى ابلـوزن،تعتمد عل  خيوط احلرير املستو 

                                                        
 .91،ص1127عمان،  ،، دار الصفاء للنشر والتوزي 2ال هر  عل  اجلناي، اجلغرافيا الصناعية،طعبد  -21
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وقـد أتثـرت الصــناعة ، االوليـة املتـوفر  يف السـوع احملليــة سـواء املوجـود  يف مركــ  املدينـة او القـرى اجملـاور  هلــا
 تعد أسعار ، ومغري املستقر  بسب  االوضاع االمنية ابألوضاع االقتصادية خري سنوات االالاحلرفية خال  

 .املواد األولية رخيصة كما يف الساب 

 :السوق .1

هـــو املنـــان الـــ ي يـــتم فيـــ  حتويـــل ملنيـــة الســـل ، وتتجمـــ  فيـــ  املنتجـــات امل تلفـــة ســـواء ال راعيـــة أو 
لعبــت اســواع مدينــة النجــف االشــر  دورا رئيســا  .و27ملاملصــنوعة ويــتم فيــ  اجلمــ  بــن املشــرتين والبــائعن 

مهما يف مرتبتها التجارية املنتعشة من خال  موقعها االسـرتاتيج ، وتعـد هـ جل االسـواع مـن اك ـر العناصـر 
صناعة اال و املن لية اخلشبية فم اًل  ميارس فيها النشاط الفردي واجلماع . ابلناس حي الوظيفية ارتباطا 

جـار  تعتمـد يف حصـوهلا علـ  االخشـاب مـن عـدد تشـ  حيـ  ان أغلـ   ـالت الفتعتمد عل  مـاد  اخل
 دينة.امل داخلمن التجار لبي  اخلش  ابجلملة 

 :اليد العاملة .3

اليد العاملة احد املتطلبات الرئيسية للعملية الصناعية وتشنل عقبة اساسية اما  التطور الصناع   دتع
ال ي تشهدجل الدو  النامية ويتجل  اثر القوى العاملة يف االنتاج الصناع  بعدد العما  ومستوى كفاءمم 

لنفـاء  فيعتمـد علـ  درجــة ويعتمـد عـدد العـاملن علـ  حجـم السـنان يف الدولــة او املدينـة، امـا مسـتوى ا
 .و26ملالتدري  العقل  لليد العاملة ومهارمم والبيئة الصناعية املتاحة

   سائ  الن    املواصمت: .1
وتعد خدمات النقل وطرع املواصالت من اخلدمات التطويرية يف الت طيط املوقع  للسياحة ال خلدمة 

بينهـا جتـاراً واقتصـاداً ململوهلـ ا أتيت اتيـة تطـوير املوق  السياح  فحس  بل خلدمة االقاليم املتجاور  فيمـا 
شــبنة الطــرع واملواصــالت علــ  تنظــيم حاجــات االتصــا  واملبــادالت الــي تنشــا مــن خــال  مركــ  االنتقــا  

. وعلي  فان توفري وسائل نقل مرحيـة ومتنوعـة وطـرع و25ملفيما بن  الت السنن وااليواء ومناط  الن هةوو
لية اجلود  يف  افظة النجف االشـر  تعـد مـن العوامـل املـؤثر  علـ  الطلـ  مواصالت ذات مواصفات عا

 السياح  وتوطن الصناعات التقليدية واحلرفية.
 :رأس املا  .5

حتتاج الصـناعة يف نشـاما وتطورهـا اىل راس املـا  سـوء لشـراء املـواد اخلـا  والنصـف مصـنعة الـي تعتمـد 
راس املا  من  ددات الالزمة ال جناز العملية الصناعية إذ يععليها أو للحصو  عل  املنائن واآلالت واملع

أهـــم مقومـــات الصـــناعة احلدي ـــة وبعبـــار  أخـــرى كلمـــا كـــرب املشـــروع الصـــناع  اجتـــ  اىل اســـت دا  اآلالت 

                                                        
 .253ص،1127،عمان ،دار املسري  ،مدخل صناعة السياحة والضيافة،التسوي  السياح  والفندق  ،عل  فالث ال عي -27
 .226ص ،2983 ،جغرافية الصناعة وتطبيقاما، املوصل، جامعة املوصل  مد أزهر السماك، أسس -26
 .156، ص2989السياح ، مطاب  التعليم العامل  والبح  العلم ، بغداد،  خليل ابراهيم املشهداين، الت طيط -25
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واملعدات املتطور  وطبيع  أن ت داد احتياجات الصناعة اىل راس املا ، ومينن القو  ابن االحتياجات من 
زمـــة لتنفيـــ  املشـــروع الصـــناع  تتوقـــف ابلدراجـــة االوىل علـــ  طبيعـــة الصـــناعة ومـــدى تطـــور راس املـــا  الال

تنفيـ  املشـروع وكلهـا أمـور   االسلوب التق  املسـت د  ابإلضـافة اىل ذلـك احلجـم الـ ي سـيتم علـ  اساسـ
 .و24ملهو عص  الصناعة جوهرية يف الصناعة احلدي ة االمر ال ي حدا ابلبعا اىل القو   ن راس املا 

 :مصادر الطاقة .6

لطبيعــة  اختتلــف حاجــة الصــناعة اىل مصــادر الطاقــة  شــناهلا امل تلفــة تبعــا لتنــاليف اســتغالهلا وتبعــ
العمليـــات الصـــناعية،فف  بعـــا الصـــناعات تســـت د  مصـــادر الطاقـــة لغـــر  توليـــد احلـــرار  بينمـــا اخـــرى 

نقـل احلاجـات واملنتجـات اجلـاه    تست د  موارد الطاقة كقو  دافعـة أو  ركـة لـآلالت واملنـائن او لغـر 
 .و23ملالصن 

كبري  وبتنلفة رخيصة أو معقولة ه  أحد املقومات الرئيسية لقيا    توم  ان درجة توفر الطاقة بنميا
اال اىل كميـات صـغري  منهـا االمـر  جالصناعات تتطل  كميات كبري  من الطاقة وصـناعات أخـرى ال حتتـا 

طاقـــة مـــن امجـــايل التنـــاليف ومـــن ح درجـــة أتيـــة الطاقـــة يف قيـــا  الـــ ي يـــؤدي اىل اخـــتال  أثـــر تنلفـــة ال
 .و28ملالصناعة من صناعة اىل أخرى

فقد كان للتطور التق  النبري ال ي حقق  االنسان يف جما  إنتاج الطاقة ونقلها واست مارها ويف خلـ  
 .و29ملانتاجها يف حترير املواق  الصناعية من االرتباط التقليدي مبواق  بدائل كان هلا دور ها 

النجف توافر الوقود ومصادر الطاقة تعد من املقومات الضرورية لتطور الصناعة يف البلد ويف مدينة  نب إ
يعتــرب تــوفر مصــادر الطاقــة النهرابئيــة والنفطيــة أمــر اساســ  يف تنميــة الصــناعات احلرفيــة وذلــك  االشــر 

يف تشـغيل معامـل الطـابوع وصـهر بعــا  ومشـتقات السـت دامها يف عمليـة حتريـك املنـائن وكـ لك الـنفط 
 املعادن.

 .النجف االشرف حافظة: مالمبحث الثاني

 )تسميتها، موقعها، حدودها(.النجف  أواًل:

 :الرسمية
  -قد تنون النجف متفرد  يف امتالكها أثا عشر امساً هلا وه :

  رالطو  -4. برا  -5اللسان.  -6وادي السال .  -7الغري.  -1النجف.  -2
  ال وية. -21ال كوات البيا.  -22املشهد.  -21. ظهر النوفة -9الربو .  -8 ابنيقا. -3

                                                        
  .61-79ص ،2943املوصل  ،النت  للطباعة والنشر دار االقتصاد الصناع ،، وآخرون  مد جاسم -24
 .79ص،2982 ،احلوادو مطبعة، بغداد، الصناعة جغرافية مباد  رسو ، حبي  ايبد -23
 .77ص ،ساب  مصدر، الصناع  االقتصاد ،وآخرون  مد جاسم -28
 ،كليـــة االداب  ،،جامعـــة بغـــدادوغـــري منشـــور ملاطروحـــة دكتـــوراجل ،الطاقـــة النهرابئيـــة يف العـــراع،حبي   مـــد الع يـــ  عبـــد -29
 .72ص ،2981
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 النجف:  -2
 .و11ملسآوي إىل جبل يعصم  من املاء --عظيما وهو ال ي قا  ابن نوث  النجف كان جبالً 
إمنـا مسـ   ـ ا االسـم ال نـ  يعـ  ارضـاً عاليـة معلومـة تشـب  املسـنا  تصـد املـاء عمـا  ،ململالنجف اسم عريوو

جاورهـــا، وينجفهـــا املـــاء مـــن جوانبهـــا أا  الســـيو  ولننـــ  ال يعلوهـــا فهـــ  كالنجـــد والســـد، وتغلـــ  علـــ  
 .و12ملشنلها االستطالة 

 الغري: -1
فقــد ذكــر أن الغــرين طــرابالن   فهــو املطلــ  ابلغــراء وقــد اخــت   ــ ا االســم منــا ن بقــرب النجــف."

كالصومعتن بظهر النوفة يف موض  ين ر في  الصيد، وقد أمـر املنـ ر بـن امـر  القـيس أحـد ملـوك احلـري  
أن كـــل صـــيد يـــ بح هنـــاك يطلـــ  بـــ  ذانـــك الطـــرابالن وقـــد مـــر معـــن بـــن زائـــد  فـــرأى أحـــدتا قـــد شـــع  

ولـ لك ورد يف ك ـري مـن النصـوص التارريـة  ومن هنا يظهـر أن أحـد الغـرين هـد  وبقـ  اآلخـر واهند ...،
 .و11مل"اسم الغري بصيغة املفرد

 وادي السال : -7
علـ  النجـف مـن ابب ذكــر  ويـراد بـوادي السـال  جبانـة النجـف الواسـعة. وداللــة لفـظ وادي السـال "

لفظ اجل ء واملراد من  النل. وتسمية الوادي بوادي السال  العتقاد أن األجساد والنفوس تـنعم فيـ  بسـال  
 .--وأمان من الوحشة والع اب لقر ا من مرقد اإلما  

 اللسان: -6
 .و17ملواللسان، "ظهر النوفة يقا  ل  اللسان أيضاً أي لسان الرب"

 برا : -5
، وتعــ  كمــا يف القــاموس:"الربو األر  الســهلة أو اجلبــل مــن الرمــل الســهل أو أســهال ألر  وبــرا 

 .و16مل وأحسنها مج  براو"

 الطور: -4
 .و15مل"والتن وال يتون وطور سينن"والطور ال ي يع  اجلبل وقد ورد يف سور  التن 

                                                        
 .67، سور  هود، اآلية النرغالقران  -11
 .21ص،1114 ،األشر  عاداما وتقاليدها طال  عل  الشرق ، النجف -12
 .51-52ص ،2947 ،عل  الشرق ،األحال ، بغداد -11
 .21ص،2945،بغداد ،دار التعار  ،2ج،العتبات املقدسة قسم النجف مصطف  جواد، موسوعة -17
 .241ص،2626،القاهر  ،مؤسسة احللي وشركاجل ،2ط،القاموس احمليط ،يعقوب الفريوز آابدي،  مد بن -16
  .1، اآلية القران النرغ، سور  التن -15
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 ابنيقا:  -3
من أهل ابنيقا وهو اسم ملنطقـة واسـعة منهـا  --اخلليل "يف الرواية أهنا البقعة الي اشرتاها إبراهيم 

 .و14ملالنجف" 

 الربو : -8
والربــــو  النجــــف كمــــا هــــو  و13ملواوينهمــــا اىل ربــــو  ذات قــــرار ومعــــنأمــــا الربــــو ، مــــن تفســــري اآليــــة 

 .و18ملمفسر
 املوقع:

الســعودية.  تقــ  مدينــة النجــف علــ  حافــة اهلضــبة الغربيــة مــن العــراع، الــي عنــد هنايتهــا تقــو  احلــدود
و كيلــومرتات تقريبــاً. وهــ  مــن الناحيــة اإلداريــة  افظــة مــن  افظــات القطــر 21وتبعــد عــن فــرات النوفــةمل

 .وكانت 19/1/2934يف 61العراق  الوسط  وقد أصبحت  افظة بعد صدور املرسو  اجلمهوري املرقم 
 و.2مالحظة خارطة رقممل و19ملقبل ذلك قضاءاً اتبعاً حملافظة كربالء

 د:احلد  
ومدينــة النجــف االشــر  املركــ  االداري حملافظــة النجــف االشــر  اســ  التصــنيف االداري املتبــ  يف 

  2934العـراع والـ ي يتــالف مـن عـد  مســتوات إداريـة، فقـد اســتحدثت النجـف أداراً كمحافظـة عــا  
وتــرتبط بــ  النجــف االشــر   مركــ  النجــفو مدينــةوتضــم احملافظــة حاليــاً ثالثــة أقضــية وســب  نواح ملقضــاء 

 حيتن تا احليدرية والشبنة وقضاء النوفة وترتبط ب   حيتن تا العباسية واحلرية، قضاء املناذر  وترتبط 
بــ   حيتــن تـــا ملاملشــ اب والقادســيةو، وتت ـــ  يف امتــداد شـــنال أشــب  ابملســتطيل والـــ ي ينــون ضـــلع  

ـــــة الســـــعودية وم ـــــيم الفـــــرات القصـــــري حـــــدوداً جنوبيـــــة هلـــــا مـــــ  اململنـــــة العربي وقعهـــــا ضـــــمن  افظـــــات إقل
 .و71ملاالوسطملكربالء، اببل، القادسية، امل او

 املساحة:
٪و مــن جممــوع 4.4وبــ لك فهــ  تشــنل نســبة قــدرها مل 1و كــم18816بلغــت مســاحة احملافظــة حنــو مل

و كـــم منهـــا 815. ويبلـــ  جممـــوع اطـــوا  حـــدود احملافظـــة حنـــو مل1و كـــم675151مســـاحة القطـــر البالغـــة مل
كـــم   ــل حـــدود اداريـــة  و435 ـــل حــدود دوليـــة مشـــرتكة مــ  اململنـــة العربيــة الســـعودية و ملو كــم  271مل

و  271و كـم مـ   افظـة امل ــا و مل295مشـرتكة حملافظـة النجـف مـ  احملافظـات اجملـاور  وهـ  تتـوزع بواقـ  مل

                                                        
 .27ص ،2984،لبنان -بريوت ،دار االضواء ،1ط،2ج ،وحاضرها جعفر  بوبة، ماض  النجف -14
 .51، سور  املؤمنون،االيةالقران النرغ -13
 .526ص،2957 ،النجف ،2ج  ،ا  أو مدينة النجفمشهد اإلم ،التميم   مد عل  جعفر -18
 .26ص ،،النجف األشر  عاداما وتقاليدها ،الشرق  طال  عل  -19
 .6ص ،1121 ،واق  النقل الربي يف مدينة النجف االشر  ،عباس  مد جواد -71
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 و كـم125و كـم مـ   افظـة كـربالء و مل41اببـل و مل و كم م  مـا حفظـة35كم م   افظة القادسية، و مل
 .و72ملم   افظة االنبار
 وموق   افظة النجف و مدينة النجف من العراع2خريطة رقم مل

: 2،مقيــــــــاس 2991املصــــــــدر: مجهوريــــــــة العراع،اهليئــــــــة العامــــــــة للمســــــــاحة،خريطة العــــــــراع االداريــــــــة،
2.511111. 

 
  االشرف. النجف حافظة: أنواع الصناعات الحرفية وتوزيعها الجغرايف يف مثانيًا

                                                        
التبــاين املنــاين لوفيــات االطفــا  الرضــ  يف  افظــة النجــف، رســالة ماجســتري ملغــري منشــور و كليــة اآلداب،  حســن جعــاز، -72

 .4، ص2998جامعة بغداد، 
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الصناعات احلرفية فيما بينها من حيـ  مسـمياما وأنواعهـا مـن بلـد آلخـر ومـن منطقـة ألخـرى ختتلف 
وذلك تبعاً لل صائ  اجلغرافية الي يتمي   ا ذلك البلد أو املنطقة من جهة والغر  من قيا  الصناعات 

وأصـبحت   ـل جـ ءاً  نجـف االشـر لقـد تعـددت الصـناعات احلرفيـة يف مدينـة ال .احلرفية من جهة أخـرى
اساسياً ومهماً يف القطاع الصناع  يف املدينة وخاصة اذا تـوفرت مقومـات هـ جل الصـناعات كاملـاد  األوليـة 

 .و71ملوالتسوي  وااليدي العاملة وغريها
الــي مــن  احلرفيــةتوجــد العديــد مــن الصــناعات نجــف االشــر : ال افظــةأنــواع الصــناعات احلرفيــة يف  

 أتها:
 :كةصناعة احليا  .4

ويف  ا   ،حرفة ميارسها الرجا  وهواية  ارسها النساء. وكانت احلياكة مصدر رزع لن ري من األسر"
وبيــوت بعضــهم ملجومــ و واللفظــة فارســية وهــ  حفــر  تركــ  فوقهــا آلــة احلياكــة والــي اقتصــرت أخــريا علــ  

 والتســـمية تركيـــةو.حياكـــة منـــاذج مـــن العبـــاءات الرجاليـــة وبعـــا املنســـوجات اخلاصـــة بصـــناعة اليشـــماغ مل
ها ابلطـرع البدائيـة  مارسـاجملتمـ  النجفـ  قـدميا وحـدي ا، و  ـا   يـ الـي  احلرفيـة من أهـم الصـناعاتواحلياكة 

جـــدا مـــن ســـنان   كبـــري   نســـبةيف هـــ جل الصـــناعة  عمـــلاملهـــن املتقدمـــة احلدي ـــة املتطـــور ، وقـــد  مـــارسكمـــا 
 .النجف

 :م نة غز  األصواف .1
وكانت هل جل املهنة سوع  سنان  افظة النجف االشر الفقري  من  طبقة ا ال تاختصصحرفة وه  

الرجـا  ميارســون أمـا   الغـ   يـببالنسـاء تقـو  السـوع  اابلقـرب مـن الصـحن احليـدري الشـريف ويف هـ  يقـ 
 .و77مل"احلياكة وكان الغ   يباع ابلوزن وكل ما كان اخليط ارف  كان مثن الغ   أك ر

 

 

 

                                                        
 .21ص ،ا  منشور بدون اتريخ ،الصناعات احلرفية يف مدينة احللة حنان عبد النرغ، -71
 .1124-21-2يف سوع النجف النبري دراسة ميدانية -77
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 الغ                                      امرأ   ارس مهنة احلياكةامرأ   ارس املهنة 

 املصدر: من عمل الباح ة
 بيع العباءات: .3

أهم منو ت ال ي  ال هي األصفر ابللون خيوطها الي امتازت العباءاتالعادي أو  العباءاتشنلت 
العراقــ  والش صــية النجفيــة، بــل إنــ  أهــم منــو ت البيــت العراقــ  نفســ ، وحيــرص النجفيــون علــ  اقتنــاء 

ـــاءات والظهـــور  ـــا يف املناســـبات الرمسيـــة واالحتفـــاالت الوطنيـــة واألعـــراس، ومـــ  تـــوارو هـــ ا املظهـــر  العب
اشـتهرت   ل  بقائها رغم تطـورات العصـر،ع العباءاتاالجتماع  من اآلابء إىل األبناء، حافظت صناعةف 

النجف بتجار  العي وقد أصـبحت هـ جل العبـاءات اآلن بعـد الطفـر  النفطيـة تبـاع آبال  الـدوالرات ويعـرب 
 هنـــاك العبـــاءات لصـــناعة االقتصـــادية األتيـــة وخبـــال  .ارتـــدايها ترفـــا ومظهـــرا ارســـتقراطيا للغـــا والوجاهـــة

جيـ  علـ   هنـا ومـن واخلـارج، الـداخل يف العراقيـة السياحة تروي  سائلو  أحد العباءات السياحية؛ األتية
 تنويـــ  سياســـة انتهـــاج بعـــد األخـــري  الســـنوات يف الســـياحة علـــ  العتمادهـــا بصـــناعتها احلنومـــة االهتمـــا 

 .و76ملالدخل مصادر
 

 

                                                        
 .1123-2-2من اصحاب احملالت لبي  العباءات يف سوع النجف النبري  م  عددمقابالت  -76
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  النجفية العباءات
 املصدر: من عمل الباح ة

 :صناعة األةرام .1
مهـــار و ملكـــان تواجـــد صـــناع األختـــا  يف الصـــحن احليـــدري الشـــريف وهـــم يقومـــون بصـــناعة األختـــا  

والش   ال ي ال يقرأ وال ينت  يستطي  عمل خـتم لـ  يـنقش عليـ  امسـ  واسـم أبيـ  أو لقبـ  وهـ ا اخلـتم 
 الفاضـل الفقيـ  ينوب عن التوقي  يف املعامالت الي حتتاج إىل أوراع وتواقي  وقد استعمل اخلتم ح  العـام

 .و75ملواألدي  البارع كان يست دم  واليو  ال وجود لل تم وال لصناعت 

 
 ملصناعة االختا و                                            ملانواع االختا و 

 املصدر: من عمل الباح ة

                                                        
 .1123-1-7تحف الروضة احليدرية يف مرتا احد العاملن يف م مقابلة م  السيد -75
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 :صناعة الفر  .5
علـ  جلـود األغنـا  ابلنسـبة  تعتمـد هـ جل املهنـةيلبس بعضهم ملالفـرو و يف الشـتاء وهـ  تشـب  املعطـف، 

للفرو  النبري ، ك ريا ما يستعملها سـنان البـوادي ألهنـا تقـيهم مـن شـد  احلـر والـربد وتسـتعمل جلـود الغـنم 
وهــ جل الصــناعة كانــت مشــتهر  حــ  بدايــة ال مانينيــات مــن القــرن املاضــ  واليــو  شــب  منقرضــة بســب  و74مل

 تطور الوقت.
 (:صناعة )العَك  .6

العقـــا  يوضـــ  فـــوع ت واعرقهـــا يف  افظـــة النجـــف االشـــر  العـــرب فاليشـــماغ و مـــن أشـــهر الصـــناعا
األقطـار العربيـة لـيس فقـط يف العـراع بـل يف مجيـ   عل  الرأس لن  مينعهـا عـن الت حلـ  واسـتعمال  النوفية

قــا  األردن وســورية والســعودية واجل يــر  العربيــة وأقطــار اخللــي  العــري وبــالد عربســتان والعمــ اًل األســيوية، 
 .و73ملمن قبل االيرانين و وخاصةملالعَنلوهنالك اقبا  عل  شراء  النجف  ميتاز ابخلشونة والطراو 

 

 
 وصناعة ملالعَنل

 الباح ة املصدر: من عمل
 صناعة املسابح: .9

 ،السبح علـ  اتلـف أنواعهـا تبـاع يف النجـف األشـر من أهم الصناعات التقليدية القدمية واملتوارثة،و 
 أشهرها ومن من اخلارج، وهناك انواع يتم استريادها وهلا معامل موجود  ح  اآلن يف النجفصن   ليا وت

 .و78ملالنارجن، وغريها م ل سبح اليسر –الباغة  -الباي هر  -السندلوس -ملالنهرب

                                                        
 .221ص ،1122 ،العتيد من العادات والتقاليد يف النجف االشر ،شريف طال  عل  -74
 .1123-1-21وع النبريريبان أبو سجاد يف الس مقابلة م  السيد -73
 .1123-1-25حسن املوسوي من أشهر احلرفن يف ه ا النوع من الصناعة يف  مقابلة م  السيد -78
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 ا وامت: صناعة .8
 وأتيتاليـــد تعتمـــد علـــ   اعــن غريهـــا مـــن الصـــناعات مــن حيـــ  االتيـــة، ال هنــ لصــناعة أخـــرى ال تقـــ

صـناعة اخلـوامت سـواء الفضـة او الـ ه  كانـت االبـرز مـن بـن تلـك احلـر  يف  واالجداد ابلوراثة عن االابء
، أمـــا اليـــو  فـــال تـــ ا  هـــ جل الصـــناعة موجـــود  وهنـــاك طلـــ  عليهـــا مـــن قبـــل الـــ وار وخاصـــة العـــراع القـــدغ

 .و79مل املسلمن وخاصة اخلوامت املرصعة ابألحجار النرمية ذات النقو  اجلميلة

 
 ملصناعة املسابحو                                                          ملصناعة اخلوامتو

 املصدر: من عمل الباح ة
 .يف املجال السياحي يةوالحرفالتقليدية  : توظيف الصناعاتثالثًا
 مبــا- احملليــة اجملتمعـات بــن احلـ  التفاعــل مـن الســنن آلال  حضـارا نتاجــا التقليديـة الصــناعات تعـد
 أصـــيل منـــون وهـــ  األخـــرى، اجملتمعـــات وبـــن وبينهـــا الطبيعيـــة، وبيئتهـــا -حضـــارية وقـــيم ريى مـــن حتملـــ 
 ال اتيـة اإلنتاجيـة واإلمنا ت احلياتية لل ربات ا ون ورصيد -التق  شقها يف خاصة- احلضارية لل اكر 
 واالتسـاع التنـوع ابل  مدى تغط  أهنا يف الصناعات ه جل أتية . وتبدوو61مل ل  جمتم  كل داخل املتاحة

والف ـار،  واحلصـري والسـجاد واملالبس والنسي  والغ   واألدوية الغ اء تصني  من االقتصادية اجملاالت من
خصوصـاً يف اجملـا  السـياح  لـ اد  الـدخل الـوط  ل ى جي  است دا  املنتجات اليدوية كحاجـة حياتية،

 .للدو 
من خال  مساتتها القرى واألرا  ورا هاما يف عملية التنمية جملتمعات تلع  الصناعات التقليدية د

 يف حتقي  عد  أهدا : 
 حتريك قطاع اليد العاملة.تساهم يف رف  الدخل احلقيق  ألبناء اجملتمعات الريفية من خال   -2
تفعيل أطر الـرتوي  املعار  احمللية والدولية يف إعطاء املنشآت الصناعية احمللية أفضلية من خال   -1

 .والتعريف واجل ب السياح  للمنتجات احلرفية

                                                        
 .1123-1-23كاظم ابو عل  احدا صحاب احملالت يف السوع النبري مقابلة م  السيد   -79
 http://islamonline.net/6465  .1126س،مقالة منشور  يف موق  اسال  اون الين حامد إبراهيم املوصل ، -61
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املت صصن  املمولن واملسوقنالسع  لتب  منط غري تقليدي لتنمية السياحة يرتن  عل  تشجي   -7
 يف ه جل احلر  والقائمن عل  ميدان الصناعات واحلر  اليدوية.

لـــك عـــن طريـــ  إصـــدار كتيبـــات ســـياحية عـــن القيـــا  ابلدعايـــة ملنتجـــات الصـــناعات التقليديـــة وذ -6
املنتجات الي يتمي   ا كل إقليم/ افظة توزع علـ  كافـة اجلهـات ذات العالقـة بتنشـيط السـياحة، خاصـة 

 .Ecotourismالسياحة البيئية 
عن طري  حتديـد حجـم  وض  تصور عن إمنانية رف  إنتاجية أو تطوير منتجات ه جل الصناعات -5

،م  اإلبقـاء علـ  السوع، ودراسـة حجـم الـدخل وفـرص العمـل الـي يوفرهـا هـ ا القطـاعاملنافسة واجتاهات 
 احلضارية احلاملة هلا يف اجملتم  احملل . –نفس األطر االجتماعية 

وحتســــن جــــود  املنــــت ، والتعلــــيم والتــــدري ، اإلنتاجيــــة  األنشــــطة هلــــ جل الراهنــــة للحالــــة تشــــ ي  -4
املوجود  والرعايـة والسياسـات الوطنيـة، والعمـل علـ  إجيـاد احللـو   والتمويل واالقتصاد والسوع واملصاع 

 .لبعا املشاكل الرئيسية الي تواج  مستقبل حركة تنمية الصناعات واحلر  اليدوية
بعد التطور  يف طريقها اىل االنقرا الي  دعم املنتوجات التقليدية واحلرفية الوطنية القدمية وخاصة -3

 .بشنل خاص نجفال عا  ومدينة احلاصل يف العراع بشنل
العديد  إبنتاج ي ت مبهارما وابداعاما الفنية وختصصها الي  عوائلتقدغ الدعم املادي واملعنوي لل -8

 .من احلر  الصناعية والي اخ  يتوارثها االبناء عن االابء
 (57)التقليدية يف محافظة النجف االشرف الصناعات مشكالت :رابعًا

تواجـ  عـد  لريـف النجفـ   ن الصناعات التقليدية احلرفية يف الظـرو  الراهنـة جملتمعـات امينن القو  
 مشنالت، أتها:
عجـــ  اجلهــــات احلنوميــــة املعنيـــة ابلصــــناعات التقليديــــة واحلرفيـــة وفشــــلها يف حتويــــل  -2

 منتجات احلر  التقليدية النجفية اىل منت  جتاري  وية عراقية.
الســـياحة والـــدوائر واهليئـــات الـــي مـــتم ابلصـــناعات ال يوجـــد فريـــ  عمـــل يضـــم وزار   -1

 التقليدية واحلرفية يف  افظة النجف لتسوي  املنتجات احلرفية النجفية.
 وإيصــاهلا كبــري  يبــوالت نقــل علــ  قــادر  متطــور  حديــد ســنك شــبنة وجــود عــد  -7

 .احملافظة أسواع اىل بسرعة
اســتغال  هــ جل ال ــرو  احلرفيــة غيــاب الت طــيط الســليم والتفنــري االبــداع  عــن طريــ   -6

 وتسويقها بطريقة تنافسية.
 وعد  تسويق  اإللنرتوين. املنت  اليدوي وغريجلاتا   -5

                                                        
 .1123 1-11الرتاو يف  مقابلة م  مدير دائر  -62
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تعد احلل  والفضيات يف  افظة النجف مـن أك ـر الصـناعات العراقيـة شـهر  واتقـان  -4
ولنــــن تعــــاين مــــن االتــــا  وتشــــهد منافســــة مــــن الصــــناعات االخــــرى وخاصــــة دو  

 اخللي .
ورات تدريبيـــــة وأتهيليـــــة خاصـــــة ابلصـــــناعات التقليديـــــة واحلرفيـــــة داخـــــل ال توجـــــد د -3

 احملافظة.
 عد  وجود صندوع رفد يف احملافظة جلمي  املشاري  احلرفية الشبابية املتمي  . -8
االفتقـــــار اىل وجـــــود ســـــوع خاصـــــة ابلصـــــناعات التقليديـــــة احلرفيـــــة الوطنيـــــة يعـــــر   -9

 إنتاجات احملافظة.
االتــا  والــي مينــن ان تنــون عائــد اقتصــادي جيــد  تعــاين املــورو ت النجفيــة مــن -21

 جداَ، أذا استغلت بشنل جدي وقوي.
 التقليدية يف  افظة النجف االشر . الصناعات لقطاع التنظيمية البنية ضعف -22
ال توجد دراسة وخطط واقعيـة لنـل حرفـة علـ  حـدى تتناسـ  مـ  كـل حرفـة يف  -21

  افظة النجف االشر .
للحــرفن يف احملافظــة، هــ ا مــا حيتــاج اليــ  احلــريف ســوع االفتقــار اىل اســواع خاصــة  -27

 جمه ، أييت الية سنان احملافظة واحملافظات االخرى والسياث االجان .
بســب  ضــعف التســوي  مازالــت الصــناعات احلرفيــة م تصــل اىل صــناعات جتاريــة  -26

 ذات مصدر دخل يغ   رتف  عن العمل يف جهة أخرى.
 االستنتاجات والتوصيات

 ستنتاجات:اال
مب ابــة شـنل مــن أشــنا   د  ـل الصــناعات التقليديـة واحلرفيــة كنــ ا دائمـا للشــعوب وهــ جل املنتجـات تعــ

ال اكر  اجلماعية لألمة وه  أيضا إحدى قواها الناعمة، احلفاظ عل  الصناعات التقليدية واحلرفية املرتبطة 
ل قافيــة، وتعــد الصــناعات التقليديــة واحلرفيــة واجــ  للحفــاظ علــ  اهلوايــة ا امنــاو  اً ابلــرتاو حتديــدا لــيس ترفــ

الشعبية يف  افظة النجف االشر  ك ري  التنوع ومتعدد  االصنا  واالشنا ، وتلع  الصناعات احلرفية 
تـنجح وتنتشـر بقـدر جـود  املنـت  الـ ى  والصـناعات التقليديـة واحلرفيـة دوراً مهماً يف اقتصـادات احملافظـة،

يت يف صـدارما مهـار  وابـداع احلـريف أو الصـان  لـ لك فـإن العديـد مـن الـدو  يعتمد علـ  عوامـل عديـد  أي
 .متم   ا اجلان  اهتماما كبريا

 التوصيات:
 والتسـهيالت املسـاعدات وإبداء ابملنتجات احلرفية التقليدية اخلاصة للتشريعات إصالحات اجراء -2

 للنهو  ابملنتوج العراق .
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 بن وزار  السياحة.لتعاون  متقدمة صي  إجياد -1
 يبـوالت إيصـا  علـ  قـادر  األخـرى احملافظـات مـ  احلديـد للسـنك حدي ـة بشبنة احملافظة ربط -7

 .احملافظة واىل من كبري  بنميات البضاعة
الصناعات التقليديـة واحلرفيـة يف  تساهماالعتماد عل  الت طيط السليم والتفنري االبداع ، لن   -6

 .العصر معطيات مواكبة  د  وحتدي ها تطويرها خال  من الشاملة املستدامة والتنمية االقتصاد الوط 
 يف التقليديــــة واملهـــن الصــــناعات احلرفيـــة كافـــة لـــدعم واملتاحـــة الالزمــــة واملـــوارد اإلمنـــا ت تـــوفري -5

 والتمويلية يف  افظة النجف االشر . التسويقية النواح 
املواد االولية وغريها وخاصة، صناعة احلل  واملصوغات ال هبية، جتهي  احلريف بنل ما حيتاج  من  -4

 وتقدغ الدعم لشراء منتجامم لدوا  االستمرار.
أتمن املهارات االبتنارية واالبداعية للحرفن كافة عرب مبادرات منظمة وبـرام  أتهيليـة وتدريسـية  -3

 تقو   ا املراك  احلرفية املت صصة.
 داخل احملافظة جلمي  املشاري  احلرفية الشابة. اجياد صندوع رفد يف -8
أقامـــ  ســـوع خاصـــة ابلصـــناعات احلرفيـــة الوطنيـــة يعـــر  مصـــانعت  اال مـــل النجفيـــة بنـــل حرفـــة  -9

 وينون داخل احملافظة.
 قيا  اهليئة تنظيم دورات تدريبية يف احملافظة وتشجي  مجي  احلرفن عل  االلتحاع  ا. -21

 المصادر والمراجع
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تأثير فيروس نقص المناعة البشرية على األمن الصحي في القارة 

 االفريقية

The impact of HIV on the health security at the African 

continent 

  Asst. L. Hussain Bassim Abdulameer(1)م.م حسين باسم عبد األمير 
                       Asst. L. Muayad Jabar Hassan(2)م.م مؤيد جبار حسن

 الملخص 

. العامـة الصـحة اتريـخ يف هامـا حتـوال والعشـريناحلـادي  القـرن يف العام حو  الصح  األمن واج  لقد
 تفشـــ  اـــاطر بتنـــام    لـــت كبـــري  تطـــورات فقـــط قـــرن نصـــف خـــال  الصـــح  األمـــن جمـــا  شـــهد فقـــد

 إمنانية عل  األخرى الصحية الطوار  وحاالت الطبيعية والنوارو الصناعية واحلوادو واألوبئة، األمرا 
 .العام حو  أمنية مديدات اىل بسرعة تتحو  أن

 والنيميائيـــة، والبيولوجيـــة الطبيعيـــة النـــوارو م ـــل واألوبئـــة، األمـــرا  تفشـــ  عـــن النامجـــة املشـــاكل إن
 يف  فـ   رييـة صـياغة تسـتل   ،األخـرى الصـحية الطوار  وحاالت األغ ية، عرب املنقولة األمرا  وتفش 
 فـإن وابلتـايل. الت صصـات متعـدد  أسـالي  واتبـاع التحدات، ه جل ملواجهة الالزمة الربام  تطوير كيفية
 والقانونية األخالقية واملعضالت والتحدات واألسالي  واالبتنارات البحوو عل  يشتمل الصح  األمن
 .والصحية والتشريعية واألمنية العلمية املؤسسات تواج  الي

                                                        
 االسرتاتيجية / جامعة كربالء. مرك  الدراسات -2

 االسرتاتيجية / جامعة كربالء. مرك  الدراسات -1
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 أو دواحــ فــاعال طرفــا طريــ  عــن يتحقــ  أن مينــن ال مشــرتكة مســؤولية الصــح  األمــن يعــد وهنــ ا،
 قطاعـات بـن التعـاون عل  الصح  األمن حتقي  يف النجاث يعتمد وابلتايل. احلنومة داخل منفردا قطاعا
 تســتجي  أن هلــا مينــن مرتابطــة عامليــة شــبنات إنشــاء وكــ لك. وال راعــة والبيئــة والتعلــيم واألمــن الصــحة
 اإلنســانية املعــا   مــن والت فيــف واحليــوا ت، البشــر بــن املعديــة األمــرا  إنتقــا  مــن للحــد فعــا  بشــنل

 .ذلك عل  املرتتبة االقتصادية اآل ر من واحلد البشرية، األرواث يف واخلسائر
 الـــدو  ألمــن وكبــري  تقليديــة غــري مديــدات   ــل الصــحة قطــاع مــن النامجــة التحــدات إن يف الواقــ ،

 والصــراعات احلــروب جــراء ارواحهــم ت هــ  الــ ين أولئــك مــن بن ــري اكــرب أفــرادا أرواث حتصــد ألهنــا القــوم 
 .والن اعات

Abstract 
Health security have faced globally in the 21 century an important shift 

in the history of public health. Health security field has witnessed in the 

only half a century a significant developments represented in a growing 

risk of disease outbreaks, epidemics, industrial accidents, natural disasters 

and other health emergencies, quickly turned to security threats around the 

world. 

The problems caused by the spread of diseases and epidemics, such 

as natural, biological and chemical disasters, and outbreaks of food-borne 

diseases and other health emergencies, requiring a formulate a vision 

about how to confront these challenges, program development, and pursue 

a multi-disciplinary methods. Consequently, the health security contains 

research and innovations, methods and challenges of ethical and legal 

dilemmas facing the scientific, security and health institutions. 

Thus, health security is a corporate responsibility cannot be achieved by 

an alone actor or a single sector within the government. Therefore success 

on achieving health security depends on cooperation between the health, 

security, environment and agriculture sectors. As well as creating a 

globally connected networks ready to respond effectively to reduce 

transmission of infectious diseases among humans and animals, and to 

alleviate the human suffering and loss of human life, and the reduction of 

the economic implications. 

So we find that the challenges arising from the health sector represents 

a large and unconventional threats to the national security of states 

because they claim the lives of individuals is much greater than those who 

lost their lives as a result of wars and conflicts and disputes. 
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 المقدمة

تســع  لــ ، ومــن بــن  ــاورجل املهمــة، االمــن  يعــد أمــن الــدو  الغايــة القصــوى لنــل ختطــيط اســرتاتيج 
واس  اغل  التقارير الطبية العامليـة، يعـد مـر  نقـ  املناعـة البشـرية ملااليـدزو أك رهـا مديـدا  الصح .

ــــري مباشــــر وغــــري مباشــــر للــــدو   ــــد كب ــــ ا مينــــن اعتبــــارجل مدي ــــ  اكتشــــاف  اىل االن. ول ــــ  اإلنســــانية، من عل
االخري  املبـتال   ـ ا املـر ، والـي جيـ  ان أنخـ  العـرب منهـا ومـن  واحلنومات حو  العام، ومن بن تلك

 جتار ا ومعا ما، الدو  االفريقية.
اإليـدز، /البشـرية املناعـة نقـ  فـريوس مـ  يعيشون ش   مليون 75 وجود 1127قد سجل العا  ل
ومت التعامــل  اخطــرا مفلحــ اإليــدز م يعتــرب لــ  يؤســف . وممــا1127 عــا  يف حــدي ا مصــاب مليــون 1.2 وإن
 شــ   مليــون 2.5 أنــ  أزهــ  أرواث مــن الــرغم علــ  البلــدان مــن العديــد يف م منــا مرضــا إعتبــارجل علــ  معــ 
ك لك، فقد ارتفعت تقديرات منظمة الصحة العامليـة حـو  امجـايل االشـ اص الـ ين   .2013عا  يف فقط

مليـون شـ   حــو   74.3لتصــل اىل  1125يعيشـون مـ  فـريوس نقــ  املناعـة البشـرية/اإليدز يف العـا  
 العام.

عالمــة فارقــة يف كيفيــة التعــاط  مــ   1111ويفشــنل اإلجتمــاع التــارر  جمللــس األمــن الــدويل يف العــا  
مديـدا  بعـا  ابت يشـنل اإليـدز/البشرية املناعة نق  فريوس ألمرا ، حي  أعلن اجمللس وألو  مر  أنا

أن  األمرينــ  القــوم  األمــن اســرتاتيجية أعلنــت ،1114" ويف العــا  .الصــحة ل ســتقرار واألمــن مـن جمــا 
 العامـة الصـحة مـنه  وأن أضـحت كبـري ، االجتماع  النابعة من قطاع الصـحة النظا  مدد امل اطر الي"

ومن ح فقد جرى حتو  ". جديد  واستجاابت اسرتاتيجيات يستل   وهو ما كافيا، ينون ال قد التقليدي
اهتمامـــات األمـــن  مـــن بـــن االمـــرا  إبعتبارهـــا يف املفـــاهيم األمنيـــة لتســـتوع  التهديـــدات الصـــحية جـــراء

 عمومـــا الدوليــة وإنعنــس هــ ا التحــو  ليــرتك آ رجل يف العديــد مــن الدراســات .واإلنســاين الــدويل والقــوم 
 .التحديد وج  عل  األمنية والدراسات

 فرضية البحث:
ينطل  البح  من فرضية مفادها  ن التحدات النامجة من قطاع الصحة   ل مديدات غـري تقليديـة 

د شـنل فـريوس نقـ  املناعـة البشـرية/األيدز وكبري  ألمن الدو  القوم  بشـنل عـا  سـيما دو  أفرقيـا. فقـ
حتــدات مجّــة أمــا  معظــم القــوات املســلحة األفريقيــة، وتــرك أ را ابلغــة حيــا  اإلســتقرار السياســ  احمللــ ، 
ابإلضـــافة اىل اآل ر اهلامـــة الـــي شـــنلها جتـــاجل اخلصـــائ  الدميوغرافيـــة يف اجملتمعـــات األفريقيـــة، وإستشـــراء 

 األفارقة.الفساد بن موظف  حنومات 
 أهداف البحث: 

يســـع  هـــ ا البحـــ  اىل فهـــم ومعرفـــة مفهـــو  "األمـــن الصـــح " عـــرب دراســـة األســـباب الـــي تقـــود اىل 
إنعدامــ ، وكــ لك التعــر  علــ  فــريوس نقــ  املناعــة البشــرية/األيدز وآ رجل الضــار . كمــا وحيــاو  البحــ  
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املســــاعد  علــــ  ذلــــك. وأخــــريا، معرفــــة أيضــــا تقصــــ  ومعرفــــة أســــباب إنتشــــار فــــايروس األيــــدز والعوامــــل 
 التهديدات الي يشنلها عل  األمن القوم  لدو  أفريقا.

 وهن ا، سو  حياو  البح  اإلجابة عن األسئلة التالية: 
  وعل  ماذا يدف   ،الصح ما هو مفهو  األمن  .2
 ما هو فريوس نق  املناعة البشرية/األيدز  وكيف تطور يف سياق  التارر   .1
 اإلصابة بفريوس نق  املناعة البشرية/األيدز  ما ه  طرع .7
 ما ه  العوامل الدافعة عل  إنتشار فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز يف أفريقيا  .6
 ما هو أثر فريوس اإليدز عل  القوات املسلحة الوطنيية يف أفريقا  .5
 ما هو أثر فريوس اإليدز عل  اإلستقرار السياس  احملل  لدى دو  افريقيا  .4
 هو أثر فريوس اإليدز عل  اخلصائ  الدميوغرافية يف اجملتمعات األفريقية ما  .3
ف  إنتشار الفريوس عل  إستشراء الفساد اإلداري بن موظف  احلنومات األفريقية  .8  هل حيف

 منهجية البحث:
و. إذ أنــ  Qualitative Research Methodويســتند هــ ا البحــ  علــ  مــنه  البحــ  النــوع  مل

وال انوية. فقد مت توظيف تقارير املنظمات الدولية  األساسيةينطوي عل  حتليل جمموعة كبري  من البيا ت 
 ، ومنظمة الصحة العاملية، واليونسنو، واليونسيف وكـ لك وزار  الصـحة يف السيما تقارير األمم املتحد-

واجملــالت العلميــة  الصــحفالعديــد مــن النتــ  و ابإلضــافة اىل الو ئــ  احلنوميــة و مجهوريــة جنــوب أفريقيــا. 
املقاالت البارز . كما وقد مت توظيف أسالي  اتلفة من أجل احلصو  ك لك العديد من و  الدولية الرصينة

علـــ  معلومـــات كافيـــة حـــو  املوضـــوعات ذات الصـــلة ومجـــ  البيـــا ت املناســـبة. لـــيس هنـــاك شـــك يف أن 
تـاابت موجـود . ولنـن، ومـن أجـل احلصـو  علـ  نظـر   قبــة عناصـر هامـة مـن هـ ا البحـ  قـد تناولتهـا ك

، فقـــد مت إستقصـــاء األدبيـــات وتـــداعيات إنعدامـــ  اخلطـــريجل الصـــح مـــا يتعلـــ  ابألمـــن فيواإلحاطـــة علمـــا 
وابلتايل، مينن القو   والو ئ  لغر  اكتساب النظر  ال اقبة ابملفاهيم النظرية ذات الصلة بسياع البح .

 توظيفها يف ه ا البح  تشتمل عل  املنه  التحليل  والتارر  والوصف . ن املناه  الي مت 
 هيكلية البحث:

 إىل مقدمة وثالثة مباح  وخا ة:  توات  تقسيم مت فقد البح ، مبوضوع االحاطة ولغر 
ه ا الركن من البح  عل  مقدمة تعريفية بـ األمن الصح  تسـلط الضـوء علـ  أتيـة  مقدمة: حيتوي .2

املوضــوع مــن خــال  تقــدغ فرضــية البحــ ، وأهــدا  البحــ ، ومنهجيــة البحــ  ويف األخــري هينليــة 
 البح .

ابإلطــار النظــري. ويقّســم هــ ا املبحــ  اىل مطلبــن، يشــتمل املطلــ  األو   املبحــ  األو : واملســم  .1
عريف بفريوس نقـ  املناعـة البشـرية/األيدز، ويفركـ  املطلـ  ال ـاين علـ  التعريـف مباهيـة األمـن عل  الت

 الصح  وداللت .
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ملعرفة كيفية إنتشار فريوس اإليدز.  خص  وقد املبح  فيفقّسم اىل مطلبن، ه ا املبح  ال اين: اما .7
طلــ  ال ـــاين فقـــد تنـــاو  حيــ  ركـــ  املطلـــ  األو  علــ  معرفـــة طـــرع اإلصــابة بفـــريوس اإلدز، أمـــا امل

 افريقيا. يف العوامل الدافعة عل  إنتشار فريوس اإليدز
سلط ه ا املبح  الضوء عل  كيفية مديد فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز  املبح  ال ال : وقد .6

لألمن القوم  لدو  أفريقيا. وينقسم ه ا املبح  اىل أربعة مطال  ه ، األثر السلي لفريوس نق  
األثـــــر الســـــلي لفـــــريوس نقـــــ  املناعــــــة  اإليدز علـــــ  القـــــوات املســـــلحة الوطنيــــــة، واعـــــة البشـــــرية/املن

علـ  اإليدز وأثر فـريوس نقـ  املناعـة البشـرية/االستقرار السياس  للدولة هناك، عل  اإليدز البشرية/
ستشـــراء اخلصـــائ  الدميوغرافيـــة يف اجملتمعـــات األفريقيـــة، وأخـــريا، كيفيـــة حتفيـــ  فـــريوس اإليـــدز علـــ  إ

 الفساد اإلداري بن موظف  حنومات الدو  األفريقية.
عل  مـدى العقـود ال الثـة املاضـية، بـرز فـريوس نقـ  املناعـة البشـرية/اإليدز  وجد  إبن  و  هناو خا ة:  .5

وابلتايل، فقد    التاثريات  كاحد أكرب األسباب املنفرد  املؤدية للموت واملعا   عل  ه ا النوك .
يف ضــوء هــ جل و  والــدويل. القــوم األمــن  ضــمن إطــار ا وقــد نوقشــتواســع إهتمامــاا املــر  املرافقــة هلــ 
تطــوير طــرع جديــد  مينــن مــن  الــي رافقــت "أمننــة" القضــاا الصــحية، ابت مــن الضــروري التطــورات

 ابإلضافة اىل إشتما  اخلا ة عل  ثالو توصيات. الصحة واألمن. قضاا خالهلا معاجلة
 ر النظريالمبحث األول: اإلطا

 املطلب األول: التعريف بفايروس نقص املناعة البشرية )األيدز( وآثاره الضارة:
 الـربد. لألنفلـون ا أو ةاملسبب اتالفريوس ابق  فريوس نق  املناعة البشرية بنل بساطة فريوس م ليعد 

ويتنون  والبنتريا.واحليوا ت ويتنون الفريوس من جسيم دقي  جدا يعيش بشنل طفيل  عل  النبااتت 
وال مينــن  مصــنوع مــن الربوتــن. وغــال مــاد  تعــر  ابســم احلمــا النــووي جــوهر جســيم الفــريوس مــن 

 و7ملللفايروس والد  نفس  والتناثر سوى داخل اخلالا احلية وابلتايل ال يعد من النائنات احلية املستقلة.
فــريوس نقــ  املناعــة  ة احليــة. ويهــد ويعتمـد تنــاثر الفــايروس وممارســت  ألنشــطت  علــ  إصــابت  لل ليــ

يبـدأ فـريوس نقـ  حيـ   نظـا  املناعـة يف اجلسـم. داخلخالا الد  البيضاء  اىل إصابة البشرية يف الغال 
الد  البيضاء الي  قتل يف هناية املطا  خليةت ي، الالصغري إنتاج املالين من الفريوسات  يف املناعة البشرية

الش   العادي وميتلك  خالا أخرى. إلصابةومن ح اخلروج  يست دمها اجلسم السليم حملاربة األمرا ،
شـ   أمـا ابلنسـبة لل مينـروليرت مـن الـد . كـل  يف ة من خالا الد  البيضاءخلي 2111السليم أك ر من 

بشـنل مطـرد علـ  مـدى  الـد  البيضـاءا صاب بفـريوس نقـ  املناعـة البشـرية، فـإن الفـريوس يـدمر خـالامل
ومــ  ضــعف اجلهــاز املنــاع   تنــاق  القــدر  الوقائيــة لل ــالا ويضــعف اجلهــاز املنــاع .مــن ح تســنوات، و 

واخلالا املسؤولة عن احلماية و اربة اإللتهاابت، يصبح اجلسم عرضة لغ و العديد من الفريوسات. حيـ  

                                                        
3- Juma Shabani, and Peter Okebukola. “HIV/ADIS Education.” UNESCO Harare Cluster 

Office. Virtual Institute for Higher Education in Africa.p2. http://tinyurl.com/hkhjkqx  

http://tinyurl.com/hkhjkqx
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يصـبح جسـم  لنـل مينـروليرت مـن الـد ،خليـة  111ء اىل حـوايل أن  م  إُنفا  ك افة خالا الد  البيضـا
تسـتغل االنتهازية والسرطا ت النـادر ، الـي  الفريوسات من نوع 14 ملا يربو عنالش   املصاب عرضة 

وابلتـايل، يرتافـ  مـ  إهنيـار نظـا  املناعـة وفقـدان احلمايـة تنـام  فـرص  .يف اجلسـمالدفاعات املناعية  ضعف
 و6ملتطور العديد من اإللتهاابت اخلطري  والسرطا ت والفريوسات املميتة يف أغل  األحيان.إفساث اجملا  ل

ألو  مــر  يف  "فــريوس نقـ  املناعــة" اىل ظهــور شـري العديــد مــن البحـوو املت صصــة يف علــم الوراثـةوت
فريوس اإليدز بينما  ت مالحظة . و5ملأواخر القرن التاس  عشر وبداات القرن العشرين أثناءغرب أفريقيا 

جمموعــة لــدى احلــاالت األوليــة  . حيــ  مت تشــ ي و4مل2982سـريرا ألو  مــر  يف الــوالات املتحــد  عــا  
الــ ين  ضــعف مناعـة أولئـكسـب   معرفـةاجلـنس مــ  عـد   ومـن متعـاط  امل ـدرات ابحلقــن، والرجـا  م ليـ

لألفـراد  عفرفـت إبصـابتهار  الـي ظهرت عليهم أعرا  االلتهـاب الرئـوي ملالـرتايو، والعـدوى االنتهازيـة النـاد
انتشـــار مـــر   علـــ  وقـــد مت اعتبـــارجل كاحـــد األدلـــة. و3ملخلطـــر للغايـــةااجلهـــاز املنـــاع   ضـــعف الـــ ين يعـــانون
 .و8ملاإليدز كوابء

فقد فتك فايروس اإليدز بعدد من النـاس فـاع عـدد القتلـ   1111- 2999أما يف الفرت  بن عام  
 املتوقـ  ومـن .و9ملعنـان كويف املتحد  آن اك، لألمم العا  األمن ذكر كمايف مجي  حروب القار  االفريقية،  

وابلفعــل شــعرت عــدد مــن دو   .املنطقــة اقتصــادات مــن العديــد علــ  شــديد أتثــري القتلــ  لعــدد ينــون أن
 أن حـن يف بسـرعة، ابلفعـل التنـاق  يف آخ  الدو  بعا يف املتوق  العمر املنطقة ب لك. إذ أن متوسط

بفــريوس نقــ   مصــاب افريقــ  مليــون 16 مــ  اجلديــد  األلفيــة وقــد بــدأت" .يف ت ايــد الوفيــات معــدالت
 22111بينمـا تـتم عـدوى  يـو ، اإليـدز كـل مـن أفريقـ  4111 حي  كـان ميـوت املناعة البشرية/اإليدز،

 .و21مل"يوميا إضايف ش  
 مليـون 2.7 نسـمة، ونمليـ 2.8 اإليـدز مبقتـل/ البشرية املناعة نق  فريوس تسب  ،1121 العا  ويف
 تطـــوير يف كبـــريا تقـــدما إحـــراز يف احلقيقـــة مت .النـــربى الصـــحراء جنـــوب أفريقيـــا يف كـــانوا يســـتقرون مـــنهم

 يف شـــ   مليـــون 77.7 ولنـــن اإليـــدز،/ البشـــرية املناعـــة نقـــ  بفـــريوس املصـــابن املنقـــ  ألرواث العـــالج
 .و22ملأفريقيا يف يعيشون منهم %45ما يقرتب من  العام. وإن مستوى عل  للعالج حاجة

                                                        
4- Ibid. p3.  
5- Robert C Gallo. “A reflection on HIV/AIDS research after 25 years.” Biomed central, 2006. 

http://tinyurl.com/zpovnka.  
6- MARVIN S. REITZ, ROBERT C. GALLO. “Human Immunodeficiency Viruse.” Article 

inside book named: “principles and practice of infectious diseases (7th ed.).” Philadelphia, Churchill 
Livingstone Elsevier. p35. http://tinyurl.com/gm7pwju  

7- Michael S. Gottlieb. "Pneumocystis pneumonia—Los Angeles." American Journal of Public 
Health: June 2006, Vol. 96, No. 6, pp. 980-981. http://tinyurl.com/hem2yuy  

8- AIDSinfo. “When to Start Antiretroviral Therapy”. HIV/AIDS Fact Sheets, Education 
Materials. http://tinyurl.com/phof2xm  

9- Lester R. Brown. “HIV Epidemic Restructuring Africa’s Population”. World Watch Issue 
Alert, 31 October 2000. http://tinyurl.com/jnlpx3s  

10- Ibid. 
11- Alexandra E. Kendall, “U.S. Response to the Global Threat of HIV/AIDS: Basic Facts”. 

February 22, 2011. P-5. http://tinyurl.com/jdd97o2  

http://tinyurl.com/zpovnka
http://tinyurl.com/gm7pwju
http://tinyurl.com/hem2yuy
http://tinyurl.com/phof2xm
http://tinyurl.com/jnlpx3s
http://tinyurl.com/jdd97o2
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 أيتاما أضحوا العام مليون طفل يف 25اىل ان أك ر من  1121وك لك، فقد أشارت تقديرات العا  
النــربى،  الصـحراء جنـوب أفريقيـا يف يعيشـون هـؤالء األيتـا  مـن بـن مليـون 27 كمـا وأن اإليـدز، بسـب 

األطفــا  يف  مــن٪ 11 كمــا ان نســبة وبوتســوا و، ملزامبيــا م ــل تضــررا األك ــر البلــدان يف حيــ  ينتشــرون
و27مل.و21ملأيتاما هم 23 سن دون تلك الدو 

 

 حسـ  تقـديرات منظمـة الصـحة العامليـة حيـ  أشـارت 1125بينما ارتفعت النسبة م  حلو  العـا  
 قابل العدد ه ا وان اإليدز، بسب  تيتموا 28 سن دون طفل مليون 23.8 أن العدد ارتف  ليصل اىل إىل

 جنـوب أفريقيـا يف يعيشـون األطفـا  هـؤالء من٪ 85 أو مليون، 25.2 حوايل ان كما. مستقبال لالزداد
 نسبة ان حي  الفريوس، ه ا جرّاء بشد  تضررت الي البلدان بعا يف يتواجدون وهم النربى، الصحراء

 أفريقيـا جنـوب يف٪ 47 و زميبابوي، يف٪ 36 ضمن امل ا  سبيل عل  يتوزعون األيتا  األطفا  من كبري 
 و26مل.اإليدز بسب  تيتموا ممن

                                                        
12- Sophie Lister. "The Back Story: AIDS Orphans Leader’s Guide". 2010. 

http://tinyurl.com/c4l4cun  
13- UNAIDS. 2016. Op cit. p6. 
14- Ibid. p3. 

http://tinyurl.com/c4l4cun
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ـــــريوس مـــــ  يعيشـــــون شـــــ   مليـــــون 75 وجـــــود 1127كمـــــا وقـــــد ســـــجل العـــــا    املناعـــــة نقـــــ  ف
خطـرا  اإليـدز م يعتـرب لـ  يؤسـف . ومماو25مل1127 عا  يف حدي ا مصاب مليون 1.2 اإليدز، وإن/البشرية
 2.5 أنـ  أزهـ  أرواث مـن الـرغم عل  البلدان من العديد يف م منا مرضا إعتبارجل عل  ومت التعامل مع  مفلحا
 .2013عا   يف فقط ش   مليون

حو  امجايل االش اص الـ ين يعيشـون مـ   و24ملك لك، فقد ارتفعت تقديرات منظمة الصحة العاملية

 و28ومل23ململيون ش   حو  العام. 74.3لتصل اىل  1125فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز يف العا  

                                                        
15- World Health Organization (WHO). “World AIDS Day: Business Unusual: Time to end the 

AIDS epidemic”. (2014). http://tinyurl.com/jpsho5y  
16- UNAIDS. 2016. Op cit. p3.  
17- Ibid. P2.  
18- Ibid. p2.  

http://tinyurl.com/jpsho5y
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وخلطور  وجدية ه ا الفريوس سنناقش طرع انتقا  ه ا املر  الفتاك وتبيان العوامل املساعد  عل  

 انتشارجل بن دو  قار  افريقيا يف املبح  ال اين.

 املطلب الثاني: ماهية األمن الصحي وداللته 
وابء االنفلــون ا االســبانية لــمليــون شــ   نتيجــة  61يف أعقــاب احلــرب العامليــة األوىل، تــويف أك ــر مــن 

هنـا قضـت علـ  مـا يصـل إىل اب"املـوت األسـود"  وأ الراب  عشر يعتقـد  ن الطـاعونخال  القرن و  .العامل 
 القلـ أنفلون ا الطيـور والسـارس قـد سـببت حالـة مـن و انفلون ا اخلنازير اليو  فإن و  ،٪ من سنان أورواب41

األمرا  املعدية ليست مديدا جديدا لألمن اإلنساين، إن  .واخلو  داخل اجملتمعات يف مجي  أحناء العام
لتلـك األوبئة وآ رها، ورمبا األهـم مـن ذلـك، فـإن الطريقـة الـي ننظـر  ـا   ا تلك ولنن الطرع الي حتدو

ظهــور  وهــالصــحة واألمــن،  التــداخل بــنولعــل األهـم يف  يف التغــري بشــنل كبــري.  ، آخــ األوبـة واألمــرا 
األمـــن " إســـتحداو متوقـــد  العشـــرينيف أواخـــر القـــرن   وابء عـــاملكـــناعـــة البشـــرية/اإليدز  فـــريوس نقـــ  امل

وقــدر  هــ ا بــ ، ومــدى تعقيــد القضــاا احمليطــة  مــن ذلــك الفــريوس اخلــراب النــاجم" كنتيجــة حلجــم الصــح 
 و29ملأن يؤثر بشد  وبشنل مباشر عل  األمن القوم . يف الوابء

                                                        
19- Christian Enemark. “Is Pandemic Flu a Security Threat?” Survival, vol. 51, 2009. p193. 

http://tinyurl.com/zma8ycg  

http://tinyurl.com/zma8ycg
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، إذ تنظر ألمنلتعريفات ضيقة  تربعتحليل تف ال الدولة" يف-" وريةعل   تقو النماذج التقليدية الي إن 
ابلتـ امن مــ  ومـ  ذلــك، هنـاك اعــرتا  مت ايـد، تطــور اىل مـوارد الدولــة القوميـة إبعتبارهــا "مصـدر األمــن". 

طرا األمرا  املعدية مينن أن تشنل خو  األوبئة أنيف وابء اإليدز خال  العقود ال الثة املاضية، إستفحا  
بن األمـن فيما األك ر ج رية  التداخل ويبدو أن ألمن.لعل  كل من القطاعات التقليدية وغري التقليدية 

ـــــدي  ـــــدي وغـــــري التقلي ـــــ  التقلي ـــــ  ينب فـــــريوس نقـــــ  املناعـــــة لالصـــــحة واألمـــــن القـــــوم   تصـــــديمـــــن حي
األثــر نل مت ايــد احلنومــات بشــفقــد أدركــت  علــ  القــوات املســلحة للدولــة. جلدراســة أتثــري و  البشــرية/اإليدز

اجلهوزيـة لـيس فقـط مـن حيـ   العسـنري، أفراد القطاعفريوس اإليدز عل   السيئ ال ي مينن أن يشنل 
الالزمة ألداء واجبامم، ولنن أيضـا مـن خـال  العواقـ  السياسـية لنشـر القـوات  البدنيةلقدرات اب املتعلقة

 9111علــ  ســـبيل امل ــا ، فقـــد مت رفـــا  طـــري.اخلر  لمصــابن ابملـــالرعايــة الصـــحية ل وتقـــدغيف اخلــارج 
طل  من بن طلبات املتقدمن ل نضما  اىل صفو  القوات املسلحة يف روسيا خال  الفرت  املمتد  بن 

وتواصـل اهلنـد والصـن وذلك تبعا لنتائ  إختبارات فريوس نق  املناعـة البشـرية،  1115و  1111العا  
 و11مل.ية اخلاصةمراقبة معدالت اإلصابة يف القوات العسنر 

ألمـرا  املعديـة، ويرجـ  ذلـك ج ئيـا إىل السـرعة ابواخلـو  احملـيط  ابلقل د شعور معن وج، يف الواق ، 
 الوابء يف العام املعوم، أو رمبا أسوأ من ذلك، نتيجة هلجو   سلحة بيولوجية.   خالهلاتفشيالي مينن أن 

تنــــون مســــاتا كبــــريا  قــــدمــــن امل ــــاطر احملتملــــة للعــــدوى  إىل أن امل ــــاو  امل ــــار  إمنــــارك"فقــــد أشــــارت "
 :و12مل"إمنارك" قائال تحي  جادل .والنامجة من قطاع الصحة لدولةالي تواجهها ا للتحدات

"إن الفـــرع بـــن اإلعتقـــاد والتصـــور وبـــن امل ـــاطر املاديـــة الفعليـــة الـــي تشـــنلها األمـــرا  املعديـــة، هـــو 
 .اإلساس يف الدعو  اىل أمننة الصحة"

فســــاد يف المينـــن أن تعيـــ   الــــي أنـــ  ابإلضــــافة إىل ســـرعة الـــوابء البـــاح ن إىلبعــــا  كمـــا ويضـــيف
اإلنســان البــدائ  مــن املينــروابت خشــية  الــي تنتابنــا بشــنل أكــرب مــن و ا ــامل، هــو ةاحلدي ــ اتاجملتمعــ
هن  حيتمـل أن  وتب  ،القوم األمن  منظارلهم استعداد  ملعاجلة القضاا الصحية من ي وه ا ما .واجلراثيم

 و11ملللتعامل م  مسببات األمرا . مناسبانون ي
األمرا  فــ وطـ . غــريطـاب   ذات كل األمنيـة ألهنــاا األمـرا  املعديـة تشــنل نوعـا جديــدا مـن املشــإن 

 بقــدر مفادهــا  الــي فنــر الإن  .هااحــرتا  لســياد  الدولــة أو حــدود ن دونواألوبئــة تعــرب احلــدود الدوليــة مــ
ال و  ليســت ســوى فنــر  خاطئــة نفســها مــن األوبئــة العامليــة عــن طريــ  إغــالع حــدودها يبايــة علــ الــدو  
العابر جيري تطبيقها عل  التهديد  الي عقلية األمن القوم  يف ضي للرم  تمن الناحية العلمية و  اأساس هل

                                                        
20- Harley Feldbaum, & Kelley Lee, & Preeti Patel. “The National Security Implications of 

HIV/AIDS”. PLoS Med, Vol. 3, June 13, 2006. http://tinyurl.com/glsak8g  
21- Christian Enemark. 2009. Op cit. 
22- Alan Collins. “The Securitization of Communicable Disease”. “Contemporary Security 

Studies” 2nd Edition, Oxford University Press, 2010. p122.  

http://tinyurl.com/glsak8g
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علـ   القـائملتقليـدي ا ل طـار  ـل حتـدا ، األوبئـة والسـيمااألمـرا  املعديـة، إن  الوطنية بطبيعت . للحدود
  و17ملاألم . الدولة" يف التحليل-" ورية

وهنـــ ا، فقـــد تعـــ زت منانـــة مفهـــو  "األمـــن الصـــح " عنـــدما مت تضـــمين  يف "تقريـــر التنميـــة البشـــرية" 
، وذلــك إبعتبــارجل أحــد أركــان مفهــو  "األمــن 2996الصــادر عــن "بــر م  األمــم املتحــد  اإلمنــائ " للعــا  

طالث علي  يف ذلك الوقت. حي   قش التقرير يف حينها ضرور  توسعة وتعميـ  اإلنساين" احلدي  اإلص
مفهو  "األمن" واإلنتقا  ب  من الفهم التقليدي القائم عل  " ورية الدولة" اىل فهم إنساين أوسـ  وأعمـ  

مــن ملفهــو  "األ التحليــل األساســية يقــو  علــ  " وريــة اإلنســان". وأكــد التقريــر يف حينهــا علــ  إن وحــد 
خطـري .  حتدات من األفراد أمن ما يواجه  سياع يف عوضا من "الدولة" وذلك يف "الفرد" تتم ل اإلنساين"

جيـــ  توســـيع  ليشـــتمل علـــ  التهديـــدات إبن موضـــوع "األمـــن اإلنســـاين"  2996وقـــد  قـــش تقريـــر العـــا  
 .و16ملوامل اطر النامنة يف سبعة جماالت، أحدها هو ما ابت يعر  بـ "األمن الصح "

عالمة فارقة يف سياع  1111وك لك، فقد شنل إجتماع جملس األمن التاب  لألمم املتحد  يف العا  
ــــر القــــرار  ــــد  ري ــــايروس نقــــ  املناعــــة 2718هــــ ا التطــــور والســــيما عن ــــ  اجمللــــس ملإن ف ــــن في . حيــــ  أعل

كمـا وقـد ورد  البشرية/اإليدز ابت يشنل مديدا  بعا من قطاع الصحة عل  كل من اإلستقرار واألمنو.
 ما يل :  و15مل 2718يف ن  القرار 

ـــــــ  العميـــــــ   ـــــــريوس نقـــــــ  املناعـــــــة "إن جملـــــــس األمـــــــن،إذ يســـــــاورجل القل إزاء مـــــــدى اســـــــتفحا  وابء ف
احلاجــة إىل تنســـي   وإذ يؤكــد يف أحنــاء العــام وإزاء اشــتداد األزمــة يف أفريقيـــا بوجــ  خــاص،اإليدز البشــرية/

ات الصلة من أجل التصدي لوابء فريوس نق  املناعة البشرية جهود مجي  هيئات منظمة األمم املتحد  ذ
ملاإليــدزو مبــا يتفــ  مــ  صــالحيات كــل منهــا، وتقــدغ املســاعد  حي مــا أمنــن، إىل اجلهــود العامليــة املب ولــة 

أن انتشار فريوس نق  املناعة البشرية ملاإليدزو مينن أن يرتت  علي  أثر مـدمر  وإذ يفدرك ملواجهة الوابء،
وجـود اسـتجابة دوليـة منسـقة لــوابء وإذيؤكـد مـن جديـد أتيـة  جلميـ  قطاعـات اجملتمـ  ومسـتوات ، ابلنسـبة

فـــريوس نقـــ  املناعـــة البشـــرية ملاإليـــدزو نظـــرا إىل أتثـــريجل املت ايـــد احملتمـــل يف زع عـــة االســـتقرار االجتمـــاع  
إذا م ينـبح مجاحـ ، أن فريوس نق  املناعة البشرية ملاإليدزو، قـد يشـنل،  وإذ يشدد وحاالت الطوار ،

 "،.... أخل.مديدا عل  االستقرار واألمن
يـتم التفنـري  ـا جتـاجل األمـرا  تغيـري الطريقـة الـي كـان لمب ابـة  فـ   كـانويبدو أن تدخل جملـس األمـن  

، ورفــ  اإلنتقاليــة واألوبئــة  امــر األ حيــا جديــد  لتوافــ  اإلجتمــاع  نــ  أســس بــدافقــد  اإلنتقاليــة واألوبئــة.
وبــ لك، فقــد جــرى إحــداو  .هاإمنــا ت العمــل ملنافحــة أثرهــا وزاد  انتشــار  وعــ ز مــنا الدوليــة منانتهــ

                                                        
23- Christian Enemark. 2009. Op cit. p204.  
24- "Human Development Report". United Nations Development Program (UNDP). (1994). 

pages from 24 to 33. http://tinyurl.com/hpmycm4  
  http://tinyurl.com/j7mmwgy. 1111للعا  و، 2718ويل. القرار مل، جملس األمن الدملتحد منظمة األمم ا -15

http://tinyurl.com/hpmycm4
http://tinyurl.com/j7mmwgy
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حتـــو  مهـــم يف املفـــاهيم األمنيـــة لتســـتوع  التهديـــدات الصـــحية النامجـــة عـــن األمـــرا  إبعتبارهـــا مـــن بـــن 
 و14ملإهتمامات األمن الدويل والقوم  واإلنساين.

صـناع تصـرحيات  وكـ لكالعالقـات الدوليـة  يف أدبيـاتومما ترتـ  علـ  ذلـك، هـو اإلنعنـاس الواضـح 
ن فــريوس نقــ  املناعــة   ،خــال  النصــف األو  مــن العقــد املاضــ  واســ  النطــاع  علــ  السياســ القــرار

 .و13ملبشنل راسخ ابعتبارجل قضية أمن دويلابت يفنظر الي   البشرية/اإليدز
  أفريقيا في دول قارة )اإليدز( فيروس المبحث الثاني: انتشار

 اإليدز: املطلب األول: طرق اإلصابة بفريوس
 :و18ملالبشرية املناعة نق  فريوس انتقا  تسب  طرع ثالثة توجد

 العدوى جرّاء السوائل اجلنسية. .2
 العدوى عرب الد  امللوو ابلفايروس. .1
 العدوى من األ  املصابة إىل طفلها أثناء احلمل والوالد  .7
من خال  اجلماع اجلنس  غـري احملمـ  مـ  شـ   مصـاب العدوى جرّاء السوائل اجلنسية: يتم ذلك  .2

 الـي شـيوعا األك ـر الطريقـة بعيـد حد إىل اجلنس  بفريوس نق  املناعة البشرية. حي  يعد االتصا 
 ويف املصـاب للرجـل املنوي السائل يف إذ يتواجد الفريوس .البشرية املناعة نق  فريوس ينتشر خالهلا

 مـن خطـور  أك ـر الشـرج  ويعد اجلنس .البشرية املناعة نق  بفريوس املصابة للمرأ  املهبلية السوائل
 األنســجة مــن اجلــنس ممارســة أثنــاء للتمــ ع عرضــة أك ــر هــ  الشــرجية األنســجة ألن املهبلــ  اجلــنس
 و19مل.املهبلية

ــن أو : ويــتم ذلــك عنــد مشــاركة اإلبــرالعــدوى عــرب الــد  امللــوو ابلفــايروس .1  مصــاب شــ   مــ  احلق،
لـ   مينـن البشـرية املناعـة نقـ  فـريوس أن امل تربيـة الدراسات إذ تشري .البشرية املناعة نق  بفريوس

 الســب  فــإن كافــة األشــ اص عمومــا وأولئــك وهلــ ا .أك ــر أو شــهر ملــد  املســتعملة احلقــن العــيش يف
 مشــاركة أو اســت دا  إعــاد  عرضــة ل صــابة عنــد امل ــدرات ابحلقــن بشــنل خــاص يتعــاطون الــ ين
 حلق،ن املست دمة احملاق،ن أو اإلبر يشمل وه ا .امل درات إعداد املعدات الي تست د  يف أو احلقن،

 اإلبــر، مـن أخـرى كمـا ان هنـاك أنـواع  .املنشـطات عـن فضـال اهلـريوين، م ـل املشـروعة غـري امل ـدرات

                                                        
26- Alan Collins. 2010. Op cit. p123. 
27- Colin Mcinnes and Simon Rushton. “HIV, AIDS and security: where are we now?”. 

European Research Council, Centre for Health and International Relations (CHAIR). U.K. 2010. 
http://tinyurl.com/j45keeb  

 / http://www.who.int/features/qa/71/ar:الصحة العاملية منشورات منظمة -18
29- Gloria Edini. “Introduction to HIV and AIDS: What You Need to Know”. 

http://tinyurl.com/hbo7d87  

http://tinyurl.com/j45keeb
http://www.who.int/features/qa/71/ar
http://tinyurl.com/hbo7d87
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 نقــ  بفــريوس ملوثــة أيضــا أن تنــون إذ مينــن وصــناعة الوشــم، اجلســم ل قــ  املســت دمة تلــك م ــل
 .و71ملالبشرية ملناعةا

 اإلبــر اســت دا  إلعــاد  نتيجــة ســنوا يف العــام جديــد  الــف إصــابة 151 وتشــري التقــديرات اىل وجــود
 بفـريوس حدي ا يصابون ش   ممن 511إىل  151 أفريقيا تقدر النسبة إبهنا ترتاوث بن ،ويفو72ملواحملاقن
 مـا ولنـن ضـرورية املامونة. إن اختبارات الـد  غري الد  نقل لعمليات نتيجة يو  كل البشرية املناعة نق 
 و71مل.الدخل واملتوسطة املن فضة البلدان من العديد يف غائبة ت ا 
 أو والـوالد ، احلمـل فرت  خال  العدوى من األ  املصابة إىل طفلها أثناء احلمل والوالد : تتم العدوى .7

ابلفـايروس، فـإن الطفـل عرضـة ل صـابة ابلفـايروس ملفم  إصابة املـرأ  احلامـل  .الطبيعية أثناء الرضاعة
 .و77مل%و77بنسبة 

النســـــاء املصـــــاابت بفـــــريوس نقـــــ  املناعـــــة  مـــــن مليـــــون 2.7 اىل أن 1127عـــــا  ال وتشـــــري تقـــــديرات
ـــّن قـــد أجنـــب أطفـــاالالبشـــرية ، وقـــد أحتـــوت القـــار  1119عـــا    وهـــو رقـــم م يتغـــري منـــ /اإليدز يف العـــام كف

اُنفــا  فقـد ومـ  ذلـك،إمـرا  حامـل مـن بـن األمجـايل العـامل  املـ كور.  900,000األفريقيـة مبفردهـا علـ  
قـد تراجـ  . و 1127يف عـا   199,000إىل  1119يف عا   350,000عدد األطفا  املصابن حدي ا من 

ألطفـا  الـ ين ل ابلنسـبة٪ 24 ليصـل إىل 1127معد  انتقا  العدوى مـن األ  إىل الطفـل أيضـا يف عـا  
 و76مل.1119٪ يف عا   15.8قارنة م  ابملمصاابت بفريوس نق  املناعة البشرية ابملر   يولدون لنساء

 أفريقيا يف البشرية )اإليدز( املناعة نقص فريوس انتشار املطلب الثاني: عوامل
ـــاء علـــ  وجـــود عوامـــل  فـــ   ســـاعدت علـــ  تطـــورجل  إن تفشـــ  داء يف منطقـــة معينـــة، البـــد ان يـــتم بن

املنطقة دون غريها. وهن ا، فإن الفقر واحلراك السناين الناجم عن الن اعات املسلحة واستفحال  يف تلك 
وحاالت الطوار  واإلفتقار للوازع الدي  كلها عوامل كان هلا أتثري فاعل يف انتشـار وتفشـ  فـريوس نقـ  

 املناعة البشرية/اإليدز.

 املناعـــة نقـــ  فـــريوس انتشـــار إىل تـــؤدي الـــي العوامـــل مـــن العديـــد هنـــاك أن مـــن الـــرغم الفقـــر: علـــ  .2
الفقـر أهـم أسـاب إنتشـار  كبري إبن حد وإىل ب  املسلم من األفريقية، إاّل أن  القار  يف اإليدز/البشرية

 .اقتصادية ضائقة املهمشن ممن يعانون حي  يضرب بشد  الناس الفريوس،

                                                        
30- CATIE. “Basic Facts About HIV/AIDS”. Public Health Agency of Canada (PHAC). 2010. 

http://tinyurl.com/jonfnhu  
31- UNICEF 'Immunization: Injection safety'. http://tinyurl.com/hoo434b  
32- World Health Organization “WHO”. “Making Safe Blood Available in Africa”. Committee 

on International Relations Subcommittee on Africa, Global Human Rights and International 
Operations U.S. House of Representatives. 27th June, 2006. http://tinyurl.com/jll3ndj  

33- Coutsoudis, A; Kwaan, L; Thomson, M "Prevention of vertical transmission of HIV-1 in 
resource-limited settings". Expert Review of Anti-infective Therapy Journal. (October 2010). Pages 
1163-1175. http://tinyurl.com/zlsl55l  

34- THE GAP REPORT 2014. “Children and Pregnant women Living With HIV”. UNAIDS, 
2014. p5. http://tinyurl.com/gl2dl68  

http://tinyurl.com/jonfnhu
http://tinyurl.com/hoo434b
http://tinyurl.com/jll3ndj
http://tinyurl.com/zlsl55l
http://tinyurl.com/gl2dl68


 
 

514 

 13 :العدد

 

 املناعــــة نقــــ  فــــريوس النتشــــار خصــــبة ار  القــــار  اىل إجيــــاد أحنــــاء مجيــــ  يف الفقــــر ازداد أدى لقــــد
 علـ  احلصـو  فـرص واُنفـا  املعيشـية األوضـاع تـردي أدى إذ .املعدية األخرى واألمرا  اإليدز/البشرية

 .و75ملالبشرية/ اإليدز املناعة نق  اىل انتشار فريوس األساسية الصحية اخلدمات
 النسـاء مـن ابلعديـد تـدف  إذ أن ظـرو  احلرمـان الواضـح، التحـدي إن الظرو  املادية القاهر  تشنل

 معيشـة أو معيشـتهم ضـمان أجـل مـن وممارسات جنسية غري مشروعة وم اولة أمناط إىل االُنراط والفتيات
 و74ملاألخرى. واملستل مات واملاوى يوفر الغ اء آمن مالذ عل  للحصو  أسرهم، أو

 يف وخاصـــة املتضـــرر ، املنـــاط  يف بســـرعة األمـــرا  احلـــراك الســـناين والن اعـــات املســـلحة: إن انتشـــار .1
 احلـدود وعـرب داخـل واملفاجئـة غالبـا املتنـرر  السـنان الالجئـن، يلقـ  ابلالئمـة علـ  حتركـات أوساط
 العديـد مـن، كان هنـاك 2999عا  ال  منواجملاعة. و  األهلية، واحلروب العرقية الصراعات عن النامجة
 امليون الجئ 75 ضمت ما يقرتب منحي  نربى يف مجي  أحناء العام النسانية اإلطوار  ال تحاال
 النــربى، الصــحراء جنــوب أفريقيــا يف معظمهــا املتواجــد الالجئــن ويــ كر إن ايمــات داخليــا. او زحـ

 و73مل.اإليدز/البشرية املناعة نق  فريوس م ل املعدية، األمرا  النتشار حتديدها كبؤر  مت قد
ــــنجم يف العــــاد  عــــن  ــــد مــــنمواجهــــة احلــــروب و الصــــراعات املســــلحة ي الفقــــر  حلــــاالتالســــنان  العدي

يف الواقـ ، ختلـ  احلـروب  اهلياكـل االجتماعيـة. تضـرفرعلهم أك ر عرضة للعدوى عن طري  مبا جي، والتهجري
منــاط   املصــابن اىلاهلجــر  القســرية لألشــ اص غــري ظروفــا مناســبة لــ اد  اإلصــاابت مــن نــواث عديــد : 

. مرافــ  صــحية كافيــة اإلفتقــار اىل ايمــات الالجئــن مــ  لداخــاالزدحــا   .ينتشــر فيهــا الفــريوس واألوبئــة
ظروفـا  أحيـا السـنان النـازحن يواجـ  بعـا كما  املناط  غري املصابة. اىل للفريوس نهجر  األفراد الناقل

 لقــد أنتجــت الوصــو  إىل خــدمات الوقايــة وكــ لك تشــ ي  األمــرا  والعــالج.حتــو  دون  نــنهم مــن 
 أفريقيــا جنـــوب الصـــحراء النــربى تـــدفقات هائلـــة مــن الالجئـــن مـــ  نقـــ  معظــم الصـــراعات املســـلحة يف

حي  كان هلا نصـي  يف التسـب  إبنتشـار االزدحا  يف ايمات غري صحية  يهاترت  عل اإلمدادات والي
 و78مل.الفريوس

فيـ  أن تـدين الـوازع الـدي  واإلُنـراط يف العديـد مـن املمارسـات  اإلفتقار إىل الوازع الدي : مما الشـك .7
ــــدمســــؤوال إىل حــــد  يعــــد اجلنســــية بشــــنل منفلــــت فــــريوس نقــــ  املناعــــة ل الواســــ نتشــــار إلا يف بعي
العــام  ومنــاط  أجــ اء ابقــ  ابملقارنــة مــ  جنــوب الصــحراء النــربىوالســيما البشــرية/اإليدز يف أفريقيــا 

هناك تتسم بتبنيها للتوجهات املتحرر  من اجملتمعات احمللية ل قافية للن ري إذ أن اخلصوصية ا خرى.األ
                                                        

35- Ann-Louise Colgan. “Hazardous to Health: The World Bank and IMF in Africa”. Universit of 
Pennsylvania –African Studies Center. April, 2002. http://tinyurl.com/hre5t5m  

36- Samuels, Fiona. “HIV and emergencies: one size does not fit all”. Overseas Development 
Institute. London. 2009. p4. http://tinyurl.com/go5audl  

37- John C. Gannon. “The Global Infectious Disease Threat and Its Implications for the United 
States”. National Intelligence Council, Washington, DC. January 2000. http://tinyurl.com/hh4rd27  

38- Stillwaggon E. “HIV transmission in Latin America: Comparisons with Africa and policy 
implications”, South African Journal of Economics, vol. 68, December 2000. 
http://tinyurl.com/hmk8obh  

http://tinyurl.com/hre5t5m
http://tinyurl.com/go5audl
http://tinyurl.com/hh4rd27
http://tinyurl.com/hmk8obh
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، الــ واج وخــارج إطــار النشــاط اجلنســ  قبــلممارســة و  العالقــات اجلنســية إقامــةحنــو تقليـدا، والــي تنــ ع 
 واحـد، وهـو مـا يعـ ز انتقـا  فـريوس نقـ  املناعـة البشـرية قـرينإقامة عالقات جنسية مـ  أك ـر مـن و 
 انتقــا  فــريوس نقــ  املناعــة البشــرية تعــد حــاالت دو  العــام خــارج أفريقيــا، ابقــ  وكــ لك يف .و79مل

شريك  ي اولون النشاط اجلنس  م  أك ر منال ين  األش اصالبغاا وغريهم من أوساط بن  مرتفعة
 .خال  فرتات متقاربة

تبعا ملعدالت  صحراء النربىيف أفريقيا جنوب اليف الواق ، يعد اإليدز السب  الرئيس  لوفا  الشباب 
إنتشــارجل العاليــة ويعــود ذلــك اىل اإلفتقــار يف التعلــيم املناســ  املقــد  للشــباب والرتاخــ  اإلخالقــ  لــديهم. 

 و61ملوابلتايل، ميوت معظم املراهقن خال  عا  واحد عند تعرضهم ل صابة بسب  نق  العالج.
 اجملتمعات اإلسالمية داخل املالحظةاعية العالية الرقابة االجتمومن اجلدير ذكرجل هو الدور ال ي تلعب  

وكـ لك سـن الــ واج املـن فا الـ ي حتـ  عليــ   ،يف احلـد مـن إنتشـار فـريوس نقــ  املناعـة البشـرية/اإليدز
املنظومــة القيميــة يف تلــك اجملتمعــات، وشــيوع اإلخالقيــات احملافظــة قبــل الــ واج الــي كــان هلــا أتثــري هــا  يف 

حــو  الدراســات احلدي ــة مــن    العديــدكدتــ. يضــا  اىل ذلــك مــا أو62ملخفــا معــدالت إنتشــار الفــريوس
اخلتــان  إذ أن. و61ملال  ــارس ختــان الــ كور الــي فــراد واجملتمعــاتاأل لــدى ابلفــايروس إلصــابةاخطــر  إرتفــاع

فـريوس نقـ  املناعــة  إنتشــاراـاطر مـن عوامـل مسـاعد  هامــة تقلـل عنـد املســلمن هـ  والنظافـة التقليديـة 
 ./اإليدزالبشرية

المبحررث الثالررث: تهديررد فيررروس نقررص المناعررة البشرررية/اإليدز لألمررن   

 القومي لدول أفريقيا

ز ال يشب  بقية االمرا  االنتقالية االخرى، ليس فقط من جهة فتنـ  ابملصـابن بـ  فقـط، مر  االيد
ولنــن لطــرع انتشــارجل الواســعة والســريعة، خاصــة بــن فئــة الشــباب، الــي تعــد احملــرك االســاس لنــل جمتمــ ، 

ات وك لك لطرع وتناليف رعاية املصـابن بـ  الباهظـة، ممـا يسـب  ضـغوطا ماليـة واجتماعيـة علـ  حنومـ
وه ا ما ترك ا را ومديدات خطري  تشنلت عل  األمن القوم  يف دو  افريقيا. وابلتايل سنناقش الدو . 

الوطنيـــة  املســلحة القـــوات اإليـــدز علــ /البشــرية املناعـــة نقــ  خــال  هـــ ا املبحــ  التـــاثري الســلي لفـــريوس
اخلصــــائ  وكــــ لك كيفيــــة مديــــد الفــــريوس لألســــتقرار السياســــ  لــــدو  القــــار  وأيضــــا أتثــــري الفــــريوس يف 

                                                        
39- "UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010". Global Report. p132. (PDF) 

http://tinyurl.com/6qqpqbq  
40- Nsamenang, A. Bame. “Factors Influencing the development of psychology in Sub-Saharan 

Africa.” June 1995. pp61–104. http://tinyurl.com/hbo5l27  
41- Garenne M, Zwang J. "Premarital fertility and HIV/AIDS in Africa." 2003. 

http://tinyurl.com/hdrgrtm  
42- Gray RH, et al. “Male circumcision and HIV acquisition and transmission: cohort studies in 

Rakai, Uganda.” Lippincott Williams & Wilkins. 2000. pp 2371 – 2381. 
http://tinyurl.com/hz8pz8p.and also you can find it in: Buve A, et al. “The multicenter study on factors 
determining the differential spread of HIV in four African cities”. AIDS. 2001; 15 (suppl 4): S127 – 
S131. http://tinyurl.com/haw5ekl  

http://tinyurl.com/6qqpqbq
http://tinyurl.com/hbo5l27
http://tinyurl.com/hdrgrtm
http://tinyurl.com/hz8pz8p
http://tinyurl.com/haw5ekl
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واخــريا تسـليط الضـوء علـ  كيفيـة حتفيـ  الفــريوس يف  األفريقيـة الدميوغرافيـة والرتكيبـة السـنانية للمجتمعـات
 استشراء الفساد األداري احلنوم .

 الوطنية املسلحة القوات على وس نقص املناعة البشريةاملطلب األول: األثر السلبي لفري
للعديــد مــن  العملياتيــةد مــن النفــاء  يف احلــقــد بــدأ وابء فــريوس نقــ  املناعــة البشــرية/اإليدز ابلفعــل ل

فقــــــد وجــــــد "ســــــتيفان آلــــــ " أســــــتاذ العالقــــــات الدوليــــــة يف جامعــــــة واروك  .ةفريقيــــــاألالقــــــوات املســــــلحة 
"Warwickمـــن أعلـــ  منـــتظم بشـــنل هـــ  األفريقيـــة اجليـــو  بـــن ابلفـــريوس ابةااإلصـــ معـــدالت " يف أن 

 النشـاط سـن ضـمن مـا ينونـون عـاد  اجلنـود ان إذ يقـو . كنـل القـار  يف السـنان معدالت اإلصابة بن
 القلـــ  مــن للحـــد وســيلة ابعتبارهـــا- احملميــة غـــري اجلنســية للعالقـــات اخلضــوع يف امنـــانيتهم اجلنســ ، وإن
 للسلوك عرضة أك ر فهم القتا ، عل  مدربن فباعتبارهم جنود ذلك، عل  وعالو  .عالية -املراف  عملهم

 و67ملاجلنس. جما  يف للعاملن جاذبة املعروفة بنوهنا العسنرية البيئة يف ابمل اطر احملفو  العنيف
تقيـيم اإلقليميـة وفقـا ل اجليـو  بـن البشرية/اإليدز املناعة نق  بفريوس اإلصابة معدالت إن تقديرات

أنغــــوال،  يف٪ 51وصـــلت إىل األرقـــا  التاليـــة: و1112عـــا  ملاالســـت بارات العســـنرية يف جنـــوب أفريقيـــا 
 ،مــــالوي يف %51% يف ليســــوتو، 61% يف مجهوريــــة النونغــــو الدميقراطيــــة، 51% يف بوتيســــوا ، 77
 مبـا اجليـو ، من العديد يف للوفيات واحد رقم السب  وهو .و65ملو66مليف زميبابوي٪ 51 % يف زامبيا و41
 دولـة جـيش ذلك ح  الدو  الي خاضت حـروب متنـرر  م ـل النونغـو. لقـد تغلغـل الفـايروس داخـل يف

 و64ملابلد . التربع من ممنوعنو الشرطة وك لكمل اجلنود أن لدرجة أفريقيا جنوب
 روجتـــد .األمــن وامل ــاطر املرتتبـــة علــ  اجلــيش يف اإليــدز بـــن الــروابط علــ  الضـــوء تســليط املهــم ومــن
كمــا إن   .و63ملالعديــدين داخــل افــراد املؤسســة العســنرية لوفــا  الرئيســ  الســب  هــو اإليــدز أن إىل اإلشــار 

العملياتيـة بـن القـوات املسـلحة يف أفريقيـا:  يف النفـاء  و68ملعل  أربعة جوانـ ه جل املعدالت املرتفعة تؤثر 
 تعــويامــن أجــل ولــد احلاجــة إىل تــوفري مــوارد إضــافية لتجنيــد وتــدري  اجلنــود ي إن إنتشــار الفــريوسأوال، 

جــرّاء وت يف املســتقبل القريــ  املــ الــ ين يتوقــ  هلــملقــوا حــتفهم أو  أو الــ ين أولئــك الــ ين أصــيبوا ابملــر 
الرعايـة هناك حاجة إىل مـوارد إضـافية أيضـا لتـوفري وابلتايل ففريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز. ب اإلصابة

  نيــا، انتشــار فــريوس نقــ  املناعــة البشــرية/اإليدز يــؤثر علــ  الصــحية للجنــود الــ ين يعــانون مــن املــر .
يؤدي ارتفاع معدالت انتشار فريوس نق  املناعة البشرية يف هناية املطـا  إذ  .التجنيد يف القرارات اهلامة

                                                        
43- Elbe, S. "HIV/AIDS and the Changing Landscape of War in Africa". International 

Security, Vol. 27, No. 2, Fall 2002. p.163. http://tinyurl.com/zwtsl8f  
44- Paul Kirk, “Sixty Percent of Army May Be HIV Positive Reports”. The Daily Mail and 

Guardian, March, 2000. p12. http://tinyurl.com/jy6e99t  
45- Elbe, S. 2002. Op cit. pp163-164.  
46- Lyne Mikangou, “AIDS the Number One Cause of Death in the Army.” Interpress Service, 

January 10, 2000. http://tinyurl.com/z4s4hlr  
47- Singer.P.W. “AIDS and International Security”. Survival Global Politics and Strategy, Volume 

44, 2002 - Issue 1. p.9. http://tinyurl.com/zw4tqbv  
48- Elbe, S. 2002. Op cit. pp165-166.  

http://tinyurl.com/zwtsl8f
http://tinyurl.com/jy6e99t
http://tinyurl.com/z4s4hlr
http://tinyurl.com/zw4tqbv
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بـن  وكـ لك يـؤثر مبسـتوى الوفيـاتين اجلـدد، اجملند املرسو  إلستقبا التجنيد املتاث  حجمإىل اُنفا  يف 
عاليـة مـن الت صـ  الدرجـة ال ذوي فقـدان املـوظفن يـؤدي أيضـا إىلعل  يف سلسلة األوامر، و األضباط ال

  ل ــــا، وجــــود فــــريوس نقــــ  املناعــــة ال مينــــن االستعاضــــة عنهــــا بســــهولة أو بســــرعة. ممــــنواملــــدربن فنيــــا 
التغيـ  عـن يـؤدي إىل ارتفـاع نسـبة فقـد  بواجبـامم. اجلنود علـ  القيـا عي  قدر  يالبشرية/اإليدز مينن أن 

أعباء أثقل ح  يتم الع ور عل   واتحمليجي  أن  االصحاء، إذنود لدى اجل واُنفا  الروث املعنوية العمل
ومثـة عامـل آخـر هـو التـاثري العـاطف  علـ   لقوا حتفهم ابلفعـل. ممن بدائل ألولئك ال ين يعانون املر  أو

وهو ما قد يعيـ  قـدرمم علـ  القيـا  مبهـامهم علـ   بشنل أليم.مشاهد  رفاقهم ميوتون ببطء،  عنداجلنود 
فـــريوس نقـــ  املناعـــة البشـــرية/اإليدز حتـــدات سياســـية وقانونيـــة جديـــد   ورلـــ  كمـــا  رابعـــا،. أفـــا وجـــ 
يفيـــة التعامــل مـــ  مــن حيــ  كيفيـــة التعامــل مــ  هـــ جل املســالة يف صــفوف ، وك العســـنرية-املدنيــة للعالقــات

يف العـا   ت املؤسسـة العسـنرية يف  مبيـاعلـ  سـبيل امل ـا ، خسـر فاألش اص ال ين يعيشـون مـ  فـريوس. 
فـريوس نقـ  املناعـة البشــرية ب املصــابنسـتبعاد األشـ اص إلدعـوى قضـائية مطولـة تشــمل قرارهـا  1111

 دستوري. غريقرار اجليش  يف أن وجدت احملنمة وذلك، بعد أن من القوات املسلحة.
 يف السياسـي  االستقرار على البشرية املناعة نقص املطلب الثاني: األثر السلبي لفريوس

 الدولة
 هل ا الضار  ابآل ر املهتمة اإليدز/البشرية املناعة نق  فريوس حو  النتاابت من لقد كفرست العديد

مــدى  أي إىل األحيــان بعــا اإلتــا  يف مــ  احلــرب، علــ  املتفاقمــة واآل ر الوطنيــة اجليــو  علــ  الــوابء
ـــــرت نظـــــم ـــــا احلنـــــم يف أتث ـــــد. و69ملجـــــراء انتشـــــار هـــــ ا الفـــــريوس أفريقي ـــــل وق ـــــريوس أن قي  املناعـــــة نقـــــ  ف

ـــة مؤسســـات علـــ  أكـــرب ضـــغوطا وضـــ  قـــد اإليـــدز/البشـــرية  آ رجل كمـــا ان أصـــال، الضـــعيفة املرك يـــة الدول
ضعفة

ف
 .و51ملالفاشلة الدو  ل حندار اىل مرحلةيف دف  العديد من دو  افريقيا  ساتت امل

التســب  يف إجيــاد أزمــات إداريــة واقتصــادية  طريــ  عــن األفارقــة حنــم يقــو  أنظمــة إن الفــايروس قــد
 وضــــغوط الـــــرأي العـــــا . فعـــــ  الصــــعيد اإلداري، تفعـــــد األعـــــداد النبـــــري  للوفيــــات بـــــن صـــــفو  املـــــوظفن

 هامـا تواجهـ  أنظمـة حنـم األفارقـة. ويف هـ ا السـياع،الفعالـة مديـدا  احلنـم مؤسسـات إلدار  األساسين
 واملهـارات السياسـية القويـة ذو اخلـرب  احلنـوم  املوظـف  ن وا " اإلقتصادي "ألينس ديأكد املستشار 

 املناعـــــة نقـــــ  فــــريوس لتعمـــــل أجهـــــ   الدولــــة بشـــــنل كفـــــوء. وهنــــ ا، فقـــــد تســـــب  املفتــــاث هـــــو املهنيــــة
 ذلـك، علـ  وعـالو  .الصـفات الـ ين يتمتعـون بتلـك املـوظفن بـن  كبـري  خسـائر إبحداو اإليدز/البشرية

وهـو مـا أضـعف بشـنل مت ايـد   مبعنـوات ابقـ  املـوظفن احلقت الضرر البشرية املوارد يف اخلسار  ه جل فإن
 احلامسة النقطة ولنن القطاعات، من العديد يف وتتنرر ه جل الظاهر  .و52ملالوطنية املؤسسات تلك كفاء 

                                                        
49- Alex De Waal. “How will HIV/AIDS transform African Governance?”. African Affairs, 102, 

2003: p.2. http://tinyurl.com/z6omdt7. 
50- Singer P.W. 2002. Op cit. p.11. 
51- Alex De Waal. 2003. Op cit. p.12. 

http://tinyurl.com/z6omdt7
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 استبداهلم يتم ال ممن اجملتم ، يف املنتجن األعضاء أك ر ايا  ان يردي إىل مييل أفريقيا يف الفريوس أن ه 
 .و51ملاملدنية اخلدمة وابق  قطاعات الصحة واملوظفن يف جما  املدرسن م ل بسهولة

أوســـاط إن إنتشـــار وابء فـــريوس نقـــ  املناعـــة البشـــرية/اإليدز بـــن أمـــا علـــ  الصـــعيد اإلقتصـــادي، فـــ
لـف تـداعيات اقتصـادية  -يف سن اإلجناب-البالغن  يع   ن األثر الدميغرايف هل جل اإلصاابت والوفيـات رف
عدوى فـريوس نقـ  املناعـة البشـرية ذات وقـ   دتعإذ . ، ذات صلة مهمة ابإلستقرار داخل الدولةمباشر 
تقـر إىل البنيـة التحتيـة الالزمـة لتقـدغ الدو  األقل منوا من الناحية االقتصادية، حيـ  الدولـة تف لدىأعظم 

الرعاية أو الدعم لألفراد العاج ين أو عائالمم. وابإلضافة إىل ذلك، فـإن العـدوى تصـي  الفئـات العمريـة 
املرجح هلا أن تنون نشطة اقتصادا. فقد لوحظ وجود إرتباط بن إنتشار فريوس اإليدز والوفيات النامجة 

ويـنجم عـن ذلـك اُنفـا   هملعما  املهر  السيما أولئـك الـ ين يصـع  تـدريبعن  وبن الطبقة الوسط  وا
اإلسـتقرار  يـؤثر علـ يف القدر  اإلنتاجية ابإلضافة إىل زاد  الطلـ  علـ  الـدعم والرعايـة الصـحية وهـو مـا 

 .النظا  السياس  خلدا
 قضــية مــ  عامــلالت بشــان شــعي علــ  السياســين ســ ط نشــا وأخــريا، وفيمــا يتعلــ  ابلــرأي العــا ، فقــد

 ومبــا ان .للدولــة السياســ  االســتقرار يهــدد وهــو مــا اإلفارقــة، حنومــات إنتشــار الفــريوس تواجههــا معظــم
 عــد  ابن منشــا و57مل"منلنــ " ويشــري قــد ترتاجــ  أك ــر، احلنومــة يف فــإن ال قــة املرك يــة ضــعيفة، املؤسســات

 لالنقــــالابت فرصــــا الوضــــ  ان يتــــيح هلــــ ا ومينــــن .اخلارجيــــة املســــاعدات علــــ  االعتمــــاد يعــــود اىل الرضــــا
 مبـلء احلرب ألمراء املوارد، ويسمح عل  السيطر  لتامن والعرقية السياسية الصراعات من وغريها وال ورات

 اإليـدز/البشـرية املناعـة نقـ  فريوس  ن إن ما تقد  ي بت. و56ملاملناط  بعا عل  والسيطر  السلطة فراغ
االســـتقرار  كبـــريا علـــ  مديـــدا اعتبـــارجل مينـــن وابلتـــايل دوال فاشـــلة،أفريقيـــا  جعـــل دو  يف يســـاهم أن مينـــن

  السياس  يف الدولة.
 األفريقية   يف املجتمعات على الخصائص الديموغرافية اإليدز املطلب الثالث: أثر فريوس

أيضــا ظــالال قا ــة علــ  اخلصــائ  الدميوغرافيــة وهــو مــا  اإليــدز/البشــرية املناعــة نقــ  لقــد تــرك فــريوس
الفــريوس   ــ ا املصــابن األشــ اص وصــم يــتم علــ  اجملتمعــات األفريقيــة. إذ خطــرا الحقــا يشــنل أن مينــن
وهو ما يفعّرضهم للضعف أك ر. ابلعار،

 و55مل
 يف سـال  منـو أو  لاليـدز نتيجـة املرتفـ  الوفيـات معد  يسب  أن املتوق  من الدميوغرافية الناحية من
 أفريقيـا جنـوب سـنان أن اىل التقـديرات تشـري 1117 عـا  من بدءاً  اذ األفريقية، الدو  يف السنان عدد

 بــ اد  يتمتعــوا مــن أن بــد  ابأللــف، ثالثــة اىل واحــد بــن مــا مبعــد  ابلتنــاق  بــدأوا وبوتســوا  وزميبــابوي
                                                        

52- Singer P.W. 2002. Op cit. p.11. 
53- McInnes, C. “HIV/AIDS and security”. International Affairs, Vol. 82, No. 2. (2006) p.317. 

http://tinyurl.com/zmb7p6u  
54- Singer; Op, 2002; p.12. 
55- Ostergard, R. L. Jr. “Politics in the hot zone: AIDS and national security in Africa”. Third 

World Quarterly, Vol. 23, No. 2. 2002. p.341. http://tinyurl.com/j29kp66  

http://tinyurl.com/zmb7p6u
http://tinyurl.com/j29kp66
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 التنـاق  هـ ا يف اخلطـري والشـ ء. بلـداهنم يف موجـوداً  االيـدز ينـن م لـو ابملائة ثالثة اىل واحد بن طبيعية
 علـــ  واالنفـــاع العـــائالت دخـــل عـــن واملســـؤولة العاملـــة الوســـط  العمريـــة الطبقـــة يف حيـــدو أنـــ  الســـناين
 قاعدت  تنون ال ي السناين اهلر  فان وابلتايل. السن كبار وك لك األطفا ، الصغرى، العمرية الطبقات
 قـــائم مســتطيل شــنل اىل ســيتحو  العمــر، كبــار ورأســـ  تعيــل، الــي الطبقــة ومنتصــف  األطفــا ، العريضــة
 واملشـــنالت الفقـــر مـــن ي يـــد ســـو  ممـــا ورأســـ  قاعدتـــ  اعالـــة عـــن مســـؤولة فيـــ  الوســـط  الطبقـــة تنـــون

 و54مل.ذلك وغري االجتماعية
 اخلصــائ  الدميوغرافيــة مــا تســب  بــ  فــريوس اإليــدز وبشــنل مباشــر هــو آ رجل علــ  أك ــر إن مــن بــن

تـرتك ظالهلـا  األيتـا ، مـن جديـد  خلـ  طبقـة عـرب األمنية امل اطر من ت يد الي اجلديد  السنانية والرتكيبة
مليـون طفــل يتـيم وفقــا لتقريـر بــر م   25والسـيما مــ  وجـود حنــو  .األطفـا  اجملنــدين مشــنلة يف مضـاعفة

ــر فــريوس نقــ  املناعــة البشــرية/اإليدز  و53مل1124و للعــا  UNAIDESاألمــم املتحــد  املشــرتك مل فقــد وّف
جتنيــد األطفـا  بعـد أن تـركهم أيتامـا يواجهــون رفـا جمتمعـامم احملليـة هلــم، أرضـية مالئمـة تضـاعف ظـاهر  

 هــــؤالء يف جتنيــــد احلـــرب ألمــــراء فرصـــا الوضــــ  هـــ ا . وابلتـــايل، رلــــ شـــعورهم ابالنتمــــاءوابلتـــايل يتقــــو  
 ويقو  "سـينغر" واصـفا .العرق  العنف أتجي  وابلتايل امل ا ، سبيل عل  العرق  االستياء بسب  الضحاا

الضعيفة من السنان املتم لة ابألطفا  قائال "إن ه ا النـم اهلائـل مـن األطفـا  السـاخطن هـم ه جل الفئة 
 .و58ملبشنل خاص أك ر عرضة لالستغال  عرب جتنيدهم"

 الحكومة موظفي بني اإلداري الفساد يحفز على استشراء املطلب الرابع: إنتشار الفريوس
اإليــدز بشــنل كبــري. وفقــا واجهــة وابء التمويــل الــدويل واحمللــ  ملخــال  العقــود ال الثــة املاضــية تنــام  

 أمرينــ  دوالر مليــارات 21مــا يقــل قلــيال عــن  فقــد رفصــد "UNAIDS" لــرب م  األمــم املتحــد  املشــرتك
عــا  ال يف ضــعفا عــن املبلــ  امل صــ األربعــن  الــرقم أك ــر مبــا يقــارب هــ اويعــد . 1113الــو  هنايــة عــا  

وقــد مت إحــراز هــ جل الــ اد  يف التمويــل عــرب  .دوالر أمرينــ  فقــطمليــون  141قم كــان الــر   حيــ ، 2994
ويف الوقت . بر م  اإليدز العامل  التاب  للبنك الدويلإستحداو مبادرات وآليات  ويل جديد ، وك لك 
س فــريو  يف ســبيل مواجهــةاحمللــ   هــاارتفــ  إنفاق كــان قــد  نفســ ، فــإن البلــدان املن فضــة واملتوســطة الــدخل

 ملواجهـــة األمــوا  املتاحــة يفالــ اد  اهلائلــة  وابلتــايل فقــد جلبــت هــ جل. أيضــا نقــ  املناعــة البشــرية/اإليدز
نيفية ضمان أن يتم است دا  التمويل ب   لتفريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز معها حتدات جديد ، 

 .و59ملقد وفرت أيضا فرصا متعدد  للفسادفبفعالية وكفاء . 

                                                        
ـــــــــــــدز". العـــــــــــــدد  صـــــــــــــحيفة -54 ـــــــــــــا األخـــــــــــــرى مـــــــــــــ  اإلي ـــــــــــــاير  5، 8679الشـــــــــــــرع األوســـــــــــــط. "حـــــــــــــرب أفريقي . 1111ين

http://tinyurl.com/gt8nhqw  
57- UNAIDS. 2016. Op cit. p3. 
58- Singer P.W. 2002. Op cit. p16.  
59- Unit 9: Corruption and HIV/AIDS. “PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS 

FOR PARLIAMENTARIANS & PARLIAMENTARY STAFF.” P.1. http://tinyurl.com/zbcq6mo  

http://tinyurl.com/gt8nhqw
http://tinyurl.com/gt8nhqw
http://tinyurl.com/zbcq6mo
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علـ   فـريوس اإليـدز ابإلنفاع يف سبيل مواجهة يف ما يتعل  لوحظ وجود عمليات فساد وهن ا، فقد
 مــــن عمليــــات مبهمــــة علــــ  ملتغــــرار مــــا مينــــن مالحظتــــ  يف القطــــاع الصــــح  بشــــنل عــــا ، والــــي تشــــ
غري الرمسية لل دمات الي  املطلوبة املشرتات، واختالس األموا  امل صصة ل نفاع الصح ، واملدفوعات

 .و41ملمن املفرت  أن يتم تسليمها جما  وغريها
الصـحة إىل أك ـر مـن الضـعف يف السـنوات  اتمي انيـإرتفـاع نبـري ، و الم  مساتات التمويـل الـدويل و 

 علـ  سـبيل امل ـا  األخري  يف ك ري من البلدان الناميـة ملواجهـة وابء فـريوس نقـ  املناعـة البشـرية / اإليـدز.
أثيوبيــا، كينيــا،  كــل مــن  يف عــد  أضــعا  فــريوس نقــ  املناعــة البشــريةنافحــة قــد زاد التمويــل اخلــارج  ملف

 األعـوا  ٪ بـن498إىل ٪ 81 ، وأرتفـ  مـنليسوتو، مـالوي وموزمبيـ  وسـوازيالند وتن انيـا وأوغنـدا وزامبيـا
الصـحة مـن أجـل شـراء  اسـة لـ اد  األمـوا  لقطـاعاملاجـة . ولنن، وابلـرغم مـن وجـود احل1111-1116
أدى  وطنيـة إلدار  هـ جل األمـوا  بشـنل مناسـ النظم الـ إاّل أن هشاشـةورف  مسـتوى االسـتجابة،  األدوية
الــنظم الصــحية اهلشــة  ذاتيف البلــدان  ،علــ  ســبيل امل ــا فعلــ  حنــو رديء،  توظيــف هــ ا التمويــل  ــا اىل

ملراقبـــة، وحيـــ  القـــدر  علـــ  توجيـــ  هـــ جل حيـــ  هنـــاك نقـــ  يف الرصـــد واوالضـــعيفة املمارســـات الشـــرائية، 
غـري  بطـرعامل يد من التمويل  يف إنفاعملسؤولن الفاسدين ا العديد مننن  األموا  بشنل فعا   دود، 

ومن ح، فقد وّفر فـريوس  .و42ملتربع  ا لتحقي  مناس  ش صيةال مت بي  املستل مات اليعرب أو  مالئمة
 اإليدز مناف  جديد  لتهديد األمن القوم  للعديد من دو  أفريقيا عرب تع ي  شبنات الفساد فيها.

 الخاتمة

ألمــن يف مجيــ  أحنــاء قطــاع ااألوبئــة  هــددت مــن خالهلــا اترريــا كانــت هنــاك العديــد مــن احلــاالت الــي
تفشــ  مــر  الســـارس  وفــرالســنوات األخــري ،  نــن، يفول احمللــ . قــوم  أوالعــام، ســواء علــ  املســتوى ال

حـو  حجـم  يـةالصـحية واألمن والقطاعـاتلـدو  ا ا مهما لنـل مـنحت ير  H1N1وإنفلون ا الطيور وفريوس 
 أمرا ال مفر من . العديد  ن نارث  يف املستقبل، والي يعتقد الوأتثري األوبئة 

 ســباباأل كاحــد أكــرباملناعــة البشــرية/اإليدز  علــ  مــدى العقــود ال الثــة املاضــية، بــرز فــريوس نقــ  و 
حيـا  وسـبل  إمنـاطظهـر أتثـري هـ ا املـر  فقـط يف ي وم لموت واملعا   عل  ه ا النوكـ .ل املنفرد  املؤدية

  لـت عل  مدى العقد املاض و  جمتمعات  كملها أيضا. وإمنا خال معيشة املالين من األفراد وأسرهم، 
 ا وقـد نوقشـتواسـع إهتمامـافـريوس نقـ  املناعـة البشـرية/اإليدز  انتشـار نع النامجة ات األجتماعيةتاثري ال

الـي رافقـت "أمننـة" القضـاا الصـحية، ابتـت  يف ضوء ه جل التطوراتو  والدويل. القوم األمن  ضمن إطار
ة وغــري قــرتث تــدابري عســنريتو  يــةلغــة أمنبة يقضــاا الصــحال عــن تعــرب اليــو احلنومــات يف مجيــ  أحنــاء العــام 

تفشــ   النامجــة عـنجموعـة واســعة مـن اآل ر األمنيـة مب وتعــرت  ،األمـرا  الوابئيـةمواجهــة عاديـة يف حـا  
 القـــائم علـــ يف ظـــل هـــ جل البيئـــة األمنيـــة اجلديـــد ، الـــي شـــنلها العـــام املعـــوم األوبئـــة واألمـــرا  املعديـــة. و 

                                                        
60- Ibid. p3.  
61- Ibid. p4.  
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ابت مـن ن األفراد يف مجي  أحنـاء العـام، ب واملتداخلة اقتصادات وجمتمعات تعتمد عل  التفاعالت املعقد 
 الصحة واألمن. قضاا تطوير طرع جديد  مينن من خالهلا معاجلة الضروري

كبري  مديدا غري تقليدي يفعدّ  اإليدز/البشرية املناعة نق  فريوس أن عل  التاكيد تربز ضرور  وهن ا،
 ابن وجـد أسـباب، فقـد لعـد  اخلصـوص وذلـكاألمـن القـوم  لـدو  العـام واالفريقيـة منهـا علـ  وجـ   عل 

 بـن والسـيما صـفوف  يف كبـري  خسـائر يف التسـب  طريـ  عـن األفريقيـة اجليـو  إضـعا  يؤدي اىل اإليدز
بفعاليـة وكفـاء  عاليـة. كمـا  بواجبـامم قـدر  اجلنـود علـ  القيـا  الطويلة وإعاقة العسنرية اخلرب  ذوي األفراد

 العديــد يف السياســ  تســب  يف توجيــ  حتـدات اضــافية لالسـتقرار السـمراء القــار  وقـد ثبــت ابن اإليـدز يف
كمـا وقـد جتلـت آ ر الفـريوس وانعناسـاما أيضـا املؤسسـاتية.   القواعـد تقـويا خال  من القار  بلدان من

عيلــة ضــمن 
ف
علــ  اخلصــائ  الدميوغرافيــة للمجتمعــات األفريقيــة بشــنل يضــاعف األعبــاء علــ  الفئــات امل

األسرية ابإلضافة اىل تقـويا الشـعور ابإلنتمـاء لـدى املاليـن مـن األطفـا  بعـد ان تـركهم الفـريوس الرتاتبية 
ح وفّــر الفــريوس أرضــية مالئمــة أيتامــا يواجهــون رفــا اجملتمــ  هلــم وهــو مــا عــ ز ظــاهر  األطفــا  اجملنــدين. 

ســلبا علــ  ثقــة  لتنشــيط الفســاد وحتقيــ  املناســ  الش صــية مــن قبــل العديــد مــن املســؤولن مبــا أنعنــس
اليــاس ينمــو  الســنان يف حنومــامم يف كيفيــة التعــاط  مــ  هــ ا امللــف احليــوي وأاتث الفــرص للتمــرد مــادا 

 الـــدو  داخـــل االســـتقرار عـــد  ظـــرو  وابء اإليـــدز لقـــد خلـــ  وابلتـــايل، .الســـنان أوســـاط يف ويستشـــري
 .املتنوعة العرقيةواجلماعات  مؤسسات احلنم ضد هجمات لتنفي  املسلحة للجماعات مالئمة

 التوصيات: 

 ويف اخلتا ، جتدر اإلشار  اىل بعا التوصايت:
ـــن عـــرب أبـــر مســـت دمة ســـابقا، ســـواًء لـــدواع  طبيـــة أو غريهـــا   .2 عـــد  اإلشـــرتاك ابألبـــر أو ممارســـة احلق،

كصـــناعة الوشـــم وماشـــاب . حيـــ  ثبـــت  ن الفـــريوس قـــادر علـــ  البقـــاء يف األبـــر املصـــابة ملـــد  شـــهر  
 كامل.

فقــد أثبتـت الدراسـات  ن اإلتصــا   -غـري املشـروع أو احملمـ -تصـا  اجلنسـ  املنفلــت أي جتنـ  اإل .1
البشـرية/اإليدز  املناعة نق  فريوس ينتشر خالهلا الي شيوعا األك ر اجلنس  غري احملم  يفعد الطريقة

 .اىل حد بعيد
 تعرضـت لعـدوى قـد  هنـا وتعتقـد حامال، تصبح أن يف تفنر أو الي احلامل املرأ  وأخريا، جي  عل  .7

 تســــع  أن ينبغــــ  مضــــت، ســــنوات التعــــر  منــــ  حــــدو إذا وحــــ  البشــــرية، املناعــــة نقــــ  فــــريوس
 فـريوس ملنـ  انتقـا  عقـاقري علـ  احلصو  ميننهن إصابتهن حي  أن الاليت ت بت .واملشور  لالختبار
وقد وضعت منظمة االمم  .اإلرضاع كما ويفنصحن بعد  الرضي ، أو اجلنن إىل البشرية املناعة نق 

 1122و، أطــار عمــل اســرتاتيج  لألعــوا  مــن UNFPAاملتحــد  عــرب صــندوقها اخلــاص ابلســنان مل
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 بن البشري املناعة نق  اجلديد  بفريوس اإلصاابت عل  للقضاء العاملية لل طة ، دعماً 1125اىل 
 و41ملأمهامم. حيا  عل  واحلفاظ األطفا  الرض 

عـن املمارسـات اجلنسـية املنفلتـ  وغـري  --  للرسو  االعظم  مد وخري كال  ُنتم ب  هو حدي
 :و47ملاالخالقية ونتائجها النارثية املدمر  عل  حيا  البشر عموما واملسلمن خصوصا، إذ قا 

"ا معشر املسلمن اتقوا ال   فإن في  ست خصا ، ثـالو يف الـدنيا وثـالو يف االخـر ، فامـا الـي يف 
الوج  وقصر العمـر ودوا  الفقـر وأمـا الـي يف االخـر  فسـ ط ت تعـاىل وسـوء احلسـاب الدنيا ف هاب  اء 

 والع اب ابلنار". صدع رسو  ت.
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 تقوي  أداء العاملين ودوره في مكافحة الفساد اإلداري والمالي

Performance Evaluation of Staff and its role in 

combating the Administrative and financial corruption        
                           Asst. L. Yassin N. Kareem(1) . ياسين نور كريمم.م

 البحثملخص 

 مـــ  طـــرداً  تتناســـ  العـــراع يف واملـــايل اإلداري الفســـاد منافحـــة أن مؤداهـــا فرضـــية علـــ  البحـــ  قـــا 
 اإلداري للجهــاز املنونــة التنظيميــة الوحــدات يف العــاملن علــ  والعقــاب ال ــواب ملبــدأ املوضــوع  التطبيــ 
 هنـاك ينون أن يتطل  امل كور املبدأ تطبي  وأن، العموم  املوظف صفة عليهم تنطب  َمن وجلمي  للدولة
 مـدى اختبـار إىل وللوصـو . لـ لك احلاجـة عنـد اسـت نائية وحـاالت دوريـة بصـفة للعـاملن موضوع  تقييم
 وأسباب وصور مفهو  موضوع في  تناولنا األو  املبح ، مباح  ثالثة من تنظيم  مت فقد الفرضية صحة
، واملـــايل اإلداري الفســـاد وصـــور مفهـــو  لبيـــان األو  املطلـــ ، مطلبـــن خـــال  مـــن واملـــايل اإلداري الفســـاد
 موضــوع عرضــنا فقــد ال ــاين املبحــ  ويف. واملــايل اإلداري للفســاد احملتملــة األســباب لعــر  ال ــاين واملطلــ 
 املطلـــ  ويف، العـــاملن أداء تقـــوغ وأتيـــة مفهـــو  بيــان مت األو  املطلـــ  ففـــ  مبطلبـــن العـــاملن أداء تقــوغ
 موضـوع لعـر  ختصيصـ  مت فقـد ال الـ  املبحـ  أما، األداء لتقوغ األساسية االست دامات عرضنا ال اين

 بوظــائف املرتبطــة احملــاور مـن عــدد خــال  مـن واملــايل اإلداري الفســاد ملنافحـة األداء تقــوغ تقــارير توظيـف
 .العاملن شؤون إدار 

Abstract 
The research on the effect that the fight against financial and 

administrative corruption in Iraq is proportional to the objective application 
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of the principle of reward and punishment to the workers, consisting of the 

administrative system of the state and to all those qualify as a public official 

organizational units, and that the application of the said principle requires 

that there should be evaluation of the hypothesis objective to employees 

on a regular basis and exceptional cases when you need to. To get to test 

the validity of the hypothesis has been organized three sections, the first 

part, we dealt with the subject of the concept and the images and the 

reasons for the administrative and financial corruption through two 

demands, the first requirement to indicate the concept and photographs 

administrative and financial corruption, and the second requirement to 

display the potential administrative and financial corruption reasons. In the 

second part, we have offered the subject of evaluating the performance of 

employees two demands, in the first demand was the statement of the 

concept and the importance of evaluating the performance of employees, 

and in the second requirement our offer basic to evaluate the performance 

uses, while the third section has been allocated to view the hiring of 

performance evaluation reports to combat administrative and financial 

corruption through a number of themes related to the functions of 

personnel management. 

 المقدمة

ن النتـائ  الـي يتعلـ  بعضـها بتقـوغ سياسـات تقوغ اداء العاملن وظيفة مهمة جداً ملا يرتتـ  عليهـا مـ
ووظائف املؤسسة م ل االختبار والتعين والتدري  والتحفي  وغريها مما ر  املؤسسة من االمور، ويتعلـ  
بعـــا مـــن نتـــائ  تقـــوغ اداء العـــاملن ابملـــوظفن انفســـهم كالرتقيـــة والرتفيـــ  والنقـــل ومـــنح احلـــواف  االجيابيـــة 

و ايقــاع العقــوابت علــ  املتقاعســن واملهملــن، علــ  اعتبــار أن تقــوغ أداء العــاملن للمبــدعن واملتميــ ين ا
وظيفـــة االدار  يف جتميـــ  البيـــا ت واحلقـــائ  املتعلقـــة  داء كـــل فـــرد مـــن مـــوظف  املؤسســـة ملاجلهـــة االداريـــة 

قـدير مـدى  احلنومةو ملها  عمل  الوظيف  وسـلوك  مـ  ريسـائ  ومـ  مريوسـي  وزمالئـ  ومجهـور املؤسسـة، لت
كفاءت  الفنية والعلمية والسلوكية بصور  دورية أو يف حاالت ومواقـف  ـدد  تتطلـ  ذلـك. إن ا نـا هـ ا 
 اولــة جــاد  لبيــان مــا إذا كــان هنــاك عالقــة بــن التقــوغ الفعــا  ألداء العــاملن وجهــود منافحــة الفســاد 

جلهــاز اإلداري للدولــة، ابعتبــار أن اإلداري واملــايل علــ  مســتوى املؤسســة الواحــد  وعلــ  مســتوى عمــو  ا
الفســاد اإلداري واملــايل إن هــو إالّ أمنــاط ســلوكية ســيئة للعــاملن أو هــو الســلوك القــائم علــ  االحنــرا  عــن 
الواجبات الرمسية املرتبطة ابلوظيفـة العامـة مـن اجـل حتقيـ  منفعـة خاصـة، وأن تقـوغ أداء العـاملن هـو مـن 

عـن تلـك السـلوكيات املنحرفـة ومـن ح عالجهـا أو استئصـاهلا إن م ينـن  الوسائل املتاحة ل دار  للنشف
 العالج ممنناً.
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 -مشكلة البحث:
لقد استفحلت ظاهر  الفساد اإلداري واملايل يف العراع بشنل ملحوظ يف فرت  احلروب العب يـة للنظـا  

العـراع و انتشـار وفـر  احلصـار االقتصـادي علـ   2992-2991مروراً  حـداو  2981البائد يف عا  
ثقافة السرقة والرشو  والتالع  وإهدار املا  العا  واستمرارها وتوس  انتشارها بعد دخو  القوات األجنبية 

وحصو  عملية التغيري السياس  حي  انتشـر الفسـاد بشـنل كبـري علـ  مسـتوى الـوزارات  1117يف عا  
وعلي  فإن ه ا البح  يسع  ملعاجلة أحـد أهـم واملؤسسات احلنومية االخرى املدنية والعسنرية واألمنية، 

عوامل انتشار ه جل الظاهر  اخلطري  أال وهو العامل املتعل  ابنعدا  أو ضفعف تطبي  مبدأ ال واب والعقـاب 
 عل  العاملن ابالعتماد عل  التقوغ املوضوع  للعاملن.

  -فرضية البحث:
داري واملــايل يف العــراع تتناســ  طــرداً مــ  أن منافحــة الفســاد اإلمليقــو  البحــ  علــ  فرضــية مؤداهــا 

التطبيــ  املوضــوع  ملبــدأ ال ــواب والعقــاب علــ  العــاملن يف الوحــدات التنظيميــة املنونــة للجهــاز اإلداري 
للدولة وجلمي  َمن تنطب  عليهم صفة املوظف العموم ، وأن تطبي  املبدأ امل كور يتطل  أن ينون هنـاك 

 دورية وحاالت است نائية عند احلاجة ل لك. تقييم موضوع  للعاملن بصفة
 -تنظيم البحث:

للوصـو  إىل اختبــار مــدى صــحة الفرضــية الــي قــا  عليهــا البحــ  فقــد مت تنظيمــ  مــن ثالثــة مباحــ ، 
املبحـــ  األو  تناولنـــا فيـــ  موضـــوع مفهـــو  وصـــور وأســـباب الفســـاد اإلداري واملـــايل مـــن خـــال  مطلبـــن، 

ر الفساد اإلداري واملايل، واملطل  ال اين لعر  األسباب احملتملة للفسـاد املطل  األو  لبيان مفهو  وصو 
اإلداري واملايل. ويف املبح  ال اين فقد عرضنا موضوع تقـوغ أداء العـاملن مبطلبـن ففـ  املطلـ  األو  مت 

ـــــاين اســـــت دامات تقـــــوغ األداء ملاالســـــت  ـــــة تقـــــوغ أداء العـــــاملن، ويف املطلـــــ  ال  ـــــان مفهـــــو  وأتي دا  بي
، االست دامات اإلداريـةو، أمـا املبحـ  ال الـ  فقـد مت ختصيصـ  لعـر  التشجيع  االست دا اإلعالم ، 

 -موضوع توظيف تقارير تقوغ األداء ملنافحة الفساد اإلداري واملايل من خال  عدد من احملاور:
 لرتقية.احملور األو : دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير سياسات االختيار والتعين وا

 احملور ال اين: دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير التنظيم اإلداري عل  مستوى األفراد.
 احملور ال ال : دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير سياسات التدري  والتطوير.

 احملور الراب : دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير سياسات الروات  واألجور واحلواف .
لبح  بعر  لالستنتاجات والتوصيات الي نرى أهنـا تسـاهم يف تفعيـل دور تقـارير تقـوغ وقد ختمنا ا

األداء يف اجلهــود الراميــة ملنافحـــة الفســاد اإلداري واملـــايل علــ  مســـتوى املؤسســة الواحـــد  وعلــ  مســـتوى 
 اجلهاز اإلداري للدولة كنل.
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 المبحث األول: مفهوم الفساد اإلداري والمالي ونتائجه 

هر  الفســاد والفســاد اإلداري واملــايل ظــاهر  عامليــة شــديد  االنتشــار ذات جــ ور عميقــة أتخــ  ظــا دتعــ
ا من خطورمإبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل اتلفة يصع  التميي  بينها، وختتلف درجة انتشارها وشد  

ا  الباح ن يف اتلف جمتم  إىل آخر، ولقد حظيت ظاهر  الفساد اإلداري واملايل يف اآلونة األخري  ابهتم
االختصاصــات كاالقتصــاد واإلدار  والقــانون وعلــم السياســة وعلــم االجتمــاع، كــ لك مت تعريفــ  وفقــاً لرييــة 
القائمن عل  بعا املنظمات العاملية ح  أضحت ظاهر  ال يناد رلو جمتم  أو نظا  سياس  منها. يف 

ملـــايل واملوقـــف القـــانوين مـــن هـــ جل الظـــاهر  يف هـــ ا املبحـــ  نســـلط الضـــوء علـــ  مفهـــو  الفســـاد اإلداري وا
 املطل  األو  واآل ر السلبية الناجتة عنها يف املطل  ال اين.

 :املطلب األول ـ مفهوم الفساد االداري واملالي واملوقف القانوني من هذه الظاهرة
املـا  ظلمـا الفساد يف اللغة اسم مشت  من الفعل فسد، فسادا فسودا، ضد صلح والفساد يعـا اخـ  

. لقـد وردت مفـرد  الفسـاد  لفـاظ متعـدد  يف و1ملواملفسد  ضد املصلحة، وجاء أيضا أفسدجل ضد أصـلح 
و 28امســا م ــل فســاد، مفســدون، ومل و71و ســور  منهــا مل12و مخســن مــر  يف مل51القــران النــرغ وبعــدد مل

.. من قتل نفسا بغري نفس .كما يف قول  تعاىل  و7مل فعال م ل تفسدوا، يفسد، لتفسدن، أفسدوها...اخل
، وقولـ  و5ملظهـر الفسـاد يف الـرب والبحـروقولـ  تعـاىل  و6ملأو فساد يف األر  فنامنا قتل الناس مجيعا...

إمنا ج اء ال ين حياربون ت ورسول  ويسعون يف األر  فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقط  أيديهم تعاىل 
الصـــطالح  للفســاد فهنــاك عـــدد مــن التعــاريف الـــي وردت يف أمــا املفهــو  ا،و4ملوأرجلهــم مــن خـــال ..

 -من ذلك:ُنتار األدبيات والدراسات الي تتناو  الفساد ومنافحت  و 
تعريف منظمة الشـفافية العامليـة حيـ  عرفـت الفسـاد  نـ  ملإسـاء  اسـت دا  الوظيفـة العامـة  .2

 .و3ملللمنفعة والنس  اخلاصو
ابلتعــاون مـ  بـر م  اجملتمـ  العراقــ  ملالفسـاد هـو كـل ســلوك تعريـف منظمـة اإلغاثـة العراقيـة  .1

وذلك  ـد   –سواء املوروثة أو املوضوعة  –منحر  يشمل خروجا عل  القواعد القائمة 
 .و8ملحتقي  مصاحل خاصةو

تعريف البنك الـدويل ل نشـاء والتعمـري حيـ  يعـر  الفسـاد  نـ  ملاسـتعما  الوظيفـة العامـة  .7
 .و9ملللنس  الش ص و

                                                        
 . 995ص 1معجم القاموس احمليط / دار املعرفة بريوت لبنان ط –بن يعقوب الفريوز آابدي  جمد الدين -1
 .266ص – 2987النجف األشر  العراع  – 1أخطاء املنشئن ج -النرابس   مد جعفر -7
 .71آية  -سور  املائد  – القرآن النرغ -6
 .62آية  -سور  الرو  – القرآن النرغ -5
 .77آية  -سور  املائد  – القرآن النرغ -4
  .ا  متاث عل  الشبنة الدولية للمعلومات –الفساد اإلداري من منظور العوملة  – صبح  الصاحل -3
 .74ص  1114آب  –تدري  دليل ال –مقدمة يف منافحة الفساد  –العراقية  منظمة اإلغاثة -8
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الفساد  ن  جتاوز املوظف امل ت  يف الدولة حدود واجبات  ومن ح االفت  للقـوانن  يعر  .6
واألنظمة السارية أو املرعية بقصد حتقي  منفعة غري مشروعة ل  أو لغريجل م ل االستيالء عل  

. أو هـــ  و21ملاملـــا  العـــا ،أو األمـــالك اخلاصـــة يف الدولـــة مـــن أراضـــ  أو عقـــارات أو آليـــات
 تتم داخل جهاز إداري حنوم  واملسب  فعال إىل حر  ذلـك اجلهـاز عـن النشاطات الي

لصاحل أهدا  خاصـة سـواء كـان  ةهدف  الرمس  ال ي مي ل طلبات اجلمهور واملصلحة العام
 .و22ملذلك بصيغ  متجدد  أو ال و سلوب فردي أ  مجاع  منظم

مـــل يقــــو  بـــ  املوظــــف ذلـــك مينــــن القـــو  أن الفســـاد اإلداري هــــو كـــل عمـــل أو امتنــــاع عـــن ععلـــ  
احلنوم  أو املنلف خبدم  عام  ومبا يتعل  يهما، من خال  استغالهلما أو إساء  است دا  نفوذ الوظيفة 
مب الفة القوانن والتعليمات أو الت وير أو إتال  احملررات أو الرشو  أو االختالس أو جتاوز حدود الوظيفة 

هــة الــي يعمــل فيهــا املوظــف أو حتقيقــ  منفعــة ملصــلحت  أو أو الواســطة أو التوصــية أو اإلضــرار مبصــاحل اجل
ملصــلح  طــر  أخــر علــ  حســاب املصــلحة العامــة، أو اخــ  األمــوا  بــدون مقابــل وإحلــاع الضــرر  مــوا  
الدولة عمدا أو بسب  اإلتا  اجلسيم، أي أننا نرك  يف ا نا ه ا عل  أثر األداء الوظيف  علـ  تنـام  أو 

 د اإلداري واملايل يف أجه   الدولة امل تلفة.اضمحال  حاالت الفسا
 ضمنتاتلف دو  العام ومنها العراع  أما املوقف القانوين من ظاهر  الفساد اإلداري واملايل فإننا جند

و 13دساتريها وتشريعاما الن ري من النصوص اهلادفة للحد من ه جل الظاهر  ومن ذلك ما ورد يف املاد  مل
و أوجبـت 48/7راع الي نصت عل  الوض  اخلاص لألموا  العامة كما أن املـاد  ملمن دستور مجهورية الع

و املتضـــمنة الرقابـــة علـــ  الســـلطة التنفي يـــة 87أن مـــن شـــروط املرشـــح لريســـة اجلمهوريـــة الن اهـــة واملـــاد  مل
ومســـؤولية رئـــيس جملـــس الـــوزراء وجملـــس الـــوزراء أمـــا  جملـــس النـــواب مســـؤولية تضـــامنية وش صـــية واملـــاد  

،أمــا النظــا  القــانوين العراقــ  فقــد تضــمن الن ــري مــن و21ملو الــي أكــدت علــ  اســتقاللية هيئــة الن اهــة211مل
و 222القوانن الي جتر  الرشو  واالختالس واالفعا  املرتبطة  ا وه ا ما أشار الي  قـانون العقـوابت رقـم مل

 -يف العديد من املواد الي منها: و27ملاملعد  2949لسن  
املتعلقـة بقيــا  املـوظفن العمـومين أو املنلفــن خبدمـة عامـة ابلتوســط  176و 177املـادتن  .2

 لدى القضا  واصدار األحنا  غري احملقة نتيجة التوسط.

                                                                                                                                            
 –النجــف األشــر   –مــدخل فاعــل يف منظومــة الن اهــة ومنافحــة الفســاد اإلداري واملــايل يف العــراع  –شــحاثة  جــواد كــاظم -9
 21ص  ،1119العراع 

د شــاملة ملنافحــة الفســا حنو توعيــة،صعصــاع البــديري ـ الفســاد اإلداري مــن منظـور قــانوين، دليــل املوظــف الن يـ  د.إمساعيـل -21
جمموعة من البحوو واملقاالت واآلراء واملفاهيمو ـ مرك  عشتار للتـدري  الصـحف  ابلتعـاون مـ  بـر م  اجملتمـ  املـدين العراقـ  اإلداري مل

 .35ص 1113 ،قسم منافحة الفساد ،منطقة الوسط واجلنوب
الناميـة،دليل املوظـف الن يـ ،حنو توعيـة  عياد  مد عل  اب  ـ التنلفة االقتصـادية واالجتماعيـة للفسـاد احلنـوم  يف البلـدان -22

الفساد اإلداري ملجمموعة من البحوو واملقاالت واآلراء واملفاهيمو ـ مرك  عشتار للتدري  الصحف  ابلتعاون م  بر م   شاملة ملنافحة
  .67ص،1113 ،قسم منافحة الفساد ،اجملتم  املدين العراق  منطقة الوسط واجلنوب

 1115/ 21/ 72و بتاريخ 6121املنشور ابلوقائ  العراقية ابلعدد مل 1115مجهورية العراع لسنة  دستور -21
ــــانون العقــــوابت -27 ــــائ  العراقيــــة ابلعــــدد مل 2949و لســــن  222رقــــم مل ق /  21/  25و بتــــاريخ 2338املعــــد  املنشــــور يف الوق
2949. 
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املتعلقة بتمنن املوظفن املقبو  عليهم من اهلرب نتيجة اإلتا  أو  131و 132املادتن  .1
 التعمد.

تم الدولة أو خـتم إمضـاء رئـيس الدولـة أو اخلاصة بتقليد أو ت وير خ 134و  135املادتن  .7
خـــتم آو عالمـــة للدولـــة أو ألحـــد املـــوظفن أو توقعيـــ  أو ومســـات الـــ ه  والفضـــة وجـــرائم 

 استعماهلا
املتعلقــــة جبــــرائم يبــــل املــــوظفن أو املنلفــــن خبدمــــة عامــــة إىل  194و 197و  191املــــواد  .6

 تدوين أو إثبات واقعة غري صحيحة أو ابنتحا  اسم ش   آخر.
 املتعلقة بتعاط  الرشو . 726إىل  713املواد من  .5
 املتعلقة بتجاوز املوظفن حدود وظائفهم. 716إىل  711املواد  .4
 املتعلقة جبرائم االختالس. 712إىل  725املواد  .3

 ةقانونيـــ اً أورد نصوصـــ و26ملاملعـــد  2932و لســـن  17كمـــا أن قـــانون أصـــو  احملاكمـــات اجل ائيـــة رقـــم مل
املتهمـــن جلـــرائم الســـرقة واالخـــتالس أو الرشـــو  ســـواء كـــان يف دور التحقيـــ  أو  ومنهـــا عـــد  أطـــالع ســـراث

و ال ا  املوظف او املنلف خبدمة عامـة إخبـار السـلطات بوقـوع جرميـة 68احملاكمة ك لك تضمنت املاد  مل
وال مينن أغفا  دور هيئة االشـرا  القضـائ  االحتـادي كوهنـا جـ ء مـن تشـنيالت جملـس القضـاء االعلـ  

ودورجل املفرت  يف متابعة موضوع منافحة الفساد االداري واملايل،  1116و لسن  1  القانون رقم ملمبوج
و ال مت املوظـف التمسـك يف 5، 6يف املواد مل 2992و لسن  26وأن قانون انضباط موظف  الدولة رقم مل

افحــــة الفســــاد الن اهـــة واألمانــــة الوظيفيــــة، هـــ جل املبــــادي القانونيــــة يفـــرت  أن تنــــون هــــ  االســـاس يف من
والقضــاء علـــ  هـــ جل االفـــة طبقـــاً ل جـــراءات الـــي أوردمــا القـــوانن املـــ كور  مـــ  ضـــرور  ان يـــنها القضـــاء 
بسرعة االجناز للنظر يف القضاا املعروضة والتاكيد عل  صرامة التنفي  ودقة املعلومة الي تؤدي اىل صدور 

 القرارات القضائية.
 -:الفساد اإلداري واملالياملطلب الثاني ـ نتائج وآثار 

واح  احليا  السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة، ومينـن إمجـا  ن إن للفساد نتائ  منلفة عل  اتلف
 :و25ملعل  النحو التايلالسلبية أهم ه جل النتائ  

ســـرقتها أو  ضـــياع أمـــوا  الدولـــة الـــي مينـــن اســـتغالهلا يف إقامـــة املشـــاري  الـــي ختـــد  املـــواطنن بســـب  .2
رها علــ  مصـــاحل ش صــية أو عـــد  االهتمــا  بعنصـــر اجلــود  واملتانـــة ممــا يعـــ  القصــور يف تقـــدغ تبــ ي

تــــردي نوعيتهــــا وتفشــــ  الفســــاد وعــــد  العدالــــة يف توزيعهــــا علــــ  و اخلــــدمات وارتفــــاع كلفــــة انتاجهــــا 

                                                        
 /5/ 72و بتـاريخ 1116نشـور ابلوقـائ  العراقيـة ابلعـدد ملاملعـد  امل2932و لسـن  17قانون أصو  احملاكمات اجل ائية رقـم مل -26
2932. 
 القاض  رحيم حسن العنيل  ـ الفسـاد تعريفـ  وأسـباب  مل يد من التفاصيل عن النتائ  السلبية للفساد اإلداري واملايل راج : -25

  .ww,nazaha,iqوآ رجل ووسائل منافحت  ـ ا  منشور عل  موق  هيئة الن اهة 



 

  ومي أداء العاملني  د ره يف مكافحة الفساد اإلداري  املايلت

515 

املــواطنن، وهــو مــا ســيدف  إىل تنــام  حالــة عــد  الرضــا والتــ مر واالحتجــاج الســلم  وغــري الســلم  
 .تاثري عل  السلم االجتماع وال

لتايل فقدان الشـعور ابملواطنـة واالنتمـاء  واب ،ل قة يف النظا  السياس واضح لالفساد فقدان  عن ينت  .1
القائم عل  عالقة تعاقدية بن الفرد والدولة، إىل جان  هجر  العقو  والنفـاءات والـي تفقـد األمـل 

وهـ ا  ،يدفعها للبح  عن فرص عمل وجناث يف اخلـارجيف احلصو  عل  موق  يتالء  م  قدراما،مما 
اجتماعية أخرى فهو  اً كما أن للفساد اإلداري واملايل آ ر   .ل  أتثري عل  اقتصاد وتنمية اجملتم  عموماً 

إىل خل لة القيم األخالقية واىل اإلحباط وانتشار الالمباال  والسـلبية بـن أفـراد اجملتمـ ، وبـروز يؤدي 
 يف اآلراء وانتشار اجلرمية كرد فعل الهنيار القيم وعد  تنافؤ الفرص.التعص  والتطر  

يؤدي الفساد اإلداري واملـايل إىل عـد  املهنيـة وفقـدان قيمـة العمـل والتقبـل النفسـ  حلالـة التقصـري يف  .7
أداء الواجــ  الـــوظيف  والرقـــاي وتراجـــ  االهتمـــا  ابحلـــ  العـــا ، ممـــا يـــؤدي إىل شـــعور الغالبيـــة ابلظلـــم 

انتشـار الفقـر بسـب  هميش مما يؤدي إىل االحتقان االجتماع  وانتشار احلقد بن شرائح اجملتم  والت
 النساء واألطفا  والشباب.بن  وزاد  حجم اجملموعات املهمشة واملتضرر  وبشنل خاص

للفســـاد اإلداري آ ر ســـلبية عديـــد  علـــ  التنميـــة االقتصـــادية منهـــا الفشـــل يف جـــ ب االســـت مارات  .6
ية وك لك الفشل يف احلصو  عل  املساعدات األجنبية، وهروب ريوس األموا  احمللية، وهدر اخلارج

املــوارد بســب  تــداخل املصــاحل الش صــية ابملشــاري  التنمويــة العامــة، والنلفــة املاديــة النبــري  للفســاد 
 عل  اخل ينة العامة كنتيجة هلدر اإليرادات العامة، كنتيجة لسوء مسعة النظا  السياس .

أتثــري الفســاد علــ  النظــا  السياســ  برمتــ  ســواء مــن حيــ  شــرعيت  أو اســتقرارجل أو مسعتــ  ومــن ذلــك  .5
أتثريجل عل  مدى  ت  النظا  ابلدميقراطية وقدرت  عل  احرتا  حقوع املواطنن األساسـية ويف مقـدمتها 

ؤدي إىل أن تنـون احل  يف املساوا  وتنافؤ الفرص، كما حيد من شفافية النظا  وانفتاح ، كما أنـ  يـ
عمليـــة اختـــاذ القـــرارات ملحـــ  املصـــريية منهـــاو طبقـــا ملصـــاحل ش صـــية ودون مراعـــا  للمصـــاحل العامـــة، 
أضــف إىل ذلــك بــروز الصــراعات النبــري  إذا مــا تعارضــت املصــاحل بــن اجملموعــات والقــوى السياســية 

إىل مسعـة النظـا  السياسـ   امل تلفة، وعموماً فإن استفحا  ظاهر  الفساد اإلداري واملايل أمر مس ء
 ممــا قــد يــدف  تلــكلــ   يل والتقــ وعالقاتــ  اخلارجيــة خاصــة مــ  الــدو  الــي مينــن أن تقــد  الــدعم املــا

 بسياد  الدولة ملنح مساعداما. ماسةشروط  لفر الدو  
 تقارير التقوي  السنوية وأساسها القانوني واستخداماتها المبحث الثاني:

العاملن ملاملوظفن العمومينو من املصطلحات اإلدارية املتداولة يف حقل إدار  إن مصطلح تقوغ أداء 
العـــاملن أو إدار  اخلدمـــة املدنيـــة، ويعـــرب هـــ ا املصـــطلح عـــن وظيفـــة اإلدار  يف جتميـــ  البيـــا ت واحلقـــائ  

لوك  مــ  املتعلقــة  داء كــل فــرد مــن مــوظف  املؤسســة ملاجلهــة اإلداريــة احلنومــةو ملهــا  عملــ  الــوظيف  وســ
ريسائ  وم  مريوسي  وزمالئ  ومجهور املؤسسة، لتقدير مدى كفاءت  الفنية والعلميـة والسـلوكية خـال  فـرت  

لقد تنبهت الدو  امل تلفة إىل أتية التقوغ الدوري للعاملن يف  زمنية  دود  ملسنواً يف معظم األحيانو.
ات املتحد  األمرينية قد ابدرت ومن  عشرينيات مؤسسات ودوائر الدولة ومرافقها العامة، فنجد أن الوال
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القرن املاض  اىل إقرار نظا  تقوغ العاملن اخلاصة ب لك ألهنا وجدت إن ه ا النظا  حيق  أمرين مهمـن 
 -:و24ملتا
قيـــاس مـــدى فاعليـــة أداء اإلدار  للمهـــا  املنـــوط  ـــا مـــن حيـــ  إهنـــا وجـــدت خلدمـــة املـــواطن وإشـــباع  .2

 وحتقي  حالة االنضباط العا  يف اجملتم .حاجات  األساسية 
حتقيـــ  مبـــاد  العدالـــة يف التعامـــل مـــ  موظفيهـــا وجعـــل العامـــل الفصـــل يف التمييـــ  بيـــنهم هـــو عامـــل  .1

 اجلدار  واالستحقاع حس  األداء الوظيف  والسلوك  لنل منهم.
 مطلبــن نتنــاو  يف لــ ا ســنقد  يف هــ ا املبحــ  عرضــاً ملفهــو  تقــارير التقــوغ وأتيتهــا واســت داماما يف

 األو  منهما مفهو  تقارير التقوغ وأساسها القانوين ويف ال اين است دامات تقارير التقوغ.
 -املطلب األول ـ مفهوم تقارير التقويم السنوية واساسها القانوني:

ال ـاين نعر  يف ه ا املطل  موضوعن متعلقن بتقوغ األداء، األو  عن مفهو  تقارير تقوغ األداء، و 
 .األساس القانوين لتقارير تقوغ األداءعن 

  -:أ اًل: مف وم ت ارير ت ومي األداء
عل  الـرغم مـن تعـدد طـرع تقـوغ األداء للعـاملن يف املؤسسـات اخلدميـة والوحـدات اإلنتاجيـة اململوكـة 

ملالوظـائف العامـةو للدولة أو تلك العائد  اىل القطـاع اخلـاص، إاَل إن الطبيعـة اخلاصـة للوظـائف احلنوميـة 
ولنون املوظفن العمومين رضعون يف األعم األغل  لتشريعات وقواعد تنظيمية موحد  تتضمن من بن 
أمور أخرى األسس العامة لتقوميهم، جعلت من موضوع تقـوغ العـاملن ملاملـوظفن العمـومينو ينحـ  حنـو 

 .األخ  ابلطرع األك ر وضوحاً يف التقوغ واألسهل يف التطبي 
إن طريقة التقوغ عرب تقارير التقوغ الدورية ه  الطريقة األك ر شيوعاً يف وحدات اإلدار  العامة ومينن 
حتديــد مفهــو  تقــارير التقــوغ علــ  أهنــا ملتلــك التقــارير الــي يرفعهــا الريســاء املباشــرون عــن مريوســيهم وفــ  

ـــوظيف  وبعـــا جوانـــ  الســـلوك منـــاذج وســـياقات  ـــدد  مســـبقاً واملتضـــمنة حملـــاور  ـــدد  ختـــ  األدا ء ال
التنظيم  والش ص  للمريوس خال  فرت  زمنية منتهية، وينون التقـدير لنـل  ـور مـن احملـاور أمـا بصـيغة 

م ـل ممتـاز وجيـد جيـداً أو جيـد أو –درجات رقمية  ـدد  أو تقـدير موضـوع  منـون مـن مراتـ  متعـدد  
  أن تــتم بعــد ذلــك مصــادقة الريســاء األعلــ  أو غــري ذلــك مــن مراتــ  التقــوغ، علــ -متوســط أو مقبــو  

 و23ملوحس  الصالحيات امل ولة وحس  املستوى التنظيم  للموظف املراد تقومي و

                                                        
 القـاهر  –تقـدير كفايـة العـاملن ابخلدمـة املدنيـة يف علـم اإلدار  العامـة والقـانون اإلداري، عـام النتـ  –ع عبد الرب د. فارو  -24
 .5 ص 2997
 إدار  شـــؤون املـــوظفن –التعريـــف مـــن إعـــداد الباحـــ ، ومل يـــد مـــن التفاصـــيل مينـــن مراجعـــة كـــل مـــن: د. عـــامر النبيســـ   -23

 –وكــ لك رضــا عبــد الــرزاع وهيــ  وآخــرون  ،268ـــ 263ص 2981دار النتــ  جامعــة بغــداد  – 2ط –والعــاملن ابخلدمــة املدنيــة 
تقوغ جـود  األداء –، وك لك سوسن شاكر جميد 236ـ 237ص  2983وزار  التعليم العايل والبح  العلم  / بغداد  -إدار  األفراد 

ادار  املــــوارد  ،و د. ايبـــد مــــاهر ،ومـــا بعــــدها 8ص  1122عمــــان / األردن –دار صـــفاء للنشــــر والتوزيـــ   -يف املؤسســـات التعليميــــة 
 .618، ص 1113 ،اسنندرية ،الدار اجلامعية ،البشرية
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إن حتديــد مفهــو  تقريــر تقــوغ العــاملن يتطلــ  أن نبــن أهــم  تــوات التقريــر والــ ي يتنــون مــن عــد  
تقوميــ  كاالســم والعنــوان الــوظيف   أجــ اء، حيــ  يتضــمن اجلــ ء األو  بيــا ت ش صــية عــن املوظــف املــراد

واملؤهــل العلمــ  ومــا حصــل عليــ  خــال  الســنة مــن التشــنرات ومــا فــر  عليــ  مــن العقــوابت والــدورات 
 و ما إىل ذلك من البيا ت و املعلومات. التدريبية والتطويرية،

ل  ــور مــن أمــا اجلــ ء ال ــاين فيتضــمن احملــاور الــي يــراد وضــ  تقــوغ املوظــف علــ  أساســها، ويقابــل كــ
احملاور تقوغ إما ابلدرجات الرقمية اىل سقف أعل  ن واًل اىل أدىن درجة أو حـ  اىل الصـفر، أو أن يقابـل  
كل  ور مـن احملـاور تقـوغ موضـوع  منـون مـن عـد  مراتـ  ليـتم مـنح املوظـف إحـدى هـ جل املراتـ  م ـل 

لرئيس اإلداري املباشر والي جي  ملممتاز، جيد جداً....ضعيفو، يف حن يتضمن ج يجل ال ال  توصيات ا
أن ننون ترمجة أمينة لوض  املوظف و بعة من ملف خدمت ، وبعنس ذلك فإن رقابـة القضـاء علـ  هـ جل 

 الوقائ  تنون كفيلة برد احليف أو إلغاء قرار التقوغ إن أضر ابملوظف.
ا جنـد يف العـراع مـ اًل عـدداً هناك العديد من النمـاذج لتقـارير التقـوغ الدوريـة يف اتلـف الـدو ، بـل إننـ

مــن منــاذج التقــارير اســ  الــوزارات واإلدارات احلنوميــة األخــرى وطبيعــة نشــاطها ومــا هــو مطلــوب مــن 
موظفيهــا ممـــا رلـــ  جمـــااًل للتنــوع يف احملـــاور امل تلفـــة اخلاضـــعة للتقـــوغ بــل وحـــ  املعلومـــات األساســـية عـــن 

 توصيات الي يضعها املسؤو  املباشر و املسؤو  األعل .املوظف الواج  أن يتضمنها التقرير، و اور ال
  -:و28ملإن انتفاع املؤسسة من تقارير تقوغ األداء ميفنن إمجاهلا ابآليت

توظيـــف البيـــا ت املتجمعـــة عـــن االداء يف قيـــا  املنظمـــة إبعـــاد  النظـــر يف أنظمـــة الرواتـــ  و احلـــواف   .2
 العاملن.واسالي  حتسن الرضا والدافعية للعمل لدى 

توظيـــف البيــــا ت املتجمعــــة عـــن االداء يف قيــــا  املنظمــــة إبعــــاد  النظـــر يف اختيــــار االفــــراد والعــــاملن  .1
 ناس  م  مؤهالمم وتوزي  العمل عليهم.تاملناسبن ومبا ي

توظيـــف البيـــا ت املتجمعـــة عـــن االداء يف قيـــا  املنظمـــة إبعـــاد  النظـــر يف الـــربام  التدريبيـــة لتحســـن  .7
 ولية.ؤ داء من قبل االفراد وح هم عل  تطوير االداء ال ايت واالحساس ابملسمستوات اال

ــــا  املنظمــــة بتحديــــد جوانــــ  الضــــعف والقــــو  يف اداء  .6 توظيــــف البيــــا ت املتجمعــــة عــــن االداء يف قي
 املوظفن.

 -:اث يًا: األساس ال ا وين لر ارير ت ومي األداء
إن األساس القانوين لتقارير األداء يف العراع تظهر من خال  العديد من النصوص القانونية والالئحية 

زمنيـة  مـددالي تن  صراحة أو ضـمناً علـ  وجـوب قيـا  اإلدار  بوضـ  تقـوغ دوري ملوظفيهـا وتقـدميها يف 
 ومن ذلك: ،و29مل دد  وألغرا  أو است دامات متعدد  

                                                        
 ، وكـ لك: د. ايبـد296ــ 292، ص2994د.عمر وصف  عقيل ، ادار  القو  العاملة، دار زهران للنشر والتوزي ، عمان،  -28

 .621 - 622ص ،ملمرج  ساب و ،ماهر
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و علـ  2املعـد  الـي نصـت يف الفقـر  مل 2941لسـنة  16اخلدمـة املدنيـة رقـم و من قانون 26املاد  مل .2
ان ينــون املوظــف عنــد او  تعيينــ  حتــت التجربــة ملــد  ســنة واحــد  خدمــة فعليــة، ووجــوب ت بيتــ  يف 

وإال فتمــدد مــد  التجربــة ســتة اشــهر اخــرى، كمــا مينــن ان يــتم االســتغناء  كفاءتــ درجتــ  اذا أتكــدت  
لدائرت  ان  ال يصلح للعمل املعن في . ان مضمون النصوص اعالجل تد  داللـة  عن املوظف اذا أتكد

واضحة عل  وجوب ان يتم تقوغ للموظف يف هناية السنة االوىل للعمل الوظيف  ملسنة التجربةو وان 
ممـا يسـتدع   ديـد فـرت   ةالتقوغ مينـن ان تنـون نتيجتـ  اجيابيـة ممـا يسـتدع  ت بيـت املوظـف او سـلبي

 بة او ح  االستغناء عن املوظف.التجر 
املعد  الـي نصـت علـ  صـالحية الـوزير  2941لسنة  16و من قانون اخلدمة املدنية رقم 29املاد  مل .1

او من رولـ  لرتفيـ  املوظـف بشـرط تـوفر الدرجـة الشـاغر  وإكمالـ  املـد  املقـرر  للرتفيـ ، ابإلضـافة اىل 
وكفــاء  املوظــف علــ  اشــغا  الوظيفــة املــراد ترفيعــ  الشــرط االهــم ابلنســبة ملوضــوعنا وهــو ثبــوت قــدر  

اليها مبوج  توصـية مـن رئيسـ  املباشـر ومصـادقة الـرئيس االعلـ ، ان هـ ا هـو مـا اكـدت عليـ  املـاد  
الـــي تضـــمنت شـــروط ترفيـــ   1118و لســـنة 11 نيـــاًو مـــن قـــانون رواتـــ  مـــوظف  الدولـــة رقـــم مل-4مل

ىل وظيفة تق  يف الدرجة االعلـ  التاليـة لدرجتـ  مباشـر  املوظف أي انتقال  من الوظيفة الي يشغلها ا
 نياًو -4قد كان من بن تلك الشروط ما نصت علي  الفقر  ملدو من املاد  ملو  ضمن تدرج  الوظيف 

اذ نصت عل  ثبوت قدر  وكفاء  املوظف عل  اشـغا  الوظيفـة املـراد ترفيعـ  اليهـا بتوصـية مـن رئيسـ  
يتنرر وجوب التقوغ ووجوب اعداد تقرير ب لك مـن قبـل الـرئيس . و ل املباشر ومصادقة الرئيس االع

و مـن 2و مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة اذ نصـت الفقـر  مل11املباشر ومصـادقة الـرئيس االعلـ  يف املـاد  مل
املـــاد  اعـــالجل علـــ  ملينـــون املوظـــف املرفـــ  اىل وظيفـــة ختتلـــف واجبامـــا عـــن واجبـــات وظيفتـــ ، حتـــت 

اعتبــاراً مــن اتريــخ مباشــرت  وظيفتــ  املرفــ  اليهــا، وجيــ  اصــدار امــر ت بيتــ  يف  التجربــة ملــد  ســتة اشــهر
درجتــ  بعــد انتهائهــا اذا أتكــدت مقدرتــ  الوظيفيــة املرفــ  اليهــا، و إال فتمــدد جتربتــ  ملــد  ســتة اشــهر 

 اخرى.
دمة األخرى ملغري إلدار  يف إعداد و اعتماد تقارير التقوغ يتنرر يف قوانن اخلقيا  اإن اإلل ا  القانوين ل

لســنة  65و مــن قــانون اخلدمــة اخلارجيــة رقــم 25قــانون اخلدمــة املدنيــةو ونشــري هنــا إىل مــا ورد يف املــاد  مل
الــي نصــت علــ  وجــوب ت بيــت املوظــف املعــن ألو  مــر  يف وظــائف اخلدمــة اخلارجيــة ملالســلك  1118

الدبلوماس و أو املنقو  خدمات  إليها...، بعد مرور سنة كاملـة يقضـيها يف خدمـة فعليـة، بنـاءاً علـ  عـد  
  أي حصــول  علــ  شــروط أييت يف مقــدمتها شــرط حصــول  علــ  تقريــر النفــاء  الــ ي يقدمــ  رئــيس دائرتــ

                                                                                                                                            
 4املعـد ، وكـ لك املـاد  مل 2941و لسـنة 16و قانون اخلدمـة املدنيـة رقـم مل11، 29، 26مل يد من املعلومات راج  املواد مل -29

املعدلــة ابلتعليمــات رقـــم  2941لســـنة  24و إضــافة اىل التعليمــات رقــم 1118لســـنة  11 نيــاً مــن قــانون رواتـــ  مــوظف  الدولــة رقــم 
 .2932و لسنة 32مل
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التقيــيم االجيــاي مــن قبــل رئــيس دائرتــ  علــ  ضــوء أدائــ  الــوظيف  والســلوك  خــال  ســنة خدمــة فعليــة بعــد 
 .و11ملالتعين أو نقل اخلدمات من جهة أخرى إىل الوظيفة املعنونة من وظائف اخلدمة اخلارجية

اء ملكفــاء و يتضــمن توصــية ان املفهــو  مــن النصــوص القانونيــة اعــالجل هــو وجــوب تقــدغ تقريــر تقــوغ اد
الرئيس املباشر ومصادقة الرئيس االعل  قبل ترفي  ملترقيةو املوظـف اىل الوظيفـة االعلـ  مـن وظيفتـ  احلاليـة 

وقدرت  عل  اشـغا  الوظيفـة االعلـ ، ح بعـد ذلـك جيـ  اصـدار تقريـر تقـوغ آخـر بعـد  كفاءت لبيان مدى  
 صالحيت  للت بيت يف ه جل الدرجة الوظيفية. ستة اشهر من اشغال  الوظيفة االعل  لبيان مدى

 -:استخدامات تقارير التقويم السنويةـ  املطلب الثاني
ن تقـارير التقـوغ اخلاصــة  داء العـاملن وسـلوكهم الــوظيف  ليسـت غايــة بـ اما وإمنـا هــ  وسـيلة لبيــان إ

وابلتــايل هـو تقـوغ لــألداء التقـوغ املوضـوع  ألداء املـوظفن يف اتلــف االختصاصـات والـدرجات الوظيفيـة 
، ل ا فإن بيان است دامات تقارير التقوغ يع  بيان األغرا  الي حيققها تقوغ األداء و12ملالنل  للمؤسسة

خلدمــة اإلدار  العامــة مــن جهــة وخلدمــة العــاملن ملاملــوظفنو مــن جهــة أخــرى، وحيــ  ان تقــوغ األداء هــو 
لن ملاملوظفنو عل  أساس اجنازجل لألعما  أو الواجبات املوكلـة املقياس اهلاد  اىل تقوغ كل فرد من العام

، فإن اسـت دامات التقـوغ و11ملل  خال  مد  معينة وسلوك  م  ريسائ  ومريوسي  وزمالئ  ومجهور املؤسسة
 -مينن أن نفرزها كما يف أد جل:

 -ال االسرخدام اإلعممي:4
 نظــر وجهــة عــن املؤسســة يف املــوظفن تعريــف يف املــوظفن أداء تقــوغ لتقــارير االســت دا  هــ ا يتم ــل
 وســلوك  أدايجل كــان إذا فيمــا أمــرجل مــن بينــة علــ  مــنهم كــل لينــون ،وســلوكهم أدائهــم يف عــنهم املســؤولن

 ويتعـ ز  واملهـارات املعـار  مـن امل يـد اىل حيتـاج وهـل وسـلوك  أدائـ  منـط تغيري إىل ااجة هو وهل ،مرضياً 
 املقصـــود للموظـــف املباشـــر الـــرئيس مواجهـــة تـــتم أن أي ،والتقـــدير مقابلـــةمل يســـم  مـــا بتطبيـــ  الـــدور هـــ ا

 األداء يف الضـعف ونـواح  القـو  نـواح  لبيان مت ال ي التقوغ مبحاور امتعلق اً حوار  بينهما ليجري ابلتقوغ
 أداء يف االجيابيـــة النـــواح  بتع يـــ  تتم ـــل موضـــوعية غايـــة املقابلـــة هـــ جل مـــن الغايـــة تنـــون أن أو ،والســـلوك
 بنتــائ  املوظــف إعــال  إن علمــاً  ،ذلــك يف الســلبية النــواح  أو الضــعف نــواح  ومعاجلــة ،املوظــف وســلوك
 جهـة مـن  تيتـ  إشـعارجل حيـ  مـن املوظـف علـ  كبـري اجيـاي اثـر لـ  وتفصـيلية متعـدد   ـاور وعرب تقومي 
 السـلوك عناصـر وحتسـن األدائيـة قدراتـ  وتنميـة تطـوير مسـؤولية حتمـل وجـوب يف الواقـ  األمـر أما  ووضع 
 .و17ملاملؤسسة أهدا  حتقي  يف املساتة يف واجيابية فعالية أك ر ليصبح لدي  الوظيف 

                                                        
 .1118/  22/  23و بتاريخ 6193املنشور ابلوقائ  العراقية ابلعدد مل 1114لسنة  65رقم  ارجيةقانون اخلدمة اخل -11
 إدار  –، ومل يـد مـن التفاصـيل راجـ  د.علـ   مـد عبـد الوهـاب 259مرجـ  سـاب  ص  -رضا عبد الرزاع وهي  وآخرون  -12
 .733ـ  734، ص 2936القاهر   -منتبة عن مشس  -األفراد 

 .152، ص2931القاهر   -إدار  األفراد والعالقات اإلنسانية – مد عبيد  د.عاطف -11
 .24ـ25الرب ملمرج  ساب و، ص  د. فاروع عبد -17
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 -:(24)الرشجيعي ال االسرخدام1
 اخلدمـة من األوىل للسنة وخاصة اجلدد للموظفن ابلنسبة التقوغ لتقارير التشجيع  االست دا  يتم ل

 والــت ل  والسـلوك األداء يف واالجيابيــة القـو  نقــاط وتطـوير لــ اد  املشـج  احلــاف  خلـ  يفو التجربــة فـرت مل
 علـــ  امللقــا  املســؤوليات حتمـــل علــ  تشــجيع  اىل إضـــافة ،وســلوك  ئــ أدا يف والســـلبية الضــعف نقــاط مــن

 لتقـارير فـان املـوظفن لعمو  ابلنسبة أما يشغل . ال ي الوظيف  للموق  واالستحقاع اجلدار  واثبات عاتق 
 والســلوك ،األداء مبســتوى االرتقــاء علــ  مجــاع  وبشــنل حــدجل علــ  كــل املــوظفن تشــجي  يف اً دور  التقــوغ

 .الوظيف 
 -:(15)ال االسرخدامات اإلدارية3

 اإلداريــة النــواح  مــن العديــد يفو املــوظفنمل العــاملن أداء تقــوغ لتقــارير اإلداريــة االســت دامات تتم ــل
 وواجبــات عمــل جــوهر هــ  الــي الشــؤون مــن وغريهــا والتحفي يــة والتدريبيــة والرقابيــة والتنظيميــة الت طيطيــة

 -:اآليت االست دامات ه جل بن من وإن ،عا  بشنل املؤسسة وإدار  خاصة املوظفن شؤون إدار 
 مـن اإلدار  تـتمننو التجربـة فـرت  يف هـم ممنمل اجلدد للموظفن وخاصة األداء تقوغ تقارير خال  من -أ 

 مـــن ميننهـــا ممـــا ذلـــك عنـــس أو جيـــد  املـــوظفن اختيـــار يف املتبعـــة السياســـات كانـــت إذا مـــا حتديـــد
 .فيها واإلخفاع الضعف نواح  ومعاجلة السياسات ه جل تطوير

 وهل األعما  تقسيم أو توزي  سياسة يف السلبية والنواح  االجيابية النواح  حتديد من اإلدار   نن -ب 
 .وجد إن ذلك يف خلل أي ومعاجلة ،ال أ  املناس  العمل يف املناس  الش   وض  مت

 أو ألتــــاهيل  أو اإلعــــدادي التــــدري  بــــرام  يف الضــــعف أو القــــو  نــــواح  حتديــــد مــــن اإلدار   نــــن -ج 
 املوظفن  نن يف فعالية أك ر جلعلها الربام  ه جل وتطوير اخللل معاجلة ح ومن ،للموظفن التطويري

 .الوظيف  سلوكهم وحتسن أدائهم تطوير من
 يف املعتمـد  واملعنـوي املـادي التحفيـ  بـرام  يف السـلبية أو االجيابيـة النـواح  حتديـد مـن اإلدار   نن -د 

 والسـلوكية العلميـة النفـاء  رفـ  اىل يـدف  ومبا والسياسات الربام  ه جل وتطوير اخللل ملعاجلة املؤسسة
 .وامل صصات الروات  نظا  عل  التعديالت بعا اقرتاث اىل ميتد رمبا ذلك إن بل ،للموظفن

 للمــوظفنمل الت بيــت ومنهــا املــوظفن ختــ  عديــد  أمــور يف الصــائبة القــرارات اختــاذ مــن اإلدار   نــن -ه 
 املرتبطــة امل صصــات أنــواع بعــا ومــنح والرتفيــ  العــالوات ومــنح والرتقيــة واالســتغناء والنقــل ،واجلــدد
 يتحق  أن أو تتحق  أن املمنن من إليها اشر  الي االست دامات أو األغرا  فان عموماً  .ابألداء
 حيـ رون اإلدار  علمـاء إنمل يقـو  حيـ  اجملا  ه ا يف األسات   احد رأي اىل هنا ونشري ،منها بعضاً 

                                                        
 .23ـ 24الساب ، ص املصدر -16
 ، وكــ لك رضــا عبــد الــرزاع وهيــ  وآخــرون /29ـــ 23مل يــد مــن التفاصــيل راجــ  د.فــاروع عبــد الــرب / مصــدر ســاب ، ص  -15

إدار  األفـــراد لرفـــ   –، وكـــ لك د.علـــ  الســـلم  152ص ،د.عـــاطف  مـــد عبيـــد / مصـــدر ســـاب  ، و241 -259مرجـــ  ســـاب  ص
 .257ـ 251، وك لك د.عامر النبيس  / مرج  ساب  ص 179ـ 174،ص 2931دار املعار  / القاهر   -النفاء  اإلنتاجية 
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  اولتهـا صـ ر  علـ  تـتحطم الربام  بعا إن وذلك ،الرب م  قدر  تتجاوز أغرا  اىل الطموث من
 ه  ب  اخلاصة والتقارير العاملن أداء تقوغ بر م  ان املؤكد ومن ،و14ملوعليها تقدر ال أغرا  حتقي 
 طاقتها. من أك ر أغراضا حتميلها من احل ر ينبغ  ولنن مؤسسة لنل املهمة الربام  من

توظيررف تقررارير تقرروي  األداء لمكافحررة الفسرراد اإلداري    المبحررث الثالررث:

 والمالي

لتقـــارير تقـــوغ أداء العـــاملن اســـت دامات مفيـــد  متعـــدد  غـــري أننـــا ســـنرك  علـــ   نب إلقـــد ســـب  القـــو  
االســت دامات الــي وصــفناها بـــ ملاإلداريــةو وبيــان الــدور الــ ي مينــن أن يلعبــ  كــل منهــا يف تطــوير آليــات 

 -منافحة الفساد اإلداري واملايل يف مؤسسات ومراف  الدولة امل تلفة وذلك من خال  احملاور اآلتية:
 املحور األول: دور تقارير تقويم األداء يف تطوير سياسات االختيار والتعيني والرتقية

 -االةريار: ال أ الً 
 الوظــائف لشــغل املتقــدمن األفــراد جمموعــة وتصــفية غربلــة خالهلــا يــتم الــي العمليــة تلــك هــ  االختيــار

 ،األفراد ومواصفات خصائ  بن املفاضلة فيها يتم خطوات أو مراحل جمموعة خال  من وذلك الشاغر 
 الوظــــائف ومتطلبـــات شـــروط علــــ  تنطبـــ  ومواصـــفات خصــــائ  ميتلنـــون الـــ ين أولئــــك حتديـــد  ـــد 
 .و13مليف تلك الوظائف  لتعيينهم  هيداً  ،املنظمة يف الشاغر 

لنـ  حتقـ  عمليـة االختيـار الغايـة امل اليـة املرجـو  املتم لـة ابختيـار الشـ   املناسـ  إلشـغا  الوظيفــة 
ناسبة البد من أن تتم وف  معايري موضوعية رصينة، واملقصود ابملعيار مستوى أداء  دد مسبقاً لـألداء، امل

وكل مستوى أداء يتطلب  جمموعة من اخلصائ  واملواصفات جي  أن تتوفر فيمن يقـو   ـ ا األداء،وهـ جل 
ف الوظيفــــة ومواصــــفات املعــــايري يــــتم حتديــــدها يف ضــــوء مــــا يســــمب  حتليــــل الوظــــائف الــــ ي يتضــــمبن وصــــ

، ومــن املعــايري الواجــ  اعتمادهــا ملاملســتوى األكــادمي  والت صــ  العلمــ ، واللياقــة البدنيــة، و18ملشــاغلها
الســمات الش صــية املوضــوعية والشــنلية، املعرفــة العمليــة واخلــربات الســابقة، الت كيــة وخاصــة مــن اجلهــات 

 .و19ملاألكادميية ومواق  العمل السابقة للمتقد  الوظيفةو
 -اث ياً ال الرعيني:

شــ   أو األشــ اص لبعــد تصــفية املتقــدمن مــن خــال  عمليــة االختيــار يصــبح مــن الواجــ  تعيــن ا
عمــل قــانوين يعــرب عــن إفصــاث اإلدار  عــن أرادمــا املنفــرد  يف ملويفعــرب عــن التعيــن  نــ   ،الــ ين مت اختيــارهم

                                                        
 .28عبد الرب، مرج  ساب  ص د. فاروع -14
 .49ص ،1116 ،ملوارد البشرية يف الفنادع ـ دار صفاء عمان األردنا د. قص  اجلميل  ـ ادار  راج : -13
 ،مؤسســة الصــباث للمشــر والتوزيــ  ،2زكــ   مــود هاشــم ـ توصــيف وتقيــيم الوظــائف بــن النظريــة والتطبيــ  ـ ط راجــ : د. -18
 .69ـ  62ص  ،2939النويت 
 ، ص2936، دار املعـار  ـ مصـر 7للم يـد مـن التفاصـيل عـن االختيـار راجـ : د. أيبـد رشـيد ـ نظريـة اإلدار  العامـة ـ ط -19

ـ  721ص  ،2981القــاهر   ،اهليئــة العامـة للمطــاب  األمرييـة ،2حسـن أيبــد توفيـ  ـ اإلدار  العامــة ـ ط ،وكــ لك: د ،641ـ  657
 .268ـ  263ص  ،2935 القاهر  ،دار اجلامعات املصرية ،2  العامة ـ طو د. عل  شريف ـ م كرات يف اإلدار  ،729
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توفر الشروط الالزمة لتويل الوظيفة واجتياز  إسناد الوظيفة للموظف بقرار أداري تصدرجل اإلدار  بعد ثبوت
 .املرشح لالختبارات اخلاصة بعملية االختيار من بن املتقدمن

 هــ  ألهنـا البشـرية املـوارد إدار  اختصــاص مـن تنـون قـد ابلتعيــن والتوصـية النهـائ  االختيـار سـلطة إن
 ملـــديري ينـــون أن اآلخـــر الـــبعا ويـــرى ،مراحلهـــا مب تلـــف االختيـــار عمليـــة علـــ  ابإلشـــرا  قامـــت الـــي

 ،املقبـــولن ابألفـــراد النهائيـــة والتوصـــية األفـــراد بعـــا اســـتبعاد ســـلطة امل تصـــن األقســـا  وريســـاء اإلدارات
 هنـاك ينـون ايـ  ،السـابقتن النظـر وجهـي بـن دمـ  هنـاك ينـون أن بـد ال أنـ  منهـا البد الي واحلقيقة
 اختصاص من وينون ،املت صصن األقسا  وريساء املديرين وبن البشرية املوارد إدار  بن ومشاركة تعاون
 يلتـــ   أن بشــرط لنـــن ،ابلتعيــن النهــائ  القـــرار اختــاذ املنشــا  رئـــيس أو العــا  كاملــدير رولـــ  مــن أو الــوزير

 عل  اليها توصلت والي ،األقسا  وريساء املديرين م  ابلتعاون البشرية املوارد إدار  أعدما الي ابلتوصيات
 .و71ملهلا اإلشار  سب  الي املوضوعية األسس

اعتبـارا مـن  و72ملوض  املوظف حتت التجربة ملد   دد  قد تنون سنة واحد لقد جرت األمور أن يتم 
ـــاً بصـــورجل هنائيـــة إال بعـــد انقضـــاء فـــرت  التجربـــة، حيـــ  هنـــاك عـــد   اتريـــخ املباشـــر  وال يعتـــرب املوظـــف معين

 -احتماالت لنهاية فرت  التجربة وكما يل :
تــة وجدارتــ  املهنيــة واألخالقيــة وعنــدها تقــو  اإلدار  إبصــدار أمــراً أداراً ي بــت ءأن يف بــت املوظــف كفا -أ 

 ت .املوظف يف وظيف
ل دار  أن  دد فرت  التجربة ملد  ستة أشهر أخرى يف حا  عد  أتكدها من كفاء  املوظف وجدارت   -ب 

 ألشغا  الوظيفة.
أو عــد    تــءلــ دار  أن تصــدر أمــراً إدارا إبهنــاء خــدمات املوظــف بعــد انتهــاء فــرت  التجربــة لعــد  كفا -ج 

 جدارت  املهنية أو األخالقية.
 -اثلثاً ال الرتقية:

ار  عــن حتريــك املوظبــف مــن مســتوى إداري أدىن اىل مســتوى إداري أعلــ  وقــد تنــون مقرتنــة وهــ  عبــ
ب اد  يف الدرجة املالية والوظيفية، والرتقية إما ان تنون ابألقدمية أي أن تنون معتمد  عل  حساب مدد 

هنـ ا طيلـة حياتـ  زمنية،اي  يبق  يف كل درجة وظيفية مد  زمنية  دد  ومـن ح يرفـب  اىل درجـة أعلـ  و 
الوظيفية طاملا أن  يستويف كل ما هو مطلوب من ، أو أن تنون الرتقية ابالختيار وه  الرتقية املعتمد  عل  

 .و71ملاجلدار  والنفاء  واإلبداع واالبتنار بغا النظر عن املدد ال منية

                                                        
 .271ـ  218ص  ،1116عمان األردن  ،ادار  املوارد البشرية وأتثريات العوملة عليها ـ دار جمدالوي ،د. سنان املوسوي -71
 املعد . 2941لسنة  16املدنية رقم  و من قانون اخلدمة26املاد  مل -72
، 1115قيـة الوظيفيـة راجـ : د.  مـد حجـازي ـ ادا  املـوارد البشـرية ـ دار الوفـاء للنشـر، االسـنندرية، مصـر للم يد عن الرت  -71

زكـ   مـود هاشـم ـ االجتاهـات احلدي ـة  .د :كـ لك  ،247ـ  257عامر النبيس  ملمرج  سـاب و ص .وك لك: د ،279 -278ـ  ص
 .797ـ  787ـ ص 2999 ،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزي  النويت ،1يف إدار  األفراد والعالقات اإلنسانية ـ ط
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وير عمليـــات االختيـــار عمومـــاً فـــإن إبمنـــان اإلدار  اســـت دا  تقـــارير التقـــوغ الدوريـــة واالســـت نائية لتطـــ
والتعين والرتقية عندما جتد أن هـ جل التقـارير أشـارت إىل وصـو  أشـ اص ال يتمتعـون ابلنفـاء  أو الن اهـة 

 -أو األهلية لشغل الوظائف الي مت اختيارهم هلا ومن ذلك اآليت:
كما لو يتم ترجيح عامل اخلرب  واملمارسة عل    ضوئها يف االختيار عملية تتم إعاد  النظر ابملعايري الي .2

 املؤهل األكادمي  أو العنس.
إعاد  النظر خبطوات عملية االختيار كما لو يـتم الرتكيـ  علـ  االختبـارات التحريريـة بـد  الشـفوية أو  .1

 العنس أو إيالء اختبار الش صية والعوامل السلوكية أتية أكرب.
هالت األكادميية واملهارية املطلوبة لشغل الوظيفة، كما لو يتم رفعها إعاد  النظر ابحلد األدىن من املؤ  .7

 لضمان عد  تقد  ذوي املؤهالت املتدنية لشغل الوظيفة الشاغر .
إعاد  النظر ابملستوى اإلداري امل و  إلصدار قرار التعين، كما لو يتم رف  ذلك املستوى عل  أمـل  .6

وضـوعية  املالت واألك ر كفاء  بعيداً عن التـاثريات غـري أن يتم اختيار وتعين األش اص األعل  مؤه
 كالوساطة واحملسوبية وعوامل الفساد األخرى.

إعاد  النظر مبعايري الرتقية، كما لو يتم استبعاد أو حتجيم عامل األقدميـة والرتكيـ  علـ  عامـل اجلـدار   .5
 املب  عل  النفاء  والتطور والن اهة بغا النظر عن األقدمية.

رّق  وتقوغ النظر  سلوب ومد  متابعةإعاد   .6
ف
عن أو امل

ف
لتمنن الـرئيس  التجربة فرت  خال  املوظف امل

 عمـل اىل حتويلـ  أو أو االسـتغناء عنـ  بشـان ت بيتـ  تصـورجل املباشر من إعداد تقرير موضوع  يبن في 
 آخر.

 مستوى األفراداملحور الثاني: دور تقارير تقويم األداء يف تطوير التنظيم اإلداري على 
اإلطار ال ي تتحدد مبوجب  أوج  النشاطات اإلدارية الالزمة لنل منظمة لتحقي  التنظيم اإلداري هو 

األهدا ، ويتم ل يف عمليات جتمي  املها  والنشاطات املرغوب القيا   ا يف وظائف ويف وحدات إداريـة 
اإلداريـــة علـــ  الوحـــدات والتقســـيمات متعـــدد  وحتديـــد وتوزيـــ  األفـــراد اســـ  اختصاصـــامم ومســـتوامم 

اإلداريــة األخــرى، كمــا يـــتم بــ  حتقيــ  التنســـي  الــالز  والصــالحيات والســـلطات الالزمــة لبقــاء واســـتمرارية 
 املنظمات اإلدارية احلدي ة ملا ل  من أتية يف حتقي  األهدا  الي تسع  املنظمة لتحقيقها.

ا نــود الرتكيــ  عليــ  يف ا نــا هــو مبــدأ وضــ  الشــ   يقــو  التنظــيم علــ  العديــد مــن املبــاد  غــري أن مــ
املناســ  يف العمــل املناســ  إذ أن العديــد مــن االنتناســات واملشــاكل يف العمــل يف املؤسســات امل تلفــة  
كان سببها سوء إدار  العمل وضعف القرار املت   و عد  اخلرب  يف التعامل م  اآلخـرين وهـ ا األمـر يـربز 

  مـن يـدير الوظيفـة أو يقـو   ـا ويتحمـل مسـؤوليتها، مـ  مالحظـة أن تطبيـ  ألن هناك خلل يف عد  قدر 
قاعد  الشـ   املناسـ  يف العمـل املناسـ  ال تشـمل فقـط املناصـ  العليـا أو القياديـة يف املنظمـات بـل 
أهنــا تشــمل كــل مســتوات الوظــائف املوجــود ، فــإن تنظــيم هينــل الوظــائف يعتمــد علــ  وجــود مواصــفات 

ة أو علمية لنل مستوى من ه جل الوظائف تعتمد ابألساس عل  نوع العنصر البشري املؤهل فنية أو مهاري
 لشغل املسؤولية يف كل واحد  من ه جل الوظائف.
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إن اإلدار  احلنيمة ه  الي تستطي  من خال  الوسائل املتاحة هلـا معرفـة مـا إذا كـان كـل موظـف قـد 
ملهنية وميول  الش صـية، ومـن أهـم الوسـائل املتاحـة لـ دار  مت وضع  يف العمل املناس  ملؤهالت  العلمية وا

يتم ـل  اً تنظيميـ يف ه ا اجملـا  هـ  تقـارير التقـوغ الدوريـة واالسـت نائية، فـإذا مـا مت اكتشـا  أن هنـاك خلـالً 
قــَيمو يف العمـــل املناســـ  فــإن علـــ  اإلدار  أن تبـــادر إىل تصــحيح اخللـــل مـــن 

ف
يف عــد  وضـــ  الشـــ   ملامل

أو إعـــاد  توزيـــ   لتعـــديالت ابالســـتحداو أو اإللغـــاء أو اإلضـــافةإعـــاد  التنظـــيم املتم لـــة ابخـــال  عمليـــة 
نــن أن ينــون خــالاًل  النــوادر البشــرية الــي جتــري علــ  اهلينــل التنظيمــ  املعتمــد ألي منظمــة لــتاليف مــا ميف

ثري ســلباً علــ  كفــاء  تنظيميــاً مــؤثراً علــ  مســتوى النفــاء   داء األفــراد واألقســا  والوحــدات وابلتــايل التــا
 املؤسسة كنل.

إن  ـــور اهتمامنـــا يف هـــ ا البحـــ  هـــو النـــادر البشـــري للمؤسســـة لـــ ا نـــرى أن إعـــاد  التنظـــيم املـــراد 
إجرايها تنص  عل  إعاد  توزي  النادر للوصو  إىل احلالة الي ينون فيهـا املوظـف املناسـ  يف الوظيفـة 

الفاعلة إلحداو التغيري يف مجيـ  وحـدات و أقسـا  املؤسسـة املقرتنـة  العملاملناسبة، م  إعاد  بناء جمامي  
والعمليـات لنـ  يتحقـ  التطـوير  اتـــمجيـ  السياسو  التنظيمــ نـل إبحداو التغيري اجل ري الشامل يف اهلي

والتحدي  يف املنَت  ال ي تقدم  املؤسسة للجمهور، وكل ذلك يتات  من االست دا  األم ل لتقارير تقوغ 
 األداء الدورية واالست نائية.

 املحور الثالث: دور تقارير تقويم األداء يف تطوير سياسات التدريب والتطوير 
دري  عمليــة اططــة ومنظمــة ومســتمر ، مــد  إىل إكســاب العــاملن املعار ،القــدرات واملهــارات التــ

جتاهــات العــاملن وســلوكيامم بشــنل يضــمن حتســن ااجلديـد  املت صصــة واملرتبطــة ابلعمــل،أو تغــري بعــا 
 .و77ملاألداء وحتقي  أهدا  املنظمة

التـــدري  مـــن أهـــم ســـائل تطـــوير رأس املـــا  البشـــري الـــي يعتمـــد عليهـــا يف رفـــ  مســـتوى النفـــاء   ديعـــ
التــدري  والتطـوير مبفهومــ  احلــدي  إطــار عمـل متنامــل وخيــاراً اســرتاتيجياً يف  دالوظيفيـة للمــوظفن إذ يعــ

إلداري مــن أجــل منظومــة وتنميــة املــوارد البشــرية الــي تســع  لتحقيقهــا الدولــة يف عمــو  وحــدات جهازهــا ا
مواكبة التحدات املتم لة يف متطلبات العمل املتغري  عل  اعتبار أن التدري  يؤدي إىل نقـل املعرفـة الفنيـة 
والعملية بطريقة  نن املوظف العا  واملؤسسة من مواجهة أي حتدات يفرضها التسارع املعريف ضمن بيئة 

 .و76ملالعمل
ألداء يف جمـــا  التـــدري  والتاهيـــل املســـتمر للعـــاملن تتم ـــل يف إن اســـتفاد  اإلدار  مـــن تقـــارير تقـــوغ ا

 -اآليت:

                                                        
 مل يد من التفاصـيل عـن التـدري  راجـ : د. يعقـوب السـيد يوسـف الرفـاع  و سـعد عـواد الظفـريي ـ اإلدار  العامـة والتنميـة ـ -77

 .618ـ  797ص  ،2999النويت  ،منشورات ذات السالسل ،2ط
جـ : ا، وعـن طـرع التـدري  ر 716 ـ 717اجـ : د. حسـن أيبـد توفيـ  ملمرجـ  سـاب و، ص للم يد عن أهدا  التدري  ر  -76

 .728ـ  721ص  ،زك   مود هاشم ملمرج  ساب و د.

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13075
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13075
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الكتســاب املهــارات واملعلومــات واخلــربات الــي إدراك حاجــة األفــراد للتــدري ، إذ أن بعضــهم حيتــاج  .2
تنقصـــهم، أو احلاجـــة لتحســـن وصـــقل املهـــارات والقـــدرات املوجـــود  لـــدى كـــل مـــنهم، أو إلعـــدادهم 

 .ف  لتسليمهم مناص  أو أعما  ذات مسؤوليات أكرب يف املستقبلللرتق  يف السلم الوظي
معرفـة وحتديـد الـربام  التدريبيـة الـي حيتاجهـا كـل مـنهم ويـتم ذلـك بوسـائل عديـد  منهـا حتليـل تقــارير  .1

 التقوغ ملعرفة النفاء  املعرفية، واملهارات الفنية لنل منتس  ومدى حاجت  للتدري .
أساســاً لنــل بــر م  تـــدريي، وأن  دذلــك يعــلتــدري  علــ  اعتبــار أن حتديــد األهــدا  املرجــو  مــن ا .7

يشــارك يف وضــعها كــل مــن املــدراء واملتــدربن، لنــ  تعطــ  املتــدربن الشــعور اباللتــ ا   ــ ا التــدري  
وأهدا  التدري ، كما جي  أن تصاغ أهدا  التدري  صياغة واضـحة وغـري معقـد  وواقعيـة وقابلـة 

زاد  ربن قبـــل بـــر م  التـــدري ، ومـــن األهـــدا  املرجـــو  مـــن التـــدري  ملللقيـــاس، وتـــوزع علـــ  املتـــد
اإلنتاجية،رف  الروث املعنوية للعاملن، وميئـة فئـات مـن العـاملن املـؤهلن لشـغل الوظـائف األعلـ  يف 
املؤسسة،إكساب املتدربن كيفية السلوك السليم والتفنري املنطق ، أو عدد من األهدا  امل كور  يف 

 دو.آن واح
أن يــتم علــ  ضــوء ذلــك حتديــد الوســائل الــي ســيتم اعتمادهــا لتــدري  العــاملن، وهــل ســيتم داخــل  .6

وهـــل ســـيتم الرتكيـــ  علـــ  املعرفـــة النظريـــة أو املهـــارات التطبيقيـــة والعمليـــة، أو    املؤسســـة أو خارجهـــا
 واملد  الالزمة للتدري  واملستل مات املطلوبة للتدري .  كليهما

 ر تقارير تقويم األداء يف تطوير سياسات الرواتب واألجور والحوافزاملحور الرابع: دو
ــــا  العــــاملن، فعليهــــا تتوقــــف قــــدرمم الشــــرائية ومقــــدار الســــل   ــــة ابلغــــة يف حي لألجــــور والرواتــــ  أتي
واخلــدمات الـــي مينــنهم احلصـــو  عليهــا. وعليهـــا يتوقــف مســـتوى اخلــدمات التعليميـــة والصــحية والرفاهيـــة 

جـــر  ومســـتوات العـــيش بوجـــ  عـــا . ولألجـــور أثـــر مباشـــر علـــ  معـــدالت النمـــو الســـناين ومعـــدالت اهل
الداخلية واخلارجية ومعدالت البطالة والتشغيل واإلنفاع واالدخار واالست مار. واُنفا  األجور مينن أن 
يســـهم يف ظهـــور العديـــد مـــن الظـــواهر واجلـــرائم وأمنـــاط الفســـاد وســـوء االســـتغال ، لـــ لك حتـــرص الــــدو  

لسـد مسـتل مات احلـد  واجملتمعات عل  اختال  نظمها عل  ضمان مستوات عادلة ومقبولة من األجـور
األدىن الالئـــ  مـــن العـــيش. أن مـــا جتـــدر مالحظتـــ  أن هنـــاك مـــا يًعـــر  األجـــر ملالراتـــ و النقـــدي واألجـــر 
ملالرات و العي ، وهنـاك مـا يفعـرب عنـ  الراتـ  أو األجـر االمسـ  و الراتـ  ملاألجـرو احلقيقـ ، كمـا أن هنـاك 

كمـا جتـدر اإلشـار  إىل أن هنـاك عوامـل عديـد  مصطلحات ملالرات  اإلمجايل والرات  أو األجر الصـايفو.  
تـــؤثر يف مســـتوى الرواتـــ  يف الدولـــة ومنهـــا ملإمنانيـــات الدولـــة املاديـــة واالقتصـــادية ودخلهـــا القـــوم  ومـــا 
ختصص  لألجور والروات ، مستوات املعيشة السائد  يف الدولة و معدالت األسعار السائد  فيها، حجم 

املؤهلة والطل  عل  القوى العاملة يف الدولة، مستوات األجور والروات   العر  املتوفر من القوى العاملة
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، وعلــ  الـــرغم مـــن أتيــة املواضـــي  املـــ كور  أعـــالجل و75ملليهـــاواالســائد  يف األقطـــار اجملـــاور  وإمنانيــة اهلجـــر  
فـرت 

ف
للرواتـ   وغريها من األمور املتعلقة ابلرواتـ  واألجـور إالّ أن موضـ  اهتمامنـا ينصـ  علـ  الـدور امل

االت الفســاد اإلداري حــالــوظيف  ومــا يرتتــ  عليــة مــن اتســاع أو احنســار  اواألجــور يف خلــ  حالــة الرضــ
 واملايل وهو ما سنشري إلي  الحقاً.
العوامـــل أو الوســـائل أو األســـالي  املاديـــة واملعنويـــة القـــادر  علـــ  إشـــباع أمـــا احلـــواف  فـــإن املقصـــود  ـــا 
أجل إحـداو تغيـري إجيـاي يف سـلوكهم الـوظيف  ودفعهـم ألداء األعمـا  حاجات العاملن يف املؤسسة من 

 الـوظيف  اخلـ  حالـة الرضـ املوكلة هلم  عل  درجـات اإلتقـان واحلـرص علـ  متطلبـات املصـلحة العامـة، و
لديهم مما مينحهم درجة عاليـة مـن احلصـانة ضـد الفسـاد اإلداري واملـايل احملتمـل تعرضـهم لـ ، مـ  مالحظـة 

يف إحـداو التغيـري ورفـ  كفـاء  األداء للعـاملن وحتقـ  العديــد  فعـاالً  اً دور  احلواف ملاملاديـة واملعنويـةولـنظم أن 
مــن املــ اا والفوائــد الــي منهــا ملدفــ  املــوظفن لــ اد  االنــدفاع والنفــاء  عنــد أدائهــم لألعمــا  املوكلــة هلــم، 

مصــاحل  مرتبطــة مبصــاحل املؤسســة، حتســن الوضــ  املــادي والنفســ  واالجتمــاع  للموظــف و إشــعارجل  ن 
خلـــ  حالـــة الرضـــا الـــوظيف  أي رضـــا العـــاملن عـــن العمـــل الـــ ي يؤدونـــ  وعـــن سياســـات املؤسســـة اجتـــاجل 

 .و74ملعلمياً ومهنياً وسلوكياً للعمل يف املؤسسةو النفؤ موظفيها، ج ب العناصر 
طب  عل  موضوع احلواف  عموماً فإن ما سب  قول  عن موض  اهتمامنا يف موضوع الروات  واألجور ين

 نواعهـا املاديـة واملعنويــة حيـ  أننــا نركـ  علــ  دور احلـواف  يف خلــ  حالـة الرضــا الـوظيف  ومــا يرتتـ  علــ  
ذلــك مــن تعظــيم لفــرص القضــاء أو احلــد مــن حــاالت الفســاد اإلداري واملــايل يف املؤسســة الواحــد  وعلــ  

  إىل حتقيــ  أنظمــة الرواتــ  واحلــواف  الــي حتقــ  مســتوى الدولــة كنــل. إن اإلدار  الرشــيد  هــ  الــي تســع
أعل  درجات املوضوعية الي يتحق  نتيجة هلا أفضل حاالت الرضـ  الـوظيف  لـدى العـاملن وهـ  احلالـة 
الي ميفنن أن تنون عامالً فعاالً يف احلد من ظاهر  الفساد اإلداري واملايل، ونعتقد أن من املواصفات الي 

 -واحلواف  موضوعية أهنا تراع  اآليت: ات و جتعل أنظمة الر 
أن حيقــ  نظــا  الرواتــ  العدالــة عــن طريــ  وضــ  أســس  بتــة لتحديــدها يف ضــوء نــوع املســؤوليات و  .2

 الواجبات الي تتضمن  كل وظيفة.
يف املســـؤوليات و  أن حيقـــ  نظـــا  الرواتـــ  املســـاوا  يف حتديـــد الرواتـــ  و األجـــور للوظـــائف املتماثلـــة .1

 ذات املؤهالت لشاغليها. تطل لي تااملها  و

                                                        
 ، كــ لك: د. زكــ 225ـ  216مل يـد مــن التفاصــيل عـن الرواتــ  واألجــور راجــ : د. عـامر النبيســ  ملمرجــ  ســاب و، ص  -75

 .178ـ  112ص  ، مود هاشم ملمرج  ساب و
 ،دار النهضـة2مل يد من التفاصـيل عـن مفهـو  احلـواف  راجـ : د. عـاطف  مـد عبيـد ـ إدار  األفـراد والعالقـات اإلنسـانية ـ ط 74-

ـ اجمللـد األو  ـ  مـ  ُنبـة مـن األخصـائين ـ موسـوعة اإلدار  احلدي ـة واحلـواف  احلرفـةحامـد  :ك لك  ،621ـ ص  2931 ،القاهر  ،العربية
زكــ   مــود هاشــم ملمرجــ   .وحــو  أنــواع احلــواف  راجــ : د ،23ـ  22ص  ،2981 ،بــريوت لبنــان ،للموســوعاتالــدار العربيــة ،2ط

 .641ـ  651ص  ،ساب و
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أن حيقـ  نظــا  الرواتـ  النفايــة للعـاملن عــن طريــ  حتقيـ  التــوازن بـن كميــة األجـر أو الراتــ  الــ ي  .7
يســتلم  الفــرد و االلت امــات الضــرورية الــي يواجههــا يف حياتــ  اليوميــة، مبعــا أن ينــون للراتــ  قيمــة 

 حقيقية مناسبة.
نظــا  وتقــارير التقــوغ الســنوية ايــ  ال زاد  أو زاد  متدنيــة لــ وي أن يقــرتن نظــا  الــ اد  الســنوية ب .6

 تقارير التقوغ املتدنية وابلعنس ل وي تقارير التقوغ املرتفعة.
فّعــا  وقــادر علــ  التــاثري ابإلجيــاب علــ  أداء العــاملن ابلشــنل أن ينــون نظــا  احلــواف  يف املؤسســة  .5

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى أن يـربط نظـا  الـوظيف   ال ي ي يد من والئهم للمنظمة وحتقي  رضـاهم
احلواف  بن كمية ونوعية وتوقيتات احلواف  والنتيجة الي أسفرت عن تقرير تقـوغ األداء لنـل منتسـ  

 من منتسي املؤسسة.
 :الستنتاجات والتوصياتا

عل  ضوء ما تقد  فان الباح  ينون قد توصـل إىل اسـتنتاج رئيسـ  يتم ـل يف أن لتقـارير تقـوغ أداء 
العاملن الدورية أو االست نائية أتية كبري  يف جما  القضاا املتعلقـة بشـؤون العـاملن و نـن إدار  املؤسسـة 

التغيــري اإلجيــاي يف  لتحقيــ ســبة مــن حتديــد مواضــ  الضــعف واخللــل ممــا يســاعدها علــ  إجيــاد احللــو  املنا
 -اتلف تلك اجملاالت،ومن ذلك اآليت:

اجملا  املتعل  ابالختيار وما يرافقهـا مـن االختبـارات واملقـابالت وحتديـد املعـايري الواجـ  اعتمادهـا يف  .2
عمليـات االختيــار لضــمان اختيـار أفضــل العناصــر مـن بــن املتقــدمن لشـغل الوظــائف الشــاغر  ســواء  

 ابلتعين من خارج املؤسسة أو ابلرتقية من بن منتسي املؤسسة لشغل الوظائف األعل .كان ذلك 
اجملا  املتعل  مبباشر  املوظفن املعينن اجلدد أو ال ين مت ترقيتهم لوظائف أعل  ومتابعتهم خال  فرت   .1

 ية الوظيفية.التجربة وصواًل لتقييمهم تقييماً موضوعياً يتحدد عل  ضوئ  مصري كل منهم من الناح
اجملا  املتعل  ابلتنظيم وإعاد  و تطوير التنظيم اإلداري عل  مستوى األفراد وعلـ  مسـتوى الوحـدات  .7

 والعمليات التنظيم التغيري اجل ري الشامل يف مجي  السياسات واهلينل واألقسا  والشفع  وإحداو 
 يف املؤسسة.

اجملـــا  املتعلـــ  إبعـــداد وتطـــوير بـــرام  التـــدري  والتطـــوير والتاهيـــل للعـــاملن مـــن اتلـــف املســـتوات  .6
لتحقيــ  األهــدا  املرجتــا  مــن التــدري  م ــل زاد  اإلنتاجيــة ورفــ  الــروث املعنويــة للعــاملن التنظيميــة 

ظـــائف األعلـــ  يف املؤسســـة وإكســـاب املتـــدربن كيفيـــة وميئـــة فئـــات مـــن العـــاملن املـــؤهلن لشـــغل الو 
 وغري ذلك من األهدا . السلوك السليم والتفنري املنطق 

اجملا  املتعل  ابلروات  ملاألجورو واحلواف  املادية واملعنوية املستحقة للعاملن، وضرور  أن تنون عادلة  .5
لن يف تفاصــيلها مقرونــة ابلنتيجــة ومنصــفة و ققــة لرضــا العــاملن، علــ  أن ينــون التمييــ  بــن العــام

 الي تتحق  لنل منهم يف تقارير التقوغ الدورية واالست نائية.
 -من خال  كل ما تقد  فإن التوصيات الي نرى أهنا مفيد  يف ه ا اجملا  جنملها يف اآليت:

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13075
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تنظيمية الـي تصميم نظا  تقييم األداء ال ي يشتمل عل  جمموعة من األسس والقواعد الأن يتم  :أوالً 
بتقيـيم األداء   كافـة طـرا  املعنيـستتم عملية تقييم األداء علـ  أساسـها والـي جيـ  االلتـ ا   ـا مـن قبـل اال

وبشنل خاص الريسـاء املباشـرون والـرئيس األعلـ ، علـ  أن يشـتمل هـ ا النظـا  علـ  معـايري تقيـيم األداء 
بعمليـة التقيـيم مـ  تـدري  املقـّيم علـ  اسـت دا   املناسبة و األسلوب املناس  للتقيـيم، وحتديـد مـن سـيقو 

التقييم ومعايريجل احملدد  للوصو  لتقييم موضوع  وعاد ، كمـا جيـ  أن يتضـمن النظـا  قواعـد التعامـل مـ  
 الشناوى املقدمة من قبل العاملن جتاجل نتائ  تقييم أدائهم.

رون يف كافـة املسـتوات اإلداريـة والـ ين املقّيمـون ملوهـم كافـة الريسـاء واملشـرفون املباشـأن حيرص  : نياً 
هم مسؤولون عن تطبي  نظا  تقييم األداء ووضـع  موضـ  التنفيـ  الفعلـ  ويقـ  علـ  عائقـ  حتقيـ  العدالـة 
واملوضوعية يف عملية التقييم الـي   ـل العمـود الفقـري لعمليـة التقيـيمو علـ  دراسـة معـايري التقيـيم وتفهمهـا 

ييم أدائ  ملاملريوسنو، ومتابعـة أداء كـل مـنهم ومجـ  املعلومـات عـن هـ ا األداء ومن ح شرحها ملن سيتم تق
مقارنة األداء الفعل  ملن جيري تقيم  م  املعايري ح أن علي  ومراجعتها قبل است دامها يف التقييم النهائ ، 

مـن مت تقيـيم أدائـ    وكفاءتـ ، كمـا أن عليـ  مناقشـة نتـائ  تقيـيم األداء مـ  ئـاحملدد  ل  لتحديـد مسـتوى أدا
وشـــرحها لـــ  بوضـــوث ووضـــ  خطـــة لتطـــوير وحتســـن هـــ ا األداء الـــي تشـــمل علـــ  معاجلـــة نقـــاط الضـــعف 

 .وتدعيم نقاط القو  في  ابإلضافة إىل متابعة مدى الت ا  األفراد املقّيمن بتطبي  ه جل اخلطة
ري عمليــة التقيــيم اعتمــاداً ن علــ  عمليــة تقيــيم األداء علــ  أن ال جتــو أن حتــرص اإلدار  والقــائم : ل ــا

  علـــ  العالقـــات الش صـــية ملســـواء العالقـــات اإلجيابيـــة أو الســـلبيةو وأن ال تـــتم  ســـلوب التقيـــيم الوســـط
 وحصو  اجلمي  وبشنل دائم عل  تقدير جيد استحقاقاً أو بدون استحقاع.كاف  عاملن  لل

انـ  الضـعف يف أدائـ  مـن خـال  حـوار أن يتم إحاطـة املوظـف علمـا بنتـائ  التقيـيم وإقناعـ  جبو  :رابعاً 
موضوع ، و إبراز منامن القو  يف أدائ  وذلك ل رع ال قة يف نفس  من إن رئيس  املباشـر والـرئيس األعلـ  

ا جي  أن يفسح اجملا  للموظف لالعرتا  عل  مموضوعيون وهدفهم هو معاونة املوظف لتطوير أدائ ، ك
 األمر ذلك. نتائ  التقييم إداراً وقضائياً إن تطل 

أن يــتم اعتمــاد نتــائ  التقــوغ أساســاً للقــرارات الالحقــة وخاصــة فيمــا يتعلــ  بشــؤون العــاملن   :خامســاً 
كاالختيار والتعين والت بيت والرتقية واحلواف  والتدري  وغريهـا، وكـ لك القـرارات املتعلقـة ابلتنظـيم وإعـاد  

 قل إىل الفروع ومواق  العمل التابعة للمؤسسة.التنظيم وتوزي  العاملن عل  األقسا  والشع  أو الن
 قائمة المراجع 

 أواًل: القرآن الكريم

 ثانيًا: القوانني
 .1115دستور مجهورية العراع لسنة  .2
 املعد . 2949لسنة  222قانون العقوابت العراق  رقم  .1
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 دور االرادة المنفردة في تعديل العقد

 The Role of unilateral will in contract Amendment      
                                Asst. L. Ali M. Sahib(1)م.م علي ماجد صاحب 

 المستخلص 

يعــد العقــد مــن اهــم املصــادر املنشــئة لاللت امــات واك رهــا شــيوعا يف التعــامالت اليوميــة، ومــن املبــاد  
املسلم  ا يف القانون املدين جنـد مبـدأ ملالقـو  املل مـة للعقـدو الـ ي يقضـ  ابلـ ا  اطـرا  العقـد مبـا ارتضـوجل، 

ابر  العقد صحيحا، اصبح ه ا العقد الزما وليس مبقدور أي طر  تعديل  أو نقض ، ولنن است اء فم  
جيوز للقاض  يف بعا االحيان تعديل العقد عند وجود ظرو  طارئة عند ابـرا  العقـد، كمـا مينـن الحـد 

اد  املنفرد  اما ان ينون االطرا  تعديل العقد ابرادت  املنفرد  تطبيقا ملباد  العدالة. ان تعديل العقد ابالر 
منصــبا علــ  االلت امــات والشــروط الــي تضــمنها العقــد كاالشــرتاط ملصــلحة الغــري واالعتمــاد املصــريف وحــ  
االرتفــاع، وامــا ان ينصــ  التعــديل علــ  اضــافة مســالة اســت نائية م تعــا  ضــمن العقــد وقــد عــا  املشــرع 

عار ، علما ان من اهم مربرات التعديل االنفرادي للعقد العراق  ه ا التعديل عند تنظيم  عقود الوكالة واال
يتم ل ابعاد  التوازن بن املتعاقدين اذا كان احدهم ضعيف أو من اجل حسن انتظا  العقد واحلفاظ عل  

 طبيعت .
Abstract 
The decade of the most important Almhih sources of obligations and the 

most commonly used in daily transactions, and the principles recognized in 

civil law, we find the principle of (the binding force of the contract) which 

provides for requiring the parties to the contract, including Artazavh, when 

the contract was made right, has become this decade necessary and not 

                                                        
 جامعة واسط / كلية القانون. -2
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any party to modify or able to undone, but Astthae judge may sometimes 

contract amendment when there is an emergency at the conclusion of the 

contract conditions, it can also be one of the parties to the contract 

amendment willingly individual application of the principles of justice. The 

contract amendment will of the individual will either be on terms and 

conditions obligations contained in the contract such as the requirement for 

the benefit of others and rely banking and the right of easement, and either 

placed the amendment to add exceptional question not addressed in the 

contract was the Iraqi legislature dealt with this amendment when 

organizing agency contracts and loan, knowing that from the most 

important justifications solitary amendment of the contract is to restore the 

balance between the contractors if someone is weak or for the proper 

regularity of the contract and the preservation of nature. 

 المقدمة

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره :أواًل
يعــد العقــد مــن أهــم املصــادر املنشــئة لاللت امــات وأك رهــا شــيوعاً يف التعامــل ومــن بعــدجل تبــدأ املصــادر 
األخـــرى مـــن عمـــل غـــري مشـــروع و اإلثـــراء بـــال ســـب  و القـــانون اإلراد  املنفـــرد  الـــي تعـــد األقـــل شـــيوعاً 

فهـ  ال  لـك احلريـة يف  واألضي  قدر  بـن املصـادر األخـرى علـ  أنشـاء االلتـ ا  وذلـك لتقييـدها ابلقـانون
إنشاء االلت ا  ما م يسمح هلا القانون. ل لك وقد كـان هـ ا التقييـد وليـد اـا  فنـري طويـل بـن النظريـة 

ها ئنشــااالفرنســية القائمــة علــ  الن عــة الش صــية يف االلت امــات والــي ال تعطــ  اإلراد  املنفــرد  أي دور يف 
ماً ماداً لاللت ا  فتبـدأ اإلراد  املنفـرد  يف إنشـاء التـ ا  دون تقيـد وقـد وبن النظرية األملانية الي تعتمد مفهو 

دفعــت هــ جل التجــاذابت الفنريــة بــن النظــريتن معظــم التشــريعات احلدي ــة ومنهــا القــانون العراقــ  إىل اختــاذ 
قـانون االلت امـات لنـن يف احلـدود الـي يسـمح  ـا ال إنشاءموقف وسط وذلك مبنح اإلراد  املنفرد  رخصة 
تنــون هــ جل رخصــة يف احلــاالت الــي  وإمنــاهــ جل الوظيفــة  أداءايــ  ال تنــون هــ جل اإلراد  بــدياًل للعقــد يف 

 ينون فيها مثة فائد  من جعل الت ا  وليد اإلراد  الواحد  كالوعد جبائ  .
العقـد مبـا ومن املباد  الراس ة يف القانون املـدين مبـدأ القـو  املل مـة للعقـد الـ ي يقضـ  إبلـ ا  أطـرا  

ارتضوجل فم  ابر  العقد صحيحاً بتوفر أركان  وشروط  فليس مبقدور احد نقضـ  سـواء أكـان طـر  فيـ  أو 
، فالعقــد يعــد كالقــانون ابلنســبة ألطرافــ  والغــري، فــان ســلطان اإلراد  الــ ي االزمــ دأجنــي عنــ  مــا دا  العقــ

 لت امات ويوج  تنفي ها بنل أمانة.مين  املساس بتلك اال اانشا االلت امات تنرس عن  مبدءاً مل م
مـــ  ذلـــك هنـــاك بعـــا االســـت ناءات علـــ  هـــ ا املبـــدأ نـــ  عليهـــا القـــانون تســـمح بتـــدخل املشـــرع أو 
القاض  يف حيا  العقد و التعديل في  كما يف حالة الظرو  الطارئة، فاإلراد  املنفرد  كمصدر لاللت ا  هل 

تصـــطد  العالقـــات مينــن هلـــا تعـــديل العقـــد اســـت ناء مـــن مبـــدأ القــو  املل مـــة للعقـــد وذلـــك للضـــرور  عنـــدما 
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العقديــة بعــد إبرامهــا بظــرو  اتلفــة حتــو  دون تنفيــ ها حســ  مــا اتفــ  عليــ  ووفــ  مــا اجتهــت إليــ  إراد  
املتعاقدين عند إبرا  العقـد األمـر الـ ي يسـتوج  تلطيـف مبـدأ القـو  املل مـة للعقـد مـن خـال  إعطـاء دور 

 ل راد  يف تعديل العقد.
  الختيارجل عد  وجود نظريـة أو دراسـة خاصـة لتعـديل العقـد ابإلراد  ومما ي يد من أتية املوضوع ويدف

 املنفرد  األمر ال ي يقتض  ا   للتوضيح وإزالة الغمو . 
 إشكالية البحث :ثانيًا

ينطل  البح  من تساي  عن مدى إمنانيـة تعـديل العقـد ابإلراد  املنفـرد  ألحـد أطـرا  العقـد وهـل 
ابإلراد  املنفــرد  علــ  الــرغم مــن عــد  وجــود نــ  يف القــانون جييــ  ذلــك يتطلــ  األفــراد إىل تعــديل العقــد 

  ابلنسبة للقانون العراق  وقيامهم ابلتعديل االنفرادي استناداً إىل قواعد العدالة
 نطاق البحث ومنهجيته :ثالثًا

، من خال  يتحدد نطاع البح  بفنر  تعديل العقد ابإلراد  املنفرد  يف القانون املدين والفق  القانوين
مــن مبــدأ القــو  املل مــة للعقــد وصــور التعــديل وأساســ  ومربراتــ ، وســو  نتبــ  املــنه   اســت نائهابيــان كيفيــة 

 الوصف  التحليل .
 هيكلية البحثرابعًا: 

من اجل اإلحاطة مبوضوع البح  سو  نقسم  عل  ثالثة مباح  نتناو  يف املبحـ  األو  مفهـو  
فيــ  نطــاع القــو  املل مــة للعقــد يف مطلــ  أو ، واألســاس القــانوين هلــ ا  القــو  املل مــة للعقــد وســو  نبحــ 

املبدأ يف مطل   ين، أما املبح  ال ـاين فسـو  نبحـ  فيـ  مفهـو  اإلراد  املنفـرد  ونقسـم  علـ  مطلبـن 
األو  لتعريــف اإلراد  املنفــرد ، وال ــاين لبيــان أنــواع التصــر  االنفــرادي. أمــا املبحــ  ال الــ  ســنبح  فيــ   
كيفيـــة تعـــديل العقـــد ابإلراد  املنفـــرد  ويقســـم بـــدورجل علـــ  مطلبـــن، األو  نتنـــاو  فيـــ  التعـــديل االنفـــرادي 
لشروط العقد و مضمون  وال اين ُنصص  لدور التصر  االنفرادي يف إعاد  التوازن بن األطرا ، وننته  

 خبا ة تتضمن النتائ  والتوصيات.
 للعقد زمةالقوة المل مبدأ مفهوم: المبحث األول

جل انعقـاد مبجـرد أن العقـد بـ  ويـراد الراسـ ة يف علـم القـانون مـن املبـاد  للعقـد املل مـة القـو  مبـدأ إن
 دون  بنقضـ  أو تعديلـ يسـتقل أن همألحـديس لـ ،ينفـ وجلن أ أطرافـ  علـ  وجـ  ،وأركانـ مسـتويف لشـروط  

 ه ا ينون أن وتفر  العقد، بتعديل األطرا  أحد ينفرد أن  ن  الي ه  املل مة اآلخر.فالقو  املتعاقد رضاء
 منانـة أتخـ  صـحيحة بصـفة شروط أو بنـود من بشان  اتف  ما فنل ،للمتعاقدين املشرتكة ابإلراد  التعديل
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ن  التنفي  واجبة تصبح ح ومن القو ، حي  من القانون    ا املقرتنة واإلل امية نقضا أو تعديال، ب  املساس وميف
 .و1ملواالستقرار ابل بات التعاقدية العالقات  ي ت ل لك املتعاقدين،إراد   م  تستمر العقد

ومن أهم املسائل الي ت ار عند ا  مبدأ القو  املل مة للعقد حتديد نطاع ه جل القو  املل مة و األساس 
 القانوين هل ا املبدأ، ل لك سو  نبح  كل مسالة يف مطل  مستقل وكما أييت.

 للعقد امللزمة القوة نطاق تحديد: األول املطلب
 حتديـد ومـن الضـروري طرفيـ  أو أحـدتا تتم ـل ابحلقـوع وااللت امـات،، عـات  علـ  أ راً  العقـد ينـت 
 إذ، العقد تضمن  ما أي إلي  إراد  األطرا  اجتهت ما مضمون ملعرفة العقدية العالقة عن الناشئة االلت امات

 وعليـ  أشـ اص، و مـن حيـ وضـوع امل مـن حيـ  ،(7)العقـد آ ر نسبية لفنر  رض  املل مة القو  نطاع أن
 التالين: الفرعن يف األش اص حي  املوضوع ومن حي  من اإلل امية العقد بيان نطاع لقو  جي 

 املوضوع حيث مت للع د امللزمة  طاق ال و : األ   الفرع
 املضـمون حيـ  مـن نسـي العقـد أن ومـادا  بينهما، املرب  العقد نطاع حتديد ينبغ  املتعاقدان يلت   لن 

 العقد تنفي  جي و من القانون املدين العراق  علن ان  ململ251/2مل  فقد نصت املاد في  ورد مبا إال يفل   فال
 .))النية حسن يوجب  ما م  تتف  وبطريقة علي  اشتمل ملا طبقاً 
 است الص اإلراد  املشـرتكة و(6)ذلك إىل حاجة يف كان إذا تفسريجل يستل   قد العقد نطاع أن حتديد و

 وضـوحا، العقديـة إل اميـة معـام تـ داد لنـ  و5مل العقديـة للعالقـة التنييـف الصـحيح إعطـاء ح للمتعاقـدين
 لاللت ا  يتس قد  العقد أن غري شروط، من علي  يتفقان وما مقصودتا، حيق  مبا املتعاقدان يلت   أن فاألصل

 يقتصـر والو من القـانون املـدين العراقـ  ململ251يف الفقر  ال انية من املاد  ملفقد جاء  مستل مات  من هو مبا
 والعدالـة والعـر  للقـانون وفقـاً  مسـتل مات  مـن وهـ مـا أيضا يتناو  ولنن في ، ورد مبا املتعاقد إل ا  عل  العقد
 االتفاع يتم أن لعقودا يف الغال  ألن مطلقا؛ ليس األمر أن تقر أغلبها فالتشريعات. االلت ا وو طبيعة اس 
 من العقد أثر نسبية فإن األساس ه ا وعل  .حتديد دون التفصيلية املسائل تفرتك و اجلوهرية املسائل عل  فيها

 إىل الفـرع إضـافة بواسـطة غايتهـا إىل املتعاقـدين إبراد  تنملتـ  للوصـو  القاضـ  علـ  حتـتم املوضـوع حيـ 
 املتعـدد  القـانون ملصـادر وفقـا للعقـد املل مـة القـو  اسـتنما  وعوامـل معايري ابعتماد ذلك وينون و4مل األصل

 .األصلية أو االحتياطية
 ما تقد  فان اإلحنا  الي يشتملها العقد ترج  إىل ما أييت:وبناءاَ عل  

                                                        
 يف تطبيقيـة دراسـة - املقـارن، االلت امـات قـانون يف نظريـة  اولة املنفرد ، ابإلراد  العقد تعديل فايد، الفتاث عبد فايد عابد أنظر -1
 .24 .ص ،1115 ،.مصر ،القاهر  ،العربية النهضة دار ،- والسياحة السفر عقود

  .195 ص ،2999 .ط ،مصر ،اإلسنندرية ،اجلامعية املطبوعات االلت ا ،دار مصادر اجلما ،  مد مصطف  أنظر -7
 سـب ، بـال اإلثـراء للتعـويا، املسـتح  الفعـل املنفـرد ،العقـد، اإلراد   لاللتـ ا ، العامة النظرية يف الوجي  إدريس، فاضل  أنظر، -6
  .219ص ،1114 .النشر، منان ذكر بدون ،النتاب قصر ،القانون
 .715 ص ،الساب  املصدر ،اجلما   مد مصطف  أنظر، -5
 أحنـا  العقـد، نظريـة احلـ ، نظريـة القـانون، نظريـة وااللتـ ا ، القـانون حسـن،  مـد ومنصـور تنـاغو، السـيد عبـد مسـري أنظـر، -4
  .269 ص ،2993 ،مصر ،اإلسنندرية ،اجلامعية املطبوعات ،دار ،االلت ا 
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مــا ورد ابلعقــد ذاتــ  صــراحة أو ضــمنياً كاألحنــا  الــي يتناوهلــا عقــد اإلجيــار صــراحة والــي تعطــ   -2
احلقـــــوع وحتملـــــ  بعـــــا االلت امـــــات، ويقابـــــل ذلـــــك مـــــا ينـــــون للمســـــتاجر مـــــن احلقـــــوع  للمـــــؤجر بعـــــا

 وااللت امات، وما تنون اإلراد  اجتهت إلي  ضمناً.
مــا يفرضــ  القــانون يف هــ ا اخلصــوص مــن قواعــد قانونيــة تســري علــ  العقــد حســ  نوعــ  فمــ ال  -1

اذا كـان بيعـاً، وقواعـد عقـد اإلجيـار اذا   تنطب  القواعد الـي أوردهـا املشـرع خبصـوص عقـد البيـ  علـ  العقـد
 كان إجيارا، وه جل القواعد قد تنون مفسر  جيوز االفتها أو آمر  ال جيوز االفتها.

ما يعترب من مستل مات العقد وينون ج ء من مضمون  ح  ولو م ي كر فيـ  صـراحة حسـ  مـا  -7
تـ ، وامل ـا  علـ  ذلـك مـا جـرى عليـ  العـر  يقض  ب  العر  السائد أو قواعـد العدالـة أو طبيعـة العقـد ذا

مـــن انـــ  يف عقـــد الفندقـــة يتحمـــل الن يـــل نســـبة مئويـــة مـــن احلســـاب ابإلضـــافة إىل األجـــر  كمقابـــل اخلدمـــة 
وغريها. وما تقض  ب  طبيعة التصر  إن ابئ  السيار  يسلم للمشـرتي مـا يعـد مـن توابعهـا الضـرورية. ومـا 

جي  إن حيد من نتـائ  احلـادو اسـ  إمنانيتـ ، وان حتديـد مـا يعـد  تقتضي  قواعد العدالة ابن املؤمن ل 
 .و3ملمن مضمون و مستل مات العقد مسالة قانون وليس واق  ل ا تنون خاضعة لرقابة  نمة التميي 

 األ خاص حيث مت للع د امللزمة  طاق ال و : الثاين الفرع
يضــاً مــن حيــ  أش اصـــ  إذ أن أكمــا أن للعقــد قــو  مل مــة مـــن حيــ  موضــوع  فانــ  لــ  قـــو  مل مــة 

غريتـــا، وهـــ ا مـــا يســـم  نســـبية أثـــر العقـــد، وقـــد يتصـــر   املتعاقـــدين يلت مـــان ابلعقـــد الـــ ي أبرمـــاجل دون
د وهم الش   يف مال  حا  حيات ، وقد يتوىف في لف  غريجل، فمن املمنن إن يتاثر أش اص آخرين ابلعق

اخللف العا  واخللف اخلاص، فضالً عن إن هناك دائنن للمتعاقد فتنون أموال  كلها ضمان للوفاء ابلدين 
 هــ ا وعلــ . و8ملومـن مصــلحة الــدائنن إن يبقــ  املــدين قــادراً علــ  ســداد ديــوهنم وال رــرج مــا  مــن يديــ 

  تد بل فحس ، العقدية العالقة طريف بن تنحصر ال األش اص حي  من للعقد املل مة القو  فإن األساس
  تـد وقـد ،و9ملابملتعاقـد صـلة تربط  وال للعقد ابلنسبة األجني الش   الغري أي وإىل جهة، خلفهما من إىل
 .و21ملأخرى جهة من الغري عن التعهد وحالة الغري، ملصلحة االشرتاط حالة يف كما العقد آ ر إلي 

 سو  نقسم ه ا الفرع عل  مقصدين وكما أييت:ومن اجل اإلحاطة ابملوضوع عل  أكمل وج  

                                                        
 ،1113، دار ال قافــــة للنشــــر والتوزي ،عمــــان، 2مصــــادر االلتــــ ا ، ط -د.أجمــــد  مــــد منصــــور، النظريــــة العامــــة لاللت امــــات  -3

 .231ص
 ذكـر بـدون اجلامعيـة، الـدار العربيـة، القـوانن بـن مقارنـة مـ  االلتـ ا  مصـادر يف لاللت ا ، العامة النظرية فرج، حسن توفي  أنظر، -8
 .189ص ،النشر اتريخ

 .1112د. صربي يبد خاطر، الغري عن العقد، دراسة مقارنـة يف النظريـة العامـة لاللتـ ا ، الطبعـة األوىل، دار ال قافـة، عمـان  -9
 .وما بعدها775ص

 املصـري الـنقا وقضـاء الفقـ  يف املنفـرد ، واإلراد  العقـد لاللتـ ا ، العامـة النظريـة الريبـان، عبـد  مـد شـوق  أيبـد أنظـر، -21
 .291ص ،1116 ،مصر ،اإلسنندرية ، املعار  منشا  ،والفرنس 
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 امل صد األ  : أثر الع د ابلنسبة للمرعاقديت  ا لف  الدائنني
ــــاك شــــك ابنصــــرا  اثــــر العقــــد إىل املتعاقــــدين فهمــــا يتمتعــــان ابحلقــــوع الناجتــــة عــــن العقــــد  لــــيس هن

املرتتبة علي  سواء مت التعاقد أصالة أو نيابة، إما دائ  املتعاقدين فهم يتاثرون ابلعقد  تويتحمالن االلت اما
وال تنتقــل إلــيهم أ رجل. لنــن قــد يقــرر القــانون انصــرا  اثــر العقــد إىل اخللــف العــا  أو اخلــاص فالبــد مــن 

 التعر  هل جل احلالتن.
و من رلف الش   يف ذمت  املالية كلها أو أوال: انصرا  اثر العقد إىل اخللف العا : اخللف العا  ه

و  نـ  261/2، وتقضـ  املـاد  ملو22مليف ج ء مي ل نسبة معينة من ه جل ال مة كالنصف أو الرب  أو اخلمـس
ململينصر  أثر العقد إىل املتعاقدين واخللف العا ، دون إخـال  ابلقواعـد املتعلقـة ابملـرياو، مـا م يتبـن مـن 

 أو من ن  القانون إن ه ا األثر ال ينصر  إىل اخللف العا وو. العقد أو من طبيعة التعامل
فــاحلقوع أذا كانــت ماليــة انصــرفت آ رهــا إىل اخللــف العــا  فــإذا تــويف املتعاقــد الــدائن ينتقــل حقــ  إىل 
ورثت  وإبمناهنم مطالبة املدين ابلدين مـا م يوجـد نـ  قـانوين أو اتفـاع بـن املتعاقـدين علـ  غـري ذلـك أو 

ة احل  أت  ذلك أو كانت ش صية السلف  ـل اعتبـار عنـد التعاقـد، كمـا ان احلقـوع غـري املاليـة أن طبيع
ال تنتقل إىل الورثة م ل ح  احلضانة وح  النفقة وح  اإلجاز  أو الفسخ يف العقود الي ي بت فيها اخليار 

الورثة م  مراعـا  قاعـد  ململال م ل خيار الشرط و خيار الريية وخيار األجل، إما االلت امات فال تنتقل إىل 
 .و21ملتركة إال بعد سداد الديونوو 

 نيــاً: انصـــرا  أثـــر العقـــد إىل اخللـــف اخلــاص: اخللـــف اخلـــاص هـــو مـــن يتلقــ  مـــن ســـلف  حقـــاً معـــن 
ابل ات سواء كان ه ا الش ء ماداً أو معنواً، فاملشرتي خلف خاص للبائ  يف الشـ ء املبيـ ، واملوهـوب 

 .و27ملل  خلفاً للواه 
 انتقل بش ء تتصل ش صية وحقوقاً  الت امات العقد انشا اذاو مل261مل املادقد نصت الفقر  ال انية من 

 فيـ  ينتقـل الـ ي الوقـت يف اخللـف هـ ا إىل تنتقـل واحلقـوع االلت امـات جله  فان خاص، خلف اىل ذلك بعد
 .إلي و الش ء انتقا  وقت  ا يعلم اخلاص اخللف وكان مستل مات  من كانت اذا الش ء

 مـن خـال  هـ ا الـن  يتضـح انـ  لنـ  ينصـر  أثـر العقـد إىل اخللـف اخلـاص البـد مـن تـوافر الشـروط
 التالية:
ان يصــدر مــن الســلف عقــد يتصــل ابلشــ ء الــ ي انتقــل إىل اخللــف وهــ ا شــرط بــديه  فــالعقود  -2

شيئاً ال شان ل  بعقـد  الي ال عالقة هلا ابلش ء املست لف ال تنصر  ا رها لل لف اخلاص فمن اشرتى
 القر  ال ي ابرم  البائ .

                                                        
 .259ص ،1118 ،بغداد،منتبة السنهوري ،النظرية العامة لاللت امات د. حسن عل  ال نون، -22
 ،2خاطر، شرث القانون املدين، مصادر احلقوع الش صية ملدراسـة مقارنـةو، طنوري يبد  -د. عد ن ابراهيم السرحان؛ د -21

منشــروات  ،1ج ،1ط ،نظريــة العقــد ،عبــد الــرزاع الســنهوري -. د141ص -142ص  ،1119 ،عمــان ،دار ال قافــة للنشــر والتوزيــ 
 .377ص - 372ص ،2998 ،بريوت ،احللي

 .241ص ،مصدر ساب  ،د. حسن عل  ال نون -27
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أن ينون العقد ال ي ابرم  السلف سـابقاً النتقـا  الشـ ء إىل اخللـف النـ  اذا كـان اتليـاً النتقـا   -1
 الش ء فهو تصر  يف ملك الغري حي  ان السلف م يعد ل  والية عل  الش ء.

وع ء إثبات العلم يق  علـ  برم  السلف، ان ينون اخللف ل  علم حقيق  ساب  ابلعقد ال ي ا -7
 املتعاقد م  السلف ويستطي  إثبات  بنافة طرع اإلثبات.

ان ينون احل  أو االلت ا  ال ي رتب  عقد السلف من مستل مات الش ء ال ي انتقل إىل اخللف،  -6
ر عن  وم تنن ويعد احل  من مستل مات الش ء اذا كان منمل ل  الي من شاهنا تقوية الش ء ودرء اخلط

ش صية السلف  ل اعتبـار، ويعـد االلتـ ا  مـن مسـتل مات الشـ ء اذا كـان  ـدداً لـ ، ومـن أم لـة احلقـوع 
املنملــة للشــ ء التــامن علــ  الــدار مــن احلريــ  ومــن ح بيعــ  فهــو ينتقــل إىل املشــرتي، و حصــو  صــاح  

لك حــ  الرجــوع بضــمان االســتحقاع املتجــر قبــل بيعــ  علــ  تعهــد بعــد  املنافســة ينتقــل إىل املشــرتي، وكــ 
 فهو ينتقل إىل املشرتي ال اين.

ومن أم لة االلت امات احملدد  للش ء الت ا  صـاح  املتجـر بعـد  فـتح متجـرجل ملـد  معينـة لعـد  منافسـة 
صاح  متجر اخر فان بي  امللت   متجرجل ينتقل الت ام  إىل املشرتي، وك لك ما ينون مشرتط علـ  البـائ  

د  للش ء تنتقل إىل املشرتي كالشرط بعد  البنـاء ابرتفـاع معـن أو عـد  املسـؤولية عـن نـ ع من شروط  د
 .و26ملامللنية للمصلحة العامة وغريها

 امل صد الثاين: أثر الع د ابلنسبة للغري.
قد يتوهم البعا ابن التعهد عن الغري يع  انصرا  اآثر العقد إىل غري املتعاقدين، وه ا غري صـحيح 

لتعهد عن الغري ما هو إال تطبي  لعد  إمنانية انصرا  اآثر العقد لغري املتعاقدين، فالشريك ال ي اذ ان ا
يبيـــ  العـــن املشـــاعة ويتعهـــد للمشـــرتي ابحلصـــو  علـــ  إقـــرار شـــرين  للبيـــ  يعـــ  اثـــر البيـــ  ال يســـري اـــ  

 ال فانـ   مـر يلتـ   الغري جيعل ابن ش   وعد إذا -2مل و252مل) تالشريك ما م يقر ه ا البي ، فقد نص
 إن ذلك م  ل  وجيوز يلت  ، إن الغري رفا إذا تعاقد من يعو  ان علي  وجي  نفس ، يل   ولنن بوعدجل يل  

 أن غري من استطاعت يف  ذلك كان إذا ب  وعد ال ي االلت ا  بتنفي  نفس  وه يقو  ابن التعويا من يت ل 
 .ابلدائن يضر
 قصد ان  يتبن م ما صدورجل وقت من إال أثرا ينت  ال إقرارجل فان الوعد  اه الغري اقر إذا أما -1

 .والوعد في  صدر ال ي اليو  إىل اإلقرار يستند أن داللة أو صراحة
 -يتضح من الن  الساب  اإلحنا  التالية:

 يتعاقد الش   ابمس  ال ابسم الغري خبال  الوكالة والفضالة. -2
 يل   نفس  ابحلصو  عل  إقرار الغري للتعهد.ال يل   املتعهد الغري وإمنا  -1
ينقضــ  التــ ا  املتعهــد إبقــرار الغــري للتعهــد، وال يســا  بعــد هــ ا مــن عــد  تنفيــ  الغــري أو إخاللــ   -7

 ابلتنفي .
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 إقرار الغري للتعهد عمل إرادي صادر من جان  واحد رضائ . -6
صـــراحة أو داللـــة دفعـــاً ل ضـــرار  لــيس ل قـــرار أثـــر رجعـــ  مـــا م ينصـــر قصـــد الغـــري إىل غـــري ذلـــك -5

 اقوع الغري.
 .و25ملإذا رفا الغري التعهد حتققت املسؤولية عل  املتعهد -4

يتم ـل انصـرا  ا ر العقـد اـ  الغـري اسـت ناءاً يف االشـرتاط ملصـلحة الغـري واالشـرتاط ملصـلحة الغــري يف 
أشــ اص هـــم املشــرتط واملتعهـــد حقيقتــ  هـــو عمــل قـــانوين يــتم بـــن ش صــن إال أن تنفيـــ جل يتعلــ  ب الثـــة 

واملنتف ، واألخري يعد من الغري ابلنسبة للعقد املرب  بن املشرتط واملتعهد ولنن  وم  ذلك يستمد حق  من 
العقــد مباشــر  اســتنادا إىل ذلــك االشــرتاط، ومــن تطبيقــات قاعــد  االشــرتاط ملصــلحة الغــري ك ــري  يف احليــا  

التامن، كـان يـؤمن الشـ   علـ  حياتـ  ملصـلحة أوالدجل وزوجتـ ،  العملية، وابرز األم لة عل  ذلك عقود
 أو قد يؤمن صاح  العمل ملصلحة عمال  لتعويضهم عما يلحقهم من ضرر أثناء عملهم.

مــن القــانون  251وقــد نصــت علــ  هــ جل القاعــد  ملاالشــرتاط ملصــلحة الغــريو الفقــر  األوىل مــن املــاد  
عاقد ابمس  اخلاص عل  الت امات يعقدها ملصلحة الغـري إذا كـان املدين العراق  عل  ململجيوز للش   أن يت

 يف تنفي  ه جل االلت امات مصلحة ش صية، مادية كانت أو أدبيةوو.
 -ومن خال  ه ا الن  يتبن لنا ان  ال بد لتحق  االشرتاط ملصلحة الغري توافر ثالثة شروط:

حيــ  إن عقــد االشــرتاط ملصــلحة الغــري الــ ي الشــرط األو  أن يتعاقــد املشــرتط ابمســ  ال ابســم املنتفــ  
يــرب  بــن املشــرتط واملتعهــد ينــون املنتفــ  مــن الغــري ابلنســبة إليــ  فهــو ال يعــد طرفــا يف العقــد و مــ  ذلــك 

 و24ملينتس  حقا مباشرا من ، وه ا ما ميي  االشرتاط ملصلحة الغري عن كل من النيابة والفضالة.

التعاقـد يـتم ابسـم املشـرتط ال ابسـم املنتفـ  أن االشـرتاط غالبـا و من أهم النتائ  الي ترتت  علـ  كـون 
مـــا يرتـــ  الت امـــا يف ذمـــة املشـــرتط ابن يـــدف  مقـــابال للمنفعـــة املقـــرر  للمنتفـــ ، و مـــن جانـــ  آخـــر مينـــن 
للمشـــرتط نقـــا املشـــارطة أو أن حيـــل منتفعـــا آخـــر  ـــل املنتفـــ  األو  أو أن يســـتاثر بنفســـ  االنتفـــاع مـــن 

 أال يبدي املنتف  رغيت  يف ذلك.املشارطة شريطة 
أما الشرط ال اين فان  يل   توجي  إراد  الطـرفن إىل إنشـاء حـ  مباشـر للمنتفـ  ايـ  ال ميـر هـ ا احلـ  
ب مــة املشــرتط وابلتــايل ال مينــن للــدائنن م ايبــة املنتفــ  يف احلصــو  علــ  حقــ ،فإذا اشــرتط املشــرتط احلــ  

  فال ينـون هنـاك اشـرتاط ملصـلحة الغـري، كمـا لـو اسـتاجر شـ   لنفس  وكان الغري يستفيد من ه ا احل
مــا داراً فــان أفــراد أســرت  سيســتفيدون مــن عقــد اإلجيــار وهــم مــن الغــري ابلنســبة هلــ ا العقــد و مــ  ذلــك ال 
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ننون أما  حالة اشرتاط ملصـلحة الغـري وذلـك الن أفـراد األسـر  م ينتسـبوا احلـ  مباشـر  جتـاجل مالـك الـدار 
 .و23مل

ص الشــرط ال الــ  ال ينفــ  أن يتعاقــد املشــرتط لنفســ  وال أن يشــرتط حقــا مباشــرا للمنتفــ  و خبصــو 
لنــ  تتحقــ  حالــة االشــرتاط ملصــلحة الغــري بــل يقضــ  أن تنــون للمشــرتط مصــلحة ش صــية يف حصــو  

 و1.ملاملنتف  عل  ح  مباشر ح  مينن  يي  حالة االشرتاط ملصلحة الغري عن حالة الفضالة
ملصلحة يتحق  االشرتاط ملصلحة الغري و اليهـم كـون املصـلحة ماديـة أو أدبيـة هـ ا مـا وعندما توجد ا

مــن القــانون املــدين العراقــ  مل..إذا كــان لــ  يف تنفيــ  االلت امــات  251نصــت عليــ  الفقــر  األوىل مــن املــاد  
شـرتي تقـدغ مصلحة ش صية مادية كانت أو أدبيةو، وامل ـا  علـ  املصـلحة املاديـة اشـرتاط البـائ  علـ  امل

ال من إىل دائن البائ  أما املصلحة األدبية فتتم ل بوجود صلة قرابة أو مود  كان يرب  الش   عقد أتمن 
 عل  حيات  ملصلحة أوالدجل وزوجت .

يرتتــ  علـــ  حتقـــ  االشــرتاط ملصـــلحة الغـــري قيـــا  ثــالو عالقـــات قانونيـــة تتعلــ   شـــ اص ثالثـــة هـــم 
 ينبغ  لنا عر  أحنا  العالقة بن األش اص ال الثة عل  النحو اآليت: املشرتط واملتعهد واملنتف ،ل لك

أوال: العالقة بـن املشـرتط واملتعهـد: يعـد املشـرتط واملتعهـد طرفـا العالقـة العقديـة يف االشـرتاط ملصـلحة 
همـا شـان  الغري، فهما الل ان ابرما العقد املتضمن لالشرتاط وابلتايل فان عالقتهما حينمها العقـد املـرب  بين

شان أي عقد آخر يرت  آ رجل بن أطراف ، فإذا كان العقد من العقـود املل مـة للجـانبن كعقـد التـامن فـإن 
آ ر هــ ا العقــد تســري علــ  طرفيــ  مــا عــدا احلــ  املشــرتط للغــري، و بــ لك مينــن لنليهمــا مطالبــة اآلخــر 

  تنفيـ جل جــربا ولـ  أيضــا حـ  فســخ بتنفيـ  الت اماتــ ،فإذا امتنـ  احــدتا عـن ذلــك جـاز للطــر  اآلخـر طلــ
 العقد.

من جان  آخر مينن للمشرتط مبا ل  من مصلحة ش صية يف إيصا  احل  ال ي اشرتط  للمنتف  أن 
يراق  تنفي  املتعهد اللت ام  ول  أن يرف  دعوى ابمس  ش صيا إذا كان ح  املطالبة مقصورا علي ،كما لو 

ملصلحة املنتفعن مـن اجلمهـور و احتفظـت لنفسـها فقـط اـ  اشرتطت احلنومة يف عقود االمتياز شروطا 
 املطالبة يف تنفي  ه جل الشروط.

 نيا: العالقة بن املشرتط واملنتف : ال يبدو من ظاهر األمر وجود أي عالقة إل ا  بن املشرتط واملنتف  
و اشــرتاط احلــ  ولنــن األمــر يف حقيقتــ  ال رلــو مــن عالقــة خصوصــا ان عقــد االشــرتاط ملصــلحة الغــري هــ

 للمنتف  من قبل املشرتط ملصلحة معينة.
 ل ـــا: العالقـــة بـــن املتعهـــد واملنتفـــ : تظهـــر فنـــر  االشـــرتاط ملصـــلحة الغـــري بوضـــوث يف عالقـــة املتعهـــد 
ابملنتف  فاألخري يعترب من الغري ابلنسبة لعقد االشرتاط ولنن  ينس  حقا مباشرا مـن العقـد وينـون دائنـا 

 .و28ملمن قاعد  نسبية آ ر العقد الي تقض  ابختصار آ رجل عل  طرفي  للمتعهد است ناءا
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 األساس القانوني للقوة امللزمة للعقد: املطلب الثاني
هناك أك ر من رأي فقه  حو  األساس القـانوين ملبـدأ القـو  املل مـة للعقـد علـ  الـرغم مـن ان القـانون 
املدين قد صرث بوجوب االلت ا  مبضمون العقد بعد إبرام  ألن  يصبح شريعة املتعاقدين فال جيـوز نقضـ  أو 

 .و29ملابلرتاض  أو بن  القانون  إالتعديل  
وتشــري  قــوانن تعــ  امايــة املســتهلك   ــل اجملــرى القــانوين والطبيعــ  أذ انــ  يف ظــل التطــور احلاصــل 

لألمور ابعتبار ان ه ا القوانن خفف من حد  املبدأ القو  املل مة للعقـد يبايـة للطـر  الضـعيف، ظهـرت 
عـد  نظـرات يف حتديــد أسـاس القــو  املل مـة للعقــد مبفهومهـا اجلديــد، وعلـ  ذلــك فـان العقــد يسـتمد قوتــ  

من قاعد  العقد شريعة املتعاقدين، لنن ه جل القاعد  ال تنف  اد و11ملمة السيما من حي  املوضوع املل  
قانونيــة جيــ  إن يلــ   املتعاقــدون  اً املشــرع نصوصــ مــا يســن اً ذامــا إللــ ا  املتعاقــدين مبضــمون العقــد، اذ ك ــري 

تنفــرد اإلراد  بتعــديل العقــد  شــريعة املتعاقــدين، وقــد العقــد علــ  قاعــد  االقتصــارمبضــموهنا، يتعــ ر معهــا 
فالنظرات الي ظهرت حاولت تفسري أو تربير اخلروج عن ه جل القاعد ، علي  سو  نعر  قاعد  العقـد 

 شريعة املتعاقدين وتلك النظرات كاساس القانوين للقو  املل مة للعقد وما أييت.
  ظرية الع د  ريعة املرعاقديت: الفرع األ  

أن ما اتفـ  عليـ  املتعاقـدان مبحـا إراداممـا يل مهـا، فـاإلراداتن اللتـان حـددات  مفهو  ه جل النظرية هو
عنصـر مـن عناصـرجل، وال تسـتطي  إراد  واحـد منهمـا وال إراد   إيعناصر االلت ا  تا اللتان  لنـان تعـديل 

تنون للعقد املرب  قو  مل مة  إنه ا التعديل، ه ا وتقض  قاعد  شريعة املتعاقدين  إجراءخارجية عنهما، 
يف موضــوع . أي أن العقـــد يلـــ   مبــا ورد فيـــ  مـــن جهـــة وال يلــ   بـــ  إال عاقديـــ  مــن جهـــة أخـــرى. فالعقـــد 

يعد   إنوابلتايل هو مل   للطرفن كما مل   للقاض  ال ي ال يستطي  و12مليساوي القانون يف قوت  املل مة 
 شيئاً يف مضمون .

 يف تن  إذ ، من 1134املاد  بواسطة الفرنس ، املدين ورد الن  عليها يف القانونللعقد  املل مة القو  إن
 مـن إىل ابلنسـبة القـانون مقـا  تقـو  شـرع  حنـو علـ  تنونـت الـي االتفاقـات " أن: علـ  األوىل امـفقر 

 العقـد أن علـ  وأتكيـدها بقوهلـا القـانون من لـة العقـد أن لـت اهن  يعتقد املاد ، ه جل يف واملتمعن".و11ملأبرموها
 يقـو  العقـد ألن القـانون، وقـو  بسـلطان العقديـة العالقـة لقو  تشبي  ه  احلقيقة أن إال املتعاقدين، قانون هو
 جيـدر القـانون، وقو  العقد قو  بن لل لط املتعاقدين.وتفادا بن فيما العقدية العالقة تنظيم يف القانون مقا 
 علـ  القـانون نصـوص حنـم أتخـ  العقـد نصـوص أن معناجل ليس املتعاقدين شريعة العقد أن عل  التاكيد بنا

، القـانون درجـة يف وننـي فـال .ح ومـن اإلل اميـة قوتـ  العقـد يفنسـ  الـ ي هـو القـانون إن إذ مطلـ ، وجـ 

                                                        
 املعد . 2952لسنة  61و مدين عراق  رقم 2، ع264وذلك كما تن  علي  املاد  مل 29-
 .9، ص1121، منتبة زين احلقوقية، لبنان، 2، ال امية العقد ملدراسة مقارنةو، ط مد را  دعمان 11-
 . 3، ص1111العقد، الطبعة االوىل،  مروان النساب، اخلطا العقدي وا ر -12

22  - V. Code civil Français, Art.1134, Al. 01: " Les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites …". 
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 عل  تقو  الي الفرنس  املدين القانون من (1134) املاد  يف جاء ما حس  القانون يف املل مة قوت  جيد فالعقد
 ابلنسـبة اهنـأل االتفاقـات أو االلت امـات، تنفيـ  ووجـوب املقـد  العهـد معنويـة، كـاحرتا  وبواعـ  أسـباب

 .القانون م ل والقاض  لألطرا 
 إال ابلرتاضـ  تلغـ  ال االتفاقـات هـ جل يلـ : مـا علـ  وال ال ـة ال انيـة امـفقر  يف هانفسـ املـاد  نصـت وقـد
 ابسـتقراء (17) "نيـة اسـن تنفيـ ها وجيـ  القـانون، ويسـمح  ـا يقررهـا الـي لألطـرا ، أو لألسـباب املشـرتك
 تؤكـد اهنـفإ ال انيـة الفقـر  أمـا القـانون، قـو  لـ  األطـرا  بـن املـرب  العقـد أن يففهـم املاد ، ه جل من األوىل الفقر 
  بـت فهـو إذن أنشـات ، الـي املشـرتكة ابإلراد  إال ل لغـاء أو التعـديل قابليتـ  وعـد  العقـد اسـتمرار علـ 

 وبـ لك التنفيـ ، مرحلـة خـال  العقـد أطـرا  ثقـة خيانـة عـد  تسـتوج  اهنـفإ ال ال ـة الفقـر  وأمـا .ومسـتقر
 والقلعـة الرئيسـ  مصـدرها 1134 املـاد  تعتـرب الـي القـانون الفرنسـ  وفـ  لالتفاقـات املل مـة القـو  تنتمـل
 .و16مللسلطان اإلراد  احلصينة

 .وال نقضـ  جيـوز ،فالاملتعاقـدين شـريعة العقد " أن: عل  املدين القانون ن أما يف التشري  املصري فقد 
 الـ ي القـانوين األسـاس هـ  املـاد  هـ جل إن"(15) القـانون يقررهـا الـي الطرفن، أو لألسباب ابتفاع إال تعديل 
 مبحا اإلراد ، علي  اتف  ما تنفي  سواء حد عل  املتعاقدين عل  تفر  الي للعقد، املل مة القو  علي  ترتن 
 العـا  النظـا  مـ  يتعـار  ال الـ ي النطـاع يف أي القـانون.ا جيي هـ الـي حـدود يف قانو  ايطبقو  كانوا لو كما

 أي فقـط، بـ  جـاء مـا حـدود يف للمتعاقـدين قـانو  يعتـرب العقـد أن إىل اإلشـار  وجتـدر و14مل العامـة واآلداب
 العالقة يف املدين ب  تعهد ما كل أن مبعا القانون، عن الناشئ االلت ا  قو  نفس ل  العقد عن الناشئ االلت ا 
 حينـم الـ ي الشـريعة أو القـانون هـو العقـد  ن املـاد  هـ جل ذاتـ .تقرر القـانون فرضـ  مـا قـو  نفـس لـ  العقديـة
 ابلتعـديل، وال ابلـنقا ال العقـد اكتسـبها الي القو   جل  املساس عد  يقتض  فاملبدأ املتعاقدين، بن العالقة

 .صراحة ب لك يسمح القانون يف املتعاقدين أو ن  بن جديد اتفاع مبقتض  إال
و مـــن القـــانون املـــدين الـــي جـــاء 264/2ويف التشـــري  العراقـــ  جيـــد هـــ ا املبـــدأ أساســـ  يف نـــ  املـــاد  مل

 الر العاقدين ألحد جيوز وال الزماً  كان العقد نف  إذافيهاململ
و نف  ل   عاقدي   إبرام مت  إذا، فالعقد ووابلرتاض  أو القانون يف ن  مبقتض  إال تعديل  وال عن  جوع.

 . ذلك بغري يقض اتفاع أو  ما م يوجد ن  قانوينتعديل   أوالتحلل من   ألحدتاوال مينن 
 : التاليةويرتت  عل  ه جل النظرية النتائ  

                                                        
23-, Art. 1134, Al. 02 et 03: "…Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, 

ou pour des causes que la loi autorise, Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
 جامعة ابو بنر بلقايد، -عالع عبد القادر، أساس القو  املل مة وحدودها ملدراسة مقارنةو، رسالة ماجستري، كلية احلقوع  -16
 .71ص ،1118 ،اجل ائر

 .املصري املدين القانون من األوىل الفقر  263 :املاد  -15
 لبنـان، بـريوت، الفنـر، دار العقـد، نظريـة لاللت امـات، العامـة النظرية املدين، القانون شرث السنهوري، أيبد الرزاع عبد أنظر، -14
 .969ص ،نشر بال اتريخ
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 ا اًل: عدم جواز   ض الع د أ  تعديله. 
ينــت  عــن كــون العقــد شــريعة املتعاقــدين، وعــن كونــ  قــد ابــر  ابتفــاع إرادتيهمــا، انــ  ال يســتطي  احــد 

يسـتقل بنقضــ  أو التعـديل يف إحنامــ  إال أذا اتفـ  مـ  الطــر  األخـر علــ  ذلـك أو لألســباب  أن أطرافـ 
لعقـد أو تعديلـ  . وخالصة القـو  أن القاعـد  األساسـية تقضـ  بعـد  جـواز نقـا او13ملالي يقرها القانون 

 اال ابتفاع الطرفن أو مبقتض  أحنا  القانون، وما االفة ه جل القاعد  أال من ابب االست ناء.
 اث ياً:  جوب مراعا  حست النية يف الع د. 

صعوبة حتديد ه ا املفهو  أو ه جل الفنر  م يصح جان  من الفق  من تعريفها، وقيل ابن التعامل  إن
  الغـري بصـور  تبقـ  ممارسـة احلـ  ضـمن الغايـة املفيـد  والعادلـة الـي انشـئ مـن بصدع واستقامة وشـر  مـ

ابلغـري، بـل توصـل كـل ذي  اإلقـرار إىلاجلها والت ا   ا كل من طريف العقد اي  ال تـؤدي هـ جل املمارسـة 
 .و18مل مانةحق   إىلح  

 اشتمل ملا طبقاً  العقد تنفي  جي  ((و والي جاء فيها251/2  ملوقد ورد الن  عل  ه ا املبدأ يف املاد
 .و19ملالنيةوو حسن يوجب  ما م  تتف  وبطريقة علي 

  ظرية الروقعات املع ولة  الث ة املشر عة للدائت: الفرع الثاين
للقـو  املل مـة للعقـد التوصـل مـن خاللـ  اىل االعـرتا  للمتعاقـد  أخرحاو  بعا الشراث تقدغ مفهو  

بســـلطة التصـــر  االنفـــرادي ويقـــو  هـــ ا املفهـــو  بـــن العناصـــر الش صـــية يف العقـــد م ـــل اإلراد  والعناصـــر 
املوضوعية م ل السب  والتوازن العقدي ليتولد عن توليف  العناصر القدمية مفهو  القو  املل مـة مسـتمد مـن 

ئن املشــروعة وتوقعاتــ  املعقولــة يف االلتــ ا  والــي ينــون فيهــا القاضــ  لينظــر للعقــد علــ  انــ  عمــل ثقــة الــدا
منطق  يتضمن توليفة من العناصر الش صية واملوضوعية تنمل بعضها الـبعا فتصـاغ اإلراد  وهـ    ـل 

هـ ا االرتبـاط  املفهو  الش ص  لاللتـ ا  لفنـر  السـب  والتعامـل و االداءات كعناصـر موضـوعية، و صـلة
خضــوع اإلراد  ملبــدأ حســن النيــة يف تنــوين العقــود وتنفيــ ها، و ــ ا يــربر تــدخل القاضــ  لتعــديل العقــد 

. و هــــ جل الفنــــر  تظهــــر بشــــنل جلــــ  يف القــــانون و71ملالتعاقديــــة  االطــــرا وحتقيــــ  التــــوازن العقــــدي بــــن 
أيخـــ  ب قـــة الـــدائن  وإمنـــاالعقـــد  بـــرا إالباطنـــة عنـــد  ابإلدار الظـــاهر  وال  ابإلدار السويســـري فهـــو ال أيخـــ  

                                                        
 . 25، ص2998العقود املدنية والتجارية، مفاعل العقد، اجل ء ال اين، الطبعة ال انية،  الياس  صيف، موسوعة 13-
 . 217، مصدر ساب ، صمصطف  العوج  -18
و مـــن القــــانون املــــدين 2276، واملــــاد  مل2968و لســـنة 272و مـــن القــــانون املـــدين املصــــري رقــــم مل268/1تقابلهـــا املــــاد  مل -19
 .2816لسنة  الفرنس 

30- P.HEB RAUD, Ro leresd ecitf datival outeetdesetment objectifs alausles a etesjubidlaves, 
mélanges Maury T.11.1960. P.419.433.J.HAUSCR, objectiviseat subjective ismed anslacteyuri aligue, 
1GDY.1971 114-115نقالً عن د. عايد فايد عبد الفتاث فايد، مصدر ساب ، ص.  



 

 د ر االراد  املنفرد  يف تعدي  الع د 

557 

امل اط  ابلتعبري وما يفهم  اسن النية من ه ا التعبري، وعل  ه ا يبا االلت ا  العقدي عل  أساس ال قة 
 .و72ملاملشروعة املتولد  لدى الدائن من التعبري امل اط  ب  

  ظرية النفع  العد : الفرع الثالث
البحـ  عـن  إىلاحلدي   اإلداريسلطات اإلراد  فقد اجت  الفق  نتيجة لالعتداءات الوارد  عل  مبدأ 

اجلديـد للعقـد  األسـاسو يف مبـدأ النفـ  والعـد  GHESTINللعقـد. ويف سـبيل امل ـا  وجـد مل أخـرأساس 
 .و71مل

جعــــل النفــــ  والعــــد  املبــــاد  اجلوهريــــة  إىل أوال أدى، اإلراد رفــــا مبــــدأ ســــلطان  إنيقــــرر جســــتيان 
نستنت  منها  إن أخرىالبح  عن جماالمما بعبار   إىلال ي يقود   نياً،  األمرللنظرية العامة للعقد وهو 

لنونـ  مفيـداً أو  إال اإلل اميـةتقسيمات للقواعد الي حتنم العقد. وبناء عل  ذلك فالعقد ال يتمت  ابلقو  
فنــر  عــن هــ ين  إبجيــازبنونــ  عــاداًل. ونعطــ   إالمفيــد، كمــا انــ  لــيس مل مــاً  ألنــ عــاداًل. فالعقــد ملــ   

 القصدين: 
 أ ال: الع د يسرمد قوته اإللزامية مت كو ه مفيداً  انفعاً: 

يقــرر جســتيان انــ  يوجــد نوعــان مــن املنفعــة: املنفعــة الش صــية الــي تعــود علــ  شــ   بعينــ  واملنفعــة 
. فالقــانون األخــري هــ جل  إالمــ   ســرجل وال أيخــ  القــانون الوضــع  يف االعتبــار العامــة الــي تعــود علــ  اجملت

انــ  يســمح بتحقيــ  عمليــات  فعــة اجتماعيــاً م ــل عقــد اإلجيــار.  إالالوضــع  ال يعطــ  للعقــد قوتــ  املل مــة 
 وســيلة لتبــاد  اخلــدمات واألمــوا  ويســتنت  ملجســتيانو مــن املنفعــة االجتماعيــة التفــاع أفضــلالعقــد  دويعــ

 اإلرادتن نتيجتن: 
 ومن النتائ  الي استنتجها حبتان من املنفعة االجتماعية 

 مبدأ األمن القانوني:  -1

تبــاد  املنــاف  وهــ جل املنــاف   األساســيةفالعقــد هــو األدا  الــي ال غــا عنهــا للتوقعــات الفرديــة، وظيفتــ  
هنــ ا عمليــة تبــاد  ذات املنــاف   إىلالتبصــر والتوقــ  لنــن ال مينــن الوصــو   إعمــا االقتصــادية عمــاًل مــن 

مـا م يتضــمن احلصــو  علـ  املقابــل العــاد   أموالــ اجليـد ، بــدون القــو  املل مـة للعقــد فالبــائ  ال يتنـاز  عــن 
املوعود ب  فتنون هـ جل ال قـة شـرطاً اساسـياً لالئتمـان الـ ي يرتكـ  عليـ  االقتصـاد املعاصـر وكـل تعبـري للقـو  

 اقد ويهدد االئتمان ال ي تقو  علي  العقود ذات املناف  االجتماعية.املل مة يقلل من ثقة املتع

                                                        
 ،اإلسـنندريةد. عبد الريبن عياد، أسـاس االلتـ ا  العقـدي، النظريـة والتطبيقـات، املنتـ  املصـري احلـدي  للطباعـة والن ـر،  -72
ـــة، القـــاهر ، 2، د. ولـــيم ســـليمان قـــالد ، التعبـــري عـــن اإلراد  يف القـــانون املـــدين املصـــري، ط99، ص2931 ـــة احلدي  ، املطبعـــة التجاري
 .  219، ص73، ع2955

32  - J.GHESTIN.Lutileet tejuste tausles coutrets D.1982 cur. D4 memeautrv. Lauotion. Lecoutrat 
D1990, chr147.E.SAVAUX.lathea tiegeuerale alucont, my theou my the ourrealite, LCDY,1997 
Pree-aceolej. LAUBERT .64-65نقالً د. عابد فايد عبد الفتاث فايد، مصدر ساب ، ص   
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 مبدأ الحرية والمسؤولية:  -2

مبــا رتبــة ســلطة واســعة لتنظــيم عالقــامم وأن والقــو  املل مــة للعقــد نتــاج طبيعــ  لــ   ل فــراديســمح العقــد 
ملـا تنـون حـر  فهـ  مسـؤولة  األهنـوه  ترتن  عل  القانون فال تنون إراد  املتعاقد إراد  حاكمـة لـ  ذلـك 

 .و77مليف الوقت نفس  
 اث ياً: إلزامية الع د لعدالره 

 إنكان عـاداًل كمـا يـرى   إذا إال أيضاالعقد ال ينون مل ماً  إنوميض  جستيان يف شرث نظريت  فيقو  
حفـظ التـوازن بـن الـنظم املاليـة وتعطـ  كــل  إىلالعدالـة العقديـة هـ جل هـ  عدالـة تبادليـة تصـحيحية مـد  

متعاقد جـ ءاً يعـاد  مقـدار مـا يعطـ  وليسـت عدالـة توزيعيـة تعطـ  كـل متعاقـد اجلـ ء الـ ي رصـ ، وعلـ  
يف ختفـيا الـ من املغـاىل  أيضالتطبي  العدالة التعاقدية ويتجل  ذلك  أدا ه ا تنون نظرية عيوب اإلراد  
 دالة التعاقدية مبدأ حسن النية ال ي يهـيمن علـ  تنـوين العقـود وتنفيـ هافي  يف العقود، وينمل مبدأ الع

وبعـد   ابإلعـال حتقيـ  العدالـة التعاقديـة كـااللت ا   إىلوذلك من خال  فرض  بعـا االلت امـات الـي ترمـ  
 .و76ملالغش 

و بصـــياغة قواعـــد مشـــتقة مـــن فنـــر  النـــاف  والعـــاد  يف GHESTINعـــر  نظريتـــ  يشـــرع مل إنوبعـــد 
اجلانـ  ملاالنفـراديو لـبعا العقـود علـ  أسـاس  األحـادي اإلهناءح   إقرار أبرزهان العقود وتنفي ها تنوي

 .و75ملفنر  العدالة التبادلية 
 مفهوم اإلرادة المنفردة: المبحث الثاني

االلت ا  ابعتبارجل واسـطة بـن ش صـن،  إىلإن الفق  التقليدي وغالبية الفق  احلدي  يف فرنسا ينظرون 
تنشــئ الت امــاً أو تنقلــ  أو تعدلــ  وهــ جل النظــر  تؤيــد موقــف القــانون  إناملنفــرد   لــ راد فــال يتســا  ومــن ح

املنفـرد ، حيـ  مضـ  علـ  الـنه  الـ ي كـان عليـ  الرومـان  ابإلراد املدين الفرنسـ ، الـ ي م أيخـ  بـدورجل 
 .اإلراديالعقد كمصدر لاللت ا   إالوال ين م يعرفوا 

املنفـرد  بـدورها   لـ راد والـي تعـرت   األملانيـةوه  النظرية  أخرىجتاجل املقابل نظرية هناك يف اال إنبيد 
تعـرت   إنسـلطان اإلراد  يقضـ   إن رأيهـمجانـ  العقـد وقـالوا يف تربيـر  إىلكمصدر من مصادر االلت ا  

لتــ   عنــد اقرتاهنــا االلت امــات، خاصــة وان تلــك اإلراد  قــادر  علــ  أن ت إنشــاءاملنفــرد  بقــدرما علــ   لـ راد 
الشـــك أن اإلراد  املنفـــرد ، وهـــ  عمـــل قـــانوين صــادر مـــن جانـــ  واحـــد تنـــت  أ ر قانونيـــة  إبراد  أخــرى،

وســبباً لســقوطها كــالن و  عــن أســبباً لنســ  احلقــوع العينيــة كالوصــية،  اإلراد  املنفــرد  اتلفــة. فقــد تنــون
 ، وقــد جتعــل ز قــد قابــل ل بطــا  كاإلجــاد ت بــت حقــاً ش صــياً  شــئاً عــن عقــتفــاع أو حــ  رهــن و ار حــ  

                                                        
 . 155-172يف العقود نقال عن االستاذ عالء حسن عل ، مصدر ساب ، ص فنر  الناف  جستيان، -77
 ، دار النتـ  العلميـة، بـريوت،2، دراسـة حتليليـة مقارنـة يف القـانون املـدين، طدد. هلدير اسعد ايبد، نظرية الغـش يف العقـ -76
 .1121 ،بريوت ،دار اجلامعة اجلديد  ،ستهالكاالااللت ا  ابإلعال  يف عقود  ،مصطف  ايبد أبو عمرو د.. 1121
 .181ص ،عالء حسن عل ، مصدر ساب  األستاذالعقود نقال عن  فنر  الناف  يف جستيان، -75
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إنشاء احل   أوعقداً يسري عل  الغري كاإلقرار، وقد تنته  رابطة عقدية كع   الوكيل أو ع ل  عن الوكالة، 
 .و74ملأو إسقاط  ابإلبراءكالوعد جبائ   الش ص  ملااللت ا و  

 تعريف اإلرادة املنفردة: املطلب األول
نع  ابإلراد  املنفرد  التصر  القانوين من جان  واحد ابعتبارها مصدر من مصادر االلت ا  و ختتلف 
عــن العقــد الــ ي يقــو  علــ  تطــاب  إرادتــن لش صــن اتلفــن، واإلراد  املنفــرد  قــادر  علــ  أحــداو آ ر 

احلــ  ابلتنــاز  عنــ ،  إســقاطو قانونيــة متعــدد ، فاهنــا قــادر  علــ  أن تنشــئ االلتــ ا  كمــا يف الوعــد جبــائ  ، أ
وهـــ  قـــادر  علـــ  تصـــحيح العقـــد القابـــل ل بطـــا  كمـــا يف األجـــاز ، تـــؤدي إىل إلغـــاء عقـــد معـــن كمـــا يف 

 والعمل وغريها. واإلجيارالوكالة. أو الوديعة 
اختلف الفقهاء يف تعريف اإلراد  املنفرد  حي  أعطوا تعاريف اتلفة فهناك من عر  اإلراد  املنفرد  

صــاحب  وحــدها وهلــ ا رتلــف عــن العقــد  إبراد  أ رجل وينــت اإلراد   عــن ابلتعبــري يتم ــلا عمــل قــانوين  هنــ
 .و73ملواحد   إبراد ال  إبرادتنال ي يتم 

 اآل رترت  بعا  إن أيضاه  تلك الي تصدر من طر  واحد وتستطي    ا   هنا أيضاوقد عرفت 
 .و78ملقانون املعامالت املدنية  إلحنا تنون مصدراً لاللت ا  وفقاً  إن إىل وابإلضافةالقانونية 

قانونيـة اتلفـة وقـد تنـون اإلراد   ا راً عمـل قـانوين صـادر مـن جانـ  واحـد ينـت    هنـاوك لك عرفت 
املنفــرد  ســبباً لنســ  احلقــوع العينيــة كمــا يف حالــة التنــاز  حالــة الوصــية وقــد تنــون ســبباً يف ســقوط حــ  

يف حالة التناز  عن رهن وغريها. وقد تنته  رابطة عقدية كما هو احلا  يف ع   الوكيل من قبل عي  كما 
 اإلبــراءاحلــ  الش صــ  كمــا يف  إســقاطاملنفــرد   ابإلراد املوكــل أو نــ و  الوكيــل مــن الوكالــة وكــ لك مينــن 

 .و79مل
 لش صـــن شـــ   واحـــد وهـــ  ختتلـــف يف هـــ ا عـــن العقـــد الـــ ي يقـــو  علـــ  تتطـــاب  إرادتـــن فـــإراد 

تصـرفاً  أصـبحتقانونية وهـ  إذ اجتهـت إىل هـ ا الغـر   آ راتلفن فاإلراد  املنفرد  قادر  عل  إحداو 
 املنفرد . ابإلراد قانونياً وهو التصر  

نالحـظ أن التعريفــات ختتلــف يف ألفاظهــا و تتفــ  يف مضــموهنا فــاإلراد  املنفــرد  تصــر  قــانوين صــادر 
تنـون  أنر قانونية م ل اإلجياب امللـ   وإجـاز  العقـد املوقـو  ومـن املمنـن حتدو أ  أنمن جان  مينن 

املنفرد  سبباً يف كس  احلقوع العينية كما يف الوصية وسبباً يف سقوطها كما يف الن و  عن ح  أو  اإلراد 
الـة ومينـن تنه  رابطة  شئة عن عقـد كمـا يف الوديعـة والوك أن أيضااملنفرد   ل راد اتفاع أو رهن ومينن 

                                                        
 .53، ص1111، سنة 7السنهوري، الوسيط يف شرث القانون املدين، بريوت، لبنان، ط عبد الرزاع ايبد -74
 ،1118د. نــوري خــاطر، شــرث القــانون املــدين وصــادر احلقــوع الش صــية، دار ال قافــة، عمــان  و الفــار إبــراهيمد. عــد ن  -73

، 1112، اإلســنندرية. د. عبــد احلميــد الشــوازي، التعليــ  املوضــوع  علــ  القــانون املــدين، مصــادر االلتــ ا  ونشــا  املعــار ، 719ص
 .26ص

 . 217، ص1118بنان، العقد، بريوت، ل إحنا د. اتج السر  مد حامد، الوجي  يف  -78
ــــة، عمــــان،  ةالش صــــي قــــوعاحل د. عبــــد القــــادر الفــــار، مصــــادر االلتــــ ا ، مصــــادر -79 ، 1114يف القــــانون املــــدين، دار ال قاف

 .263ص
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م تنـــن قـــد صـــدرت مـــد  لـــ لك  إذاينهـــ  عقـــد الوديعـــة  أنكـــل مـــن املـــودع والوديـــ  واملعـــري واملســـتعري   أن
تسقط حـ  ش صـ    أنيع   نفس  ومينن ايضاً  أنيع   الوكيل كما يستطي  الوكيل  أنويستطي  املوكل 
 .و61ملكما يف اإلبراء

 التصرف االنفرادي : أنواعاملطلب الثاني
التصــر  االنفــرادي مهمتــن خاصــن حســ  اجملــا  الــ ي يعمــل فيــ  التصــر  االنفــرادي فقــد يت ــ  

 ينون تصرفاً انفراداً مستقاًل وقد ينون تصرفاً انفراداً يف سياع عقدي.
 الرصرف اال فرادي املسر    -4

ون التصر  االنفرادي املستقل تصـر  يت ـ  إبراد  شـ   واحـد مـن اجـل إنتـاج اثـر قـانوين معـن د
وجود عالقة بـن هـ ا التصـر  وبـن أي عقـد مـن العقـود ويتم ـل هـ ا األثـر يف إنشـاء االلتـ ا  م ـا  ذلـك 

. علــ  هــ ا مينــن التعبــري عــن التصــر  االنفــرادي املســتقل  نــ  تصــر  صــادر و62ملالوعــد اــائ جل والوصــية 
دون أن ينــون هنــاك عقــد إبراد  منفــرد  يهــد  إلنشــاء االلت امــات أو الــتحنم اباللت امــات الــي أنشــاها 

تصطد  ب ، ل ا جي  التميي  بن ه ا التصر  االنفرادي وبن العقود االنفرادية الي تلع  اإلراد  املنفرد  
نشوء التصر  اإلرادي املسـتقل  ييـ اً لـ  عـن العقـود  ينون دور اإلراد  املنفرد  يف إذ و61ملمتمي اً  اً فيها دور 

 .و67ملنشوئها  يف وليس آ ر ه جل العقود د  املنفرد  يفدور اإلرا ينوناالنفرادية الي 
 الرصرف اال فرادي يف سياق تعاقدي -1

رتلف عن املعا الساب  للتصر  االنفرادي املستقل فيعـر   أخريت   التصر  االنفرادي هنا معا 
اثر قانوين معن يف العقد املرب   إنتاجاحد املتعاقدين من اجل  إبراد تصر  يت     ن التصر  االنفرادي 

يصـدر بصـدد عالقـة عقديـة فتنـون   نـ ، ويتمي  التصـر  االنفـرادي هنـا األخردون حاجة لرضا املتعاقد 
املتعاقـدين قـد تـتحنم  ألحـداإلراد  املنفرد   أناملتعاقدين غري  إراديتااللت امات قد نشات ابلعقد ويتواف  
نفـرادي قـد صـدر يف سـياع تعاقـدي، ويـربز اثـر االنفراديـة بوضـوث كمـا  ا وتـؤثر فيهـا وينـون التصـر  اال

الن طبيعتهــا تتقبــل التصــر   أســلفناكمــا   آ رهــايــرى الفقــ  يف العقــود االنفــرادي الــي تــرد االنفراديــة علــ  
 .و66مل األخراالنفرادي من جان  احد املتعاقدين فه  مل مة لطر  واحد فقط دون تل   الطر  

النفرادية يف سـياع االلت امـات التعاقديـة عبـار  عـن إراد  تصـدر مـن احـد املتعاقـدين وعل  ه ا تنون ا
 أو لصدور قرار من القضاء.  األخرون حاجة ملوافقة املتعاقد دالعقد فتؤثر يف ه ا العقد  إبرا بعد 

                                                        
 .288الباق  البنري، مصدر ساب ، ص، د. عبد د. عبد اجمليد احلنيم -61
 .52الفتاث فايد، مصدر ساب ، ص د. عايد فايد عبد -62
 .285، ص2951لاللت امات، بغداد، دين الناه ، النظرية العامة ال د. صالث -61
د. و ، 173، ص1113، مصــادر االلتــ ا  يف القــانون املــدين االردين، دار ال قافــة للنشــر والتوزيــ ، عمــان، د. انــور ســلطان -67

 .285صالث الدين الناه ، املصدر نفس ، ص
 .285ص ،27، صنفس  ساب الصدر امل ، هالنا د. صالث الدين -66
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 المنفردة باإلرادةكيفية تعديل العقد : المبحث الثالث

 التعديل، فان  م يهتم بوض  مفهو  قانوين ل . إىل أشارالقانون املدين الفرنس  وان  إن
ال يـرتاد  مـ   –"التعديل" ملوخاصـة تعـديل االلتـ ا و كمفهـو  قـانوين  إىلمن لفت االنتباجل  أو وكان 
فعنـد  2981الي نشرت يف سـنة  اإلطرا  إبراد يف رسالت  عن تعديل االلت ا   Ghozlاألستاذ  –التغيري 

د  التعــديل كمفهــو  قــانوين لــ  وجــود مســتقل عــن غــريجل عــن املفــاهيم القانونيــة. هــ ا التــاريخ والفقــ  يســت 
يغـريوا  أنعلـ   اإلطـرا ، العمل القانوين ال ي مبقتضاجل يتف  Ghozl لألستاذيقصد بتعديل االلت ا  وفقاً 

يـة. و ـ ا من عناصـر االتفـاع الـ ي يـربطهم مـ  االحتفـاظ ابلرابطـة العقد أك رأو  اً فرت  التنفي  واحد إثناء
 ل  جما  خاص للتطبي  ونظا  قانوين متمي . اقانوني ااعترب التعديل مفهوم

تعـديل  أمااملنفرد   إبرادت الرابطة العقدية  إهناءيستطي   اإلطرا احد  أنمن املعرو  يف عام القانون 
فنـر  اإلهنـاء ابإلراد   ا  بنفس ال يوع واالنتشار ال ي حتظ   شيال ت فه جل الفنر املنفرد   ابإلراد العقد 

مطلـ  القـرن العشـرين بواسـطة الفقيـ  الفرنسـ  رينيـ  دميـوج  املنـادا   ـ جل الفنـر  يف املنفرد ، عل  الرغم مـن
 .و65مل 2913يف مقا  ل  ظهر يف عا  

 : كاأليتولبيان مضمون ه ا املطل  فإننا سنقسم  عل  مطلبن ُنصصهما  
 لشروط العقد ومضمون .املطل  األو : التعديل االنفرادي 

 املطل  ال اين: مربارت وأساس التصر  االنفرادي يف سياع االلت امات التعاقدية.
 التعديل االنفرادي لشروط العقد ومضمونهاألول: املطلب 

يف االلت امـات العقديـة بتعـديل هــ جل  أثرهــا إلبـرازخصـبة  أرضـاجتـد اإلراد  املنفـرد  يف الشـروط العقديــة 
، ومينـن أش اصـ الشروط وتغيري مضمون العقد كما اتف  علي  فينصـ  التعـديل علـ  مضـمون العقـد ال 

يف العقد   تعديل ينص  عل  شروط م كور  األو نوعن،  إىلسم التعديل االنفرادي ملضمون العقد قان ن
يقو  املتعاقد بفعل م ي كرجل العقد وبدون موافقة  إن، أو األخرفينف  ه ا العقد بغريها دون موافقة املتعاقد 

 .و64ملمن تعاقد مع  
وعليـــ  ســـيتناو  هـــ ا املطلـــ  التعـــديل االنفـــرادي لشـــروط العقـــد ومضـــمون  مـــن خـــال  تقســـيم  علـــ  

 فرعن:
 قيام املرعاقد برنفي  الع د بغري الشر ط  االلرزاماتاأل  : الفرع 

 يقتصـر والتـرد فيـ  بشـنل صـريح  العقـد يـتم تضـمين  مجلـة مـن االلت امـات إبـرا كمـا هـو معلـو  عنـد 
 والعدالـة والعـر  للقـانون وفقـاً  مسـتل مات  مـن وھ مـا أيضا يتناو  ولنن في ، ورد مبا املتعاقد إل ا  عل  العقد
 .و63ملااللت ا  طبيعة اس 

                                                        
  .57ص -51ص ،ساب  عالع عبد القادر، مصدر 65-
 .38، 33، مصدر ساب ، صاالستاذ عالء حسن عل  64-
 املدين العراق . و من القانون251/1املاد  مل 63-
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ن، فــان تلــك الشــروط وااللت امــات كمبــدأ عــا  ال جيـــوز اوقــد يقــرتن العقــد بشــروط اتفــ  عليهــا الطرفــ
هــا اال ابالتفـاع، لنــن هنـاك العديــد مــن احلـاالت الــي نـ  عليهــا القـانون ينــون لــ راد  ءلغااتعـديلها أو 

 املنفرد  أن تعد  فيها وه جل احلاالت ه : 
نتفــ ، ح يقــو  عنــدما يــن  عقــد االشــرتاط ملصــلحة الغــري علــ  قيــا  املتعهــد بــدف  احلــ  مباشــر  للم .2

املشرتط إبرادت  املنفرد  بتحويل احل  ملصلحة ليقو  املتعهد بدفع  ل  عل  خال  مـا كـان يقضـ  بـ  
 .و68ملعقد االشرتاط 

عنـدما يــن  االتفــاع علــ  تضــامن املــدينن بوجــ  الـدائن فانــ  حيــ  لــ  مطالبــة اي مــنهم بنــل الــدين،  .1
قط يف الرجــوع علــ  املــدين الــ ي ابــرأجل مــن قــا  إببــراء احــدهم مــن التضــامن فــان حقــ  يســ إذالنــن 

 .و69ملمن الباقن ابلدين كل   إيالتضامن بنل الدين ويرج  عل  
 إىلاملنفرد  وال حيتاج  إبرادت عندما حيدد عقد البي  الضمن ومقدار البي  فيقو  املشرتي ب اد  ال من  .7

املنفـرد  أيضـاً  إبرادتـ يـد مـن املبيـ  جاء يف مصلحت ، أو يقو  بتن يل الش ء أو ان  ي   ألن قبو  البائ  
العقــد بعــد تعديلــ  علــ  غــري مــا    و ألنــ    ــا ملصــلحة املشــرتي منتفــ  الــ اد  والتن يــل وتلحقــان 

 .و51ملكان ين  علي  
حلـ  االرتفـاع حقـوع والت امـات مالـك العقـار املرتفـ  ومالـك العقـار املرتفـ  بـ   املنشـئحيدد االتفـاع  .6

تفــ  اســتعما  االرتفــاع وفــ  مــا اعــد لــ ، وعلــ  صــاح  العقــار املرتفــ  بــ  فعلــ  صــاح  العقــار املر 
لصاح  العقار املرتف  بـ  حتريـر عقـارجل مـن جـ ء  إن إال نن صاح  االرتفاع من استعما  حق ، 

من االرتفاع اذا فقد االرتفاع كل منفعة للعقار املرتف  وم تب  ل  سوى فائد   دود  ال تتناس  م  
يتحملهــا عقــارجل ليحــر  بــ لك صــاح  العقــار املرتفــ  مــن اســتعما  جــ ء مــن االرتفــاع  الــي األعبــاء

وليعد  اتفاع االرتفاع تعدياًل انفراداً عل  خال  ما كان ين  علي  من  نـن صـاح  االرتفـاع 
 .و52ملمن استعما  ح  االرتفاع بصور  كاملة عل  العقار املرتف  ب  

 األمرمن املصر  بفتح اعتماد لصاحل املستفيد بناء عل  طل   اً يتضمن عقد االعتماد املصريف تعهد .5
 .و51ملبفتح االعتماد واملتعاقد م  املصر  

حيــدد االتفــاع بــن رب العمــل والعامــل وقــت العمــل الــ ي ينــون فيــ  العامــل حتــت تصــر  صــاح   .4
 .و57ملالعمل وقد حدد قانون العمل ه ا الوقت حس  طبيعة العمل ونوع  

                                                        
 .2952لسنة  61رقم  و مدين عراق 1  257املاد  مل -68
 .  2952لسنة  61 و مدين عراق  رقم713املاد  مل -69
 .2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين2  257املاد  مل -51
 .2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين2186املاد  مل -52
 .2986لسنة  71العراق  رقم  التجاريقانون  و من137املاد  مل -51
 .2983لسنة  32العراق  رقم  و من قانون العمل56املاد  مل -57
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 املرعاقد بعم  ا فرادي خبصوص مسألة مل يعاجل ا الع د قيام: الفرع الثاين
العقــد فيقــو  احــد  إبــرا ن عنــد و تتعلــ  هــ جل الصــور  مــن تعــديل العقــد يف املســائل الــي يغفلهــا املتعاقــد

وهنـاك بعـا التطبيقـات هلـ جل الصـور   إبضـافتهااملتعاقدين إبرادت  املفرد  ودون اخ  موافقة الطـر  اآلخـر 
 ق  وه : يف القانون العرا

عنـــدما ال حيـــدد عقـــد العاريـــة نـــوع اســـتعما  العـــن املعـــاد  ومنـــان االنتفـــاع ووقتـــ ، ابن يطلـــ  العقـــد  .2
وقـت شـاء ويف  إيينتفـ  ابلعاريـة يف  إناملنفرد   إبرادت للمستعري االنتفاع مبحل العقد فان للمستعري 

وز املعقود املعروفة فان جـاوزجل جيا إالأيخ  موافقة املعري شرط  إندون  أراداستعما   و ياي منان 
 .و56ملوهلنت العارية فمنها 

 إبيــداعوقيــا  املســتعري  اإلعــاد املنفــرد  يف كــل موضــ  يســلك فيــ   إبرادتــ يــودع العاريــة  إنللمســتعري  .1
االنفـــرادي  اإليـــداعالعاريـــة هـــو عمـــل انفـــرادي م يـــن  عليـــ  عقـــد العاريـــة أو رولـــ  للمســـتعري، وهـــ ا 

هلنـت بــال تقصـري مـن جانبــ   إنللعاريـة يعفـ  املســتعري مـن ضـمان هــالك العـن املعـاد  عنــد الوديـ  
 اإليـداعحيـ  ال جيـوز للمسـتعري  اإلعـاد شرط ان تنون وديعـة العاريـة يف موضـ  ميلـك فيـ  املسـتعري 

 إنعــاد  عنــد الوديــ  فــان قــا  بــ لك وهلنــت العــن امل اإلعــاد يف مجيــ  املواضــ  الــي ال ميلــك فيهــا 
تنون وديعة العاريـة يف موضـ  ميلـك فيـ  ميلـك فيـ  املسـتعري  إنشرط ب فعل  املستعري ضماهناهلنت 
فـان قـا  بـ لك  اإلعـار الي ال ميلك فيهـا  املواضي يف مجي   اإليداع، حي  ال جيوز للمستعري اإلعار 

 .و55ملوهلنت العن املعار  عند الودي  فمنها للمعري 
اجل، فالتقييـد عمـل انفـرادي يقـو  بـ  املوكـل ضـل يف عقد الوكالة ان يقيد من وكالـة الوكيـل دون ر للموك .7

يشـرتط عـد  تعلـ  الوكالـة اـ  الغـري اذ  ولنندون ان رول  العقد ذلك وال يشرتط ل  موافقة الوكيل 
 .و54ملان  البد ان يواف  ه ا الغري حينئ  عل  تقييد وكالة الوكيل 

ديعــة وان كــان هلــا يبــل دون حاجــة ملوافقــة املــودع ورفــاجل، والوديــ  يقــو   ــ ا العمــل لوديــ  الســفر ابلو  .6
االنفــرادي أو كــان عقـــد الوديعــة مطلقـــاً م يعــن منـــان حفــظ الشــ ء مـــا م يشــرتط فيـــ  املــودع علـــ  

املنفـرد  السـفر  إبرادتـ الودي  عد  السفر   ا الش ء وم ينه  عن ذلك فف  ه جل احلالـة حيـ  للوديـ  
عــن عقـد الوديعــة منــان حفظهـا أو اشــرتط فيــ  املــودع  إذ إمــالوديعـة يف حــن م رولــ  العقـد ذلــك اب

 .و53ملاملنفرد   إبرادت عل  الودي  عد  السفر ابلوديعة فليس للودي  حينئ   ا 
قيا  صاح  احل  العي  املتفرع عن حـ  امللنيـة ابلتصـر  اقـ  تصـرفاً ي قـل الشـ ء  ـل احلـ  دون  .5

تغيـــري صـــاح  احلـــ   إن إهنائـــ  إىليـــؤدي  إنلـــ  العقـــد الـــ ي انشـــا احلـــ  هـــ ا التصـــر  ودون رو  إن
 بغريجل.

                                                        
 .  2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين851املاد  مل -56
 .  2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين856املاد  مل -55
 .  2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين2 963املاد  مل -54
 .  2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين2 956املاد  مل -53
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 مربرات وأساس التصرف االنفرادي يف سياق االلتزامات التعاقدية: املطلب الثاني
قــد يعــرت  القــانون للمتعاقــد اــ  الــتحنم منفــرداً ابلرابطــة العقديــة إلعــاد  التــوازن العقــدي امل تــل يف 
العقد لصاحل ه ا املتعاقد كطر  ضعيف يف العقد فتحقـ  لـ  االنفراديـة مـ اا اقتصـادية ومـن ح ينـون هلـا 

ال ي رول  مرك جل االقتصـادي  ما يربرها، بيد أن القانون قد يعرت  ب ات السلطة للطر  القوي يف العقد
التحنم ابلرابطة العقدية مما يشنل مديداً للطر  الضعيف في ر التساي  عن جدوى االنفرادية يف سياع 

 .و58ملااللت امات التعاقدية وه ا يستوج  تقدغ مربرات ملنح املتعاقد صاح  املرك  القوي ه جل السلطة 
 : إىلوسيتناو  ه ا املطل  من خال  تقسيم  

 : مربرات التصر  االنفرادي يف سياع االلت امات التعاقدية.األو الفرع 
 القانوين العمل االنفرادي يف السياع التعاقدي. األساسالفرع ال اين: 

 م رات الرصرف اال فرادي يف سياق االلرزامات الرعاقديةاأل  : الفرع 
 أ ال:  اية الطرف الضعيف يف الع د 

 اإلرادتــــنالوجــــود بفضــــل تــــاليف  إىليف العقــــد الــــي تــــتحنم بنشــــات  الن العقــــد ينشــــا ويظهــــر  اإلراد 
تنــو  متــوازنتن فــان اختــل هــ ا  إنحــ  التعبــري البــد  اإلرادتــنوتوافقهمــا، وحــ  يعــرب العقــد مــن هــاتن 

 تنـــون هنـــاك مـــن إنالتـــوازن لصـــاحل احـــد الطـــرفن وجـــ  التـــدخل حلمايـــة الطـــر  الضـــعيف حيـــ  البـــد 
 الوسائل القانونية ما حيفظ للعقد توازن  ومن ه جل الوسائل.

منح املتعاقد الضعيف السلطة االنفرادية للتحنم ابلعقد سواء كان سب  ضعف مرك جل سلوك املتعاقـد 
فتنـون   ومستجدا تكان سبب  ظرو  العقد   أ ج اء عل  ه ا السلوك   هنافتوصف ه جل السلطة  األخر

يف غلـط أو انـ  اجـربجل  األخـراملتعاقـد  إبيقـاعاقد الضعيف، فلو قا  احد املتعاقدين ه جل السلطة حقاً للمتع
يف مرك  اضعف اراداً أو اقتصاداً ا وان املتعاقد ابر   وأصبحبغب فاحدو  فاصاب عل  التعاقد أو غرر ب  

عقــد دون العقــد ملصــلحت  حــ  تقريــر مصــري هــ ا ال أوقــففينــون للمتعاقــد الــ ي  أهليتــ العقــد مــ  نقــا 
  ــل  ــل  أخــرى، مــن جهــة و59مل إجازتــ فينــون لــ  نقضــ  أو  األخــررأي الطــر   إىللــ  االلتفــا   فينــون

 .و41ملالعقد ابملصلحة املادية الي يعقدها الطرفان واملتم لة االداءات املالية 
 اث ياً: احملافظة على حم  الع د أ  على ا رظام موضوعه

لطــر  بوصــف مركــ جل العقــدي  إهنــاءم ابلرابطــة العقديــة تعــدياًل أو قــد  ــنح الســلطة االنفراديــة يف احلنــ
 أتيــةالعمليــة لالفراديــة يف نظــر املتســائلن عــن  األتيــةممــا ميلــك  األخــرمقارنــة مبركــ  الطــر   األقــوى  نــ 

 التصر  االنفرادي يف ه جل احلاالت.

                                                        
 .  2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين2  257املاد  مل 58-
 .  2952لسنة  61املدين العراق  رقم  و من القانون22 923املاد  مل -59
 قانون العمل العراق . و من47املاد  مل -41
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الرابطـة  إهنـاءيبدو ان  من خال  أتمل احلاالت الي منح فيها القانون الطر  القـوي سـلطة تعـديل أو 
املشـــرع قـــد حـــرص يف هـــ جل العقـــود علـــ  انتظـــا  ســـري  إنإذ  اإلذعـــانالعقديـــة يتجلـــ  للمتامـــل يف عقـــود 

لعقــود مــن تنفيــ  العقــد وانتظــا  موضــوع  فحرمــان املتعاقــد الــ ي يوصــف طــر  قــوي يف هــ جل ا إجــراءات
سلطة احلنم ابلرابطة العقدية الت اماً ارفية القاعد  الـي تقضـ  ابن العقـد شـريعة املتعاقـدين اسـن انتظـا  

تنون السلطة االنفراديـة املمنوحـة لـ   إنتنفي جل مما يه  مبصاحل ه ا املتعاقد دون  وإجراءاتموضوع العقد 
 بل حقاً  لي  ظرو  العقد املرب .ب   ل قرارموجهاً ضد الطر  الضعيف  إجراءقانو ً 

 إنذلـك  و42ملكان غري  دد املد    إنعقد العمل  إهناءفف  عقد العمل منح القانون لرب العمل ح  
االعتبــارات اخلاصـــة اســـن ســـري العمـــل يف املنشـــا  أو الظــرو  االقتصـــادية الـــي  ـــر  ـــا أو كفـــاء  العامـــل 

لطــر  القــوي يف العقــد ســلطة الــتحنم بــ  وان ســلبها الش صــية تفضــ  مــنح رب العمــل وهــو ا وإمنا تـ 
 .و41ملتطور العمل  إما عن  يشنل عائقاً 
 ال ا وين للعم  اال فرادي يف سياق الرعاقدي : األساسالفرع الثاين
ه ا العمل قد يصدر من املتعاقد كرد فعل  إنالعمل االنفرادي يف السياع التعاقدي  أتيةتبن لنا من 

يف العقد وكوسيلة هامة حتا  ا ه ا املتعاقد من سلوك الطـر  املقابـل فياخـ   ألخرعل  سلوك املتعاقد 
، وقـد ينـون جمـرد حـ  ميارسـ  املتعاقـد  ليـ  األخـراملتعاقـد  إخال العمل االنفرادي هنا وصف اجل اء عل  

فظة علـ  انتظـا  موضـوع ، وعلـ  هـ ا قـد ينـون العمـل االنفـرادي يف السـياع طبيعة العقد واعتبارات احملا
 التعاقدي ج اءاً وقد ينون حقاً تفرق  متطلبات موضوع العقد وسنعر  هاتن الفنرتن وتطبيقامما: 

 أ اًل: العم  اال فرادي جزاء على سلوك املرعاقد 
فــرادي يف ك ــري مــن التطبيقــات فقــد يرتنــ  اظهــر القــانون العراقــ  فنــر  اجلــ اء مــن خــال  العمــل االن

سـلطة الـتحنم ابلرابطـة  األخـراملتعاقد خطا سـواء يف تنـوين العقـد أو تنفيـ جل فينـون جـ اءجل مـنح املتعاقـد 
يف الغلـط أو اكرهـ  علـ  التعاقـد أو غـرر بـ   األخـرالطـر   أوقفـ املتعاقـد الـ ي  إعطـاءالعقدية ومن ذلك 

املنفرد  كج اء عل  سلوك املتعاقد ابملقابل املنايف حلسن النيـة  إبرادت قد ح  نقا الع اً فاحش اً غبن وأصاب 
تطـــرأ بعـــا التعـــديالت علـــ  االلت امـــات احـــد املتعاقـــدين بســـب  مســـلك  إن، كمـــا مينـــن و47مليف العقـــود 
، فـــان م يقـــم املـــدين يف االلتـــ ا  بعمـــل بتنفيـــ  الت امـــ  وم ينـــن ضـــروراً ان ينفـــ جل بنفســـ  جـــاز و46ملالطـــر  

                                                        
العمــل العراقــ ، انظــر د. عبــد ت مــربوك النجــار، مبــاد  تشــري  العمــل، دار النهضــة العربيــة،  و مــن قــانون2  56املــاد  مل 42-
 .147، ص1114، 1115القاهر ، 
ـــة العامـــة للموجبـــات والعقـــود، ج انظـــر يف هـــ جل اخلصوصـــية وجـــورج -41 املوجبـــات، ط ث، بـــريوت، ، مصـــادر 2ســـيويف/ النظري
 .775، 776، ص2996
 .2952لسنة  61القانون املدين العراق  رقم  و من4 276املاد  مل -47
 . 52، ص2969، القاهر ، 2املل مة العقد، ط د. حسن عامر/ القو  -46
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 وإذا، و45ملاحملنمة عند االستعجا   إذناملنفرد  تنفي  االلت ا  عل  منفعة املدين ح  بدون  إبرادت دائن لل
 .و44ملاحملنمة  إذناملؤجر بعد احلصو  عل   إذنيقو  ب  دون  إنامتن  املؤجر عن الرتميم كان للمستاجر 

النفـــرادي للعقـــد مـــن جانـــ  ا اإللغـــاءوتتجلـــ  فنـــر  اجلـــ اء يف العمـــل االنفـــرادي بوضـــوث يف حـــاالت 
املودع واملعـري للوديعـة  وإلغاءاملوكل للعقد الوكالة ج اًء عل  سلوك الوكيل،  كإلغاءاملتعاقد يف بعا العقود  

 .و43ملفالعارية لسوء سلوك الودي  واملستعري
 اث ياً: العم  اال فرادي حق املرعاقد متليه  بيعة الع د 

املتعاقد ابلعقـد بـل قـد ينـون جمـرد حـ   إخال ينون العمل االنفرادي ج اءاً عل   إنليس ابلضروري 
  نـ ميارس  املتعاقد الن طبيعة العقد ومستجدات  نتيجة ه ا احل  سواء كان طرفاً قواً يف العقد ا  وصف 

نم ضـــرورات احملافظـــة علـــ  حســـن ســـري تنفيـــ  العقـــد ختـــو  املتعاقـــد حـــ  الـــتح إنطـــر  معـــن فقـــد رأينـــا 
املنفـرد   إبرادتـ فان مـن حـ  املصـر   ل لغاءقاباًل  املتدين، فنون االعتماد وإهناءابلرابطة العقدية تعدياًل 

، وبغيــة تطــوير العمــل داخــل املشــروع ينــون لصــاح  العمــل احلــ  يف زاد  ســاعات و48مل وإلغــاءجلتعديلــ  
 .و49مل أوقات العمل واالنفراد يف حتديد 

املنفـرد  حقـاً للتعاقـد  ابإلراد العقد  إلغاءينون  إنالعمل االنفرادي  إجراءومن جتليات فنر  احل  يف 
 إنالقوي والضعيف علـ  السـواء  ليـ  طبيعـة العقـد وذلـك يف العقـود الصـحيحة النافـ   غـري الالزمـة دون 

 ، ومــن ذلــك كمــاو31ملالعقــد جــ اءاً لــ   إلغــاءحــ  ينـون  األخــرمــن املتعاقــد  إخــال ينـون هنــاك ابلضــرور  
 إلغـاء، كمـا جيـوز للوكيـل يف عقـد الوكالـة و32ملوقـت  إيعقـد الوديعـة يف  إهنـاءسنرى جيوز للمـودع والوديـ  

 .و31ملحالت   وإهناءالوكالة والت ل  كما وجيوز للموكل ع   الوكيل 
وجيـوز  اإلعـار العقـد ورد الشـ ء املعـار قبـل انتهـاء  إلغـاءجيـوز للمسـتعري  إذعقـد العاريـة  إنومن ذلـك 

استجدت ظرو  تربر ذلك كما لو عرفت ل  حاجة ضرورية  إذاالعارية واسرتداد العن املعاد   إلغاءللمعري 
بعد التعاقد  إالأكتشفها بعد العارية أو كان معرياً قبلها ولنن  م يعلم ب لك  إذاللش ء م تنن متوقعة أو 

 .و37مل
ير تصر  املتعاقد االنفرادي حلمايت  كطر  ضـعيف ومن كل ما تقد  يتبن ان  ليس مثة تالز  بن ترب 

، فقد يضعف مركـ  املتعاقـد بسـب  سـلوك الطـر  األخروبن عد ه ا التصر  ج اء عل  سلوك املتعاقد 
جــ اء علــ  ســلوك   نــ فيمــنح املتعاقــد الضــعيف حــ  الــتحنم ابلعقــد حلمايتــ  ويوصــف هــ ا احلــ   األخــر

                                                        
 .2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين151املاد  مل -45
 .2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين1 351املاد  مل -44
 . 299، ص2934النظرية العامة لاللت امات، املنتبة القانونية، بغداد،  د. حسن عل  ال نون، -43
 التجار  العراق . و من قانون134املاد  مل -48
 من قانون العمل العراق .و 47، 56املواد مل -49
 . 299ال نون، مصدر ساب ، ص د. حسن عل  -31
 .2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين949املاد  مل -32
 .2952لسنة  61عراق  رقم  و مدين963املاد  مل -31
 .2952لسنة  61 و مدين عراق  رقم841 842املواد مل -37
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قد ينون أضعف مقارنة مبرك  املتعاقد املقابل بـل لتغـري ظـرو  العقـد  مرك  املتعاقد إن، بيد األخراملتعاقد 
 ح   لي  طبيعة العقد ومستجدات .  هنافيمنح سلطة التحنم ابلرابطة العقدية وتوصف ه جل السلطة 

 الخاتمررة

إلي  من  بعد أن انتهينا من ا نا املوسو  ملتعديل العقد ابإلراد  املنفرد و فقد آن لنا أن نبن ما توصلنا
 نتائ  وما نراجل من توصيات.

 أواًل: النتائج 
إن موضــوع البحــ  لــ  أتيــة كبــري  انــم كونــ  اســت ناء علــ  مبــدأ القــو  املل مــة للعقــد، وأنــ  ينتنفــ   .2

الغمو  بسب  عد  وجود دراسة خاصة ب  يف العراع عل  الرغم من ل  تطبي  ل  يف القانون املدين 
 العراق .

القاعد  العامة يف القانون أن العقد مبجرد إبرام  صحيحاً  ف اً ليس ألحد سواء كـان متعاقـد أ  مـن  .1
الغري، أن يتدخل ابلعقد ابلتعديل أو النقا، لنن است ناءاً جيوز للقاض  يف بعا احلاالت التدخل 

عها تنفي  العقـد  وتعديل العقد عند وجود ظرو  طارئة م تنن ابحلسبان عند ابرا  العقد يستحيل م
 املنفرد  تطبيقاً ملباد  العدالة. إبرادت تعديل العقد  اإلطرا كما هو متف  علي ، كما مينن ألحد 

 أخرىالقانوين ملبدأ القو  املل مة للعقد بقاعد  العقد شريعة املتعاقدين وهناك نظرات  األساسينمن  .7
ة يف حالـة وجـود مـربرات تتـيح اخلـروج  دى  ا الفق  من اجل التقليل مـن حـد  هـ جل القاعـد  خاصـ

 من القو  املل مة للعقد.
أو نقلـ   إسـقاط إن اإلراد  املنفرد  ال يقتصر دورها عل  نشوء االلتـ ا  بـل مـن املمنـن ينشـا حـ  أو  .6

 أو تعديل .
هناك اك ر من نوع من التصر  االنفرادي، فقد ينون مستقل أي ال عالقة ل  بعقد مرب ، أو ينون  .5

النفرادي يف سياع تعاقدي مبعا هناك عقـد مـرب  وتتـدخل اإلراد  املنفـرد  لتعديلـ ، والنـوع التصر  ا
 ال اين هو ال ي ترتن  علي  الدراسة.

نها العقــد صــراحة متعــديل العقــد ابإلراد  املنفــرد  أمــا أن ينــون علــ  االلت امــات والشــروط الــي تضــ .4
يف القـانون العراقـ  منهـا مـا يتعلـ  ابالشـرتاط وجتلت ه جل الصـور  للتعـديل يف العديـد مـن التطبيقـات 

ملصلحة الغري و عقـد العمـل واالعتمـاد املصـريف و حـ  االرتفـاع، وقـد ينـون التعـديل إبضـافة مسـالة 
م تعا  ضمن العقد وقد ن  املشرع العراق  عل  ه جل الصور  عند تنظـيم  أساسيةاست نائية وليست 

 املتفرعة عن ح  امللنية. األصليةع العينية وك لك يف احلقو  واإلعار عقود الوكالة 
كــان احــدهم ضــعيف يف   إذاالتــوازن بــن املتعاقــدين  إعــاد التعــديل االنفــرادي للعقــد  مــربراتمــن أهــم  .3

 ، أو ينون التعديل من اجل حسن انتظا  العقد واحلفاظ عل   ل .األخرمرك جل مقابل 
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أاللت اماتـ  فيبـادر   حـد األخـرالطـر   إخـال  قد ينون تعديل يف السياع االلت امات العقدية نتيجة .8
 إلخــال لتعــديل العقــد، وقــد ينــون التعــديل تقتضــي  طبيعــة العقــد وأن م ينــن جــ اء  األخــرالطــر  

 صادر من املتعاقد املقابل كما يف حالة انعدا  التنافؤ بن املتعاقدين.
 التوصيــاتثانيًا: 

 إننوص  بتضمن القانون املدين العراق  ن  يعط  احل  بتعديل العقد ابإلراد  املنفـرد  ولنـن جيـ   .2
ينون التعديل االنفرادي يف نطاع ضي   إن إيتض  القيود والشروط الي تنفل استقرار املعامالت، 

 .اإلطرا جداً ويف احلاالت الي تنعد   ا العدالة و ينون هناك حيف كبري عل  احد 
املنفــرد  والــن  علــ   إبرادتــ خيــار تعــديل العقــد  إعطائــ نقــرتث تع يــ  احلمايــة للمســتهلك مــن خــال   .1

، إذ قد تنون مـن مصـلحة املسـتهلك 1121و لسنة 2ذلك يف قانون يباية املستهلك العراق  رقم مل
لنــن و  األوىلالضــرر الــ ي قــد يلحــ  بــ  يف حالــة بقــاء العقــد بشــروط   إزالــةعلــ  العقــد مــ   اإلبقــاء

 بشرط عد  ظلم امله .
 قائمة المصادر

 الكتب القانونية. :أواًل
 الـنقا وقضـاء الفقـ  يف املنفرد ، واإلراد  العقد لاللت ا ، العامة النظرية الريبان، عبد  مد شوق  أيبد .2

 .1116 مصر، اإلسنندرية، ، املعار  منشا  والفرنس ، املصري
والتجاريــــة، مفاعــــل العقــــد، اجلــــ ء ال ــــاين، الطبعــــة ال انيــــة، اليــــاس  صــــيف، موســــوعة العقــــود املدنيــــة  .1

 .25، ص2998
، دار ال قافــــــة للنشــــــر 2مصــــــادر االلتــــــ ا ، ط -أجمــــــد  مــــــد منصــــــور، النظريــــــة العامــــــة لاللت امــــــات  .7
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 سممقامة الحدود الشرعية في اإلإنافذة على 

A window on the application of Islamic law        
                 Asst. L. Dhahir M. Abdulla(1)ظاهر محسن عبداهلل  .م.م

 الملخص 

حدود ت الشرعية البد من اقامتها عل  أر  االسال  ومن قبل احلاكم اومن ينوب عن ، فمن هو  ان
 ذلك احلاكم او  ئب  

 دراسة سنحاو  اإلجابة عليها يف املباح  االتية والي تتوزع عل : ه ا
 : احلد وفروقات  عن التع ير والقصاص أوال
 : ضرور  اقامة احلدود الشرعية  نيا
 : ضرور  وجود احلاكم او  ئب  عند إقامة احلدود الشرعية ل ا
 : احلاكم الشرع  عند األمامية ومجهور اهل السنة رابعا

 .اخلا ة : خامسا
Abstract 
Praise be to Allah and peace and blessings be upon His creation 

Mohammed and elite messengers sent by guiding slaves, and a beacon in 

his country and team Brath and feel their religion at home, and the God of 

the good of the righteous who are the masters of Sadat, and corners of the 

country and advocates of Islam, and the protectors of religion, and 

directories on God, Gp infallible, divine, God bless them who go 

abomination and to cleanse cleanse them. 

                                                        
 اجلامعة. --االما  الناظم كلية -2
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He has noted the Koran in mandates the court to legitimate border and 

representing God limits that can not be any Muslim skipped or bypassed, it 

including our Prophet congealed Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص and Aatarth blessed 

(peace be upon them) in their words and deeds, as it showed us the divine 

license and border legal landmarks, and perhaps the most prominent 

hypotheses due on subjects such as prayer, fasting, Hajj, etc., and there 

are other limits appeared in various Quranic positions such as Halal and 

Haram in transactions united retribution. 

 المقدمة

لقد اشار القرآن النرغ يف آات  احملنمة اىل احلدود الشـرعية والـي   ـل حـدود ت تعـاىل الـي ال مينـن 
يف اقـــواهلم  --وعرتتــ  امليـــامن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ألي مســلم ختطيهـــا او جتاوزهــا، فقـــد بينهـــا نبّينــا االكـــر   مـــد 

ابرزهــا الفــرو  الواجبــة علــ  العبــاد  ، ولعــل عيةوافعــاهلم، اذ بينــت لنــا معــام الرخصــة االهليــة واحلــدود الشــر 
كالصال  والصو  واحل  وغريها، وهناك حدود اخرى ظهرت يف مواضـ  قرآنيـة اتلفـة م ـل احلـال  واحلـرا  

 يف املعامالت وحد القصاص ال ي ورد يف قول  تعاىل:
َل  احلْـفرُّ ﴿ أْلفنـْ َـ  َفَمـْن  َا أَيُـَّها الب ،يَن َآَمنفوا كفت،َ  َعَلْينفمف اْلق،َصاصف يف، اْلَقتـْ ْلَعْبـد، َواأْلفنـْ َـ  اب، حلْـفرّ، َواْلَعْبـدف اب، اب،

ْلَمْعـرفو ، َوأََداء  إ،لَْيـ ، إب،،ْحَسـاٍن َذلـ،َك ختَْ  ي ، َشـْ ء  فَاتّ،بَـاع  اب، ـْم َوَريْبَـة  َفَمـن، اْعتَـَدى  ف،يـف  عفف،َ  َل ف م،ْن َأخ، ـْن َربّ،نف م،
ــْم ﴿وقولــ  تعــاىل 238البقــر :  ﴾بـَْعــَد َذل،ــَك فـََلــ ف َعــَ اب  أَل،ــيم   ــْم يف، اْلق،َصــاص، َحَيــا   َا أفويل، اأْلَْلَبــاب، َلَعلبنف َوَلنف

 239البقر :  ﴾تـَتـبقفونَ 
حدود ت الشرعية البد من اقامتها عل  أر  االسال  ومن قبل احلاكم اومن ينوب عن ، فمن هو  ان

 ذلك احلاكم او  ئب  
 يها يف املباح  االتية والي تتوزع عل :دراسة سنحاو  اإلجابة عل ه ا
 : احلد وفروقات  عن التع ير والقصاص أوال
 : ضرور  اقامة احلدود الشرعية  نيا
 : ضرور  وجود احلاكم او  ئب  عند إقامة احلدود الشرعية ل ا
 : احلاكم الشرع  عند األمامية ومجهور اهل السنة رابعا

 : اخلا ة خامسا
 : اهلوامش واملصادر سادسا
  البح  مب تصر ابللغة االننلي ية واحلمد ي رب العاملن. وختمت
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 عن التعزير والقصاص:  قهالمبحث االول: الحد وفر

 الحدود يف اللغة واالصطالح: اوال:

 ًة:أ: احلد د لغ
الفصل بن الشيئن لئال رتلط احـدتا ابآلخـر، أو لـئال يتعـدى أحـدتا ابآلخـر، ومجعـ  حـدود، احلدُّ 

وفصل ما بن كل شيئن: حد بينهما، ومنته  كل ش ء حـدجل، وحـد كـل شـ ء منتهـاجل، ألنـ  يـردجل ومينعـ  
تيـــان إ عـــن التمـــادي واجلمـــ  كـــاجلم ، وحـــد الســـارع وغـــريجل: مـــا مينعـــ  عـــن املعـــاود  ومينـــ  ايضـــا غـــريجل عـــن

كـ لك يطلـ  علـ  املعاصـ  ومنـ  قولــ   ،.و1ملاجلنـاات، ومجعـ  حـدود، وحـدّدت الرجـل: أقمـت عليــ  احلـدّ 
ـْم يـَتـبقفـونَ ﴿تعاىل  ف اَّللبف َآَات، ، ل،لنباس، َلَعلبهف وقـا  ابـن االثـري: احلـد  و7مل﴾ت،ْلَك حفدفودف اَّللب، َفاَل تـَْقَربفوَها َكَ ل،َك يـفبَـنّ،

 .و6ملواحلدود يف غري موض  وه   ار  ت وعقوابت  الي قرنت ابل نوب، واصل احلد املن 
 احلد يف املصطلح الشرعي:  –ب 

 ،و5ملع  وشان مقدر  واجبة حقا ي  عرف  الناساين ابن  عقوبة
 عرف  احملق  احلل : و 

 يسم  تع يرا، واسباب االو  ستة:  ك لك  ، وما ليسكل مال  عقوبة مقدر  تسم  حدا
 ال ىن، وما يتبع ، والق  ، وشرب اخلمر، والسرقة، وقط  الطري ، وال اين أربعة: 

  .و4ملالبغ ، الرد ، واتيان البهيمة، وارتناب ما سوى ذلك من احملار 
 .و3ملوعرف  السيوري ابن : ان  عقوبة  يال  البدن عن الشارع كميتها

ال ـاين: وشـرعا عقوبـة خاصـة تتعلـ  ابيـال  البـدن بواسـطة تلـبس املنلـف مبعصـية خاصـة وقا  الشهيد 
  و8ملعن الشارع كميتها يف مجي  افرادجل

وقا  الشوكاين يف تعريف  للحد: عقوبة مقدر  آلجـل حـ  ت في ـرج التع يـر لعـد  تقـديرجل، والقصـاص 
قـدور  جتـ  حقـا ي تعـاىل وهلـ ا ال يسـم  وهناك تعريف اخر للشوكاين: اسـم لعقوبـة مو9ملالن  ح  الدم 

 .و21ملب  التع ير الن  غري مقدر، وال يسم  ب  القصاص ال ن  ح  الدم 
ه جل التعريفات تناد تنون متفقة عل  ان احلد هو العقوبة املقدر  والي حددها الشارع املقدس وهـ  

دود هـ  مبعـا اخـر العقوبـة اجل ائيـة واجبة حقا ي وه ا ما يتمي  ب  احلد عن التع ير والقصاص، وه جل احلـ

                                                        
 .215حدد/ اتار الصحاث /الرازي ماد  ،ماد  حدد399العرب: ابن منظور: اجمللد اخلامس:  لسان -1
 .283البقر : -7
 .399/ 5منظور:  : : ابن لسان العرب -6
 .71/  3الصنائ : الناساين:  بدائ  -5
 ت.كتاب احلدود والتع يرا  274/ 6احلل :  :شرائ  األسال  -4
 .6/713مل تصر الشرائ : السيوري:  التنقيح الرائ  -3
 .141/ 1اآلفها : الشهيد ال اين:  مسالك -8
 .154/ 3: الشوكاين: من احادي  سيد االخيار االوطار نيل -9

 .3/154الساب :  املصدر -21
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الي ه  ح  ي وال جيوز الي احد كان أن يتجاوزها ب اد  او نقصان م ـل عقوبـة شـرب اخلمـر او القتـل 
ت،ْلَك ﴿او ال  ، فاحنا  ه جل اجلرائم  دد   ات النتاب وبينتها السنة النبوية الشريفة، حي  قا  تعاىل 

َ ل،لنباس، َما نـف ّ،َ  إ،لَْيه،ْم َوَلَعلبهفْم ﴿، وقا  ايضا ااطبا نبي و22مل﴾بفوَهاحفدفودف اَّللب، َفاَل تـَْقرَ  َوأَنـَْ ْلَنا إ،لَْيَك ال ّ،ْكَر ل،تـفبَـنّ،
 . و21مل﴾يـَتَـَفنبرفونَ 

 ثانيا: القصاص:
 وهــو القتــل ابلقتــل أو اجلــرث ابجلــرث، وقــد ملأقــت و األمــري فــال  مــنالقصــاص لغــة: القصــاص: القــود 

ويقــا  أقصـ  احلـاكم يقصــ  اذا مننـ  مـن أخــ  ً. قـت  لـ  منــ  فجرحـ  م ـل جرحــ  أو قتلـ  قـوداآذا إفـالن 
 .و27ملالقصاص، وهو ان يفعل ب  م ل فعل  من قتل أو قط  أو ضرب أو جرث

َا أَيُـَّهـا الـب ،يَن ﴿القصاص يف املصطلح الشرع : هو مـن مصـادي  االات القرآنيـة النرميـة لقولـ  تعـاىل 
أْلفنـْ َـ  فَ  ْلَعْبـد، َواأْلفنـْ َـ  اب، حلْـفرّ، َواْلَعْبـدف اب، لَـ  احلْـفرُّ اب، يـ ، َآَمنفـوا كفت،ـَ  َعلَـْينفمف اْلق،َصـاصف يف، اْلَقتـْ ـْن َأخ، َمـْن عفف،ـَ  لَـ ف م،

ــ ، إب،،ْحَســاٍن َذلـ،ـَك خَتْف،  ْلَمْعــرفو ، َوأََداء  إ،لَْي ــَدى بـَْعــَد َذلـ،ـَك فـَلَــ ف َشــْ ء  فَاتّ،بَــاع  اب، ــْم َوَريْبَــة  َفَمــن، اْعَت ــْن َربّ،نف يــف  م،
 وقول  تعاىل:  و26مل﴾َعَ اب  أَل،يم . 

تفْم ب، ، َولَئ،ْن َصبَـْرمتفْ هَلفَو َخيـْر  ل،لصباب،ر،ينَ ﴿ تفْم فـََعاق،بفوا مب،،ْ ل، َما عفوق،بـْ   و25مل﴾َوإ،ْن َعاقـَبـْ
لـنـبْفس، َواْلَعـْنَ ﴿ة لقولـ  تعـاىل وعلي  ان القصـاص يعـ  املماثلـة ابلعقوبـ نَـا َعلَـْيه،ْم ف،يَهـا َأنب الـنـبْفَس اب، وََكتَـبـْ

نّ، َواجلْفرفوَث ق،َصاص  َفَمْن َتَصدبَع ب، ،  لسّ، نب اب، أْلفذفن، َوالسّ، أْلَْنف، َواأْلفذفَن اب، ْلَعْن، َواأْلَْنَف اب، فـَهفَو َكفباَر   َل ف َوَمْن مَْ اب،
 و24مل﴾ا أَنـَْ َ  اَّللبف َفافولَئ،َك هفمف الظبال،مفونَ حَيْنفْم مب،َ 

إذ ان القصاص هو عقوبة مقدر  شرعاً واجبة حل  العبد، أي مينن  ان يعفو عن ال ي جا علي  وهو 
 و23ملليس كل احلد الن  العفو في 

 وعليـــ  فقد بن الفقهاء ان القصاص يف اقسا  منها:
 فعل  وقصدجل.العمد: ان ينون القاتل عامدا يف  -أ 
 شب  العمد: ان القاتل عامدا يف فعل  وهو الضرب للتادي  او امل اث مما م يرد القتل. -ب 
اخلطــا: وهــو ان ينــون القاتــل اطئــا يف الفعــل والقصــد، م ــا  علــ  ذلــك كالــ ي يريــد رمــ  حيــوان  -ج 

 من دون قصدجل.  ألجل أصطيادجل فريم  أنسا  فيقتل

                                                        
 .283 البقر : -22
 .66: النحل -21
 .7451: ماد  قص / 5العرب: ابن منظور:  :  لسان -27
 .238: البقر  -26
 .214: النحل -25
 .65املائد :  -24
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 ثالثا: التعزير:
التاديــ  ومنــ  التع يــر الــ ي هــو ًوعــ رجل، ردجل، والتع يــر وهــو ايضــاُوعــ رجل يعــ رجل عــ راأ: التع يــريف اللغــة: 

 ، و28ململنع  اجلاين من املعاود  وردع  عن املعصية  الضرب دون احلدّ ،
 ب:التع ي  يف املصطلح الشرع :

 كفار  غالباً  ا حد واله  عقوبة غري مقدر  شرعاً جت  حقاً ي وألدم  يف كل معصية ليس فيهمل
 .و29مل واو كل عقوبة  بتة شرعاً وغري مقدر  قطعاً، بل موكو  أمرها اىل احلاكم تسم  تع يرا

وان  ،بل اوكلـــ  اىل نظــر احلـــاكم،و التع يــر عبــار  عـــن ارتنــاب احملـــر  الــ ي م ينصـــ  الشــارع لـــ  حــداً 
تيــان امــا  كالبغ ،والرد ،و اجــ  اذا رأجل االشــئت قلــت:التع ير أتديــ  دون احلــد.والتع ير فيــ  شــرع التع يــر و 

وبـ  قـا  مالـك،فف  روايـة عـن انـس بـن مالـك قـا : ان رجـال  ،سوى ذلك من احملار  البهائم،وارتناب ما
، قــــا : وم يســــال  عنــــ ، قــــا : يف حنــــم فقــــا : اين أصــــبت حــــدا فاقمــــ  علــــ ّ  --جــــاء اىل النــــي 

الصال : قا  الي  الرجل فقا : ا  --فلما قض  الني ،--فصل  م  الني  وحضرت الصال ،
أليس قد صليت معنا  قا : ململ :--رسو  ت اين أصبت حدا فاقم يفّ  كتاب ت قا : فقا  الني 

 .و11مل وقا :فان ت قد غفر لك ذنبك أو قا  حدكو ،نعم
 وم --نـي الان كـان ابـن عمتـك فغضـ   ،حنم حنم ب  للـ بري يف --رجل للني قا  و 

 ومما سب  نستنت   ن احلد ال يشمل التع ير وال القصاص.، و12مليع رجل عل  مقالت 
 المبحث الثاني: ضرورة اقامة الحدود الشرعية:

ان اهلد  من اقامة احلدود الشرعية هو ألجل هداية البشرية وصالحها ويباية مصاحلها ودرء املفاسد 
األمـر ابملعـرو  والنهـ  عـن ، الشرع  ال ي مينن  ت يف االر عنها، وهل ا كان من أهم وظائف احلاكم 

ن من اعظم مصادي  اآلمر ابملعرو  والنه  عن املننر هـو تنفيـ  وأقامـة احلـدود الشـرعية الـي أأذ  ،املننر
وتـردع األخـرين عـن الفسـاد ، ت جر العصا  والسراع والقتلة واملرتدين وغريهم و نعهم عـن ارتنـاب الـ نوب

بــّن مــا يرتتــ  يف حالــة عــد  أقامــة حــدود ت الــي هــ   قــد --ولــ ا فــان النــي  مــدا ، ر يف اآل
 قا :--زواجر عن الفساد، كما يف حدي  النعمان بن بشري ان الني 

ملم ــل القــائم علــ  حــدود ت والواقــ  فيهــا كم ــل قــو  اســتهموا علــ  ســفينة، فاصــاب بعضــهم اعالهــا 
يف اســفلها اذا اســتقوا مــن املــاء مــروا علــ  فــوقهم فقــالوا: لــو ا  خرقنــا يف فنــان الــ ين  ،وبعضــهم أســفلها

وان أخــ وا علــ  ايــديهم جنــوا وجنــوا  ،فــان يرتكــوهم ومــا ارادوا هلنــوا مجيعــا ،نصــيبنا خرقــا وم نــؤذ مــن فوقنــا

                                                        
 .1916/ ماد  ع ر/ 6 :  : ابن منظور:لسان العرب -28
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 .4817ث  كتاب احملاربن من اهل النفر والرد   17/  28الب اري: الب اري:  صحيح -11
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يـؤدي  سـالمية، كمـامر أقامة احلدود يؤدي اىل ضياع احلقوع وهـالك األمـة االترك وال  األ ان. فو11ملمجيعا
 :--املؤمنن  خرع بعا الركاب السفينة وه    ر اىل هالكهم مجيعا، كما قا  أمري

مرت  املؤمن ويستمت  فيهـا النـافر ويبلـ  فيهـا األجـل املوان  ال بد للناس من أمري بر او فاجر يعمل يف 
وكـ لك  الظلـم، ، وألن احلـاكم مينـ و17ملوجيم  ب  الف ء، وأتمن ب  السنبل، ويؤخ  ب  الضعيف من القـوي

 قامة احلد لنل أحد لئال تعم الفوض . منها:اجيوز  من عد  رواات ان  ال
 يقو : :--صحيحة داوود بن فرقد قا : مسعت ااب عبد ت 

قـالوا لسـعد بـن عبـاد  أرأيـت لـو وجـدت علـ  بطـن إمرأتـك رجـال  --"ان اصـحاب رسـو  ت 
 ماكنت صانعا ب  

 سعد  فقا  سعد: فقا : ماذا ا --: ف رج رسو  ت قا : كنت اضرب  ابلسيف، قا 
 قالوا: لو وجدت عل  بطن إمرأتك رجال ماكنت صانعا ب  

رسو  ت بعد رأي عي   فقا  ا سعد: فنيف ابالربعة الشهود  ا ل :اضرب  ابلسيف، فقا   فقلت:
 ت جعـل لنـل شـ ء حـدا، فعـل، انّ ن قد فعل  قا  أي وت بعد راي عينك وعلم ت ان قـد أوعلم ت 

السـتدال  هـو وان كـان مـورد احلـدي  هـو علـم الـ وج، ولـيس علـم او16مل ووجعل ملن تعدى ذلك احلد حداً 
غريجل فان احلدي  قد جعل األربعة شهود حدا ل بوت ال  ، وب لك تنون البينة من خال  الشهود موجبة 

سـعد بـن عبـاد  حينمـا قـا  لـ  بعـد  اجـاب --ي النـالقامة احلـد مـن قبـل احلـاكم الشـرع  واال فـان 
 أي وت بعــد رأي عينــك وعلــم ت انــ  قــد فعــل، الن ت جعــل لنــل شــ ء حــدا وجعــل ملــنململرأي عيــ : 

 .ووتعدى احلد حدا
ان الشارع املقدس حفـظ للنـاس حقـوقهم وصـان هلـم حيـامم أذ جـاء األسـال  ألجـل حفـظ ضـرورات 

نسل والعقل مـن ان التجـاوز علـ  واحـد  منهـا فانـ  سـيعر  نفسـ  للعقـوابت األنسان كالدين والنفس وال
اذا ثبتت جنايت ، فـان يف أقامتهـا أمـان للمجتمـ  اين الي حددها الشرع، وهل ا شرع أقامة احلدود عل  اجل

لــ ا فــان  ،و15مل﴾ولنــم يف القصــاص حيــا  اأويل األلبــاب لعلنــم تتقــون﴿حيــ  قــا  تعــاىل يف كتابــ  اجمليــد 
سال   حداو الفوض  وسفك الدماء وسل  األمـوا  وهتـك االعـرا  خروج طوائف مسلحة يف دار اال

وأهــالك احلــرو والنســل، فــان ثبــت علــيهم القيــا  بتلــك األعمــا  فالبــد مــن أقامــة حــدود ت علــيهم علــ  
النـافر املضـل، وعقوبـة  سال  هو ان  يف أقامـة الشـرع بقتـلاألر ، ك لك ان من ا ر أقامة احلدود يف اال

ب  حفظ النسل  والقصاص، إبجياب املبتدع الداع  اىل بدعت ، فان ه ا يفوت عل  اخلل  دينهم وقضاءجل 
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كل الشرائ  السـماوية م ختتلـف يف حتـرغ و  فظ األموا  الي ه  معا  اخلل ،حتواألنساب، وحدود احلرابة 
 .و14ملالقتل وال ىن وشرب املسنر
 الحدود الشرعية: إقامةورة وجود الحاك  او نائبه عند ضر المبحث الثالث:

احلدود الشرعية عل   إقامةاتفقت امل اه  االسالمية عل  ضرور  وجود حاكم او من ينوب عن  عند 
ولنــنهم قــد أختلفــوا يف مــن يقــيم احلــد يف الشــريعة االســالمية، هــل  اإلســال اجلنــا  ولنونــ  مــن ضــرورات 
 قبل ت ا  لالمراء املنصوبن من قبل احلاكم لالما  احلاكم املنصوب من 

قامة احلدود م  نح صالحيتها لنل فرد من املسلمن، فان  امن البديهيات الواضحة عند املسلمن ان 
- مـد كان ذلك فان  يوجد أختال  النظا ، ل ا فقد تصدى ل لك االمر املهم هم األنبيـاء عامـة والنـي 

خاصـــة واألئمـــة املعصـــومن مـــن بعـــدجل، ح تصـــدى بعـــد ذلـــك ألمـــر احلنومـــة يف القضـــاء وتنفيـــ   -
جتماعية ح قيام  بتحديد مستقبل قياد  املسلمن وذلك االقتصادية والسياسية و دار  األمور االااألحنا  و 

م جديـد، األمـر لينفـ  اجملتمـ  وينفـيهم مسـالة انت ـا م لـ عي ،مر من بعدجلالمن خال  تعين من يقو  اب
ال ميــت اىل الــدين والــوح   --النــي الــ ي ال مينــن تفســريجل  نــ  كــان تــدبريا واجتهــادا ش صــيا مــن 

َوَمـا يـَْنط،ـ ف َعـن، ﴿بصلة، بل ان عصـمت  هـ  الـي تردعـ  عـن العمـل بغـري األمـر األهلـ ، وذلـك لقولـ  تعـاىل 
 .و13مل﴾اهْلََوى اْن هفَو إ،الب َوْح   يفوَح 

تمــ  اىل حنومــة تــدير أمــورجل أدار  صــحيحة قائمــة علــ  اســاس العــد  واألنصــا  لــيس ان حاجــة اجمل
ابألمــر الــ ي مينــن اننــارجل، وذلــك ان كــل جمتمــ  عرضــة للظلــم والعــدوان مــام تنــون هنــاك حنومــة عادلــة 
حتــو  دون وقــوع ذلــك، كمــا اهنــا تتحمــل مســؤولية أتســيس مدينــة فاضــلة وضــمان حقــوع الشــع  كافــة 

 : -ملسو هيلع هللا ىلص-رسو  ت فقد قا   ن العاد  لل روات العامة عل  املواطنن.والتوزي  املؤم
ان املقسطن عند ت عل  منابر من نور عن مين الريبن، وكلتا يدي  مين ال ين يعدلون يف حنمهـم مل

 .و18مل ووأهليهم وما ولو
احلـاكم املنصـوب مـا  لقد ذكر  سابقا ان فقهاء املسـلمن قـد اختلفـوا يف مـن يقـيم حـدود ت، هـل اال

 من ت او لالمراء املنصوبن من قبل احلاكم 
 عن سليمان بن داود املنقري عن حف  بن غياو قا : 

 : من يقيم احلدود  السلطان أو القاض  --قلت الي عبدت 
 .و19ملأقامة احلدود ملن الي  احلنم فقا :

احلنـم البـد مـن التاكيـد علـ  ان مـن لـ   اذن اقامة احلدود لالما  احلاكم، وقبل ان ُنو  يف من اليـ 
يف تقويــة حنــم ت يف األر  والبــد ان يتصــف بصــفات والــي تؤهلــ  للتصــدي  مهــم   اقامــة احلــدود لــ  دور  
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 --قـا : ملـا وىل أمـري املـؤمنن  --هل ا األمر العظيم كما ورد عن هشا  بن سام عن أي عبدت 
قا  --ويف رواية اخرى أن عليا ، و71مللقضاء ح  يعر  علي شرحيا القضاء أشرتط علي  أن ال ينف  ا

 لشريح:
  و72مل ني أو وص  أو شق .وو ململا شريح، قد جلست جملسا ال جيلس  اال

 : --وقا  جعفر الصادع 
مـــا  العـــام ابلقضـــاء، العـــاد  يف املســـلمن لنـــي أو وصـــ  ململأتقـــوا احلنومـــة، فـــان احلنومـــة أمنـــا هـــ  لال

 . و71ملنيوو
 قا : -- هرير  عن الني وعن اي
مــا  جنّــة يقاتــل مــن ورائــ  ويتقــ  بــ ، فــان أمــر بتقــوى ت وعــد  كــان بــ لك أجــر، وأن أيمــر ململامنــا اال

  .و77مل بغريجل كان علي  من وو
ادار  شــؤون البشــر ال مينــن بــدون احلنومــة والواليــة فــاي تعــاىل فــو  بعــا مراتــ  حنومتــ  اىل  نب إ

َا ﴿ --ولـداود  و76مل﴾قَـاَ  إ،يّن، َجاع،لفـَك ل،لنبـاس، إ،َماًمـا ﴿ :--فقا  تعـاىل البـراهيم  ،بعا االنبياء
حلَْ ّ،   .و75مل﴾َداوفودف إ، ب َجَعْلَناَك َخل،يَفًة يف، اأْلَْر ، فَاْحنفْم بـَْنَ النباس، اب،

ـه،ْم ﴿:-- وقـا  ت تعــاىل يف حـ  نبينــا  مــد ــْن أَنـْففس، ن،َن م، ــْؤم، ْلمف ُّ أَْوىَل اب، فنمــا ينــون  و74مل﴾النبـي،
لالنسان ان يتصر  يف نفس  ومال  بعا مرات  التصر  ينون للني ان يتصر  يف نفس ه ا االنسـان 

ـــ  بنحـــو اوىل، ولـــوال هـــ جل الواليـــة م يتـــات  لغـــريجل تشـــنيل احلنومـــة االســـالمية  وال --للنـــي او مال
واويل االمر من بعـدجل حيـ  قـا  تعـاىل  --  ه ا التفويا، ل ا فر  ت طاعة الرسو  املتوقفة عل

ـْننفْم فَـإ،ْن تـَنَـاَزْعتفْم يف، ﴿يف  نم كتابـ  النـرغ   َا أَيُـَّهـا الـب ،يَن َآَمنفـوا َأط،يعفـوا اَّللبَ َوَأط،يعفـوا الربسفـوَ  َوأفويل، اأْلَْمـر، م،
ـر  َوَأْحَسـنف أَتْو،يـاًل  َشْ ٍء فـَرفدُّوجلف إ،ىَل اَّللب،  ر، َذلـ،َك َخيـْ َّللب، َواْليَـْو ، اآْلَخ، نفوَن اب، تفْم تـفْؤم، نـْ قـد كـرر و  و73مل﴾َوالربسفو ، إ،ْن كف

لفظ ململأطيعواوو لوجوب إطاعة ت يف احنام  النازلة ابلوح  سـواء اسـتفد جل مـن النتـاب او لسـان النـي 
اويل االمـر بعـدجل يف  وأطاعـة --تتعـر  الطاعـة الرسـو   او الوص  او الفقيـ ، ولفظـة اطيعـوا ال انيـة

االحنا  الصادر  عن  او عنهم، وقد جعل ت تعاىل ذلك الجل اجياد احللو  املناسبة الي تنفل وتساعد 
والي تتناس  اس  تطور الظرو  واالعصـار  يف ادار  شؤون الناس االجتماعية والسياسية واالقتصادية،

وكمـا ان احلنومـة االسـالمية والواليـة ال مينـن    الي يبتل   ا اجملتم  االسالم  وغريجل،واحلوادو املستجد

                                                        
 .2ث --ابب ان احلنومة لالما   ،كتاب القضاء واالحنا   665/  3: النلي : فروع النايف -71
 .1الساب  ث  املصدر -72
 .7الساب  ث املصدر -71
 .ابب االما  جنة يقاتل 9/ ث  565مسلم: مسلم:  صحيح -77
 .216/ البقر  -76
 .14ص:  سور  -75
 .4/  االح اب -74
 .59: النساء -73



 

 انف   على إقامة احلد د الشرعية يف اإلسمم 

535 

ويف عصر الغيبة، حي  قا   --ك لك يف عصر االئمة   --ادامة احليا  بدوهنما يف عصر الني
قفل، اَّللبف يـَْهد،ي ل،ْلَح ّ، أََفَمْن يـَْهد،ي إ،ىَل قفْل َهْل م،ْن شفرََكائ،نفْم َمْن يـَْهد،ي إ،ىَل احلَْ ّ، ﴿ت تعاىل يف كتاب  الع ي  

ـْم َكْيـَف حَتْنفمفـونَ  رواجل الصـدوع  ، كـ لك مـاو78مل﴾احلَْ ّ، َأَح ُّ َأْن يـفتـبَبَ  أَمبـْن اَل يَه،ـدّ،ي إ،الب َأْن يـفْهـَدى َفَمـا َلنف
 : --يف نوادرجل: قا  ابو عبدت 

ابي االمنــاء علــ  حاللــ ، فــانتم املســلوبون تلــك املن لــة،  جمــاري االمــور واالحنــا  علــ  ايــدي العلمــاءمل
سـلبتم ذلـك اال بتفـرقنم عـن احلـ . واخـتالفنم يف السـنة بعـد البينـة الواضـحة ولـو صـربمت علـ  االذى  وما

 .وو79مليف ذات ت كانت امور ت علينم ترد وعننم تصدر والينم ترج  ؤونةوحتملنم امل
علــل ســل  الواليــة ابلتفــرع والضــعف حيــ  اطــاع ذلــك  --مــا  والظــاهر مــن هــ جل الفقــر  ان اال

عدوهم وسـلبهم تـويل االمـور ومـرجعيتهم الـيهم. ويف الواضـح ان هـ جل الواليـة ظاهريـة مربوطـة بطاعـة النـاس 
. اما الوالية التنوينية فه  ليسـت منوطـة بطاعـة النـاس فاالمـا  --لالما  وقومم يف  سنهم ابالما  

املفيـد يف  ،وقـد ذكـرو61ملل  الوالية التنوينية ح  لو م يطع  احد وح  لو تطرع مجي  النـاس عنـ  --
 املقنعة: 
أقامة احلدود فه  اىل سلطان االسال  املنصوب من قبل ت تعاىل وهم أئمة اهلدى من ا   مـد  فاما

 .و62ملمنانهاء شيعتهم م  االومن نصبوجل ل لك من االمراء واحلنا  وقد فوضوا النظر في  اىل فق --
 مامية وجمهور أهل السنة:المبحث الرابع: الحاك  الشرعي عند اال

 :ماميةالااوال: الحاكم الشرعي عند الشيعة 
ن آقـــد صـــرث بـــ  القـــر ق مبـــا جـــاء بـــ ، مفروضـــة علـــ  املســـلمن، واالخـــ  --رســـو  ت ان طاعـــة 

 ، فقد قا  تعاىل:مرات عد  النرغ
ـــمف ﴿ ـــ فوجلف َوَمـــا نـََهـــاكفْم َعْنـــ ف فَـــانـْتَـهفوا َواتـبقفـــوا اَّللبَ إ،نب اَّللبَ َشـــد،يدف اْلع،َقـــاب، َوَمـــا َآاَتكف ـــو ف َف ف وقولـــ   و61مل﴾الربسف
 تعاىل: 
ْننفْم فَإ،ْن تـََناَزْعتفْم يف، ﴿ ٍء فـَـرفدُّوجلف إ،ىَل اَّللب، َش ْ  َا أَيُـَّها الب ،يَن َآَمنفوا َأط،يعفوا اَّللبَ َوَأط،يعفوا الربسفوَ  َوأفويل، اأْلَْمر، م،

ر، َذل،َك َخيـْر  َوَأْحَسنف أَتْو،ياًل  َّللب، َواْليَـْو ، اآْلَخ، نفوَن اب، تفْم تـفْؤم، نـْ  وقا  تعاىل ايضا:  و67مل﴾َوالربسفو ، إ،ْن كف
َا أَرَاَك اَّللبف ﴿ حلَْ ّ، ل،َتْحنفَم بـَْنَ النباس، مب، ـيًماإ، ب أَنـَْ ْلَنا إ،لَْيَك اْلن،َتاَب اب، وقـا   و66مل﴾ َواَل َتنفـْن ل،ْلَ ـائ،ن،َن َخص،
يم   ﴿تعاىل تفْم حتف،بُّوَن اَّللبَ فَاتبب،عفوين، حيفْب،ْبنفمف اَّللبف َويـَْغف،ْر َلنفْم ذفنفوَبنفْم َواَّللبف َغففور  َرح، نـْ  اآلاته جل  نب إ، و65مل﴾إ،ْن كف
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وأويل أألمر، واعتقـد انـ  ال يـراتب يف ان ت النرمية الي تقدمت قد ح ت عل  طاعة ت وأطاعة الرسو  
طاعت  األ أطاعت  يف ما يوحي  اىل عبادجل من طري  رسول  من املعار  والشرائ ، فالرسو  بسبحان  ال يريد 

يبلــ  ويشــرع مبــا يوحيــ  ربــ  مــن غــري كتــاب، وكــ لك مــا يــراجل مــن صــواب الــرأي وهــو الــ ي يــرتبط بواليتــ  
ـــْن ل،ْلَ ـــائ،ن،َن إ، ب أَ ﴿احلنومـــة والقضـــاء  َـــا أَرَاَك اَّللبف َواَل َتنف ـــْنَ النبـــاس، مب، حْلَـــ ّ، ل،ـــَتْحنفَم بـَ ـــاَب اب، ـــَك اْلن،َت ـــا إ،لَْي نـَْ ْلَن

يًما  .و63ومل64مل﴾َخص،
طاعـــة ت معـــا اخـــر، علمـــا أن اطاعـــة الرســـو  اطاعـــة ت، ألن ت هـــو وال ،أطاعـــة الرســـو  معـــا نب إ

فعل  النـاس أن و69ومل68مل﴾َوَما أَْرَسْلَنا م،ْن َرسفوٍ  إ،الب ل،يفطَاَع إب،،ْذن، اَّللب، ﴿املشرع لوجوب اطاعت  كما قا  تعاىل 
يستصــوبون  فهــم هلــم طاعــة يطيعــوا الرســو  فيمــا يــراجل مــن الــرأي، وامــا شــان اوىل األمــر شــاهنم الــرأي الــ ي 

وقــوهلم، اذ ان رأيهــم حنــم ت ورســول  وقــو  أويل أألمــر يف ان  يف رأيهــم --الرســو  مقرونــة بطاعــة 
تقرر افرتا  الطاعة من غري أي قيد أو شرط وهو الدليل عل  ان الرسو  ال أيمر بش ء أو ال ينهـ  عـن 

ـــ ا فـــان مفســـري الشـــيعة و51مل--ت  شـــ ء رـــالف حنـــم ت يف الواقعـــة وال يـــتم ذلـــك اال بعصـــم ، ل
 :--مامن الباقر والصادع االمامية رووا عن اال

طالع كما اوج  طاعت  وطاعة رسول ، أن أويل أألمر هم األئمة من ا   مد أوج  ت طاعتهم ابال
طــالع اال مـن ثبتــت عصـمت ، وعلـم ان ابطنــ  كظـاهرجل ذو أمــن االوالجيـوز ان يوجـ  ت طاعــة احـد علـ  

وال يستعصــ  عليــ  العصــا  الــ ين يريــد اقامــة احلــد علــيهم كمــا فعــل أمــري  .و52ملمنــ  الغلــط واألمــر ابلقبــيح
 عندما اقا  احلد عل  الوليد يف زمن اخلليفة ال ال  ع مان بن عفان. --املؤمنن عل  بن اي طال  

 ينوبـون عـن االمـا  كمـا نصـتأما يف عصر الغيبـة فـان مـن اليـ  اقامـة احلـد هـم الفقهـاء العـدو  الـ ين 
 الرواات الن ري  املوجود  يف متون النت  احلدي ية.

 ثانيا: الحاكم أو أولي االمر عند جمهور أهل السنة: 
، والوالـد تـ هو من ويل أمـر شـ ء واليـة صـحيحة م ـل الـ وج يلـ  أمـر زوج اولو األمر عند اجلمهور

 :--ت صاح  امرجل، كما قا  رسو  امر عبدجل وويل اليتيم  ويلامر ولدجل والسيد  ويل
ملكلنم راع وكلنم مسؤو  عن رعيتـ ، واألمـا  مسـؤو  عـن رعيتـ ، والرجـل راع يف أهلـ  ومسـؤو  عـن 

 وكلنـــم راع ،واخلـــاد  راع ومســـؤو  عـــن رعيتـــ  ،رعيتـــ  واملـــرأ  راعيـــة يف بيـــت زوجهـــا ومســـؤولة عـــن رعيتهـــا
  و51مل ومسؤو  عن رعيت و

 من علماء مدرسة اجلمهور: قا  ف ر الدين الرازي وهو
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ــوَ  َوأفويل، ﴿ملأعلــم ان قولــ  تعــاىل ملوأويل أألمــر مــننمو يف  َا أَيُـَّهــا البــ ،يَن َآَمنفــوا َأط،يعفــوا اَّللبَ َوَأط،يعفــوا الربسف
ــتفْم تـفؤْ  نـْ ــو ، إ،ْن كف ــْننفْم فَــإ،ْن تـََنــاَزْعتفْم يف، َشــْ ٍء فـَــرفدُّوجلف إ،ىَل اَّللب، َوالربسف ــر  اأْلَْمــر، م، ــر، َذل،ــَك َخيـْ ــْو ، اآْلَخ، َّللب، َواْليَـ نفــوَن اب، م،

ألمــة حجــة والــدليل علــ  ذلــك أن ت تعــاىل أمــر بطاعــة ايــد  عنــد  علــ  أن أمجــاع  و57مل﴾َوَأْحَســنف أَتْو،يــاًل 
ت بطاعت  عل  سبيل اجل   والقط ، البـد وان ينـون  الية، ومن أمراأوىل أألمر عل  سبيل اجل   يف ه جل 

ألمر ك لك،علمنا أن املعصو  ال ي أمر  بطاعتـ  لـيس بعضـا اذا كان اا عن اخلطا، اىل أن قا : و معصوم
ألمة، وال طائفة مـن طـوائفهم، وملـا بطـل هـ ا وجـ  ان ينـون ذلـك املعصـو  الـ ي هـو املـراد امن أبعا  

ء يف احلقيقة هم امراء بقول  ململواويل أألمروو أهل احلل والعقد من االمة، وختم قول  بعد مناقشات، والعلما
. ومـنهم مـن قـا  أن أألظهـر هـم أألمـراء والقضـا ، ح و56ملألمراء، فنان حفظ لفظ أويل أألمر عليهم اوىلا

دامـوا عـدوال مرضـين وهـم امـراء السـراا  عطف بطاعة أويل أألمـر وهـم وال  األمـر الـ ين حينمـون عليـ  مـا
مهـور اىل ان املـراد  ويل اآلمـر الـ ين امـر ت تعـاىل .وقد ذه  بعا املفسرين من مدرسة اجلو55ملواألمراء 

 بطاعتهم هم االمراء، قا  الطربي يف تفسريجل:
ملاختلف اهل التاويل يف ملاويل االمرو ال ين أمر ت بطاعتهم يف االية، فقا  بعضهم هم االمراء وذكر 

ح ذكــر ابــن جريــر ان الــرأي  مــن القــائلن  ــ ا ملااب هريــر  وابــن عبــاس وميمــون بــن مهــران وزيــد بــن  بــت،
-الراجحوواوىل االقوا  يف ذلك الصواب قو  من قا : هم االمراء والوال  لصحة االخبـار عـن رسـو  ت 

، وبنـاء علـ  داللـة و54مل ابالمر بطاعة االئمة والـوال ، فيمـا كـان طاعـة، وللمسـلمن فيـ  مصـلحةو -
أقامـــة احلـــدود الشـــرعية، ولـــ ا قـــا  القـــرطي أن  هـــ جل النصـــوص نســـتنت  ان هنـــاك واليـــة ألويل أألمـــر منهـــا

وقا  الناساين بيان ذلك أن والية اقامة احلد امنا ت بـت  ،و53ملامل اط    ا أألمر األما  ومن ينوب مناب 
مـا  يف هـ ا املعـا الن لالما  ملصلحة العباد وه  صيانة انفسـهم وامـواهلم وأعراضـهم واملـوىل ال يسـاوي اال

قامة لشوكت  ومنعتـ  وانقيـاد الرعيـة لـ  قهـرا وجـربا وال رـا  مامة، واألما  قادر عل  االذلك يقف عل  اال
قامـة منتفيـة يف ما  وممـة امليـل واحملـااب  والتـواين عـن االتبعة اجلنا  واتباعهم النعدا  املعارضة بينهم وبن األ

  ايضا وهو ي كر شروط اقامة وقا .و58مليقيم عل  وجهها فيحصل الغر  املشروع ل  الوالية بيقنفحق ، 
 احلد:

 .و59ملمن والجل االما  اما ال ي يقم احلدود كلها فهو االما ، وهو ان ينون املقيم للحد هو االما  او
 قالت الشافعية جبواز اقامة احلدود لالما ، ما عدا السيد فل  ان يقيم  عل  عبيدجل، 

                                                        
 .59: النساء -57
 .264ي  266/ 2النبري: الرازي:  التفسري -56
 .122ي  121/  6ن: اجلصاص: آالقر  أحنا  -55
 .215/  26البيان يف أتويل القرآن: الطربي:  جام  -54
 .169/  5ن: القرطي: آالقر  ألحنا  جام  -53
 .9/6116يف تنفي  الشرائ : الناساين:   بدائ  الصنائ -58
 .6116/  9الساب :  املصدر -59
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مـا  ومـن فـو  اليـ  االمـا ، النـ  م اال اال : ملال يقـيم احلـدود علـ  األحـرار--قا  االما  الشافع  
 ذنـــ ، وال يف اا  اخللفـــاء اال  ذهنـــم النـــ  حـــ  ت يفتقـــر اىل  ، اال--رســـو  يقـــم حـــد علـــ  عهـــد 

، اذن البد للنـاس مـن حـاكم وان غـري و41ملهاد وال يؤمن يف استيفائ  احليف، فلم جي  بغري اذن االما تاالج
َئَة َجْلَد ٍ ﴿االما  ال جيوز ل  ان يقيم احلد لقول  تعاىل  نـْهفَما م، ٍد م، بداللة و42مل﴾ال بان،َيةف َوال باين، فَاْجل،دفوا كفلب َواح،

يـتم الواجـ  قامة احلد، وامجعوا عل  ان  ال يتوىل اقامتـ  اال االمـا  ومـا ال فعل األمر ملفاجلدواو الن  أمر اب
اال مــا  أو  ئبــ  علــ  منلــف عــام ابلتحــرغ وال يقيمــ  اال اال املطلــ  اال بــ ، كــ لك انــ  ال جيــ  احلــد اال

حـاد النـاس اقامـة احلـدود بـل ل  اقامت  ابجللد خاصة عل  رقيقة القن، واذا فقد االمـا  فلـيس أل انلسيد فا
  .و41ملاالوىل ان يعينوا واحدا من الصاحلن حلنم يقو  ب 

امــراء الســراا او هــم أيل االمــرو أو ذكــر جل ال داللــة واضــحة علــ  املقصــود ب مل لقــد ظهــر مــن مجيــ  مــا
الء عصـــمة كمـــا ؤ او اهـــل والعقـــد،علما انـــ  لـــيس هلـــ  الثـــة يف عصـــر صـــدر االســـال ،العلمـــاء او اخللفـــاء ال

-ل البيـت املعصـومن اشرتطها بعا علماء اهل اجلمهور، واما ما ما ذكر جل من ان املراد بـ  هـو ائمـة اهـ
لـــدليل منصـــوص عليـــ  يف النتـــاب والســـنة كـــايي الواليـــة وايـــة التطهـــري وحـــدي  ال قلـــن وحـــدي   -

 السفينة واستنتاجات علماء الفريقن يف داللة ملاوىل األمرو كالرازي وغريجل.
 ذن االمام:أحوادث اسرد  هبا على جواز اقامة احلد د بد ن 

سـالمية علـ  جـواز أقامـة احلـدود الشـرعية بـدون اذن االمـا  اـوادو أستد  بعا علمـاء املـ اه  اال
 يت:أي يف صدر االسال  وأا  خالفة الراشدين، ومن تلك احلوادو ما

يستاذنون اخللفاء يف اقامة احلد كما أسـتاذن ابـو بـرز  ااب بنـر يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-اوال: كان صحابة رسو  ت 
 .و46ملل علي  ابو بنر فلم أيذن و47مليظقتل رجل تغ
خرجت اىل منة ومعها مولتان ومعهمـا غـال  لبـ  عبـدت بـن اي  -ملسو هيلع هللا ىلص-ان عائشة زوج الني  نيا: مل

بنر، فبع  م  املوالتن بربد مرجل قد خيط علي  خرقة فلما قدمت املولتان املدينة دفعتا ذلك اىل اهلـ ، 
ا واممتـا العبـد، فسـا  عـن ذلـك وا عن  وجدوا اللبد وم جيدوا الربد، فنلمتـا عائشـة وكتبـت اليهمـشفلما فت

  و45مل ويدجل، وقالت: القط  يف رب  دينار فصاعدا. فقطعت --الني فاعرت  فامرت عائشة زوج 
فارســل بــ  عبــدت بــن عمــر اىل ســعيد بــن  و44ملبــ روي ان عبــدا لعبــدي ابــن عمــر ســرع وهــو ا ل ــا:مل

العاص، وهو أمري املدينة ليقطـ  يـدجل، فـا  سـعيد ان يقطـ  يـدجل وقـا : ال تقطـ  يـد األبـ  السـارع سـرع، 
 .و43مل وح أمر ب  عبدت بن عمر فقطعت يداجل فقا  ل  عبدت بن عمر: يف اي كتاب ت وجدت ه ا،

                                                        
 .25/5119: ابن قدامة: املغ  -41
 .12 النور/ -42
 .3/511يف الفق : ابن تيمي : العمد  -41
 أظهر الغيظ أي الغض  والس ط. تغيظ: -47
 .15ابب ما جي  في  القط  ث  871/  1ابن مالك:  املؤطا: -46
 .و2486مل 2كتاب احلدود ابب حد السرقة ونصا ا ث   696مسلم: مسلم:  صحيح -45
 األب : العبد اهلارب من سيدجل ملمن أر  االسال  اىل أر  الشركو. العبد -44
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وتقــ  فيـــ  فينهاهـــا فـــال  -ملسو هيلع هللا ىلص-ت لـــ  أ  ولــد تشـــتم النـــي رابعــا: حـــدي  أبـــن عبــاس: ململان أعمـــ  كانـــ
وتشــتم ، فاخــ   -ملسو هيلع هللا ىلص-تنتهــ ، وي جرهــا فــال تن جــر، قــا : فلمــا كانــت ذات ليلــة، جعلــت تقــ  يف النــي 

املغـو  ملســيف قصــري جيعـل بــن ال يــابو، فوضـع  يف بطنهــا واتنــا عليهـا فقتلهــا، فوقــ  بـن رجليهــا طفــل، 
 فجم  الناس، فقا :  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذكر ذلك لرسو  ت  فلط ت من هناك ابلد ، فلما أصبح،

ململأنشـد ت رجـال فعـل مـا فعـل يل عليـ  حـ  اال قـا وو فقـا  األعمـ  يت طـ  النـاس وهـو يت لـل، حــ  
 ، فقا : ا رسو  ت: -ملسو هيلع هللا ىلص-قعد بن يدي الني 

 أ  صــــاحبها، كانــــت تشــــتمتك وتقــــ  فيــــك فــــال تنتهــــ ، وأزجرهــــا فــــال تن جــــر، ويل منهــــا أبنــــان م ــــل
اللؤلـؤلتن، وكانــت ي رفيقــة، فلمــا كــان البارحــة جعلــت تشــتمك وتقــ  قيــك، فاخــ ت املغّــو  فوضــعت  يف 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-بطنها واتنات عليها ح  قتلتها، فقا  الني 
.ولعــل مــراد هــ جل الروايــة علــ  ان الــ م  أذا م ينــف لســان  عــن ت و48مل ملاال أشــهدوا أن دمهــا هــدرو
 ورسول  فال ذمة ل  فيحل قتل .

خامســا: ومــن احلــوادو الــي أســتد   ــا ايضــا علــ  اقامــة احلــدود بــدون أذن االمــا  قتــل حفصــة بنــت 
 اخلليفة ال اين، كما روى أبن عمر حي  قا : 

أن جارية حلفصة سحرما واعرتفت بـ لك، فـامرت  ـا عبـدالريبن بـن زيـد فقتلهـا، فـاننر ذلـك عليهـا 
 ع مان بن عفان، فقا  أبن عمر:

   املؤمنن من امرأ  سحرت وأعرتفت ما تننر عل  ا
 . و49ملفسنت ع مان عن 

ن مضمون مجي  الرواات الي مر ذكرها قد أستد   ا مما جيوزون اقامة احلدود لغري االما ، يف حـن ا
جند ان متون النت  احلدي ية املعتمد  عند االمامية ختلو من الرواات الشاذ  الي تتضمن اقامة احلد لغري 

 االما .
 الخاتمة

هو املقصود  من خال  االطالع عل  أدلة الشيعة األمامية ومجهور اهل السنة يف احلدود الشرعية، وما
ا  ـــا  وبيـــان الفـــروع بينهـــا وبـــن التع يـــرات والقصـــاص،وخالفهم يف مـــن يقـــيم احلـــدود وغريهـــا مـــن األمـــور 

 خلالفية،وقد توصلت اىل نتائ  عد  منها:
احلـــدود  اقامـــةمية علـــ  ضـــرور  وجـــود امـــا  أو مـــن ينـــوب عنـــ  عنـــد ســـالاالتفـــاع فقهـــاء املـــ اه  ا:2

 الشرعية.
خاصـــة واألئمـــة  --والنـــي : ان أو  مـــن تصـــدى لتنفيـــ  احلـــدود الشـــرعية هـــم األنبيـــاء عامـــة 1

 من بعدجل، ك لك حتملهم اقامة حنومة أسالمية تضمن حقوع الناس كافة. --املعصومن 
                                                                                                                                            

 .14ث1/877مالك:  املؤطا: ابن -43
 .6742ث  --ابب احلنم فيمن س  الني  719/  1داود: السجستاين:  سنن اي -48
 .28363ابب قتل الساحر ث  281/ 21الصنعاين:  : عبد الرزاعاملصنف -49
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يف تشـنيل حنومـة عادلـة الجــل  --واألئمـة املعصــومن  --: تفـويا ت تعـاىل االنبيـاء 7
قامـــة االحنـــا  الصـــادر  مـــن ت وانبيائـــ  واآلئمـــة املعصـــومن وذلـــك مـــن خـــال  أطاعـــة ت ورســـل  اتنفيـــ  و 

 واألئمة املصومن.
ء الفقهــــاء وذلــــك الخــــتال  قــــرآمم الفقهيــــة للنصــــوص الشــــرعية ممــــا يــــؤدي اىل آبرا: وجــــود تبــــاين 6
 األراء الفقهية ك الفهم يف املقصود من ويل أألمر. يف همأختالف
ومن ينوب عن  وهو الفقي  اجلـام  للشـرائط يف  ،: احلاكم عند اآلمامية هو األما  املعصو  ومن يلي 5

 أقامة احلدود الشرعية.
ماء من ينوب عن  كاألمراء وامراء السراا والعل أوما  : من يقيم احلدودالشرعية عند مجهور السنة اال4

 وأهل احلل والعقد.
وان احلـد هـو املنـ  يف اصـطالث اللغـة ،منا شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفسـاداقامة احلدود ا: ان 3

وذلـك مـن خـال  اقامـة وتنفيـ   ،مـن يضـمن حقـوع اهلـ آاي مين  من تنرارها وابلتايل ضمان بناء جمتم  
 احلدود الشرعية عل  اجلنا .

قامتهــا يف زمـــن اقامتهـــا يف زمــن الغيبـــة كمــا تقتضـــ  ري  احلـــدود تقضــ  اباحلنمــة املقتضـــية لتشــ نب إ:8
 احلضور.
 مصادر والمراجع لا

 : القرأن النرغ 2
 : أحنا  القرأن: الطربي، عماد الدين بن  مد، املنتبة العلمية، بريوت، لبنان.بال1
 :احنا  القرأن: اجلصاص، ايبد بن عل ، دار النتاب العري، بريوت، بال7
 : بدائ  الصنائ  يف تنفي  الشرائ : الناساين، موق  النرتوين 6
 : التشري  اجلنائ  االسالم : عبد القادر عود : طهران 5
 : التنقيح الرائ  يف اتصر شرائ  االسال : السيوري: مؤسسة املعار  االسالمية، قم، ايران 4
هجريــة، دار  641ن احلســن ت :مــ ي  االحنــا  يف شــرث املقنعــة: الطوســ : ابــو جعفــر،  مــد بــ3

   1113/  2618التعار  ي بريوت ي لبنان 
للهجـر ، الطبعـة 2757للهجر ، املطبعة البهيـة، مصـر 414: التفسري النبري: للف ر الرازي: املتوىف 8
 االوىل 
: اجلـــام  الحنـــا  القـــرآن: القـــرطي، ابـــو عبـــدت  مـــد بـــن ايبـــد االنصـــاري القـــرطي: دار النتـــاب 9

 العري للطباعة والنشر /بريوت
 : احلدود والسلطان: عبدت قادري االهد : بريوت21
 : دراسات يف والية الفقي : منتظري: قم، ايران 22
 للهجر ، الطبعة االوىل  135: سنن أي داود: سليمان بن االشع  السجستاين، ت 21
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 قي  سعيد  مداللحا   ، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزي ، حت2991للهجر  ي2621
هجريــةو قــم،  434ي 411شــرائ  االســال : احملقــ  احللــ ، ابــو القاســم جنــم الــدين بــن احلســن مل :27
 للهجر ، الطبعة ال ال ة  2731ايران، 
: صــحيح الب ــاري: الب ــاري: اي عبــدت  مــد بــن امساعيــل بــن ابــراهيم بــن املغــري  بــن االحنــف 26

 ريوت ي لبنان، بال اجلعف  الب اري، دار صادر ي ب
هجريةودار ح    142ي  114: صحيح مسلم: مسلم: مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري مل25

 هجرية، الطبعة االوىل  1121/  2671للطباعة والنشر والتوزي  / القاهر ، مصر 
وت : جممـ  البيــان يف تفســري القــرآن: الطربســ : دار القـارى ي بــريوت ودار النتــاب العــري ي بــري 24
1119  
: اتار الصحاث:  مـد بـن اي بنـر بـن عبـد القـادر الـرازي: دار النتـاب العـري، بـريوت، لبنـان، 23

 بال سنة طب 
 الطبعة االوىل 1114:املي ان يف تفسري القرآن: الطباطبائ : دار احياء الرتاو / بريوت 28
ي 922الدين بن عل  العـامل  مل : مسالك االفها  اىل تنقيح شرائ  االسال : الشهيد ال اين، زين29
 هجريةو  945

هجرية،  627 ت اي عبدت  مد بن النعمان العنربي البغدادي ،املفيد، ف ر الشيعة :: املقنعة11
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  الطائرة تسببها التي االضرار من للتأمين الدولية االتفاقات احكام

 (مقارنة دراسة)

The Provisions of International conventions of 

Insurance from Airplane accidents      
 Asst. L. Hasaneen M. J. Abu Dagha(1)ابودكه  جودي مكي حسنين م.م

                                                                                               

 الملخص 

 تصـويرا تعـد الطـريان مـ  االنسـان قصـة فـان اجلـوي الفضـاء اسـتغال  صـور من صور  اهم الطريان مي ل
 مريـر وبعـد كفـاث طرياهنـا، يف الطيـور تقليـد حلـم راودجل فلقـد الطبيعة قوى م  يعيش  ال ي للصراع منوذجيا

 يبـل علـ  وقـادر  فائقـة سـرعة ذات مركبـات مسـت دما اجلـوي الفضـاء جيوب ان مجة استطاع وتضحيات
 الطـائرات تسـب  اذ اخلـارج . الفضـاء اكتشـا  جمـا  لي و  اجلوي الغال  جتاوز ان  بل كبري ، أثقا 
 سطح عل  فتهوى حادو اىل الطائر  تتعر  كان االر ، سطح عل  للغري جسيمة اضراراً  طرياهنا اثناء

 ملســت دم  مســـت مر او لركا ــا اضــراراً  تســب  قــد اهنــا او االمــوا . او االرواث بعــا علــ  تقضــ  االر 
 املســـؤولية حتنـــم دوليـــة اتفاقيـــات لوضـــ  طويلـــة جهـــود ظهـــرت الطـــريان. لـــ لك حلـــوادو املعرضـــن الطـــائر 
 املـــدين بوضـــ  الطـــريان ملنظمـــة العموميـــة للجمعيـــة القانونيـــة اللجنـــة قامـــت اذ الطـــائر  حـــوادو عـــن النامجـــة
 تســببها الـي ابألضـرار اخلاصــة االتفاقيـة مت توقيـ  انــ  اذ املسـؤوليات هـ جل حــو  جديـد  التفاقيـات مشـروع
 عـن ابملسـؤولية اخلاصـة وارسـو اتفاقية توقي  وك لك مت روما اتفاقية وه  االر ، سطح عل  للغري الطائر 
 الطائر . ركاب تصي  الي االضرار
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Abstract 
Aviation represents the most important image of the exploitation of 

airspace, the story of man with aviation is a typical portrayal of the conflict 

with the forces of nature has been imbued with the dream of the tradition of 

birds in flight, and after a bitter struggle and sacrifices could navigate the 

airspace using high-speed vehicles and able to carry Heavy weights, he 

even exceeded the atmosphere to go into space exploration. As the 

aircraft, cause serious damage to others on the surface of the earth, such 

as if the plane to a fatal accident on the surface of the earth, which 

destroys some lives or money. The long-term efforts to develop 

international agreements governing the liability for accidents caused by the 

aircraft have been put forward by the Legal Committee of the General 

Assembly of the Civil Aviation Organization (CAOA) to draft new 

agreements on these responsibilities, as the Agreement on Damages 

Caused by the aircraft to others on the surface of the Earth, the Rome 

Convention as well as signed the Warsaw Convention on responsibility for 

damage to passengers on the plane. 

 المقدمة

 .البحث موضوع: اوال
 تصـويرا تعـد الطـريان مـ  االنسـان قصـة فـان اجلـوي الفضـاء اسـتغال  صـور من صور  اهم الطريان مي ل
 مرير كفاث بعد و طرياهنا، يف الطيور تقليد حلم راودجل فلقد الطبيعة قوى م  يعيش  ال ي للصراع منوذجيا

 يبـل علـ  وقـادر  فائقـة سـرعة ذات مركبـات مسـت دما اجلـوي الفضـاء جيوب ان مجة استطاع وتضحيات
 الطـائرات اذ تسـب  اخلـارج . الفضـاء اكتشـا  جمـا  لي و  اجلوي الغال  جتاوز ان  بل كبري ، أثقا 
 سـطح علـ  فتهـوى حادو اىل الطائر  تتعر  كان،  االر  سطح عل  للغري جسيمة اضراراً  طرياهنا اثناء

 مســـت مر ملســـت دم  او لركا ـــا اضـــراراً  تســـب  قـــد اهنـــا االمـــوا .او او االرواث بعـــا علـــ  تقضـــ  االر 
 النامجة املسؤولية حتنم دولية اتفاقيات لوض  طويلة جهود ظهرت ل لك.الطريان حلوادو املعرضن الطائر 
 مشــروع بوضــ  املــدين الطــريان ملنظمــة العموميــة للجمعيــة القانونيــة اللجنــة قامــت اذ الطــائر  حــوادو عــن

 للغـري الطـائر  تسـببها الـي ابألضـرار اخلاصة االتفاقية توقي  مت اذ املسؤوليات ه جل حو  جديد  التفاقيات
 الـي االضـرار عـن ابملسـؤولية اخلاصة وارسو اتفاقية توقي  مت وك لك روما اتفاقية وه  االر ، سطح عل 

احنـا  االتفاقـات الدوليـة للتـامن مـن االضـرار مل بعنـوان املوسـو  ا نـا جـاء هنـا الطائر  ومن ركاب تصي 
 التامن من تلك االضرار الي تسببها الطائر . اتية مدى ملعرفةو مقارنة دراسة ـ الي تسببها الطائر 
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 .البحث اهمية: ثانيا
 الهــاي ورومـــا. يف القــانونين مــن التــامن مــن االضـــرار الــي تســببها الطــائر  امل تصـــن موضــوع شــغل
 الســوء البالغــة املاليــة اآل ر مــن للحــد كــادا  ابلتــامن الطــائرات مســت مرو بــدأ الطــائر  علــ  التــامن وألتيــة
 اضــراراً  تلحــ  قــد األحيــان بعــا يف والــي، الطــريان حــوادو مــن حلــادو الطــائر  تعــر  عنــد ترتتــ  الــي
 .اجلوي الناقل امر  حتت منهم كان من او الطائر  ركاب او ابلغري

 واألجهـ   الطـائرات امثـان منهـا ضـ مة ماليـة اسـت مارات يتطلـ  اجلـوي النشـاط ان سـوءا األمر وي يد
 تعر  عند جسيما الطائر  مست مر يتحمل  ال ي املايل الع ء جيعل مما وتدريبهم واجور العاملن امل تلفة
 إضرارا. الطائر   م احلقت من اىل ابلتعويضات الوفاء وك لك معينة لنارثة الطائر 

 .البحث مشكلة: ثالثا
لتحديد االضرار الي مينن من خالهلا مساءلة  الضابط او املعيار هو ما معرفة يف البح  مشنلة تربز

مست مر الطائر  ومطالبت  ابلتعويا عن تلك االضرار الي سببتها الطائر . وان كان قد أجـري اتمـن علـ  
التعويضات، وك لك كيفية التعويا عن االضرار الـي الطائر  فهل مينن ان نستند اىل ذلك التامن لدف  

 تسببها الطائر  للغري او ركا ا.
 .البحث نطاق: رابعا
احنـا  االتفاقـات الدوليـة للتـامن مــن االضـرار الـي تسـببها الطـائر ، يتطلـ  منــا ان  موضـوع اـ  ان

ر  موقـف املشـرع العراقـ  نعر  كيف نظمت االتفاقيات الدولية ذلك االمر اضافة اىل ذلك علينا ان نع
 املعد . 2936لسنة  268يف قانون الطريان املدين العراق  رقم 

 .البحث خطة: خامسا
 خـــال  مـــن الطـــائر ، تســـببها الـــي االضـــرار مـــن للتـــامن الدوليـــة االتفاقـــات احنـــا  ســـنتناو  موضـــوع

 فيـ  سـنبح  االو  مطلبـن اىل ااجل التعريف ابلتامن عل  الطائر  مقسمن بعنوان سينون االو  مبح ن
 ال ـاين املبحـ  ابلطـائر . امـا سـنبح  فيـ  التعريـف ال ـاين املطلـ  بعقد التـامن علـ  الطـائر ، امـا التعريف

 االو  مطالـ  بعنوان االتفاقات الدوليـة للتـامن مـن االضـرار الـي تسـببها الطـائر  مقسـمن ااجل اىل ثـالو
 نتطرع فسو  ال اين املطل  اما، 2951 لعا  روما التفاقية وفقا االضرار من ابلتامن االلت ا  في  نبح 

 فيـــ  ســـنبح  ال الـــ  واملطلـــ  2919،لعـــا  وارســـو التفاقيـــة وفقـــا االضـــرار مـــن ابلتـــامن االلتـــ ا  اىل فيـــ 
 ا نــا ُنــتم ســو  وأخــريا الطــريان حلــوادو املعرضــن مســت دمي  تصــي  الــي االضــرار مــن ابلتــامن االلتــ ا 
 .واملقرتحات النتائ  جمموعة تضم خبا ة

 الطائرة على التأمين بعقد األول: التعريف المبحث

 قــد الــي الســوء البالغــة املاليــة اآل ر مــن للحــد، وخطــري  مهمــة وســيلة الطــائر  علــ  التــامن عقــد يعــد
 اىل الغــري او ركا ــا تعــر  اىل يــؤدي قــد الــ ي الطــريان حــوادو مــن حلــادو تعرضــها عنــد الطــائر  تصــي 
 .ومعنوية مادية إضرار



 
 

584 

 13 :العدد

 

 أمثـــان منهـــا ضـــ مة ماليـــة اســـت مارات اجلـــوي الناقـــل مـــن يتطلـــ  اجلـــوي النشـــاط فـــان لـــ لك اضـــافة
 حلــادو تعرضــها عنــد خاصــة جســيما الطــائر  ملسـت مر املــايل العــ ء جيعــل ممــا امل تلفــة واألجهــ   الطـائرات

 ذلـك مـن الـرغم وعلـ . ضررا لطائر ا  م أحلقت من اىل تدف  تعويضات من يتحمل  ما اىل وإضافة معن
 حيـــ  ال انيـــة احلـــرب العامليـــة بعـــد القـــانوين اال الوجـــود حيـــ  اىل يظهـــر م الطـــائر  علـــ  التـــامن عقـــد فـــان

 مــن الن ـري ي ــري ممـا الطـائرات مــن اتلفـة انـواع لظهــور نتيجـة الطــائر  علـ  للتـامن ملحــة احلاجـة أصـبحت
 ذلك. عل  املرتتبة االلت امات تنفي  الية تؤدي  ال ي النقل نشاط مستوى عل  والن اعات االشناالت

 االر  ســطح علــ  الغــري تصــي  الــي األضــرار ضــد والتــامن الطــائر  جســم يشــمل التــامن أصــبح اذ
 عقـــد ماهيـــة معرفـــة علينـــا يتوجـــ  اجلـــوي. لـــ لك الناقـــل ومســـت دم  الركـــاب تصـــي  الـــي تلـــك وكـــ لك
 ســو  لــ ا الطــائر  علــ  ابلتــامن امللــ   مــن معرفــة ح ومــن العقــد هــ ا مســات ومعرفــة،الطائر  علــ  التــامن
عقد التـامن علـ  الطـائر  ح يف املطلـ   تعريف األو  املطل  يف سنبح  مطلبن اىل املبح  ه ا نقسم

 ال اين سنبح  التعريف ابلطائر .
 الطائرة. على التأمني عقد املطلب االول: ماهية

 لــ مصـدر فالتـامن اللغة يف التامن كلمة تع  ماذا نعر  ان علينا التامن عقد ماهية يف اخلو  قبل
 .و1ملوالنونو وامليم اهلم   وه مل النلمة ه جل وماد  أتميناً، يؤمّ،ن أّمن يقا و ملأّمن
َن ف، وقد اخليانة، ضدّ : واألَمَنةف  األمانَةف، مبعا اتيت و  وقـد، واستاَمَن ف  وائْـَتَمَن ، أتميناً  وأّمَن ف و، كسمع مل أم،
 و7مل.ثقة   ب  مامونو: كرفمبان، ملوأفمبان   أمن   فهوو، كنرف مل أمفنَ 

ــ  وقــد، أمانــ  يف دخــل: إليــ  اســتامن مبعــا جــاء مــا ومنــ  ــنف …وآمَنــ  أّمَن  علــ  ليــامنَ  املســتجريف : واألم،
 و6مل.رف وم اطمان…أمن.نفس 

 .القل  يف االطمئنان او ال قة وزرع اخلو  استبعاد هو: اللغة يف فالتامن ه ا وعل 
 لـ  املـؤمن بتعـويا املؤمن ب  يل   عقدمل  ن  الطائر  عل  التامن عقد تعريف مينن االصطالث يف اما

 تدف  الي االقساط مقابل وه ا حقيق  هلالك اجلوي النقل واسطة تعر  عند ب  يلح  ال ي الضرر عن
 و5مل.اهلالنةو االشياء قيمة التعويا يتجاوز ال ان عل  ل  املؤمن قبل من

 من ب  يلح  ال ي الضرر عنو املست مرمل ل  املؤمن بتعويا املؤمن ب  يلت   عقدملابن   تعريف  مينن او
 املتحققـة االضـرار قيمـة التعـويا ال يتجـاوز ان عل  علي  املتف  القسط دف  مقابل الطريان حوادو جراء
 و4ملو.من  املؤمن اخلطر حتق  من

                                                        
 .14 ، صـــــ2987 النويت، الرسالة دار الصحاث، الرازي. اتار بنر اي بن  مد انظر -1
 .36صـــ القاهر  احلدي  دار احمليط، اابدي، القاموس يعقوب، الفريوز بن  مد الدين  مد انظر -7
 .25 ، صــــ1ج، العري الرتاو احياء دار، لبنان العرب، بريوت منظور، لسان ابن انظر -6
القانونيـة،  الدراسـات جملـة يف منشـور اـ  الطـائر  علـ  الطـائر ، التـامن عل  الوارد  القانونية املن ، االعما  . أكر انظرد -5

 .299صــ 1118ـ1114 احللي منشورات
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 ومبوجـ  الطـائر  وتلـف فقـد اخطـار ضـد مشـغلها او الطـائر  مالـك يعقـدجل عقـدمل  ن  نعرف  ان ومينن
 اضــرار مــن للطــائر  مــا حيــدو اصــالث او او اســتبدا  بتعــويا اختيــارجل حســ  املــؤمن يتعهــد العقــد هــ ا

 بـــــ  اصـــــيبت الـــــ ي احلـــــادو مـــــن تضـــــرر مـــــن كـــــل تعـــــويا اىل اضـــــافة الطـــــريان اخطـــــار بســـــب  ماديـــــة
 وهـ ا العقد ه ا اتية تبن م اهنا اال الطائر  عل  التامن لعقد تعريفات من ورد مما الرغم عل و4ملو.الطائر 
 التـامن لعقد تعريف وض  اىل تتطرع م العراق  املدين الطريان قانون ومنها املقارنة التشريعات ان اىل يعود
 مـن الـرغم علـ  اجلـوي اجملـا  بـ لك متناسـن والبحـري الـربي ابجملالن اهتمامها انص  حي  الطائر  عل 
 .الطائر  هلا تتعر  الي االخطار وجسامة اجلوي للنقل الدولية الصفة حي  من عنهما اتية ال يقل ان 

 من ال اجلوي اخلطر حتديد امنانية لعد  وذلك الطائر  عل  التامن أت  التامن شركات اغل  ولنن
 حســاب التــامن شــركات علــ  العســري مــن جيعــل وهــ ا جســامت  حيــ  مــن ال و وقوعــ  احتماليــة حيــ 

 اغلـــ  احجـــا  اىل وهـــ ا كتعويضـــات بـــدفعها تلتـــ   الــي واملبـــال  الطـــائر  هلـــا تتعـــر  الـــي اجلويـــة امل ــاطر
 و3مل.الطائر  هلا تتعر  الي امل اطر تغطية قبو  عن التامن شركات

، القصــور معاجلــة يف دور واملعاهــدات لالتفاقيــات كــان اذ عليــ  مــا هــو علــ  يبــ  م الواقــ  هــ ا ولنــن
 طـــائرات وظهـــور ال انيـــة العامليـــة احلـــرب بعـــد الطـــائرات صـــناعة وكـــ ا 2919 لعـــا  وارشـــو معاهـــد  ومنهـــا

 اىل التــامن شــركات دفــ  ممــا الواســطة هلــ جل اســتعماال اك ــر النــاس واصــبح الصــوت ســرعتها تفــوع عمالقــة
 علــ  التــامن عقــد ال بــرا  اجلــوي الناقــل دفــ  بــدورجل وهــ ا الطــائر  هلــا تتعــر  الــي االخطــار تغطيــة قبــو 
 الطريان.وذلـك حـوادو مـن حلـادو الطـائر  تعـر  عنـد علـيهم ترتتـ  الـي املسـؤولية مـن للت ل  الطائر 
 الطـائر  علـ  ال تقتصـر االضـرار فهـ جل هلـا ال حصـر اضراراً  يسب  قد فان ،ما حلادو بتعرضها الطائر  الن

 يشــمل الطــائر  علــ  التــامن فــان ذلــك ومــ  .عليهــا احملمولــة والبضــائ  والغــري الركــاب تشــمل بــل فحســ 
 والـ يل واخللفيـة االماميـة ودعامتهـا االحتياطية واالدوات االضافية االجه   من في  مبا الطائر  جسم اتمن
 الطــائر  ةاصــاب مــن املرتتبــة املدنيــة املســؤوليات أتمــن يشــمل فانــ  ذلــك اىل اضــافة االخــرى االجهــ   وكافــة
 عل  التامن أييت وهن ا.اجلوي الناقل مست دم  او البضائ  او الركاب اصابة اىل يؤدي قد ال ي بضرر
 ولـيس التـامن بداية من التعويا قيمة ايو Agreed valueمل عليها املتف  القيمة من اساس عل  الطائر 

 عليهــا املتفــ  القيمــة كانــت اذا اال العــا  التــامن مبــاد  عــن احنرافــاً  هنــاك ان اي احلــادو وقــوع وقــت مــن
 ممـا عمومـا.التـامن عقـود يف الغرر طاب  ما يرف  وه ا. احلادو وقوع وقت للطائر  السوقية للقيمة مساوية

 لعد  والرهان املقامر  عقود من تقرتب قد عقود هن ا و الواضحة االحتمالية حو  الشرع  االشنا  ي ري
 بتحديـد ولنـن اخلطـر وقـوع وقـت حـن اىل الطـرفن بـن املتقابلـة االلت امـات ومقـدار ونطـاع حقيقة معرفة
 التـامن عقد نفاذ زمان حتديد عن فضال ما يدف  مقدما منها،االقساط جند وهن ا، مقدما التعويا قيا 
 .واملقامر  االحتما  ال يشوب  االلت امات  دد عقدا العقد من سيجعل وابلضرور  ذلك فان ،الطائر  عل 

                                                        
 .1ـ2صــ 14 العدد القضاء جملة يف منشور اجلوي، ا  النقل ميدان يف املصري التشري  تطور، خضر مخيس د. انظر -3
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 الطائر  أتمن مبل  ان السب ،االموا  أتمن عن رتلف الطائر  أتمن ان عموما البعا يعتقد و وه ا
 يوجـ  قـد .لنـنو8ملمنـ  املـؤمن اخلطـر وقـوع عنـد التعـويا يشـنل مـا وهـو ذكـر  كمـا مقدما علي  يتف  قد

 التامن عقد برا  ال حاجة فال البداية من  علي  متف  التامن مبل  كان لو ان  اجة التوج  ه ا اىل النقد
 االحتماليــة الصــفة ذو التــامن عقــد مــ  يتنــاىف وهــ ا االضــرار قيمــة كانــت مهمــا حــدد قــد املبلــ  هــ ا الن

 غريجل عن  ا رت  الي اخلصائ  بعا يف اال العامة التامن عقود عن ال رتلف ابن  القو  مينن ل لك
 طـــاب  لرفـــ  ملحـــة حاجـــة هنالـــك بـــل ال يـــنها العقـــد هـــ ا ان بيـــد التـــامن  ـــل خلصوصـــية العقـــود مـــن

 تتعـر  الـي االخطـار كافـة التامن ويشمل.التجاري ابلنشاط تتعل  تعاقدات هن ا من الغرر االحتمالية
 عل  الطائر  حالة ابختال  رتلف هنا والتامن الحقا ذكرها سريد الي االست ناءات بعا عد الطائر  هلا

 و9مل.اخرى اىل حالة من ختتلف هنا اخلسار  الن اجلو يف وضعها يف او املدرج
 لــ  ومــؤمن مــؤمن مــابن عقــدمل نــ  الطــائر  علــ  التــامن عقــد يعــر  ان مينن،مــا تقــد  علــ  و اشــيا

 الناقــل ومسـت دم  والبضــائ  والغـري وركا ــا الطـائر  تصــي  الـي االضــرار مـن للتــامنو مسـت مر او مالـكمل
 و.للمؤمن ل  املؤمن بدفعها يلت   اقساط مقابل اجلوي

 بالطائرة املطلب الثاني: التعريف
 وحـــاو  الفضـــاء يف  ـــا يطـــري اجنحـــة لنفســـ  يصـــن  ان فقـــرر االنســـان فنـــر الطيـــور اجنحـــة اســـتهوت

 اواخـر يف كانـت ل نسـان  جحـة  اولـة واو  ذلـك يف أخفقوا لننهم صناعية  جنحة حيلقوا ان ك ريون
 تسـم  الـة بواسـطة ابريـس فـوع 2387 عـا  الطريان من الفرنسين من اثنان  نن اذ. عشر ال امن القرن

 .ليفي و منجومل تصميم من وكان الساخن ابهلواء منفوخو ملالبالون
 االخــوان بــا حيــ  ابلطــائرات مسيــت كبــري   ركــات ذات الــة ظهــرت عشــر التاســ  القــرن بدايــة ويف

 .و21مل سطحن ذات طائر  وارفيل ديلربومل
 يف والتحليـــــ  االرتفـــــاع اجهـــــ   جمموعـــــةمل ابهنـــــا 2911 ســـــنة الصـــــادر الفرنســـــ  القـــــانون عرفهـــــا وقـــــد

 الطـــائر  كالصـــواريخ جانـــ  اىل اخـــرى اجهــ   علـــ  سيشـــتمل  نـــ  التعريـــف هــ ا علـــ  يعـــاب لنـــنو.اجلــو
ــــــد ــــــ  وكمــــــا واملناطي ــــــ ي الطــــــائر  صــــــناعة مــــــن االساســــــ  ابلغــــــر  يهــــــتم م ان ــــــل ال  البضــــــائ  بنقــــــل يتم 

 و22مل.واالش اص
 بواسطة اجلو يف البقاء يستطي  ال ي اجلهازمل ابهنا 2966 سنة الصادر  شيناغو معاهد  عرفتها وقد

 .و21ملواهلواء فعل رد
                                                        

 يف منشـور اـ  2931 لسـنة 269 رقـم التجـار  وقـانون اجلوي الناقل ملسؤولية اخلاص موس ، النظا  حسن . طال د انظر -8
 .96 صــ ،14 ال اين العدد القضاء جملة

 ـــ29 صــــ 2986 بغــداد واحملاســي املــايل التــدري  مركــ  اىل مقــد  الطــريان علــ  التــامن بعنــوان الــدين، اــ  زكــ   مــد انظــر -9
11. 
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 املدين الطريان قانون  ا اخ  وال ي 2929 سنة الصادر  ابريس معاهد  من اقتبس قد التعريف وه ا
 املـدين الطـريان قـانون مـن عشر  ال ال  للماد  واملطابقة من  السابعة املاد  يف2982 لسنة18 رقم املصري

 ابهنـا منهـا االوىل ابلفقـر  جـاء حيـ  العراقـ  املـدين الطـريان قـانون مـن االوىل املـاد  تطـاب  والي السعودي
 االر  ســطح مــن املنعنســة الغــري اهلــواء فعــل ردود مــن اجلــو يف بقاءهــا تســتمد ان اســتطاعتها يف الـة ايمل

 و27ملواملتحركةو. ال ابتة االجنحة ذات والطائرات والبالو ت املناطيد م ل اهلوائية املركبات كافة وتشمل
 بغا التحلي  تستطي  الة كل تشتمل اهنا اذ واس  مفهو  ذات ابهنا التعاريف ه جل عل  يعاب لنن
 البضــــائ  بنقــــل اخلــــاص غرضــــها يف الطــــائر  مــــ  ال تشــــرتك كانــــت وان لــــ  امل صصــــة الغــــر  عــــن النظــــر

الغـري  واصـابة ابلنامـل الطـائر  اتـال  اىل تـؤدي حلوادو تتعر  قد االحيان بعا يف والي واالش اص،
 لتغطيـة طائرتـ  علـ  يـؤمن ان، راينـا كمـا،الطائر  مسـت مر علـ  او البضائ  بضـرر ممـا يسـتوج  الركاب او

 .الطائر  تسببها الي االضرار
 واالجهـــ   منائنهـــا مـــ  اجلـــدو  يف املـــ كور  الطـــائر  ملتلـــك  هنـــا الطـــائر  علـــ  التـــامن و ئـــ  وتعرفهـــا

 وجتـدر اجلـدو و. هـ ا يف صـريح بشـنل تـ كر اضافية وأدوات االت او اجه   اية م   ا اخلاصة القياسية
 ما يل :ـ حي  املصطلحات من اتية اىل االشار 

 اخـرى اىل حالـة مـن ختتلـف اخلسار  وه جل الصغري  التعويضات لتاليف و26ملمهدر  خسار  فر  مينن .2
 .او حركة سنون حالة يف الطائر  كنت اذا ما اس 

 مينـن انـ  اي الطـائر  علـ  احملـدود  التامن ألغرا  الطائر  عل  التامن وثيقة استعما  يف املساعد  .1
 اخلسـار  ال حتسـ  وهنـا االخطـار بقيـة حـ   ويـتم فقـط االرضـية االخطـار مـن الطـائر  عل  التامن
 االخــرى واالجهـ   الطـائر  مـا بــن يفـرع م ايضــا انـ  اال .و25مل للطـائر  النليــة اخلسـار  حالـة يف املبـدر 
 االر  ســطح عــن االرتفــاع تســتطي  الــي االلــةمل هــ  الطــائر  ابن القــو  مينن،مــا تقــد  كــل مــن لــ ا

 حركــة ذو جســممل اهنــا القــو  مينــن اوو والبضــائ  االشــ اص نقــل غرضــها وينــون  ركــة قــو  بواســطة
 االشـــ اص نقــل وغرضـــ  االر  ســطح عــن االرتفـــاع لــ  ومينـــن اهلــواء طبقــات مـــن اثقــل دينامينيــة
 و.والبضائ 
 الطائرة على للتأمين الدولية االتفاقيات الثاني: احكام المبحث

 اىل الطـــائر  تتعـــر  كـــان،  االر  ســـطح علـــ  للغـــري جســـيمة اضـــراراً  طرياهنـــا اثنـــاء الطـــائرات تســـب 
 لركا ـا اضـراراً  تسـب  قد اهنا او. االموا  او االرواث بعا عل  تقض  االر  سطح عل  فتهوى حادو

 اتفاقيـــات لوضــ  طويلـــة جهــود ظهـــرت لــ لك.الطــريان حلـــوادو املعرضــن الطـــائر  مســت مر ملســت دم  او

                                                        
 .www.6moltqa.com االلنرتوين املوق  عل  الشباب ملتق  منتدات عل  منشور ا  الطائر ، تعريف انظر -27
 املعد . 2936 لسنة68 رقم العراق  الطريان قانون انظر -26
 علـ  لـ  للمحافظـة املـؤمن وحتفيـ  توعيـة او اخلطـري  التعويضـات تاليف لغر  توض  خسار  ه /  املهدر  ابخلسار  املقصود -25
 جامثة كوهنا حالة ويف% 2 اخلسار  تنون طريان حالة يف الطائر  كانت فاذا حالة اىل حالة من ختتلف وه  والطائر  املسافرين سالمة
 %.1 اخلسار  تنون
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 ملنظمــة العموميــة للجمعيــة القانونيــة اللجنــة قامــت اذ الطــائر  حــوادو عــن النامجــة املســؤولية حتنــم دوليــة
 اخلاصــة االتفاقيــة توقيــ  مت انــ  اذ املســؤوليات هــ جل حــو  جديــد  التفاقيــات مشــروع بوضــ  املــدين الطــريان

 وارســو اتفاقيـة توقيـ  مت وكــ لك رومـا اتفاقيـة وهـ  االر  ســطح علـ  للغـري الطــائر  تسـببها الـي ابألضـرار
 مطالــ  ثالثـة اىل املبحـ  هـ ا سنقسـم لـ لك الطـائر  ركــاب تصـي  الـي االضـرار عـن ابملسـؤولية اخلاصـة
 وفقـا االر  سـطح علـ  للغـري الطـائر  تسـببها الـي االضـرار مـن ابلتـامن االلتـ ا  االو  املطلـ  يف نبح 
 ركــاب تصــي  الــي االضــرار مــن ابلتــامن االلتــ ا  ال ــاين املطلــ  يف نبحــ  ح 2951 لســنة رومــا التفاقيــة
 ابلتامن االلت ا  لبح  سنعر  فاننا ذلك لنا تسا فاذا املعدلة 2919 لسنة وارسو التفاقية وفقا الطائر 

 .وابلتعاق   ل  مطل  الطريان حلوادو املعرضن الطائر  مست دم  تصي  الي االضرار من
 االرض سطح على للغري الطائرة تسببها التي االضرار من بالتامني االول: االلتزام املطلب

 .7146 لسنة روما التفاقية وفقا
 الــي االضـرار عــن املسـؤولية عـ ء يلقــ  ان التـامن نظـا  طريــ  عـن صـانعها او الطــائر  منـت  يسـتطي 

، الطــائر  تنلفــة ضــمن التــامن تنلفــة الطــائر  صــان  يــدرج اذ، التــامن شــركات علــ  للغــري الطــائر  تســببها
 املسـؤولية ا ر مـن للحـد اجلوي التامن عقود ابرا  حنو اقباالً  هناك ان جند الطائرات صناعة لتطور ونتيجة

 او الطــائر  فقـد يف تتم ـل ضــ مة ماليـة اعبـاء مـن املســت مر يتحملـ  ومـا الطـائر  تســببها الـي احلـوادو عـن
 جسم عل  التامن عقود العملية الناحية من ظهرت ل لك، املضرورين لألش اص مينحها الي التعويضات

 بنــــاء او بيـــ  عـــن مســـؤوليت  مــــن يـــؤمن صـــانعها ان بـــل الطـــائر  مســــت مر مســـؤولية مـــن التـــامن و الطـــائر 
 تســببها الــي االضــرار عــن الطــائر  مســت مر مســؤولية نظمــت الــي رومــا اتفاقيــة عقــدت فقــد لــ لك.الطــائر 
 لنــــل ان علـــ مل 2951 لســـنة رومــــا اتفاقيـــة مـــن االوىل املــــاد  تـــن  اذ االر  ســـطح عــــن للغـــري الطـــائر 
 ي بـت ان وينفيـ  االتفاقيـة هـ جل حنـا  ال وفقـا التعويا يف احل  االر  سطح عل  ضرر اصاب  ش  

 و.ما ش ء او ش   عن او طريان حالة يف الطائر  عن نت  الضرر ان
 مســـؤولية هـــ  االر  ســـطح علـــ  ابلغـــري يلحـــ  الـــ ي الضـــرر عـــن املســـؤولية ان ذلـــك مـــن ويتضـــح

 ضـرراً  الطائر  ركاب احد اصاب اذا ل لك الطائر  مبستغل الغري تربط تعاقدية عالقة وجود لعد ، تقصريية
 رومـا اتفاقيـة مـن 15 املـاد  اكدتـ  مـا وهـ ا وارسو اتفاقية اىل يرج  وإمنا روما اتفاقية احنا  اىل يرج  فال

 للم اطر الطائر  مستغل حتمل فنر  اساس عل  قائمة موضوعية مسؤولية التقصريية املسؤولية وه جل، و24مل
 شـ ء او شـ   عـن او الطـائر  عـن  شئ ضرر االر  سطح عل  الغري يصي  ان ينف  ذلك. اجلوية
 لنـ  خطا. و مثة يرتن  م اتبعي  احد او الطائر  مستغل كان وان ح ، املسؤولية تقرر لن  منها هوى
 ـ:احملاور من مبا يل  ايضاحها مينن شروط عد  توافر يشرتط املسؤولية تنعقد

                                                        
 .71صــــ الساب  املرج  الدين، زك   مد انظر -24
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 االرض. سطح على الغري يصيب ضرر هناك يكون ان ا الال
  للمسؤولية املوج  الضرر ما هو ح االر  سطح ماهية حندد ان الشرط جي  ه ا من املقصود لبيان
  االر  بسطح املقصود أ ـ

 اخلـال  لنـن االر  سـطح علـ  وهـو ابلغري تلح  الي ابإلضرار يتعل  فيما صعوبة ادىن هناك ليس
 االتفاقية و من17مل املاد  الن البحار اعايل يف الطائر  وجود حا  يف روما اتفاقية احنا  تطبي  حو  اثري

 طـائر  اصـابت فـان تسـجيلها دولـة اقلـيم مـن جـ ءا البحار اعايل يف الطائر  او السفينة اعتبارمل عل  نصت
 جماهلـا رومـا اتفاقيـة احنـا  جتـد البحـر اعـايل يف املتواجد  الطائر  او السفينة يف امواال او اش اصا اجلو يف

 الطـائر  او السـفينة اىل ابلنسـبة اجنبيـة الضرر يف تسببت الي الطائر  كانت اذا ما ب لك ويتحدد للتطبي 
 علـــ  ال تنطبــ  االتفاقيــة فــان االر  ســـطح علــ  ابلغــري الضــرر يلحـــ  ان يشــرتط كــان واذا.و، املضــرور 
 حالـة يف ال تنطبـ  االتفاقيـة ان اي طـريان حالـة يف وهـ  اخـرى طـائر  منت الغري عل  تصي  الي االضرار
 .و23مل الطائرات تصاد 

  للمسؤولية املوج  الضرر ماهية ب ــ
 غــري اضــرارا تنــون قــد كمــا،  مباشــر  اضــرارا االر  ســطح غلــ  الغــري تصــي  الــي االضــرار تنــون قــد
 غري الضرر ينون بينما.منها ش ء او ش   او الطائر  سقوط عن نت  اذا مباشرا الضرر وينون. مباشر 
 الضوضــاء بعــا فاحــدو الســطح الــ ي عــال اجلــوي الفضــاء يف الطــائر  حتليــ  جمــرد عــن نــت  اذا مباشــر

ـــ .و28مل وحــدجل املباشــر الضــرر هــو رومــا التفاقيــة وفقــا للمســؤولية املوجــ  والضــرر واالزعــاج  ينــون ان  نياـ
  الطريان حالة يف طائر  الضرر مصدر

 الي اللحظة من  طريان حالة يف تعد الطائر  ابن روما اتفاقية من االوىل املاد  من ال انية الفقر  تقض 
 ا ــــا  بعــــد احملركــــة القــــو  وقــــو  حلظــــة حــــ  الفعلــــ  االقــــالع بغــــر  احملركــــة القــــو  اســــت دا  فيهــــا يبــــدا

 املطــار ار  يف رابضــة وهــ  الطــائر  تســبب  الــي الضــرر حالــة يســتبعد الطــريان حلالــة التحديــد وهــ ا.اهلبــوط
 .احملركة قوما تست د  ال الهنا الطائر  سح  حالة يستبعد ك لك،حركة دون

  اجنبية  ائر  الضرر مصدر يكون ان اث ياالال
 املـــاد  يف عليهـــا املنصـــوص االضـــرار علـــ  االتفاقيـــة تطبيـــ ملعلـــ  رومـــا اتفاقيـــة مـــن 77/2 املـــاد  تــن 

 دولــة لــدى مســجلة طــائر  مصــدرها ينــون والــي املتعاقــد  الــدو  احــدى اقلــيم يف حتــدو الــي منهــا االوىل
 االجنبيـة للطـائرات ابلنسـبة اال الدوليـة االتفاقية احنا  تنطب  اال الن  ه ا ومؤدى. و29ملواخرى متعاقد 

                                                        
 يــرتبط ش صــا اصــاب قــد االر  ســطح علــ  الواقــ  الضــرر كــان اذا االتفاقيــة احنــا  ال تطبــ  انــ مل علــ  15 املــاد  تــن  -23
 امـا الطـائر  ملسـتغل التعاقديـة املسـؤولية تتقـرر احلـاالت هـ جل م ـل يف ان  اتبعي . ذلك من كان او تعاقدية عالقة مبوج  الطائر  مبستغل
 .قانون العملو احنا  مبوج  واما املضرور وبن بين  يربط ال ي العقد احنا  مبوج 

 او طـريان حالـة يف طـائر  تصـي  الـي االضـرار حالـة يف االتفاقيـة احنـا  تطبي  عد مل عل  روما اتفاقية من 16 املاد  تن  -28
 االر  سـطح اضـرارعل  احلـاع اىل اجلوي التصاد  ه ا ادى اذا الطائر . ولنن ه جل منت عل  املتواجد  االموا  او االش اص تصي 

 .للتطبي و جماهلا االتفاقية جتد
 1113،،االسـنندرية املعـار  الطـائرات، دار تصـني  عيـوب عـن الناشـئة االضـرار عن اجلليل، املسؤولية عبد يسرية.د انظر -29

 .299 صــــ



 
 

591 

 13 :العدد

 

 ســطح علـ  اضــرار وطنيـة طــائر  احـداو حالـة يف الوطنيــة التشـريعات اختصــاص سـل  االتفاقيــة تشـا فلـم
 تنطبـ  فـال العراقيـة الدولـة اقلـيم يف إبضرار عراقية طائر  تسببت فإذا ول لك لديها تسجيلها مت الي الدولة
 االتفاقية. احنا 

  ةاصة  ائر  الضرر مصدر يكون ان اثلثاالال
 حتمـــل مـــن والشـــرطة النمـــارك وطـــائرات العســـنرية الطـــائرات رومـــا اتفاقيـــة مـــن و14مل املـــاد  تســـتبعد
 او النمـــارك ألغـــرا  او عســـنرية ألغـــرا  امل صصـــة الدولـــة طـــائرات ان ذلـــك علـــ  ويرتتـــ  املســـؤولية
 و11ملاالتفاقية. ه جل ألحنا  ختض  ال الشرطة
 املــاد  مــن االوىل الفقــر  جــاءت الطــائر  مســت مر مســؤولية لقيــا  توافرهــا الواجــ  الشــروط بينــا ان بعــد
 ســـطح علــ  للغــري الطــائر  تســببها الـــي االضــرار عــن ابلتــامن االلتــ ا  ابنمل لتبـــن رومــا اتفاقيــة مــن ال انيــة
 لالتفاقيـة طبقـا املسـت مر هـو مـن يطرث ال ي السؤا  فان هنا منو.الطائر  مست مر عات  عل  يق  االر 
 الضـرر حتقـ  وقـت ابسـتعماهلا يقـو  مـن كـل هو االتفاقية هل جل طبقا املست مر ابن نقو  ل جابة  امل كور 

 اســتعما  حــ  مباشــر  غــري او مباشــر  بطريقــة الغــري خــو  مــن كــل كــ لك للطــائر  مســت مرا وهنــ ا يعــد
 اتبعيـ  بواسـطة او بنفس  است د  من كل مست مراً هلا ويعد مالحتها عل  السيطر  استبق  ولنن  الطائر 
 الـ ي الطـائر  مالـك ان االتفاقيـة وتفـرت  مـم اختصاصا نطاع جتاوزوا وان ح  لوظائفهم ممارستهم حا 
 تلح  الي االضرار عن مسؤوال ينون وابلتايل.انفا م كور هو كما الطائر  ه جل مستغل هو بتسجيلها قا 

 ش صـاً  هنـاك ان اثبـات املالـك يسـتطي  اذ العنس ألثبات قابل افرتا  ولنن  االر  سطح عل  ابلغري
 ابلغــري الــي االضــرار تعــويا عــن املســؤو  حتديــد ينــون فانــ  و ــ ا الطــائر  ابســتغال  يقــو  الــ ي هــو اخـر
ـــ:هـــ  ثالثـــة عناصـــر علـــ  قائمـــا االر  ســـطح علـــ   وقرينـــة عليهـــا والرقابـــة واالشـــرا  الطـــائر  اســـتعما  ـ

 مـن اك ـر بـن املسـؤولية يف التضـامن فيهمـا يقـو  فرضـن روما اتفاقية وضعت و12مل.للطائر  املالك استغال 
 عل ،منهـا ال ال ـة املـاد  تـن  حيـ  مؤقتـا اسـتعماال الطـائر  ابسـتعما  يتم ل االو  الفر  ان اذ ش  

 عن ت يد ملد  الطائر  است دا  يف استئ اري ا  يتمت  الضرر حدوو وقت الطائر  مستغل ينن م اذا ان 
 مــ  املســؤولية يف متضــامنا احلــ  هــ ا اــو  ينــون االســتعما  حــ  نشــا  اتريــخ مــن تبــدأ يومــا عشــر اربعــة

 و ــ ا. االتفاقيــة يف عليهــا املنصــوص حلــدودها وطبقــا املســؤولية لشــرط وفقــا وذلــك احلــ  هــ ا مــن املسـتفيد
 يتمتـ  الـ ي الشـ   وبـن الطـائر  اسـتعما  حـ  غـريجل خـو  الـ ي الشـ   بـن التضـامن لقيا  يشرتط
 ينــون وان ـــ ب. يومــا عشــر اربعــة عــن تقــل االســتعما  مــد  تنــون ان أـــ:تــا شــرطان يتــوافر ان احلــ   ــ ا

 احلالتن هاتن يف ان ذلك يوما عشر اربعة عن مدت  زادت وان ابالستعما  استئ اري ح  الطائر  ملستغل
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 قيــا  يـربر مشـرتك اســتعما  بصـدد فناننـا الطـائر  اســتعما  يف حقـ  عـن االســتعما  حـ  اـو  يت لـ  ال
 .و11ململصاحل  ويباية االر  سطح عل  للغري الطائر  تسببها الي االضرار عن املسؤولية يف التضامن
 انـ  علـ  االتفاقيـة مـن الرابعـة املاد  تن  اذ للطائر  املشروع غري ابالست دا  فيتم ل ال اين الفر  اما

 العنايـة جانبـ  مـن اختـ  قـد انـ  ي بـت مام املستغل ه ا فان مستغلها رضا بغري طائر  ش   استعمل اذامل
 املـربر  االضـرار عـن رضـائ  بغري استعملها من م  ابلتضامن مسؤوال ينون االستعما  ه ا لتفادي الالزمة

 املســؤولية وحــدود االتفاقيــة هــ جل يف املــ كور  للشــروط وفقــا ابلتعــويا ملت مــا منهمــا كــل وينــون للتعــويا
 ســند دون الطــائر  شــ   فيــ  يســتعمل فــر  كــل يواجــ  الــن  هــ ا ابن القــو  و ــ ا مينننــاو، ا املقــرر 
 لديــــ  واملــــودع ابلــــدائن مــــرور وصــــالحيات  عملــــ  لنطــــاع املتجــــاوز العامــــل اىل الســــارع مــــن فيمتــــد قــــانوين

  الطائر  مستغل مسؤولية وتتقرر. االجيار مد  انتهاء من ابلرغم الطائر  يف استعما  يستمر ال ي واملستاجر
 اختـــاذ يف جانبـــ  مـــنواملفـــرت  االتـــا مل اســـاس علـــ  رضـــائ  بـــدون مت الطـــائر  اســـتعما  ان رغـــم الشـــرع 

 املفـرت  اخلطـا اسـاس علـ  قائمـة مسؤولية اهنا ومبا. املشروع غري االستعما  ملن  الالزمة كافة االجراءات
 املشـــروع غـــري االســـتعما  ملنـــ  كافـــة الالزمـــة االجـــراءات اختـــ  انـــ  اثبـــات عبـــئ الطـــائر  مســـتغل اىل ينتقـــل
 وختضـ  مشـروع غـري اسـتعماال الطـائر  اسـتعمل مـن م  املضرور ازاء املسؤولية يف متضامنا وينون، للطائر 

 و17مل.االتفاقية يف قرر امل واحلدود للشروط مسؤوليت 
ال  وابلتايل التبعة حتمل اساس عل  ابلغري تلح  الي االضرار عن الطائر  مست مر مسؤولية وتقو  ه ا

ال  كـ لك اتـا  او خطـا اي يرتنـ  م انـ  اثبـات طريـ  عـن املسـؤولية هـ جل يـدف  ان الطائر  ملستغل حي 
 مرتبطـا الضـرر كـان فطاملـا املسؤولية ه جل لدف  القاهر  القو  وخباصة االجني السب  اىل االستناد يستطي 
 مينـن  ـدد  اسـباب علـ  رومـا اتفاقيـة نصـت ل لك.مستغلها عات  عل  املسؤولية تقررت الطائر  بنشاط
 مـن لعـل،االر  سـطح علـ  ابلغـري تلحـ  الـي االضـرار عـن مسـؤوليت  لـدف  اليها االستناد الطائر  ملستغل
 الطائر  مستغل يستطي  لن  الداخلية االضطراابت او املسلح الن اع منها من   اعالن أـ: ه  االسباب ه جل
 لالضـــطراابت او املســـلح للنــ اع مباشـــر  نتيجــة الغـــري اصــاب الـــ ي الضــرر ينـــون ان جيــ  مســـؤوليت  دفــ 

 غــري االضــطراابت تلــك او النــ اع هــ ا ينــون ان ويلــ  ، اتبعيــ  او املســتغل لنشــاط نتيجــة ولــيس الداخليــة
 تالفيـــ  الطـــائر  قائـــد مقـــدور يف ولنـــن مفاجئـــا كـــان او قائمـــا النـــ اع كـــان اذا امـــا تالفيـــ  وال مينـــن متوقـــ 
 احـــد او اتالــ  او املضــرور خطـــا كــان اذا اتبعيــ  او املضـــرور خطــا ـــ ب.الطـــائر  مســتغل مســؤولية تقــررت
 هـ ا علـ  ويتعـن الطـائر  مسـتغل مسـؤولية ال ت ور، ب  حاع ال ي املباشر للضرر السب  وكالئ  او اتبعي 
 يف اثـــر قـــد اتالـــ  او املضـــرور خطـــا كـــان اذا لنـــن اتالـــ  او اتبعيـــ  احـــد او املضـــرور خطـــا اثبـــات االخـــري
 خطاجل ان اال الطائر  فعل من بضرر سيصاب كان االحو  كل يف ان  مبعا ب  حاع ال ي الضرر جسامة

 االشـرتاك هـ ا درجـة مـ  يتماشـ  مطـردا نـ وال ابلتعـويا النـ و  يتعـن الضرر ه ا تفاقم اىل ادى اتال  او
 مســتغل علــ  املضــرور يرفعهــا الــي املســؤولية دعـوى اىل فقــط لــيس االحنــا  هــ جل و تــد الضــرر احـداو يف
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 او املتــوىف املضــرور كورثــة الضــرر مــن أتذى املضــرور غــري شــ   اي يرفعهــا دعــوى كــل اىل وامنــا الطــائر 
 فـاذا العامـة السلطات  مر الطائر  استعما  من  ـ ج.م اال النس  عن عاج ا صار ال ي املضرور اقارب

 اذا مســؤوليت  الت ــور وابلتــايل اســتعماهلا الطــائر  مســتغل مقــدور يف يعــد م الطــائر  علــ  الســلطات اســتولت
 مسؤولة العامة السلطات وتصبح االستيالء ه ا بعد االر  سطح عل  ابلغري االضرار الطائر  يف تسببت

 .النمارك ألغرا  او العسنرية لألغرا  الطائر  ختص  مام االضرار ه جل تعويا عن
 او فـــال جيـــوز للمضــــرور االر  ســـطح علـــ  ابلغـــري حلقــــت الـــي االضـــرار عـــن املســـؤولون يتعـــدد فقـــد

 واحـد مسـؤو  علـ  بـ  حينـم ال ي للتعويا االعل  احلد عن ي يد امجايل بتعويا يطالبوا ان للمضرورين
 طرياهنــا يف االخــرى اعاقـت قــد احـداتا وكانــت طـائرتن تصــاد  حــادو عـن  مجــة االضـرار كانــت اذا امـا

 للطــائرتن املقــرر  القصــوى احلــدود يتجــاوز ال تعويضــا يتقاضــ  ان للمضــرور جيــوز ذلــك عــن الضــرر فــنجم
 االقصـ  احلـد يتجـاوز ال تعـويا اال بدف  ال يلت   طائر  مستغل كل ان عل ، الضرر وقوع يف املساتتن

 .و16مللطائرت  املقرر
 التفاقيـة  وفقـا  الطـائرة  ركـاب  تصـيب  التـي  االضـرار  من بالتامني الثاني: االلتزام املطلب

 .املعدلة 7161 لسنة وارسو
 الراكــ  لصــاحل امــا اجلــوي الناقــل مســؤولية مــن للتــامن نظــم اقامــة علــ  الــدو  معظــم يف العمــل جيــري

 حصــو  ضــمان بغــر  وذلــك جــربا او اختيــارا الطــريان ومؤسســات شــركات تربمــ  التــامن وهــ او املســافرمل
 وهـ ا املعقـد  التقاضـ  اجـراءات اىل حاجة دون املقرر  التعويضات عل  ورثتهم او املسافرين من الضحاا

 الطـــريان وشـــركات مؤسســـة تربمـــ  الـــ ي التـــامن ينـــون ان او الفـــردي التلقـــائ  التـــامن بنظـــا  مـــا يعـــر 
 وسـنبح  ورثـتهم او الركـاب جتـاجل املدنيـة مسـؤوليتها عن الناشئة املطالبات وتغطية ضمان  د  لصاحلها
 ـ:التوايل عل  النظامن ه ين

  املسافر لصاحل الفردي الرل ائي الرامني-ا ال
 ســـنة االملانيـــة لوفتهـــان ا شـــركة يف العمـــل عليـــ  مـــاجرى اىل نشـــات  اصـــل حيـــ  مـــن التـــامن هـــ ا يرجـــ 
 احلـد ووضـعها وارسـو اتفاقيـة لظهـور وكـان املسـافر لصاحل التامن وثيقة ابر  من او  كانت حي  2915
 شــركات تربمــ  الــ ي التــامن هــ ا ومبقتضــ  التــامن هــ ا انتشــار ســرعة االكــرب يف الــدور للتعــويا االقصــ 
 منـ  جـ ء او اجلـوي اسـطوهلا رحـالت ولتغطيـة  دود  ملد  التامن شركات احدى م  نفقتها عل  الطريان
 مبلـ  علـ  ابحلصـو  رغبـوا مـا اذ لديـ  املـؤمن مطالبـة احلـادو ضـحاا ورثـتهم او املسـافرين حـ  مـن ينون

 وشـــــركة واتبعيـــــ  الطـــــائر  مســـــت مر ضـــــد املســـــؤولية دعـــــوى عـــــن التنـــــاز  شـــــريطة االقصـــــ  اـــــدجل التعـــــويا
 رفضــ  ورثتــ  او املســافر حــ  مــن ألنــ  ذلــك تلقائيــة بصــور  يفــر  انــ  التــامن هــ ا تلقائيــة والتعــ .التــامن
 املســافر حــ  مــن انــ  تعــ  هــ  وامنــا وتعــديالما وارســو اتفاقيــة ألحنــا  وفقــا املســؤولية دعــوى اىل واللجــوء
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 وتنازلـ  ذلـك يف رغبتـ  اعـالن مبجـرد التعـويا علـ  واحلصـو  االختياري اجملاين التامن ه ا من االستفاد 
 لـــو حـــ  الناقـــل مســـؤولية مالبســـات حـــو  مناقشـــات ايـــة يف الـــدخو  دون املســـؤولية دعـــوى عـــن صـــراحة
 حـادو او قـاهر  بقـو  دفعهـا مينـن املسـؤولية تلك كانت او واتبعي  الناقل رعونة او إبتا  مشوبة كانت
وال  وورثـتهم املسـافرين لصـاحل اساسا يتم ش ص  اتمن ان  التامن ه ا فردية تع  و اخلري فعل او فجائ 
 فـان وابلتـايل.التـامن مـن االسـتفاد  يف الرغبـة يعلنـون الـ ين ورثتـ  او الراك  إاّلعل  احنام  تطبي  جيري
 فشــلت اذ التـامن هـ ا وفـ  ابلتعـويا املطالبـة ال يسـتطي  املســؤولية دعـوى ويقـيم التـامن هـ ا يـرفا مـن

 .و15ملألخر او لسب  دعواجل
 وابلشـروط حيـددجل مطـار اي او القيـا  مطـار يف املسـافر يربمـ  الـ ي التنميلـ  التـامن عن رتلف وهو
 وضـمان تغطيـة  ـد  وذلـك، التـامن لشـركة وكيال ابعتبارها الناقلة الطريان شركات م  الوثيقة يف احملدد 
 علـ  تربمـ  الطـريان شـركة فـان ذكـر  كمـا التلقـائ  التـامن امـا  ـدد لـ من او  دد  رحلة يف السفر ااطر
 يف ســران  جمـا  خـال  مــن التـامن هـ ا نطـاع ويتحــدد، ورثتـ  او املسـافر لصـاحل التــامن شـركة مـ  نفقتهـا
  حيـة فمـن، الوثيقـة تضـمنها الـي التعـويا ومبـال  بتغطيتهـا يقـو  الـي االخطار حي  من واملنان ال مان

 وحـ  الـدويل اجلـوي النقل لعملية االوىل اخلطوات تنفي  بدء ومنان زمان من تغطيت  تبدأ التامن ه ا ان
 يف ابلسـالمة االلتـ ا  وهنايـة ببـدء حـ  او الضـي  مبعناهـا اجلـوي النقل مبد  سران  ال يرتبط ح ومن هنايتها
 وحـ  القيـا  مطـار اىل املسـافر تواجـد منـان مـن اجلوي النقل عمليات من  ليبدأ اثرجل ميتد بل الركاب نقل

 يف مقعــدا يشــغل مــن كــل ليشــمل يتســ  التــامن مــن النــوع هــ ا فــان اخــرى  حيــة ومــن.العنســية املرحلــة
 الــي االضــرار كافــة التــامن هــ ا ويغطــ  اســت نائية لظــرو  ســفر تــ كر  علــ  حيصــل م مســافر وكــل الطــائر 
 جســدية االضــرار هــ جل تنــون ان يشــرتط لننــ  حتديــدجل الســاب  ابملفهــو  الرحلــة خــال  املســافر هلــا يتعــر 
 املســـلحة واالضـــطراابت احلـــرب عـــن النامجـــة االضـــرار التـــامن هـــ ا وال يغطـــ  طـــائر  حـــادو عـــن ومرتتبـــة
 انتحار عن النامجة االضرار ك لك غصبا او شرعية بصفة سواء الطائر  عل  احلنومية السلطات واستيالء
 لســنة وارسـو اتفاقيـة يف االقصـ  اـدها املقـرر  التعـويا مبــال  علـ  احلصـو  التـامن هـ ا ويضـمن.املسـافر
 املعــد  2955 ســنة الهــاي بروتوكــو  احنــا  ســران ظــل يف التــامن فــان لــ لك واعمــاال.املعدلــة 2919
 خاضـــعة الرحلـــة كانـــت اذا امـــا ،فرنـــك 151111 مبلـــ  علـــ  احلصـــو  للمســـافر يضـــمن وارســـو لوثيقـــة
 مبلـ  علـ  احلصـو  للمسـافر يضمن وارسو اتفاقية ألحنا  املعدلة 2944 لسنة مونرتا  اتفاقية ألحنا 
 وفــا  حالــة يف اال القصــوى حــدودها يف ال تســتح  هــ جل التعــويا مبــال  ان غــري امرينــ  دوالر 58111
 الـ ي املبلـ  اال التعـويا هـ ا من املسافر ال يستح  اجل ئ  العج  حالة ويف ات  بعج  اصابت  او الراك 
 .الدائم اجل ئ  العج  نسبة م  يتوازى

                                                        
 جملـة يف منشـور اـ ، عليهـا التـامن ونظـم لالشـ اص الـدويل اجلـوي الناقل مسؤولية ومدى طبيعة ابورضوان، تطور د. زيد -15
 .71ـ 72 صـــ، احلقوع
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  للركاب ابلنسبة الطائر  مسرثمر مسؤ لية مت الرامني-اث يا
 ان اال املســــافر لصــــاحل الطــــائر  مســــت مر بريمــــ  الــــ ي التلقــــائ  التــــامن نظــــا  ســــهولة مــــن الــــرغم علــــ 
 التـــامن ان اىل ذلـــك ويرجـــ  الطـــائر  مســـت مر مســـؤولية مـــن التـــامن نظـــا  يفضـــلون الطـــائرات مســـت مري
 املســت مر امــا  اجملــا  ال يــرتك ذلــك اىل اضــافة التــامن اقســاط دفــ  عــ ء التــامن شــركات حيمــل التلقــائ 

 او املســافرين ان اذ الفــردي التلقــائ  التــامن نظــا  بوجــود حــ  منهــا الــت ل  او مســؤوليت  مــن للت فيــف
 سـنة الهـاي بربوتوكو  املعدلة وارسو اتفاقية من و15مل للماد  وفقا املسؤولية دعوى اقامة يفضلون ورثتهم
 هــ ا ملواجهــة ضــروري التــامن هــ ا فــان لــ لك الطــائر  ملســت مر احملــدود  غــري املســؤولية تقريــر  مــل 2955

 الــي االضــرار بضــمان املــؤمن مبقتضــاجل يلتــ   عقــد هــو عمومــا، املدنيــة املســؤولية مــن التــامن ان. االحتمــا 
 اقســاط مقابــل عليهــا يرتتــ  قــد مــا و املدنيــة املســؤولية بســب  لــ  الغــري ملالحقــة نتيجــة لــ  ابملــؤمن تلحــ 
 شـركة مبقتضـاجل تلتـ   الـ ي العقـد هو، املست مر مسؤولية من التامن، ينون ذلك وعل  .ل  املؤمن يدفعها
 ابلتعويا ورثتهم او املسافرين مطالبة جراء من الطائر  مست مر هلا يتعر  قد الي االضرار بضمان التامن
 املســؤولية دعــوى لتحريــك تيجــةن ش صــيا املســت مر تلحــ  الــي االضــرار عــن اتمــن فهــو لــ  يتعرضــون عمــا
 و14مل. تعويضات دف  من علي  يرتت  قد وما علي 

 بصــر  املســؤولية مــن الــت ل  ســبيل يف املســت مر يتنبــدها الــي النفقــات كــل ليشــمل التــامن وميتــد
 مســؤولية حتريــك هــ  اضــرارها التــامن هــ ا يضــمن الــي النارثــة الن ذلــك فشــل  او ذلــك جنــاث عــن النظــر
 التعويضـية الطبيعـة فـان لـ ا االضـرار مـن اتمـن هـو املسـؤولية مـن التامن وان بدون  او ا  سواء ل  املؤمن
 منـ  ال يسـتح  وامنـا ج افيـا جعـال ال يعتـرب التامن مبل  ان اخر مبعا و اطراف  بن العالقة تسود الي ه 
 .الفعل  الضرر م  يتناس  ما اال

 ب متـ  تلحـ  الـي السـلبية اال ر للمسـت مر يضـمن،  حيـة فمـن املـ دوج، الضـمان بـدور التامن ويقو 
 علـ  ثقـيال ينون وقد الع ء التامن ويلق  ورثتهم او املسافرين مواجهة يف املسؤولية دعوى لتحريك تبعا

 التعويضــات علــ  احلصــو  للضــحاا ينفــل املســؤولية مــن التــامن فــان اخــرى  حيــة ومــن، املــؤمن كاهــل
 االخطار التامن ه ا ال يضمن .مباشر  الي  التوج  طري  عن يسارا اك ر الغال  يف وهو املؤمن من املقرر 
 واســتعما  واملصــادر  التــاميم وحــاالت االهليــة االضــطراابت او اخلــارج  الغــ و او احلــرب علــ  ترتتــ  الــي

 احلـدود خـارج اسـتعماهلا عـن فضـال هلـا امل صصة االغرا  غري يف او خطر  او جتريبية رحالت يف الطائر 
 العالقــة نتصــور ان ولنــا.الو ئــ  بشــاهنا ختتلــف الــي احلــاالت مــن ذلــك وغــري التــامن يغطيهــا الــي اجلغرافيــة
 بــ  يلحــ  ملــن ضــمان هــو عمومــا املدنيــة املســؤولية هــد  الن التــامن وبــن الطــائر  مســت مر بــن الواضــحة
 الضرر يف للمتسب  ضمان هو الوقت ذات  يف وأمان ضمان هو والتامن الغري ونشاط لفعل نتيجة الضرر

 هل ا امان و املسؤولية بدعوى ل  املضرور ملالحقة نتيجة ذمت  تلح  الي السلبية اال ر من احلماية يوفر اذ
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 التـامن يـؤثر وهنـ ا التعـويا علـ  للحصـو  الضـرر يف املتسـب  مالء  عد  احتما  من يقي  اذ املضرور
 و13مل.االخر عل  كالتا التاثري فيها يتباد  عضوية بعالقة وااها يرتبط مبا املدنية املسؤولية فعالية يف

 لحـوادث  املعرضني مستخدميه تصيب التي االضرار من بالتامني الثالث: االلتزام املطلب
 الطريان
  بتحقي  وليس عناية بب   الت ا  وهو مست دمي  سالمة بضمان الت اما الطائر  مست مر عات  عل  يق 
 ان اال االصــابة او الوفــا  حــدوو مبجــرد مســؤوليت  فت ــور مفرتضــا ينــون اجلــوي الناقــل خطــا لنــن نتيجــة
 لتــوق  الالزمــة االحتياطــات كــل اختــ  قــد انــ  اثبــات طريــ  عــن املســؤولية هــ جل دفــ  يســتطي  اجلــوي الناقــل
 2919 لعا  وارسو تفاقيةال وفقا املسؤولية ه جل لقيا  اختاذها. ويشرتط علي  املستحيل من كان او الضرر
 بضرر يصاب وان والن و  الصعود عملية اثناء او الطائر  منت عل  وق  قد حادو هناك ينون ان املعدلة

 :يل  كما الشروط ه جل وسنبح 
  احلادث  قوع ا الال
 عمليــة عــن الناجتــة الواقعــة او احلادثــة ابنــ  تعريفــ  مينــن لنــن ابحلــادو املقصــود وارســو اتفاقيــة حتــدد م
 او الطـائر  انفجـار احلـادو يشـمل التعريـف هلـ ا ووفقـا عنـ  وتنشا الطائر  ابستغال  ترتبط اهنا مبعا النقل

 خطـا او ابلطـائر  عطـل عـن  شئا الضرر كان سواء اجلو يف اخرى بطائر  او بسفينة او ابألر  ارتطامها
 يرتــ  حــاد  الشــجار مي ــل فــال مســت دمي  مــن اثنــن بــن شــجار عــن  شــئا الضــرر كــان اذا امــا بقيادمــا
 .املست مر عات  عل  املسؤولية
  ابلرامني لملرزام الزمي النطاق ضمت اث ياال
 ولنـــ  ســـالمتهم بضـــمان ملتـــ   ألنـــ  مبســـت دمي  تلحـــ  الـــي االضـــرار عـــن مســـؤوال ينـــون الناقـــل ان
 الناقل ينون الي املد  خال  حلق  ال ي الضرر ينون ان البد املست مر مسؤولية ا ر  من املضرور يتمنن
 االلت ا . هل ا ال م  النطاع حتديد الضروري من ل لك السالمة بضمان ملت ما
 علـ  احلـادو وقـ  م  مسؤوال ينون الناقل انمل وارسو اتفاقية من عشر  الساب  املاد  تقض  هنا من

 .و18ملالن و و او الصعود عملية اثناء او الطائر  منت
 السـالمة بضـمان الناقـل التـ   اجلهـا مـن تقـرر الـي ابلغايـة االسرتشـاد مـن البـد العبارات ه جل وبتفسري

 اىل الرحلــة بدايــة مــن االلتــ ا  هــ ا ويســتمر الطــريان اــاطر مــن املســت دمن يبايــة يف الغايــة هــ جل وتتم ــل
 االجـراءات عمليـات م ـل وارسـو اتفاقيـة ألحنا  ذلك عل  التالية او السابقة العمليات وال ختض  هنايتها

 و19مل.التطبي  الواج  الوط  القانون إلحنا  ختض  بل النمركية او البوليسية
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  الضرر اثلثاال
 اذىً  اي او اجلــرث او الوفــا  عــن املعــد  2919 لعــا  وارســو اتفاقيــة مــن عشــر  الســاب  املــاد  تتحــدو

 يف التوســ  مينــن انــ  علــ  بــدنيا ضــررا للمســؤولية املوجــ  الضــرر ينــون ان جيــ  ذلــك وعلــ  اخــر بــدين
واالضـــطراابت  اجلســـدية االصـــاابت او اجلـــرث او الوفـــا  اىل ابإلضـــافة يشـــمل ايـــ  الضـــرر مفهـــو  تفســـري
 مست دمي . تصي  قد الي الشديد ال عر والعقلية وحاالت النفسية
 الضــرر ينــن مــام فقــط املتوقعــة االضــرار عــن اال ال ينــون التعاقديــة املســؤولية حــاالت يف التعــويا ان
 وسـواء املتوقعـة وغـري املتوقعـة االضـرار عـن التعـويا ينـون احلالة ه جل فف  جسيم خطا او غش عن  مجا
 و71مل.ادبية او مادية اضرار كانت

 الفقر  املاد  تن  اذ اجلوي الناقل مسؤولية من الت فيف او االعفاء شروط بطالن وارسو اتفاقية تقرر
 مـــن الناقــل اعفـــاء اىل يهــد  شـــرط كــلمل انـــ  علــ  وارســـو اتفاقيــة مـــن والعشــرين ال ال ـــة املــاد  االوىل مــن
 الشرط ه ا بطالن ان عل  ل  اثر وال ابطال ينون االتفاقية ه جل يف املعن من ادىن حد تقرير او املسؤولية
 يقضـــ  انـــ  الـــن  هـــ ا مـــن ويتضـــحو االتفاقيـــة ألحنـــا  خاضـــعا يظـــل الـــ ي العقـــد بطـــالن اىل ال يـــؤدي
 عا  بوج  تصح ح ومن التعاقدية مسؤوليت  من الت فيف او اجلوي الناقل إبعفاء اخلاصة الشروط ببطالن
 ملســائل املنظمــة الشــروط خــاص بوجــ  تصــح كمــا تنظيمهــا وارســو اتفاقيــة تتــو  م ملســائل املنظمــة الشــروط
 يف مباشـر  تنـون قـد العقـد شروط ان مب الفة احنامها.ويراع  مسحت م  تنظيمها وارسو اتفاقية تولت
 يقضـ  صـرحيا نصـا العقـد يتضـمن كـان املسـؤولية تلـك من الت فيف او املسؤولية من اجلوي الناقل اعفاء
 او املسـؤولية مـن الناقل اعفاء اىل تقض  الشروط ه جل تنون وقد اجلوي الناقل عل  الرجوع امنانية بعد 

 او التقــاد  مــد  او تقصــري االحتجــاج مواعيــد تقصــري عــل الــن  م ــل مباشــر  غــري بصــور  منهــا الت فيــف
 حتــايال يعــد ممــا املســت د  اىل الناقــل مــن االثبــات عــ ء بنقــل يقضــ  شــرط او املســؤولية لــدعوى الســقوط

 .و72مل اجلوي الناقل خطا اثبات استحالة من  املراد وارسو اتفاقية احنا  عل 
 او املســـؤولية مـــن اجلـــوي الناقـــل اعفـــاء شـــاهنا مــن والـــي عليـــ  الالحقـــة االتفاقـــات ان يـــرى مـــن وهنــاك

 كـل يبطـلمل  نـ  تقض  الي وارسو اتفاقية من 17 املاد  ن  اىل استنادا وذلك صحيحة فتنون ختفيفها
 قواعـد املتعاقـدان الطرفـان مبقتضـاجل رـالف الضـرر وقـوع علـ  سـاب  خاص اتفاع وكل النقل عقد يف شرط
 .االختصاصو قواعد بتعديل ا  التطبي  الواج  القانون بتعين سواء االتفاقية ه جل

 او التطبيـ  واجـ  قـانون بتعيـن اخلاصـة االتفاقـات علـ  مقصـور، واضـح هـو كمـا الن  ه ا ان بيد
 ســواء وارســو اتفاقيــة احنــا  تطبيــ  اســتبعاد االطــرا  ورائهــا مــن يقصــد الــي االختصــاص احنــا  بتعــديل
 وتصـح الضـرر وقـوع سـبقت اذ ابطلـة تنون االتفاقات وه جل اجرائية احناما ا  موضوعية احناما كانت

                                                        
 مـا ينـون التعـويا يف جيـاوز فـال جسـيما خطـا او غشـا يرتنـ  م املـدين كان اذا ان  عل مل ال انية الفقر  249 املاد  تن  -71
 .ويفوت او كس  خسار  من التعاقد وقت متوقعا

 .191ـ 188يسرية عبد اجلليل، املرج  الساب ، صـــ  انظر د. -72
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 سواء ابطلة تنون مسؤوليت  بت فيف او الناقل ابعفاء تقض  الي االتفاقات اما لوقوع  الحقة كانت اذا
 .و71مل وارسوا اتفاقية من 17 املاد  ن  ألطالع وذلك الضرر لوقوع الحقة او سابقة كانت

 الخاتمة: ر

 خـال  مـن توصـلنا مقارنـةو فقـد دراسـة ـ الطائر  عل  التامن عقدمل ا نا من احلمد وي انتهينا ان بعد
 مقرتحـات عـد  خـال  مـن تعـا  ان مينـن النتـائ  وهـ جل اوال نتـائ  عـد  است الص والتحليل اىل البح 
 كااليت: وه   ا االخ  العراق  ابملشرع أنمل والي

  اوال: النتائج
 تلح  الي السوء البالغة املالية اال ر من للحد ادا  اال ما هو الطائر  عل  التامن عقد ان لنا يتضح .2

هينلهــــا  تصــــي  الــــي االضــــرار او لركا ــــا او للغــــري تســــببها الــــي لألضــــرار نتيجــــة الطــــائر  مبســــت مر
 املست مر. ومست دم 

 تعرضـــوا الــ ين املضــرورين تعــويا كيفيــة تنظــيم يف الدوليــة لالتفاقيــات كبــريا دورا هنــاك ان نالحــظ .1
 م  تعارض  حا  يف الوط  القانون اعما  وعد  ابلتعويا اخلاصة الضوابط ووض  الطريان حلوادو
 جنبـا االتفاقيـة مـ  تطبـ  فهـ  االتفاقيـة يف ال توجـد والي املشرع يضعها الي القواعد ماعدا االتفاقية

 جن . اىل
 تعـو  عـن االضـرار غـري املباشـر   تشرتط اتفاقية روما للتعـويا عـن الضـرر ان ينـون مباشـرا فهـ  ال .7

كمــــا تشــــرتط ان تنــــون الطــــائر  املســــببة للضــــرر اجنبيــــة وليســــت  ليــــة حــــ  مينــــن التعــــويا وفــــ  
 ألحنامها.

 او هلـــا مــؤجرا ينــون ان او مينـــن للطــائر  مالنــا ينـــون ان مينــن الطــائر  مســـت مر ان ســابقا الحظنــا .6
 ابحلياز . ل  يسمح معن عقد مبوج  هلا حائ ا

 للمست مر يضمن  حية، فمن ان التامن من االضرار الي تسببها الطائر  يقو  بدور م دوج، يالحظ .5
 ويلقـ  ورثـتهم او املسـافرين مواجهـة يف املسؤولية دعوى لتحريك تبعا ب مت  تلح  الي السلبية اال ر
 املســؤولية مــن التــامن فــان اخــرى  حيــة ومــن املــؤمن، كاهــل علــ  ثقــيال ينــون وقــد العــ ء التــامن
 طريــ  عـن يســارا أك ـر الغالــ  يف وهـو املـؤمن مــن املقـرر  التعويضــات علـ  احلصــو  للضـحاا ينفـل
 مباشر . الي  التوج 

  ثانيا: املقرتحات
 النـايف ابالهتمـا  حيـظ م انـ  اال اجلويـة البيئـة يف الطائر  عل  التامن لعقد البارز الدور من الرغم عل 

 ولعل اجلوي اجملا  يف العقد ه ا واتية دور إلبراز التالية ابملقرتحات االخ  نقرتث وعلي  القانون فقهاء من
 ـ:ه  املقرتحات ابرزه جل من

                                                        
 .282 صــ، الساب  املرج ، دويدار العري ، دهاين فريد  مد د انظر -71
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 تعريـف وضـ  مـ  املعد  2936 لسنة268 رقم العراق  املدين الطريان لقانون شروحات وض  نقرتث .2
 ماليـة اضـرارا ترتـ  الطـائر  ان ذلـك خاصـة اتيـة مـن العقـد هلـ ا ملـا الطـائر  عل  التامن بعقد خاص
 الطائر . مبست مر تلح  السوء ابلغة

 اجل من وذلك التامن عل  املست مر جيرب نصاً  العراق  املدين الطريان قانون تضمن اىل املشرع ندعو .1
 مـــن تضـــرر ملـــن ضـــمان الوقـــت نفســـ  ويف الطـــائر  حتطـــم علـــ  ترتـــ  الـــي اال ر مـــن املســـت مر يبايـــة

 الطائر .
 رالمصادر: 

 اوال: كتب اللغة:ـ
 .2987 النويت الرسالة، دار الصحاث، اتار. الرازي بنر اي بن  مد انظر .2
 .القاهر  احلدي  دار احمليط، القاموس اابدي، الفريوز يعقوب، بن  مد الدين  مد انظر .1
 .1ج العري، الرتاو احياء دار لبنان، بريوت العرب، لسان منظور، ابن انظر .7

 القانونية:ـثانيا:ـ الكتب 
 لسـنة 269 رقـم التجـار  وقـانون اجلـوي الناقـل ملسؤولية اخلاص النظا  موس ، حسن طال . د انظر .2

 .14 ال اين العدد القضاء جملة يف منشور ا  2931
 عليها، التامن ونظم لالش اص الدويل اجلوي الناقل مسؤولية ومدى طبيعة تطور ابورضوان، زيد. د .1

 .احلقوع جملة يف منشور ا 
 اللبنـاين القـانون ضـوء يف التجـاري الطـريان قـانون دويـدار،  مـد هـاين.ود العـري  فريـد  مد. د انظر .7

 .2995،العربية النهضة دار الدولية، واالتفاقيات
 املعـار  دار الطـائرات، تصـني  عيـوب عـن الناشـئة االضـرار عن املسؤولية اجلليل، عبد يسرية.د انظر .6

 1113،االسنندرية،
 ثالثا:ـ البحوث:ـ

 يف منشــور اــ  الطــائر  علــ  التــامن الطــائر ، علـ  الــوارد  القانونيــة االعمــا  املنــ ، أكــر . انظـرد .2
 .1118ـ1114 احللي منشورات القانونية، الدراسات جملة

 العـام يف والضـمان التامن جما  يف اجلديد قانونية اوو سلسلة اجلوي التامن دويدار، هاين.د انظر .1
 .1114،العري

 القضـاء جملـة يف منشـور اـ  اجلـوي، النقـل ميـدان يف املصـري التشري  تطور خضر، مخيس. د انظر .7
 .14 العدد

 واحملاســي املــايل التــدري  مركــ  اىل مقــد  الطــريان علــ  التــامن بعنــوان اــ  الــدين، زكــ   مــد انظــر .6
 .2986 بغداد
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 رابعا:ـ القوانني:ـ
 .املعد  2936 لسنة68 رقم العراق  الطريان قانون انظر ـ2

 خامسا:ـ االتفاقيات الدولية:ـ
 .2951 لعا  روما اتفاقية ـ2
 .املعدلة 2191 لعا  وارسوا اتفاقية ـ1

 سادسا:ـ مصادر االنرتنيت:ـ
 .www.lomazoma.com االسنندرية جامعة منتدات انظر .2
 االلنــــــرتوين املوقــــــ  علــــــ  الشــــــباب ملتقــــــ  منتــــــدات علــــــ  منشــــــور اــــــ  الطــــــائر ، تعريــــــف انظــــــر .1

www.6moltqa.com. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الجرذب السياحيGPSالعالمي الر  أهمية استخدام نظام تحديد المواقع

 أنموذجًافنادق كربمء المقدسة 

The Importance of GPS use in tourism attractions 

(Hotels of Holy Kerbala as a sample)      
  Asst. L. Najim A. A. AL-Daamy(1) م.م. نجم عبد العالي عباس الدعمي

 الملخص 

نظـــا  حتديــد املواقـــ  العـــامل  يعـــد ركيـــ    GPS Global Positioning Systemاســت دا  نظـــا  الــــ 
أساسية من أساسيات ادار  املؤسسات السياحية والفندقية عل  مسـتوى العـام ملـا يؤديـ  مـن دور يف تـوفري 
اخلـــدمات الســـياحية والفندقيـــة، وابلتـــايل يســـاهم ك ـــريا يف اجلـــ ب الســـياح  اىل أمـــاكن القصـــد الســـياح  

كربالء يعد است دا  ه ا النظا  من األتية مبنان اهنا مدينة جاذبـة   ومل تلف أنواع السياحة، ويف  افظة
ومسـتقطبة للماليـن مـن الـ وار وعلـ  مـدار السـنة ألهنــا تشـتمل علـ  كـل املقومـات السـياحية ومـن الطــراز 

كمـا تشـنل نسـبة الفنـادع السـياحية فيهـا أك ـر   ،Religious Tourismاالو  خصوصـاً السـياحة الدينيـة
عـــدد الفنـــادع العاملـــة يف العـــراع، حســـ  اإلحصـــائيات ومـــن هنـــا انـــربى هـــ ا البحـــ   %و مـــن15مـــن مل

لتســليط الضــوء علــ  ضــرور  اســت دا  تقنيــات املعلومــات واالتصــا  يف تع يــ  اجلــ ب الســياح  يف مدينــة  
وذلك من خال  عدد من املباح  تناو  االو  منهجية GPSكربالء خاصة نظا  حتديد املواق  العامل  الـ 

حــ  والدراســات الســابقة واملبحــ  ال ــاين ركــ  علــ  مفهــو  الســياحة ومقومــات اجلــ ب الســياح ، أمــا الب
، وتنـاو  GPSاملبحـ  ال الـ  فتنـاو  مفهـو  تقنيـات املعلومـات واالتصـا  وتسـليط الضـوء علـ  نظـا  الــ 
د مـن العـاملن املبح  الراب  اجلان  العمل  للبح  ال ي تضمن حتليل نتـائ  االسـتبانة املوزعـة علـ  عـد

                                                        
 قسـم تقـنيات السـياث.كـــربالء/املعـهد التقــ   جامعـة الفـرات األوسـط التقـنية/ -2
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يف املؤسســـات الســـياحية والفندقيــــة وعـــدد مــــن امل تصـــن يف جمــــا  الســـياحة والفندقــــة وذلـــك ابســــت دا  
، وتوصل البح  اىل عدد مـن االسـتنتاجات منهـا يسـاهم يف اسـت دا  هـ ا SPSSالرب م  االحصائ  الـ 

يـــاً وعربيـــاً وعامليـــاً وإىل عـــدد مـــن النظــا  مبســـاعد  القطـــاع الفنـــدق  النربالئـــ  ملنافســـة القطــاع الفنـــدق   ل
 التوصيات.

Abstract 
GPS The Global Positioning System is a fundamental pillar of the 

basics of management of the tourism and hotels establishments in the 

world, it play the large role in providing the tourism and hotels services, 

thus contribute much in the tourist attractions to the tourist intent and the 

various types of tourism, in Karbala the using of this system is important as 

an attractive city and polarized to the millions of visitors throughout the 

year because they include all the tourism potential is first class, especially 

the religious Tourism, as the proportion of tourist hotels which make up 

more than 25% of the number of hotels operating in Iraq, according to 

Statistics Hence this research to highlight the need to use information and 

communication technologies in promoting tourist attractions in the city of 

Karbala. especially the global positioning of GPS system through a number 

of detectives first dealt with research methodology and previous studies 

and the second section focused on the concept of tourism and the 

foundations of tourist attractions, the third section addressed the concept 

of information and communication technologies and to shed light on the 

GPS system, the fourth is including the practical side of the search, which 

included the analysis of the results of the distributed questionnaire on the 

number of workers in the tourism and hotel establishments and a number 

of specialists in the field of tourism and hospitality, using the statistical 

software of SPSS, to reach a number of conclusions and 

recommendations.  

 المقدمة

للقطــاع الســياح  اتيــة كبــري  يف االقتصــاد وتــويل الــدو  اتيــة مت ايــد  هلــ ا القطــاع، ومــن اهــم امليــ ات 
لصــــناعة الســــياحة ان الســــائح أييت اىل الــــدو  او االمــــاكن املصــــدر  للســــياحة ويبــــ   االمــــوا  مــــن اجــــل 

 احلصو  عل  اخلدمات السياحية والفندقية املقدمة.
لقطـاع الفنـدق  مـن القطاعـات الســياحية الواسـعة االنتشـار والـي تسـتقط  السـائحن إليــوائهم ويعـد ا

 وتقدغ اخلدمات الالزمة هلم خال  فرت  سفرهم.



 
 

416 

 13 :العدد

 

وم  التطور النبري يف تقنيات االتصا  وتننولوجيا املعلومات اصبح العام قرية صغري ، حيـ  ااتحـت 
 واملستهلك السياح  يف اتلف احناء العام.سهولة وسرعة االتصا  بن املنت  

و افظة كربالء مدينة سـياحية تتمتـ  بنـل املقومـات السـياحية االثريـة والدينيـة والعـــالجية، واصـبحت 
 ــط انظــار املســت مرين احملليــن والعــرب واالجانــ  وخاصــة يف القطــاع الفنــدق ، ونؤكــد يف هــ جل الدراســـة 

ي ــة للمعلومــات واالتصــاالت يف الــرتوي  واجلــ ب الســياح  يف احملافظــة ضــرور  اســت دا  التننولوجيــا احلد
ونرك  يف ه جل  GPSح  تواك  املستوى العامل  يف جما  السياحة، وخاصة نظا  حتديد املواق  العامل  الـ 

 الدراسة عل  القطاع الفندق .
 المبحث االول: منهجية البحث والدراسات السابقة

 منهجية البحث -أواًل:

 -ف البحث:هد
واتيت  يف تنشيط القطاع السياح   GPSيهد  البح  اىل التعر  عل  نظا  حتديد املواق  العامل  الـ

وخاصــة قطــاع الفنــادع مــن خــال  تســهيل عمليــة احلجــ  والتعــر  علــ  اخلــدمات مــن قبــل الســائحن او 
 الن الء. وتنبي  املؤسسات السياحية عل  ضرور  است دا  النظا .

 -البحث:امهية 
تنطوي أتية البح  من خال  الرتكي  عل  التطور التننولوج  وخاصة يف االتصاالت واثرجل يف تطوير 
القطـــاع الفنـــدق  والقطـــاع الســـياح  ومـــا يـــوفرجل مـــن وقـــت وجهـــد وكلفـــة وتســـهيل العمليـــة علـــ  الســـائح 

 واستقطاب ال ابئن من قبل الفنادع او الشركات السياحية.
 -مشكلة البحث:

تطور احلاصل من خال  عوملة النشـاطات االقتصـادية اال ان القطـاع الفنـدق  يف  افظـة كـربالء رغم ال
خاصــة ان  افظــة   GPSال يســت د  تقنيــات االتصــاالت احلدي ــة وخاصــة نظــا  حتديــد املواقــ  العــامل  الـــ 

 لسن .كربالء  افظة ذات مقومات سياحية هائلة وخاصة السياحة الدينية يف مواسم متعدد  من ا
 -فرضية البحث:

اتية يف  GPSيستند البح  عل  فرضي  رئيسة مفادها " إن الست دا  نظا  حتديد املواق  العامل  الـ 
تنشيط القطاع السياح  يف  افظة كربالء من خال  تنشـيط القطـاع الفنـدق  والقطـاع السـياح " وتتفـرع 

 -منها الفرضيات الفرعية التالية:
يف الفنادع يساهم يف استقطاب ال ابئن بشنل  GPSملواق  العامل  الـاست دا  نظا  حتديد ا -

 نظام  ومستمر.
 يف الفنادع يساهم يف تسهيل وصو  ال ابئن. GPSاست دا  نظا  حتديد املواق  العامل  الـ  -
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اســتمرار التواصــل مــ   يف يســاهم الفنــادع يف GPS الـــ العــامل  املواقــ  حتديــد نظــا  اســت دا  -
 احلالين واملستقبلين.ال ابئن 

ختفــيا النلــف لنــل  يف يسـاهم الفنــادع يف GPS الـــ العــامل  املواقـ  حتديــد نظــا  اسـت دا  -
 من ادار  الفندع وال بون.

 -جمرمع  عينة البحث:
جمتمـــ  الدراســـة القطـــاع الفنـــدق  يف  افظـــة كـــربالء، ومت اختيـــار عـــدد مـــن الفنـــادع يف احملافظـــة كعينـــة 

 للدراسة.
 -البحث:اسلوب 

نست د  اسلوب اجلان  النظري يف الرتكي  عل  املفردات النظرية املتوفر  يف عدد من االدبيات العربية 
واالجنبيــة والبحـــوو املنشـــور  يف الــدورات العربيـــة واحملليـــة وعلــ  املواقـــ  االلنرتونيـــة. امــا اجلانـــ  العملـــ  

التعــر  علــ  طريقــة جــ ب الســياث والنــ الء فينــون مــن خــال  الــ ارات امليدانيــة للفنــادع عينــة البحــ  و 
واست دامها لنظا  حتديد املواق  العامل  واتيت  يف عملهم من خال  استبانة تقد  هلم وحتلل اجوبتهم بعد 

 .SPSSذلك من خال  است دا  الرب م  االحصائ  ا 
 الدراسات السابقة:  -ثانيا:

لتننولـوج  واالتصـاالت يف القطـاع السـياح  هناك عدد من الدراسات الي تناولـت موضـوع التطـور ا
 -منها:

دراسـة  -دراسة أمينة، يباين، " أثر االتصاالت التسويقية االلنرتونية يف اسـتقطاب السـياث .2
ــــة ملؤسســــة الــــديوان الــــوط  اجل ائــــري للســــياحة" رســــالة ماجســــتري، جامعــــة اجل ائــــر،  تقييمي

ويقية االلنرتونيـة علـ  سـلوك . تناولت ه جل الدراسة اثر االتصاالت التسـ1125 -1122
االستهالك  للسائح والدور ال ي تلعب  يف اجل ب السياح  من اتلف احنـاء العـام ومـدى 
واقعية ه ا عل  مؤسسة الـديوان الـوط  اجل ائـري للسـياحة ابعتبارهـا مب ابـة الواجهـة الرئيسـة 

 املسوقة للمنت  السياح  اجل ائري يف اخلارج.
 يف والبشرية املادية القو  حشد دد من االستنتاجات كانت خالصتها " ضرور وتوصلت الدراسة اىل ع

 التســــويقية النــــوادر تنــــوين و وميئــــة التســــويقية االلنرتونيــــة، االتصــــاالت مفهــــو  تبــــ  إلجنــــاث املؤسســــة
 لتحقيـــ  معـــ  وتتفاعـــل الســـياث، مـــن املســـتهد  ورغبـــات اجلمهـــور حاجـــات علـــ  تقـــف الـــي والرتوجييـــة
 وكــل االتصــاالت شــبنة مــن صـلبة حتتيــة بنيــة تــوفري وكـ لك ضــرور  .اجملــا  هــ ا يف امل مــر الفعــا  االتصـا 
 املتواجـد  النقائ  كل مبعاجلة وتقويتها وصيانتها  ا، ابالهتما   ا، وذلك املرتبطة والنشاطات ملحقاما

 وتطويرهـــا ابألنرتنـــت، االهتمـــا  و ضـــرور  .العامليـــة االتصـــاالت شـــبنة مـــ  وتعميمهـــا وربطهـــا حاليـــا،  ـــا
 التابعـة السـياحية الوكـاالت كـل و العامـة مسـتوى املديريـة عل  املوظفن كل متناو  يف وجعلها وتوسيعها

 ".االنرتنت استعما  عل  تدريبية امالت القيا  إىل ابإلضافة هلا،،
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 تنميـة يف واالتصـا  املعلومـات تننولوجيـا دراسة ابراهيم، ري و فوزي، شعوي  مود "دور .1
، 1121 -1119/ 3والفندقــــة" اــــ  منشــــور يف جملــــة الباحــــ  العــــدد  الســــياحة قطــــاع

تناولــت هــ جل الدراســة أتيــة تطبيقــات تننولوجيــا املعلومــات واالتصــا  وأتثريتــا يف دفــ  منــو 
الســـياحة داخـــل الدولـــة فعـــن طريـــ  هـــ جل التقنيـــات مينـــن التواصـــل مـــ  الســـياث وت ويـــدهم 

احية و نينهم بدءا من احلج  عن بعد وصـوال اىل التسـديد علـ  ابملعلومات والعرو  السي
اخلــط وركــ ت هــ جل الدراســة علــ  عينــ  مــن الــدو  العربيــة فتبينــت ابن اقتصــاد الــدو  العربيــة 
 تـــــاز بضـــــعف االســـــت مار يف البنيـــــة التحتيـــــة لتننولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــا  وغالبـــــا مـــــا 

لك تفتقــر عروضــهم الســياحية اىل املصــداقية. يســت دموهنا كمراكــ  للدعايــة االعالميــة وكــ 
 هـو والفندقـة، السـياحة قطـاع  ن"وتوصلت الدراسة اىل عدد من االستنتاجات كان اتهـا 

 وقدرتـــ  التفاعليـــة، التننولوجيــة الوســـائل مــ  التـــا  توافقـــ  بســب  االنرتنـــت يف راد  األك ــر
 من تتوزع السياحة االلنرتونية، خبدمات اخلاصة التطبيقات من شامل طيف استيعاب عل 

 ."الطريان وغريها من اخلدمات السياحية حجوزات إىل العادية النالسينية اخلدمات
ختتلــف هــ جل الدراســة عــن الدراســات اعــالجل حيــ  اهنــا تركــ  علــ  اتيــة اســت دا  نظــا  حتديــد املواقــ  

 السياح . يف القطاع الفندق  يف كربالء املقدسة ل اد  اجل ب GPSالعامل  الـ 
المبحث الثاني: مدخل مفاهيمي في السياحة والعوامل المؤثرة في الجذب 

 السياحي

 ماهيــة معرفــة مــن لنــا البــد الســياح  اجلــ ب عليهــا يرتنــ  الــي العوامــل علــ  الضــوء تســليط أجــل مــن
 ومــن املســتدامة للتنميــة الــرئيس املرتنــ    ــل الســياحة أن إذ الــوط  االقتصــاد تنشــيط يف ودورهــا الســياحة

 : يل  وكما املبح  ه ا سنتناو  ذلك أجل
 :السياحة ماهية: أواًل
 واهليئــات واملنظمــات السـياح  اجملــا  يف واملهتمــن اخلـرباء أســت دمها الــي التعـاريف مــن العديــد هنـاك
 -:أتها العاملية السياحية

 ميارســـــها الـــــي األنشـــــطة جمموعـــــة وهـــــوو W.T.Oمل العامليـــــة الســـــياحة منظمـــــة تبنتـــــ  الـــــ ي التعريـــــف
 مــد  ت يــد ال والــي والــرتويح للمتعــة طلبــاً  هلــم املعتــاد  غــري األمــاكن يف املقيمــون أو املســافرون األشــ اص

 .و1ملعا   عن  ا إقامتهم
 قــد  قدميـة فهــ . عليهـا ومــا األر  ت خلـ  منــ  نشـات الــي اإلنسـانية الظــواهر مـن ظــاهر  السـياحة

لنــن التعريــف الــ ي وضــعت  األكادمييــة الدوليــة للســياحة هــو األك ــر مشوليــة . التــاريخ عراقــة عريقــة، احليــا 
ويــن  علــ  اهنــا جمموعــة مــن التــنقالت البشــرية واألنشــطة املرتتبــة عليهــا والنامجــة عــن ابتعــاد االنســان عــن 

                                                        
 .23ص ،بغداد العراع، ،1118 ،2ط ،واألعمار التنمية يف ودورها العراع يف السياحة :عل   مد ريو  ،األنصاري -1
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د اخـر طلبـا وكـ لك فاهنـا تعـ  انتقـا  الشـ   مـن بلـدجل اىل بلـ و7ملموطن  حتقيقا لرغبة االنطالع والتغيري 
 الن ري عليها تعتمد الي اهلامة الصناعات من مركبة صناعة إىل تطورت احلدي  ويف العصر و6ملألمر معن 

% 25إذ يشــنل ســياث االعمــا  . واالجتمــاع  االقتصــادي التقــد  لتحقيــ  مواردهــا تنميــة يف الــدو  مــن
 2، 4  واىل 1121ليــار ســائح عــا  واملتوقــ  ارتفــاع عــدد الســائحن اىل م و5ملمــن عــدد الســياث يف العــام 

 -:التايل النحو عل  زمنية حق  ب الو التارر  تطورها يف السياحة مرت وقد و4مل  1111مليار عا  
 -األ ىل: احل بة: أ الً 

 -:أييت مبا احلقبة ه ا وتتمي 
 . 2861 عا  ح  األر  وج  عل  اإلنسان ظهور من  يبدأ ال م  بعدها .2
 قدمي  عل  انتقا  من البدائية الوسيلة ه  احلقبة ه جل يف ل نسان متاحة كانت الي االنتقا  وسيلة .1

 والسـفن القـوارب أمـا الربية الطرع يف للسريو اجلمل -احلصان – احلمارمل احلمل دواب ابستعما  أو
 .املائية املساحات يف يست دمها فنان الشراعية
 -:ه  احلقبة ه جل يف البشر انتقا  أهدا 

 اجملـــاور  الـــدو  إىل أو دوهلـــم داخـــل يف ســـواء اجلديـــد  األســـواع إىل والتجـــار األعمـــا  رجـــا  انتقـــا  .2
 . البدائية منتجامم بي  أجل من والعمل التجار  بغر 

 يف املقدسـة األمـاكن وزار  للح  وذلك امل تلفة لألدان الدينية املعام إىل نسبياً  كبري  أعداد انتقا  .1
 .املسيحين للحجاج وروما والقدس للمسلمن واملدينة منة

 .روما/ ابريس/  لندن يف العاملية العلمية املراك  يف والتعليم للدراسة واألمراء امللوك انتقا  أبناء .7
  ملانيـــا املعدنيـــة كـــالعيون املعدنيـــة العيـــون ميـــاجل يف االستشـــفاء أمـــاكن إىل واملليـــونريات األغنيـــاء ســـفر .6

 .الغربية
 واملناط  الساطعة للشمس طلباً  ل نسان املناس  واجلو الساحر  ابلطبيعة للتمت  أيضاً  األغنياء سفر .5

 – Sun- Sea" الـ الو عـن ا ـاً  البحـر والبحـريات وشـواطئ والصيف واهلواء واملاء الشتاء يف الدافئة
Sand"S. 
 يف واإلقامـة السفر مصاريف حتمل عل  منهم القادرين األغنياء وخاصة البشر لفضو  إرضاءً  االنتقا 

 وغـاابت شـالالتمل الطبيعـة هبـات مـن كانـت سـواء الـدنيا يف وغريـ  جديـد كـل ملشاهد  البعيد  الدو 
 تلــك يف واســعة شــهر  الــ ار  أمــاكن واكتســبتو. القدميــة واآل ر األهــرا مل اإلنســان صــن  مــن أوو وبــراكن
 األوائــل الســائحن لــ ار  كامــاكن عاليــة منانــ  الوقــت ذلــك يف والســب  الــدنيا عجائــ مل واحتلــت الفــرت 

                                                        
ـــــة الســـــياحية والتشـــــريعات الســـــياحة:فـــــوزي ،عطـــــوي -7 ـــــة احللـــــي منشـــــورات ،2العربيـــــة، ط والـــــبالد لبنـــــان يف والفندقي  ،احلقوقي
 .4ص ، 1116،بريوت
 .72ص ، 1111،بريوت ،اهلال  ومنتبة ،دار2ط،،2ج ،وحضار  تراو العرب عند السياحة: ت عبد فريد  مد -6
 .69ص ، 1121 اب- وز ،71 العدد ،اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية ،سياحية سلسلة ،السائح عن -5
 جامعــة العربيــة، واجل يــر  اخللــي  دراســات جملــة ،الســعودي العقبـة ســاحل علــ  الســياحية التنميــة:كســاب  مــد وليـد،حلميدي -4
 .17ص ،  1112 ،13،السن 211 العدد،النويت
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 و ــي الفالســفة وكــ لك االرســتقراطين الســائحن األمــاكن هــ جل جــ بت فقــدو.Early sight seeingمل
 -:و3ملتضم  السب  عجائ  وكانت. العمار 
 زيوس.   ا  -5 خوفو. هر -2
 أر يس. معبد -4 املعلقة. اببل حدائ -1
 موزوليس. مقرب  -3 اإلسنندرية. منار -7
 النبري. رودس   ا -6
 حيــتفظ مــازا  الــ ي النبــري خوفــو هــر  ســوى احلــايل اتررنــا حــ  الســب  العجائــ  هــ جل مــن يتبــ ب  وم
 املقاصد أك ر من الوقت ذلك يف واليو ن مصر مقاصد وكانت. العام يف السياحية امل ارات كاهم مبنانت 

 ومعابدها. هياكلها ل ار  ب ارما السائحون يقو  الي
 واقتصــر. البشــر مــن قليلــة أعــداد –و فقــط واــراً  بــراً مل بدائيــة النقــل وســائل -:هــ  األوىل احلقبــة مســات

 .مسؤوليتهم عل  األفراد انتقا  م  والقادرين األغنياء عل  السفر
 :" م 4941 – 4814 سنة"  الثا ية احل بة: اث ياً 
 -:يل  مبا احلقبة ه ا تتمي 

 وسائل وتطور املركبات ه جل وسرعة سعة وتطور والسيار  القطار الخرتاع نتيجة البشر انتقا  فيها زاد .2
 .البشر انتقا  عمليات تنظيم وبدء، العمالقة النبري  السفن إىل البحري النقل

. هلم مجاعية رحالت بتنظيم زادت الي البشر انتقا  ظواهر واستغال  ابست مار األفراد بعا قيا  بدأ .1
 ابلقطــار مجاعيــة رحــالت نظــم وقــدو. االجنليــ ي- كــوك تومــاسمل املضــمار هــ ا يف بــرز مــن أو  وكــان
 .أمرينا إىل ارية رحالت ونظم األوربية والدو  اجنلرتا داخل
 والـي املشـرع بـالد إىل وصـل حيـ و Grand tourمل األوىل الطويلـة الـرحالت أوىل كـوك تومـاس نظـم
 قـا  حيـ  احلدي ـة للسـياحة اجلديـد  املفاهيم بدأت الرحالت و  جل و.Eastern Land of Bibleمل مسيت
 .زارما تتم الي الدو  داخل والنقل اإلقامة وسائل تدبري مبسؤولية الرحلة منظم

  -:ه  ال انية احلقبة مسات
 املســافرين أعــداد وزاد ، النبــري  والســفن والقطــار الســيار  بظهــور والبحــري الــربي النقــل وســائل تطــور

 ظهـــور وبـــدأ، الـــرحالت لتنظـــيم الوســـطاء ودخـــو ، املســـافرين ضـــمن الوســـط  الطبقـــات ودخـــو ، نســـبياً 
 األوىل العامليـــة احلـــرب وابنتهـــاءو جـــوي - اـــري - بـــريمل النقـــل وســـائل تنامـــل وبعـــد، الســـياحة شـــركات
 وأصـــبحت... احلــدي  مبفهومهــا الســياحة بــدأت وهنــا. كبـــري   عــداد البشــرية األفــواج ســفر بــدأ وال انيــة
 العشـرين القـرن وليـد جديـد تعبـري وهـوو Tourismمل اجلديـد االسـم ووجـدو السياحة صناعةمل ابسم تسم 

                                                        
 .24ص ،مصر ،  1112 ،2ط ،السياحة مباد  :اخلال  عبد ماهر ،السيس  -3
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 صـناعة أصـبحت ألهنـا ابلسـياحة ابالهتمـا  املتحـد  األمـم رأسـهم وعلـ  العامليـة واملنظمات الدو  وبدأت
 .والعايل السري  لعائدها أتيتها هلا

 :"اآلن حىت – 4941 سنة"الثالثة  احل بة -:اثلثاً 
 احلـــرب يف احلربيــة األغــرا  يف اســتعماهلا بــدأ والــي الطــائر ، اخــرتاع بســب  احلقبــة هــ جل حتديــد كــان
 .  2928 وانتهت 2926 سنة بدأت الي األوىل العاملية

 الـدور هلـا أصـبح  ـا األمـان ووسـائل سـرعتها تطـور بعـد وخاصة املدين النقل جما  يف الطائر  بدخو  .2
.. الســياحة يف دورهــا علــ  اإلبقــاء حاولــت قــد البحــري النقــل وســائل كــل وإن، الســياحة يف األو 

 .امل تلفة املوانئ زار  م  ابلبحر الطويل السفر متعة يف ووتتم لCruisesمل البحر سياحة وظهرت
 للعلـــم النشـــاط هـــ ا وأخضـــعوا الســـياح  النشـــاط يف ومت صصـــون علمـــاء املتقدمـــة الـــدو  يف ظهـــر .1

 مسـتوى علـ  وكليـة جامعـةو 2111مل حنـو إىل وصـلت الـي واملعاهـد النليات ل  وخصصوا والدراسة
 حنـو بريطانيـا ويف، والفندقيـة السـياحية للدراسـات جامعـةو 295مل حنـو – مـ الً  - أمرينـا فف . العام

 إطـــار وضـــ  وبـــدأ. هلـــا حصـــر ال الـــي التـــدري  مراكـــ  إىل ابإلضـــافةو 25مل حنـــو أســـرتاليا ويفو، 65مل
   ــل الــي هــ  أصــبحت البدائيــة االنتقــا  فظــواهر. وعلــم صــناعة أصــبحت أن بعــد، للســياحة علمــ 
 و8ملو.ترفيهية - ثقافية - عالجية - دينيةمل احلدي ة السياحة أنواع
 :ه  ال ال ة احلقبة مسات

 .السياح  النشاط خدمة إىل أَنواعها بنل النقل لوسائل هائل تطور .2
 .أخرى دو  إىل دوهلم من البشر من هائلة أعداد انتقا  .1
 أغلـــ    ـــل البشـــر مـــن الوســـط  الطبقـــة أصـــبحت بـــل فقـــط األغنيـــاء علـــ  قاصـــر  الســـياحة تعـــد م .7

 .السائحن
 .جداً  املتقدمة وعلومها أصوهلا هلا عمالقة وصناعة حدي  علم السياحة أصبحت .6

كآلة فعالة للقضاء وقد است دمت السياحة من قبل االمم املتحد  من خال  منظمة السياحة العاملية  
وهدفـ   ST-EBعل  الفقر واحلد من  ملوال ي هو اكرب مشاكل اجملتم  البشريو، وذلك عن طري  بر م 

 .و9مل  1123هو ختفيف نسبة الفقر يف العام اىل النصف الو  عا  
  السياحي الجذب عوامل: ثانيًا

 :وه  عوامل عد  إىل السياح  اجل ب عناصر وقد صنفت
 :الطبيعية اجل ب عوام  .4

 -:يف وتتم ل الطبيعة بفعل الناجتة العناصر جمموعة وه 

                                                        
 . 23ص ،بغداد العراع، ،1118 ،2ط ،واألعمار التنمية يف ودورها العراع يف السياحة :عل   مد ريو  ،األنصاري -8
 .22 ص ،  1121 ،اربيل وا بيش  ،السياح  البح  مصادر اىل املرشد :يوخنا بنيامن ،دانيا  -9
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 واملنـــاخ الغطـــاء النبـــايت الطقـــس عوامـــل عـــن فضـــالً  واجليولوجيـــا التضاريســـية أو الطبوغرافيـــة املظـــاهر -ا
 للجــــ ب مغــــرات العوامــــل هــــ جل وتشــــنل البيئيــــة واملظــــاهر النــــادر  والربيــــة الفطريــــة احليــــوا ت مــــن وأنــــواع

 األر  ســـطح ومظـــاهر إشـــنا  وتتبـــاين. ســـياحياً  وإعـــدادها اســـتغالهلا أحســـن مـــا إذ حالـــة يف الســـياح 
 واألوديــــة واخلوانــــ ، املنســــوب العاليــــة والنطاقــــات واجلبــــا  املرتفعــــات تضــــم إذ الســــياحة صــــناعة يف املــــؤثر 

 م ـــل متنوعـــة أخـــرى ظـــواهر األر  ســـطح  شـــنا  ويـــرتبط كمـــا.واجلـــ ر والســـواحل والبحـــريات واألهنـــار
 .و21مل واملناخ الطقس وعوامل، الفطرية احليوانية احليا  وأمناط النباتية األشنا 
 فرصــة مــن يــوفرجل مبــا السـياح  اجلــ ب عناصــر مــن هامــاً  عنصـراً  املنــاخ عامــل يعــد -:املنــاخ عامـل -ب

 جمـا  يف املنـاخ أتثـري ويتبـاين. اجلبـل أو البحـر نسـيم مـن االسـتفاد  أو الشـمس  شـعة للسائح ابالستمتاع
 يفضل فم الً ، املناخ لنوعية السياث تفضيل لدرجة تبعاً  وك لك، املناخية النطاقات الختال  تبعاً  السياحة
ـــة النطاقـــات يف أجـــازمم قضـــاء احلـــار  العـــرو  ســـنان  أنشـــطة ممارســـة يف تســـاعدهم والـــي احلـــرار  املعتدل
 يف اجلبليـة املصـايف يف ذلـك ويتضـح واالسـتمتاع ابلراحـة اإلنسان فيها يشعر حي ، واالستجما  الرتويح
 املتحــــد  الــــوالات يف متفرقــــة وجهــــات إفريقيــــا وشــــرع واملغــــرب واتيالنــــد وبورمــــا وســــورا لبنــــان مــــن كــــل

 يف وكاليفورنيـــا فلوريـــدا وســـواحل واإليطاليـــة الفرنســـية الـــريفريا يف الســـاحلية املنتجعـــات وكـــ لك، األمرينيـــة
 جتـ ب األخر اجلان  وعل .الناريي البحر وج ر وتونس مصر إىل ابإلضافة، األمرينية املتحد  الوالات
 حيـ  احلـرار  درجـة واعتـدا ، الشـمس أشعة لتوافر نتيجة البارد  األقاليم سنان الدافئة املناخية النطاقات

 حيـ  الشـتاء فصل خال  العالية اجلبا  سفوث حنو البارد  العرو  سنان من ك لك كبري  أعداد يتج 
 بعــــا ممارســــة يف الرغبــــة عــــن فضــــالً ، الشــــمس أشــــعة تــــوافر جانــــ  إىل، الصــــح  املنــــاخ املنــــتعش يســــود

 وسويســرا والنمســا إيطاليــا مشــايل يف اجلبليــة الســفوث يف كمــا اجلليــد علــ  الت حلــ  م ــل الشــتوية الراضــات
 .وكندا األمرينية املتحد  الوالات وغري أملانيا وجنوي

 :البشرية العوام  .1
 :أتها عناصر عد  يف وتتم ل

  قت الفراغ-أ
 ال امن القرن ح  اجملتم  يف غريها دون العام يف الغنية الطبقات ب  يتمت  الفراغ وقت املاض  يف كان

 عنهــا نــت  ومــا، األمرينيــة املتحــد  والــوالات أوراب يفو 2349مل الصــناعية ال ــور  قيــا  بعــد أن إال. عشــر
 حتديــد علـ  شـج  ممـا، أقصـر زمنيـة فـرت  يف اإلنتـاج علـ  القـدر  هلـا وأصـبحت العاملـة القـوى أعـداد ت ايـد

 العمالية النقاابت وظهرت. املعيشة ظرو  حتسن إىل ذلك أدى، األجور مستوى رف  م  العمل ساعات
 األجر مدفوعة سنوية إجاز  عل  احلصو  يف عامل كل ح  من منها للعما  خاصة مبناس  تنادي الي
 والعطـالت األسـبوع هنايـة إجـاز  إليهـا يضـا ، سـنواً  أسـابي  ثالثـة إىل أسـبوعن بن عاملياً  تراوحت والي

                                                        
 ،  1121 ،والنشــــر الطباعـــة لــــدنيا الوفـــاء دار ،2ط ،الســــياحة علـــم مــــدخل يف دراســـة :ايبــــد املعطـــ  عبــــد شـــوق  منـــا  -21

 .211ص ،مصر اإلسنندرية،
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 حتديــد يف أتثــري هلــا الرمسيــة والعطــالت الســنوية اإلجــازات توقيــت ويلعــ  القوميــة أو الدينيــة ســواء الرمسيــة
 يتمرك  األحوا  معظم ويف لسياح ا احملور واجتاهات حجم حتديد بل السياح  الطل  عل  ال رو  فرتات
 الرتباطهــــا الدراســــية الســــنة نصــــف وإجــــازات الصــــيف شــــهور خــــال  الســــياحة وقــــت مــــن األكــــرب اجلــــ ء

 واملنتجعــات املصــايف اجتــاجل يف الصــيف فصــل خــال  الســياحة  ــاور أن جنــد ولــ ا، التعليميــة ابملؤسســات
 املنــاط  إىل تلجــا الــربود  فصــل حيــ  الشــتاء يف أمــا ســواء، حــد علــ  واملعتدلــة احلــار  املنــاط  يف اجلبليــة
 .و22مل الدفيئة املدارية وشب  املعتدلة
 مسروى الدة  -ب

 علـ  اإلقبـا  علـ  يسـاعد مرتبـامم يـدخرون ومـا األسـر  دخـل مسـتوى ارتفـ  كلما أن  شك من ليس
 م  االدخار وقلة الدخل اُنفا  حالة يف صحيح والعنس النفس عن والرتويح السياحة أجل من السفر
 أصــــحاب أن ذلــــك معــــا، فــــراغهم بوقــــت واالســــتمتاع االنتقــــا  يســــتطي  ال والعطــــالت اإلجــــازات تــــوفر

 أوقـات اسـتغال  علـ  النـاس أقـدر هـم العاليـة املرتبـات أو الش صـية ال ـروات اجـم سواء النبري  الدخو 
 وســيلة امــتالك الــدخل توىمســ ويــرتبط. خارجــ  أو إقلــيمهم داخــل ســواء والرتفيــ  االســتمتاع يف إجــازامم
 ووفـر البعيـد  املسـافات حـاج  كسر السيار  امتالك ألن، السيار  م ل  ا واالنتقا  احلركة لسهولة خاصة
 وك ـرياً . العـدد النبـري  لألسـر ابلنسـبة وخاصـة السفر تناليف واُنفا ،  دد  مبواعيد التقيد وعد  املرونة

 متب  هو ما م ل اجملاور  الدو  بن السياث بتحرك وذلك، الدولية السياحة يف اخلاصة السيار  تست د  ما
 أو العربيـــة اإلمـــارات مـــن ويســـر بســـهولة تنتقـــل أن أســـر  ألي مينـــن إذ. اخلليجـــ  التعـــاون جملـــس دو  يف

 تسـت د  كمـا دي يف وخاصة التسوع أو العمر  أداء أو احل  فريضة ألداء السعودية اململنة إىل البحرين
 العبـارات عليهـا تعمـل الـي البحريـة اخلطـوط أو املرصـوفة الطـرع من جيد  شبنات تربطها الي الدو  بن

 العربيـة واململنـة مصـر وبـن وفرنسـا إجنلـرتا بـن احلـا  هـو كمـا ركا ـا مـ  السـيارات بنقـل املنتظمة السريعة
 .العري املغرب ودو  بليبيا يربطها ال ي مصر يف الساحل  الطري  أو واألردن السعودية

  سيلة الن    -ج
 يـتم اجليـد املرصو  الطري  فبواسطة وازدهارها السياحة قيا  عناصر من هاماً  عنصراً  النقل وسيلة تعد
 الطلـ   سـواع ربطـ  يـتم وعليـ ، والرتفيـ  السـياحة أنشطة متطلبات أهم من وهو علي  احلركة وسيلة توفري

 بتقــد  طــرداً  يــرتبط ك ــري  دو  يف وتقــدمها الســياحة ازدهــار أن وميــدانياً  علميــاً  ال ابــت ومــن. الســياح 
 الســاحل يف الســياحية والقــرى للمنتجعــات املصــطافن ك ــر  فنجــد. امل تلفــة النقــل ووســائل الطــرع شــبنة

 النقـل شـبنات دائـر  اتساع بعد إال النبري  مبعدالما يتم م سيناء وجنوب األيبر البحر وسواحل الشمايل
 املفضل ويتباين، السياحة يف املست دمة النقل وسائل وتتعدد. كفاءما مستوى ورف  اجلوية أو الربية سواء

                                                        
ـــاد  : مـــد فتحـــ  ،الشـــرقاوي -22 ـــة املعرفـــة دار ،الســـياحة علـــم مب  ،مصـــر ،اإلســـنندرية ، 1119 ،- مريـــوط كـــن  ،اجلامعي

 .74ص
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، الســياح  الفــوج أفــراد وعــدد الســياحية الرحلــة وطــو  اإلنفــاع علــ  املاديــة لقدراتــ  تبعــاً  الســائح قبــل مــن
  وسو 

 -:كاآليت وه  والرتويح السياحة يف تستغل الي النقل أمناط ن كر
 و.احلديدية السنك وخطوط السياراتمل وتشمل الربي النقل وسائل .2
 و.ال وارع أو والقوارب الي وت و النبري  السفنمل وتشمل البحري النقل وسائل .1
 .اجلّوي النقل وسائل .7

 العام  الديي  الرارخيي  -د
 األمـاكن زار  يف الرغبـة أن حيـ  الدولية السياحة يف املؤثر  اهلامة البشرية العوامل من الدينية العقيد 

 فـرتات وخـال  العـام مـن  ـدد  أماكن إىل السياث من غفري  أعداد الجتاجل كبرياً  دافعاً    ل املقدسة الدينية
 احلجـة ذي شـهر خـال  احلـ  فريضـة ألداء املنرمـة منة إىل املسلمن الجتاجل ابلنسبة احلا  هو كما معينة
 عـن يقـل ال ملـا احلجـاج عـدد ويقـدر. املنـور  املدينـة يف -- الرسـو  ومسجد قرب وزار  عا  كل من

 خــال  وخاصــة العمــر  ألداء العــا  طــو  تنقطــ  ال الــي النبــري  األعــداد علــ  عــالو ، ســنواً  ماليــن ثالثــة
 .ورمضان شعبان شهري

 مــن كبــري  أفــواج تعــد حيــ  الفاتينــان دولــة زار  املســيحين عنــد الدينيــة األتيــة ذات األمــاكن ومــن
 األمــاكن إىل للتوجــ  احملتلــة بفلســطن الشــريف القــدس زار  علــ  عــالو . ســنواً  زائــر مبليــون تقــدر الســياث
 .والناصر  حلم وبيت األقص  املسجد وه  املسيحين أو للمسلمن سواء الدينية األتية ذات

 الدينيـة السـياحة حركـة نشـاط يف مباشـر دور معينـة بظـواهر املرتبطة الدينية امل ارات بعا لوجود وكان
،  النجـــفمل العـــراع يف موجـــود هـــو مـــا م ـــل العـــام دو  مـــن العديـــد يف األمـــاكن هـــ جل م ـــل لـــ ار  الداخليـــة
، العبــــــاس أبــــــو ومرســــــ ، ابلقــــــاهر  زينــــــ  الســــــيد ، نفيســــــة الســــــيد ، احلســــــن ســــــيد مل ومصــــــرو كــــــربالء

 مب تلـف القدميـة واآل ر التارريـة املـ ارات جتاهـل مينـن والو. الصـاحلن ت أوليـاء مـن وغريجل، ابإلسنندرية
 مباشـراً  دوراً  لعبـت الـي ال قافيـة أو التارريـة السـياحة وهو خاص سياح  منط حدد بشري كعامل أنواعها

 اإليطاليــة واآل ر، مصــر يف واإلســالمية الفرعونيــة فــاآل ر، العـام يف الســياحة تيــارات اجتــاجل  ــاور حتديـد يف
 فرســاي وقصــر، إليطاليــا الســياث مــن غفــري  أعــداد جــ ب يف أســهم الــ ي بيــ ا بــرج منهــا الرومانيــة وخاصــة
 املـــ ارات جانـــ  إىل إبســـبانيا احلمـــراء وقصـــر، العظـــيم الصـــن وســـور، بفرنســـا ابريـــس يف اللـــوفر ومتحـــف
 .العام دو  من ك ري يف التاررية
 الرنشيط  اإلعمن  الدعاية عت السياحة  -هال

 تعـ  أن للسـياحة األم ـل النمـو لتحقيـ  وسـعها يف مـا تعمـل أن الوطنيـة السـياحة مؤسسة عل  ينبغ 
 لتجميل الالزمة اإلعالنية ابحلمالت وك لك، والدعاية التنشيط جما  يف فاعلية اجلهود أك ر بب   بنفسها
 تقليديـة وسـائل تعـد املسـتمر  العامـة والعالقـات املـنظم اإلعالن كان وإذا. للبالد املشرفة السياحية الصور 
 مـ  للسـياحة احملتملـة الرئيسـية األسـواع يف البحـ   اولـة ذلـك يصح  أن فيمنن، اهلد  ه ا لتحقي 
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 احلمالت تتعار  أال جي  وال. ابلدولة اخلاصة السياحية املنتجات رواج مدى عن اجلاد  األااو إجراء
 علــ  تتســم الــي الدعايــة أعمــا  مــ  عامــة القــوم  املســتوى علــ  تــنظم الــي الرتوحييــة واألنشــطة اإلعالنيــة
 وشـركات السـياحية واملنتجعـات والفنـادع السـياحة وكـاالت وهـ  اخلاصة املؤسسات مبعرفة األقل املستوى
 معـاً  اخلاصـة املؤسسـات وتلـك الدولة ترعاها مشرتكة جبهود للقيا  دائمة حاجة هناك ينون أن بل. النقل

 الصـيفية واإلجـازات والدينيـة القوميـة األعيـاد م ـل اخلاصـة املواسم يف السائحن اجت اب جما  يف والسيما
 التســـهيالت بعمـــل تقـــو  أن املضـــيفة الـــدو  وعلـــ . معينـــة ألغـــرا  تـــنظم الـــي الدوليـــة املـــؤ رات إقامـــة أو

. األجنـي والنقـد واجلمـارك السـائح وخـروج بـدخو  املتعلقـة الرمسيـة اإلجـراءات تبسـيط يف، لل ائر السياحية
 كافة بتعديل تبادر  ن. البوليسية الدولة مبظهر تظهر أال للسياحة أبوا ا فتح يف ترغ  الي الدولة  وعل

 املؤ ر أكد وقد. السائحون يتقبل  ال ي املستوى إىل  ا االرتقاء  د  ابلرقابة املتعلقة الرمسية اإلجراءات
 حركة يف التوس  أن وضوث يف 2947 عا  روما يف املتحد  األمم نظمت  ال ي والسياحة للرحالت الدويل

 تبسـيط أن علـ .الـدويل املسـتوى علـ  السـياحة تواجـ  الـي احلـواج  كافـة إلغاء ابلضرور  يتطل  السياحة
 وفيمـا داخـل السـياحة حركـة لتشـجي  رئيسـياً  مطلبـاً  يعـد احلدود عند السائح تقابل الي الرمسية اإلجراءات

 إقليماً  أو واحد  جغرافية منطقة معاً  تشنل الي الدو  حدود عرب األفراد وانتقا  حترك مبعا، املناط  بن
 دو  بـن وأيضـاً  العربيـة الـدو  بـن فيمـا السـياحة حركـة امل ـا  سـبيل علـ  ومنهـا القـارات أحدى يف فرعية
 .و21مل الفرنسية ابللغة الناطقة أفريقيا غرب

الســـياحة، إذ إنب صـــناعة الفنـــادع حاهلـــا كحـــا  إي ويشـــمل القطـــاع الفنـــدق  اجلـــ ء االهـــم مـــن قطـــاع 
صــناعة اخــرى مــرت مبراحــل متعــدد  مــن مراحــل التنظــيم واإلدار  وكــان أتهــا اســت دا  وادخــا  نظــرات 
وتقنيـــات إدار  االعمـــا  واســـت دا  التننولوجيـــا احلدي ـــة، الســـيما يف قســـم احلجـــ  واحلســـاابت واســـت دا  

 .و27مللنفاء  يف طري  التشغيلاسالي  جديد  عل  مستوى عاٍ  من ا
  املقدسة محافظة كربالء يف السياحي الجذب عوامل: ثالثًا
 215 بنحـو بغـداد مدينة من الغري اجلنوب إىل وتق  كربالء  افظة مرك  ه  املقدسة كربالء مدينة

 مــن الرســوبية املنطقــة وســط الباديــة حافــة علــ  وتقــ ، كلــم 71 اــوايل غــرابً  الفــرات هنــر عــن وتبعــد، كلــم
 وأشـــجار الن يـــل بســـاتن وحتيطهـــا، العربيـــة ابجل يـــر  العـــراع يـــربط الـــ ي املواصـــالت خـــط وعلـــ ، العـــراع
 مدينـة الغـري مشاهلـا علـ  وتقـ ، الفـرات هنـر مـن املتفـرع احلسـينية هنـر ويسـقيها، جهات ثالو من الفواك 
 عـن ومدينة الرزاز  اري  تضم الي الغربية ءالصحرا غر ا ويف، اببل وآ ر احللة مدينة شرقها ويف، الرمادي
 األشـــر  النجـــف مـــدينتا جنو ـــا ويف، الطـــار وكهـــو  الشـــهري التـــارر  األخيضـــر وحصـــنو شـــ ا مل التمـــر

 .والنوفة

                                                        
 .64ص ،مصدر ساب  ،الشرقاوي -21
ــــوي -27 ــــة ،عب ــــري: معجــــم املصــــطلحات الســــياحية والفندقي ــــد من ــــ  ،2ط ،زي ــــة للنشــــر والتوزي  ،االردن ،عمــــان ،دار كنــــوز املعرف
 .241ص ، 1113
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 فقد، اإلسالم  والعام العراع يف وأشهرها اإلسالمية احلواضر أهم إحدى املقدسة كربالء مدينة وتعد
و.  481مل ه 42 عـا  -- طالـ  أي بـن علـ  بـن احلسن اإلما  استشهاد م  احلالية املدينة ولدت
 واالزدهـــار للتمــدن مركــ اً  فنانــت، اإلســالم  التــاريخ يف متميــ اً  دوراً  اتلفــة زمنيــة أحقــاب يف لعبــت وقــد

 .والعمراين والدي  ال قايف
 ملنانتهـا وذلـك أجناسهم اختال  وعل  املسلمن والوال  احلنا  من كبري عددٍ  ابهتما  حظيت وقد
 .-- العباس وأخي  احلسن اإلما  -- ت رسو  بنت ابن رفات ثراها حيتضن حي  السامية

 كشــفت إذ، العصــور أقــد  منــ  كبــري  أتيــة أكســبها ممتــاز وبيئــ  جغــرايف مبوقــ  كــربالء مدينــة وتتميــ 
 العصـر خـال  كـربالء مـن القريبـة الطـار كهـو  منطقة يف سنن القدغ اإلنسان إن عن األثرية التنقيبات
 لقر ـا وذلـك، مـنهم البـابلين السـيما العـراع يف السامية األقوا  حضار  إىل تنتم  وه ، احلدي  احلجري

 ســواد وبــن العربيــة واجل يــر  الشــا  بــالد بــن والعربيــة الســامية للهجــرات جســراً  كــربالء وكانــت .اببــل مــن
 قدميـــة اببليـــة قـــرى جمموعـــة عـــن عبـــار  كانـــت البـــابل  العهـــد ففـــ  القـــدغ التـــاريخ يف ذكرهـــا وورد. العـــراع
 قـرب اآلشـورين عاصـمة نينـوى غـري وهـ  – احلاليـة املدينـة مـن الشما  إىل الواقعة نينوى وأكربها أشهرها
 . الساميون سننها، القدمية العصور يف عامر  وكانت – املوصل مدينة

 يف ماسـينيون لويس الفرنس  وذكر املستشرع، و26مل النلدانين عهد يف ازدهارها يف كربالء واستمرت
 املدينـة وظلـتو. نينـوى تـدع  مدينـة يف للنلـدانين معبـداً  قـدمياً  كانت كربالء أن: ملالنوفة خطط كتاب 
 .مملنتهم عاصمة احلري  كانت يو  واملناذر  والل مين التنوخين عهود يف مبنانتها  تفظة

  الواقعة النهرين طسوج مدن أمهات من كانت وأهنا، القد  يف موغل كربالء اتريخ أن تقد  مما يتضح
 قدمها عل  يستد  كما والصال  للعباد  معبد أرضها وعل و القدغ الفراتمل ابالكوابس هنر ضفا  عل 
 علـ  تعتمـد فنانـت سـننتها الـي األقـوا  أمـا. وصـفورا، ومـارا، عمورا كـ قدمياً   ا عرفت الي األمساء من

 اســـــتوىل وعنـــــدما .أرجائهــــا يف منتشـــــر  كانــــت الـــــي العيــــون وك ـــــر  مائهــــا وغـــــ ار  تربتهــــا خلصـــــوبة ال راعــــة
 العر  اعتل  ال ي –و الساسانين ملوك اتس مل األكــــتا  ذي شاهبور عهد يف العراع عل  الساسانيون

 ه جل وقسمتو. قضاءمل طس  منها كل مس و والاتمل استا ت عشر إىل العراع قسموا –   721 سنة
 بـن الواقعـة املنطقـة وكانـتو.  حيـةمل رسـتاع منهـا كـل مسـ  أصـغر وحـدات إىل بدورها اإلدارية الوحدات

 الفـرات وهنـر – منهـا الغـري اجلنـوب وإىل كـربالء مـن كلـم 43 مسـافة علـ  تقـ  الي – التمر عن مدينة
 ه جل تسمية وسب ، النهرين طس  إحداها مسيت، إدارية وحدات ست إىل وقسمت، العاشر  الوالية ه 

 .العلقم  وهنر شاهبور خندع بن واقعة كوهنا" النهرين"ب الوحد 
 وأن عربيـــاً  لـــيس كـــربالء اســـم أن: " املعـــرو  العراقـــ  واللغـــوي املـــؤرخ جـــواد مصـــطف  الـــدكتور وقـــا 
 عن خارج موقعها أن إذ، ولغوية اتررية بعقبات وتصطد  صحيحة غري العربية األصو  إىل ردها  اوالت
 فريـ  ويـرى".  وبعقوبـة واببـل كبغـداد عربيـة أمسايهـا ليست البلدان من ك رياً  العراع يف وأن العربية اجل ير 

                                                        
 .768ص ،مصدر ساب  ،االنصاري -26



 

 يف اجلال ب السياحي فنادق كربمء امل دسة أمنوذجاً GPSأمهية اسرخدام  ظام حتديد املواقع العاملي الال  

425 

 البـــاح ن كتـــ  يف ذكـــر كـــربالء لفـــظ أن النرملـــ  مـــاري أنســـتاس األب ومـــنهم واللغـــوين املـــؤرخن مـــن
 اللغــة يف إلـ  مبعــا" إ " ال انيـة والنلمـة، حــر  أو معبـد مبعـا" كــرب" تـا آشـوريتن كلمتــن مـن منحـوت
 ". اإلل  حر " أو" اإلل  معبد" مبعا النلمتن وجمموع األرمية

 و الفعــل أيو كــارمل تــا كلمتــن مــن متنونــة كــربالء كلمــة إن"  الطهــراين بــ رك آغــا الشــيخ ويقــو 
 العململ أوو العلوي الفعلمل كربالء لفظة معا ينون وب لك، الفارسية ابللغة والعلوي السام  مبعاو ابالمل

 كما النرمل  ماري أنستاس األب إلي  ذه  ال ي املعا يقارب وه ا"،  األعل  من املفرو و السماوي
 .سابقاً  ذلك ذكر 
 وذكرها، املسلمون العرب يسننها أن وقبل، للعراع اإلسالم  الفتح قبل معروفاً  كان كربالء اسم إن
و البلدان معجممل يف وورد. العراع من الغري اجلان  فتح عند الوليد بن خالد رافقوا ال ين املسلمن بعا

 أي الشـ ء علـ  أشـر  مـن وذلـك العـراع علـ  مشـرفة ألهنا ابلطف مسيت كربالء أن: "احلموي لياقوت
 ". الشاطئ أي الفرات طف: والطف،أطل

 مقتـــل كـــان فيهـــا الربيـــة طريـــ  يف النوفـــة ضـــاحية مـــن أر  الطـــف أن نفســـ  املصـــدر يف أيضـــاً  وجـــاء
 مـاء عيـون عـد  فيهـا الريـف مـن قريبـة ابدية أر  وه ، -- طال  أي بن عل  بن احلسنو اإلما مل

 ابملسـاحل للمـوكلن كانـت عيـون وهـ ، وذوامـا اجلمـل وعـن، والرهيمـة، والقطقطانيـة، الصـيد منها، جارية
 .وغريهم العرب وبن بين  حفرجل ال ي سابور خندع وراء كانت اليو والقصور احلصونمل

 قدميـة قـرى  ـا حتـيط منطقـة اإلسـال  قبـل كانـت احلاليـة كـربالء أن إىل التاررية املصادر بعا وتشري
 ومــارا وصـــفورا وعمـــورا نينــوى منهـــاو  481مل هجــري 42 عـــا  إليهــا -- احلســـن األمــا  قـــدو  عنــد

 ال ين للمسيحين مقابر جمموعة وه  "النواويس" تدع  منطقة القرى ه جل من مقربة عل  وكانت، وشفية
  أراض  يف كربالء غري مشا  يف اليو  املقابر ه جل وتق . للعراع اإلسالم  الفتح قبل األراض  ه جل سننوا

 .و25مل الراح  ي يد بن احلر مرقد فيها يق  الي املنطقة من ابلقرب النمالية
 مشـهد: منهـا عـد  أمسـاء -- احلسـن اإلمـا  استشـهاد بعـد احلاليـة كـربالء مدينـة عل  أطل  وقد
 ذلك غري إىل.... واحلري، واحلائر، الوفاء و ل، االبتالء وموض ، املباركة والبقعة، احلسن ومدينة، احلسن

 واجلــدير، والتقــديس احلرمــة مــن االســم  ــ ا أحــيط ملــا احلــائر هــو األمســاء هــ جل أشــهر أن إال. األمســاء مــن
 .الغال  يف ابملرقد بعد ما يف اخت  احلائر أن ابل كر

 ه جل أكرب وكانت، واحليا  ابلسنان عامر  قرى توجد كانت،  القد  يف املوغلة القرى تلك جان  وإىل
و اليــابس التمــرمل القســ  جيلــ  ومنهــا شــ ا   حيــة تضــم الــي التمــر عــن بلــد  هــ  بنــربالء احمليطــة القــرى
 العـراع إىل أسـد بـ  قبيلـة انتقـا  بعـد أنشـئت وقد الغاضرية قرية أيضاً  بنربالء احمليطة القرى ومن. والتمر

"  الغاضــرات"  ابســم معروفــة تــ ا  ال وهـ ، التــاريخ يف قدميــة ليســت فإهنـا هــ ا وعلــ ، اإلســال  صـدر يف
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 13 :العدد

 

 علـ  الواقعـة احلسـينية مبنطقـة وتعـر  كـربالء مدينـة نـواح  إحـدى اليـو  هـ  الـي املنبسطة األراض  وه 
 . والفواك  الن يل ببساتن عامر  وه  القدغ بغداد – كربالء طري 

 -- احلســن اإلمــا  استشــهاد لــوال اآلن هلــا الــي املنانــة هــ جل كــربالء تنتســ  م حــا  أيــة وعلــ 
 .البقعة ه جل يفو  481مل هجري 42 سنة احلرا   ر  من العاشر اليو  يف وصحب 

 بــ  مـن رهـط قـا  إذ -- احلسـن اإلمـا  قـرب نوامـا وكـان، الطـف واقعـة إىل بنشـاما املدينـة وتـدين
 من يومن بعد وذلك أثرجل يضي  وال  ا يستد  ك  علي  معام بنص  للمنطقة اجملاور  القرى سنان أسد
 .املعركة انتهاء

 فـوع بنـاء أقـا  النوفـة علـ  إمرتـ  أا  ال قفـ  عبيـد  أي بـن امل تـار أن التاررية املصادر بعا وت كر
 للهجــــر  44 ســــنة وذلــــك اإلســــال  يف األوىل تعــــد القبــــة وهــــ جلو، اآلجــــرمل الطــــابوع مــــن قبــــة تعلــــوجل القــــرب

 صغري  قرية شيد كما احلالية كربالء يف بناء أو  البناء ه ا ويعترب، القرب جبان  مسجداً  وشيدو.  484مل
 .ابلقرب حتيط

 خصوصـــاً  ،املســـلمن بعـــا واختيـــار إليهـــا ال ائـــرين لن ـــر  وذلـــك رويـــداً  رويـــداً  تتطـــور املنطقـــة وبـــدأت
 املــدن بــن شــاهنا هلــا إســالمية حاضــر  الــ من مبــرور أصــبحت حــ . فيهــا ل قامــة واحملــدثن والــروا  العلمــاء

 .اإلسالم  العام شعوب أنظار  ط وغدت اإلسالمية
 يف فعــــا  رادي دور هلـــا وكــــان والفنريـــة واألدبيـــة العلميــــة احلركـــة تطـــوير يف كــــربالء مدينـــة وســـاتت

 املباين أرجائها يف فانتشرت،اإلسالمية بعمائرها واشتهرت.  2912 سنة العراع واستقال  الوطنية النهضة
 . وغريها اجلميلة والبيوت واخلا ت القدمية واألسواع الدينية واملدارس واحلسينيات واجلوام  كاملراقد الرتاثية

  -:يل  كما ه  املقدسة كربالء افظة  يف الدي  السياح  اجل ب وعوامل
 -- العبـاس أخي  ومرقد جام  جبان "  احلسينية الروضة"  -- احلسن اإلما  ومرقد جام  .2

 املاليـن أنظـار  ـط وهـ  اإلسـالم  والعام العراع يف اإلسالمية املعام أبرز أحد"  العباسية الروضة" 
 الطاهر . املراقد   جل والتربك لل ار  السنة مدار عل  أيتون العام يف املسلمن من

 .الراح  ي يد بن احلر مرقد .1
 .ت عبد بن عون مرقد .7
 .احلل  فهد بن أيبد مرقد .6
 .هاشم أبو أيبد السيد مرقد .5
 .-- املهدي األما  مقا  .4
 .ال يني التل مقا  .3
 .احلسي  امل يم مبا .8
 . األخرى املقامات من الن ري وغريها. -- طال  أي بن عل  األما  قطار  .9

 الـي التمـر عـن مبدينـة تتم ـل املقدسـة كـربالء مدينـة يف واألثـري التـارر  السـياح  اجلـ ب عوامل أما
، الن يلة خان، العطيش  خان، األخيضر حصن، مقاتل قصرمل أتها واتررية أثرية معام عد  عل  حتتوي
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 الـــرزاز  اـــري  منطقـــة وتعتـــرب كلـــم 26 اـــوايل كـــربالء مدينـــة عـــن تبعـــد الـــي الـــرزاز  اـــري ، العطشـــان خـــان
 كيلـــو عـــد  مـــدى علـــ  ضـــفافها وامتـــداد لســـعتها املدينـــة هـــ جل يف اجلميلـــة الســـياحية املنـــاط  مـــن املفتوحـــة
 عــنملشــ ا   مبدينــة أخــرى جهــة ومــن جهــة مـن كــربالء مبدينــة تــرتبط فهــ  املتميــ  ملوقعهــا وكــ لك، مـرتات
 .و24ملاألخيضر حصن وك لكو التمر

، إذ و23ملوال بـد مــن اســتغال  وقــت السـياث او الــ وار لتنظــيم ســفرات هلـم اىل املواقــ  األثريــة واحلضــارية 
 .و28مليشنل وقت الفراغ جمااًل زمنياً اختياراً يشغل  املرء وفقاً ملا يراجل مناسباً لظروف  وامنا ت 

واستخداماته واهميتره فري الجرذب     GPSالمبحث الثالث: مفهوم نظام الر 

 -ياحي:الس

 أوال: تطور تقنيات املعلومات واالتصال
ـــا املعلومـــات واالتصـــا  خـــال  الســـنوات االخـــري  تطـــورا كبـــريا إذ دخلـــت يف مجيـــ   شـــهدت تننولوجي
قطاعــات االعمــا  للــدو  واملؤسســات واالفــراد اىل احلــد الــ ي كونــت فيــ  جمتمعــا قائمــا ب اتــ  رتلــف عــن 

هــ ا اجملتمــ  مبــ  مــن ماليــن احلاســبات املنتشــر  يف مجيــ  احنــاء اجملتمــ  االنســاين الطبيعــ  الــ ي نعيشــ ، 
العــــــام ومــــــن ماليــــــن الوصــــــالت الشــــــبنية الــــــي يــــــتم فيهــــــا اســــــتقبا  ملعشــــــرات املليــــــارات مــــــن الرســــــائل 

 .و29ملاملعلوماتيةو
وان تننولوجيا املعلومات ه  مسة العصر و تعمل عل  رف  االنتاجية ابالعتماد عل  قدرات االخرتاع 

داع والتجديد من خال  است دا  كل الوسائل التننولوجية املتاحة للتمنن من ادار  املعلومات عل   واالب
كــل املســتوات وتســاعد تننولوجيــا املعلومــات يف خفــا التنــاليف وابلتــايل التــاثري علــ  مســتوى النمـــو 

 االقتصادي.
تصـــا  عـــن غريهـــا مـــن  يـــ ت تننولوجيـــا املعلومـــات واال-خصـــائ  تننولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــا :

 -التننولوجيات االخرى مبجموع  من اخلواص اتها:
 تقلي  الوقت .2
 تقلي  املنان .1
 اقتسا  املها  الفنرية م  االلة من خال  التفاعل بن الباح  والنظا . .7
 السرعة يف اسرتجاع املعلومات .6
 ال كاء االصطناع . .5

                                                        
 .731ص ،ساب  االنصاري، مصدر -24
 .29- 28ص  ، 1113، لندن ،التننولوجية واالستشارات النشر دار،السياحة آفاع:الصاح  عبد ،الشاكري -23
 ،االسـنندرية ،دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر ،2ط ،طـاي  عبـد اللطيـف طـ : اجلغرافيـا السـياحية ،أيبد الفتاث  مد عبد -28

 .274ص ، 1113 ،مصر
 االقتصــادية العلــو  كليــة ،ماجســتري رســالة ،" الســياث اســتقطاب يف االلنرتونيــة التســويقية االتصــاالت اثــر"  ،يبــاين ،امينــة -29

 .22ص ،1121 – 1122 ،7 اجل ائر جامعة ،التسيري وعلو 
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 تنوين شبنات االتصا   .4
 نولوجيا مينن ان ينون مستقبل ومرسل يف الوقت نفس .التفاعلية اي ان املستعمل هل جل التن .3
 الالت امنية يع  امنانية استقبا  الرسالة يف اي وقت يناس  املست د . .8
الالمرك ية وه  خاصية تسمح ابستقاللية تننولوجيا املعلومات واالتصـاالت حيـ  اسـتمرارية العمـل  .9

 يف كل االحوا .
 بن اجه جل االتصا  بغا النظر عن بلد الصن .قابلية التوصيل وتع  امنانية الربط  .21
قابلية التحرك واحلركية اي مينن للمست د  ان يستفيد مـن خـدماما اثنـاء تنقالتـ  عـن طريـ  وسـائل  .22

 االتصا  الن ري .
قابلية التحويل اي امنانية نقل املعلومـات مـن وسـيط اىل اخـر كتحويـل الرسـالة املسـموعة اىل رسـالة  .21

 مطبوعة.
 اي امنانية توجي  الرسالة االتصالية اىل فرد واحد او جملموعة معينة. اجلماهريية .27
 الشيوع واالنتشار وه  قابلية ه جل الشبنة للتوس  اك ر فاك ر ملساحات غري  دود . .26
العاملية والنونية وهو احمليط ال ي تنشط في  ه جل التننولوجيا حي  أتخ  املعلومات مسارات اتلفة  .25

 ومعقد .
 ة العنكبوتيةثانيا: الشبك

من  ابتنار االنرتنت وه  يف تطور مستمر اما بتحسن ما موجود او اضافة مام ينن موجودا، حي  
يف وزار  الـدفاع االمرينيـة عنـدما جنحـت التجـارب لـربط احلواسـي   2949بدأ خال  احلرب البارد  عـا  

 ونية عرب الربيد االلنرتوين.مت استقبا  الرسائل االلنرت  2931التابعة هلا ببعضها وألو  مر  عا  
قــا  امل تصــون بتطــوير جمموعــة مــن القواعــد الــي تــتحنم مبلفــات منتوبــة النصــوص،  2989ويف عــا  

 اصوات، فيديو، ا ن  يف احلواسي  الي تولد االنرتنت الي تسم  ابلشبنة العننبوتية الواسعة.
من جمرد اسـلوب لتشـغيل احلواسـي  بدأ االست دا  التجاري لألنرتنت حي  حتو   2996ويف العا  

 عن بعد اىل طري  سري  لتباد  املعلومات عل  نطاع عامل .
كمــا ان املعلوماتيــة هلــا دور كبــري يف التســوي  الســياح ، إذ يعتمــد مليف ايــة منظمــة علــ  كــم  ــدد مــن 

التســـويقية امللومـــات الـــي توفرهـــا البحـــوو التســـويقية الـــي يـــتم اجرايهـــا حـــ  مينـــن وضـــ  االســـرتاتيجيات 
 .و11ملالسليمةو

االنرتنت: شبنة عاملية من الشـبنات احلاسـوبية امل تلفـة واملتصـلة ببعضـها الـبعا ايـ  تـتمنن كـل 
منهــا مــن بــ  الــربام  نفســها يف وقــت واحــد. وتشــمل اهــم قنــوات شــبنة االنرتنــت املســت دمة يف تفعيــل 

 -االتصاالت التسويقية للمؤسسات ما أييت:

                                                        
 .45ص ، 1121 ،االردن ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزي  ،2ط ،النرغ حافظ: اإلدار  الفندقية والسياحية عبد -11
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  ركات البح .املوق  االلنرتوين و  .2
 E- Mailالربيد االلنرتوين  .1
 .Chatالت اط   .7
 Forumخدمة منتدات النقا   .6
 املدو ت. .5
 النشرات الربيدية. .4
 و Rssتقنية الـ مل .3
 الشبنات االجتماعية واملهنية. .8

 ثالثا: برمجيات الهاتف املحمول:
ابهلواتــف احملمولــة وســيلة اتصــا  وتواصــل رقميــة مبتنــر  تتم ــل  1117بــرزت يف اآلونــة االخــري  ســنة 

واصبحت تنلفة املناملات وتباد  املعطيات يف متناو  مجي  فئـات اجملتمـ  ويت ايـد عـدد مسـت دم  هـ جل 
اهلواتـف يف العــام بشــنل يــوم ، واهلــاتف النقــا  او احملمـو  او اخللــوي او اجلــوا  هــو احــد اشــنا  ادوات 

 Global System for االت املتنقلـةالنظـا  املوحـد لالتصـ GSMاالتصـا  الـال سـلن  عـن طريـ  شـبنة
Mobile  ــــ ـــاين مـــن نظـــم  GMSاملتنونـــة مـــن ابـــراج البـــ  املوزعـــة ضـــمن مســـاحة معينـــة وال هـــو اجليـــل ال 

عنـــدما  2963، ويعـــود اتررــ  اىل عـــا  2981االتصــاالت الرقميـــة اخللويــة الـــ ي بــدأ الت طـــيط لـــ  ســنة 
  لننهـا م تنـن صـاحبة او  خلـوي  مـو  بدأت شركة لوست تننولوجي  التجارب يف معملها بنيوجرسـ

حي  كان صاح  ه ا االجناز االمرين  مارتن كوبر الباح  يف شركة موتوروال لالتصاالت يف شيناغو 
 .2937عا  

 -ومن اهم قنوات شبنة احملمو  املست دمة يف االتصاالت التسويقية للمؤسسة اباليت:
 Short Message Serviceالقصري   SMS رسائل .2
  MMS Multi – Media Messageرسائل  .1
 البلوتوو واألشعة احلمراء .7
 انرتنت  مو   .6
وهـ  تقنيـة جديـد   نــن االتصـا  ابألنرتنـت يف كـل وقــت ومـن نقـل واسـتقبا  البيــا ت  GPRSالــ  .5

General Packet Radio Service  
  NFCاالتصا  قري  املدى  .4
وهـو نظـا  يسـت د  عامليـا  Global Positioning Systemنظا  حتديد املواق  العامل  GPSتقنية الـ  .3

لتحديد ورصد االجسا  واملركبات املتحركة بدقة شديد  وذلك بواسطة شـبنة مـن االقمـار الصـناعية 
قمــرا صــناعيا تغطــ  فضــاء النــر  االرضــية، وهــ  تســت د  اشــارات القمــر  16-28يــرتاوث عــددها 

ابألنرتنــت ويســـت دمها الن ــري مـــن االفـــراد يف االصــطناع  لتحديـــد املوقــ  اجلغـــرايف وتنــون موصـــولة 
 البح  عن املواق  واحملالت التجارية.
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وذلـــك  GPSبـــدأ العمـــل يف وزار  الـــدفاع االمرينيـــة لتصـــميم نظـــا  حتديـــد املواقـــ  الــــ  2937يف عـــا  
وتفــادي  Transit Systemاو  Sat- Navالســتبدا  نظــا  املالحــة ابألقمــار الصــناعية املعــرو  ابســم 

عملياتــ  املالحيــة غــري الدقيقــة، اســتحدو النظــا   –عيوبــ  املم لــة يف تغطيــة غــري كافيــة لألقمــار الصــناعية 
اجلديــد ليــوفر تغطيــة كاملــة وبدقــة عاليــة لالحتياجــات العســنرية مــن خــال  ت ويــد اجلــيش بوســيلة دقيقــة 

إن العديـــد مـــن التطبيقـــات االرضـــية لتحديـــد املواقـــ ، وفيمـــا بعـــد بـــدأ اســـت دامها يف اخلـــدمات املدنيـــة إذ 
 -والبحرية واجلوية ومن اهم است دامات :

 يف اجملاالت العسنرية .2
 يعد نظاما اساسيا يف جما  املالحة اجلوية والبحرية والربية. .1
 يست د  يف مجي  االعما  املساحية. .7
 رصد حتركات القشر  االرضية ورصد ازاحة املنشآت احليوية واجلسور. .6
 كات االش اص ووسائل النقل.رصد وتتب  حتر  .5

حتديد موق  اهلاتف اخللوي والي تنون عل  نوعن االعتماد عل  اشار  االقمار الصناعية الواصلة اي 
املتنامـل داخـل جهـاز اهلـاتف اخللـوي وهـ جل الطريقـة تعمـل خـارج االبنيـة فقـط. والطريقـة  GPSيستقبل الـ

وويف ه جل الطريقة يتم حتديد موق  اهلاتف اخللـوي AGPS Assisted GPSاملدعمة مل GPSال انية طريقة الـ
داخــل وخــارج االبنيــة ابالعتمــاد علــ  كــل مــن االقمــار الصــناعية وشــبنة ابــراج اهلــاتف اخللــوي الــي تغطــ  

 تلك املنطقة.
 -مبا أييت: GPSوتتمي  تقنية الـ 

 ساعة يوميا ليال وهنارا وعل  مدار العام كل . 16متاحة طو   .2
 اء االر .يغط  مجي  احن .1
 ال تتاثر  ية ظرو  مناخية م ل درجات احلرار  واملطر والرطوبة والعواصف. .7
 الدقة العالية يف حتديد املوق . .6
ال حتتـــاج خلـــرب  تقنيـــة مت صصـــة لتشـــغيل اجهـــ   االســـتقبا  خاصـــة احملمولـــة يـــدوا لدرجـــة ان بعـــا  .5

 اخللوي. اصبحت تدم  يف الساعات اليدوية واجه   االتصا  GPS مستقبالت الـ
ان نظريــة عمــل نظــم املالحــة ابألقمــار الصــناعية تعتمــد علــ  مبــدأ قيــاس الــ من الــ ي تســتغرق  املوجــة 
الراديويـة منـ  صـدورها مـن وحـد  البـ  ملالقمـر الصـناع و وحـ  وصـوهلا اىل وحـد  االسـتقبا  ملاملســتقبلو 

 اعية.ولن  يتم حتديد موقعك بشنل صحيح فانك حتتاج عل  االقل ثالثة اقمار صن
ويــرى الباحــ  ان اســت دا  تقنيــات املعلومــات واالتصــا  احلدي ــة يســاهم مســاتة فعالــة يف التشــجي  

ملــا يــوفرجل مــن  GPSعلــ  االســت مار يف القطــاع الســياح  وخاصــة اســت دا  نظــا  حتديــد املواقــ  العــامل  الـــ
وقـت وجهــد كلفــ  خاصــة االســت مار يف جمــا  االيــواء مــن خــال  انشــاء اجملمعــات الســياحية والفنــادع الــي 
يســاعدها هـــ ا النظـــا  يف اســـتقطاب الـــ ابئن بســـهول  مــن خـــال  التقنيـــات احلدي ـــة وكـــ لك يســـاعدهم يف 

ل معهــــم قبــــل جميــــئهم االحتفــــاظ ابلــــ ابئن وكســــ  زابئــــن اخــــرين مــــن خالهلــــم، وذلــــك مــــن خــــال  التواصــــ



 

 يف اجلال ب السياحي فنادق كربمء امل دسة أمنوذجاً GPSأمهية اسرخدام  ظام حتديد املواقع العاملي الال  

412 

واالستعداد الستقباهلم والتعر  عل  رغبامم وتوفريهـا هلـم، وكـ لك التواصـل معهـم بعـد العـود  اىل وطـنهم 
 والتعر  عل  املشاكل الي عانوا منها خال  اقامتهم حملاولة حل ه جل املشاكل واالمور املعقد .

 المبحث الرابع: الجانب العملي:

  GPSنبذة عن القطاع الفندقي يف محافظة كربالء واستخدام نظام الـ 
يعــد القطــاع الفنــدق  يف  افظــة كــربالء مــن اهــم القطاعــات الــي تلعــ  دورا كبــريا يف االقتصــاد احمللــ  
والوط ، ملا ملدينة كربالء املقدسة من اتية كبري  يف اجل ب السياح  من داخل العراع ومن اتلـف احنـاء 

ام المتالكها مقومات السياحة الدينية واألثرية والعالجية والطبيعية، كما تشنل نسبة الفنادع وحس  الع
% مــن عـدد الفنــادع العاملــة علـ  مســتوى العـراع بصــور  عامــة، 15مـا تشــري اليـة اإلحصــاءات اك ــر مـن 

عات ذات هــ  مــن الصــنا ”Hospitality Industry“وصــناعة الفنــادع او مــا يســم  بصــناعة الضــيافة 
االتيــة النبــري  يف االقتصــاد احمللــ  حملافظــة كــربالء املقدســة وهــ ا مــا انــربى عليــ  البحــ  الــ ي اعتمــد يف 
اجلانـ  التطبيقـ  علــ  عينـة مـن املــدراء والعـاملن يف املؤسســات الفندقيـة والسـياحية وامل تصــن مـن يبلــة 

 الء املقدسة.الشهادات العليا يف القطاع السياح  والفندق  يف  افظة كرب
و اسـتمار  فقـط، ح مت 35و اسـتمار  اسـتبانة علـ  افـراد عينـة البحـ  مت اسـرتجاع مل211وبعد توزيـ  مل

و ســـؤاال عـــن اتيــــة 15و اســـتمار  لعـــد  اســـتيفائها الشـــروط املطلوبــــة، وتضـــمنت االســـتمار  مل15اتـــا  مل
ــــ  فقـــة يف امللحـــ ، ومت حتليـــل يف القطـــاع الفنـــدق  كمـــا موضـــحة يف االســـتمار  املر  GPSاســـت دا  نظـــا  ال

 -و استمار  وكانت نتائ  التحليل كاليت:51 مل SPSSالبيا ت ابست دا  الرب م  االحصائ  الـ 
 املعلومات العامة   -أواًل:

وتضـــمن الصــــفات الش صــــية ألفـــراد عينــــة البحــــ  الـــي   ــــل العمــــر، النـــوع االجتمــــاع ، التحصــــيل 
 -في ، وعدد سنوات اخلدمة وكما مبن يف اجلداو  االتية: الدراس ، االختصاص، القطاع ال ي يعملون

-72و حيـ  كانـت نسـبة افـراد العينـة مـن فئـةمل2توزي  عينة البح  حس  العمر كما يف اجلـدو  مل .2
و 71-12%، ح فئـة مل16و سـنة وكانـت 51-62%، ح الفئـة مل71و سنة هـ  االكـرب وكانـت 61

من الشباب. ونالحظ من اجلدو  ان اقل نسـبة  %، وه ا يبن ان اغل  افراد العينة هم11وكانت 
 و.41-52كانت للفئة مل
 و توزي  الفئات العمرية لعينة البح 2اجلدو  رقم مل

 النسبة% العدد الفئة العمرية
 %26 3 سنة فاقل11
 %11 22 سنة 71 -12
 %71 25 سنة 61 -72
 %16 21 سنة 51 -62
 %21 5 سنة 41 -52
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 %1 1 فاك ر -42
 %211 51 اجملموع

 و1توزي  افراد العينة حس  النوع االجتماع  ملاجلنسو وكما يف اجلدو  مل .1
 و توزي  عينة البح  حس  النوع االجتماع 1اجلدو  رقم مل

 النسبة% العدد النوع االجتماع 
 %41 71 ال كور
 %61 11 اال و
 %211 51 اجملموع

 %.61%، اما نسبة اال و فبلغت 41 يوضح اجلدو  ان اغل  افراد العينة هم من ال كور بنسبة
و إذ يبن ان أغل  افراد العينة مـن 7توزي  عينة البح  حس  التحصيل الدراس  كما يف اجلدو  مل .7

%، ومـــن ح كـــل مـــن يبلـــة املاجســـتري ويبلـــة الـــدبلو  التقـــ  71يبلــة شـــهاد  البنـــالوريوس ونســـبتهم 
%، وكانـت اقـل نســبة 21الــدكتوراجل بنسـبة %، ح 28%، ح الشـهادات االخـرى نسـبتها 11بنسـبة 

 %.1حلملة الدبلو  العايل 
 و توزي  عينة البح  حس  التحصيل الدراس 7اجلدو  رقم مل

 النسبة% العدد التحصيل الدراس 
 %21 5 دكتوراجل

 %11 21 ماجستري
 %1 2 دبلو  عايل
 %71 25 بنالوريوس
 %11 21 دبلو  تق 

 %28 9 اعداديةووغريهااخرى ملمتوسطة، 
 %211 51 اجملموع

و حيــ  ان أغلــ  افــراد العينــة مــن 6توزيـ  افــراد عينــة البحــ  حســ  االختصــاص كمــا يف اجلــدو  مل .6
%، بينمــا كانــت نســبة االختصاصــات االخــرى 54ذوي االختصــاص يف العلــو  الســياحية ونســبتهم 

 %.66لتحليالت، اآلدابو نسبة ملاحملاسبة، االدار ، االقتصاد، النيمياء، اهلندسة، الط ، ا
 و توزي  افراد العينة حس  االختصاص6اجلدو  رقم مل

 النسبة% العدد االختصاص
 %54 18 العلو  السياحية

 %66 11 اخرىمل اسبة، ادار ،....اخلو
 %211 51 اجملموع



 

 يف اجلال ب السياحي فنادق كربمء امل دسة أمنوذجاً GPSأمهية اسرخدام  ظام حتديد املواقع العاملي الال  

417 

و جنـد ان اغلـ  5توزي  افراد عينة البح  حس  القطاع ال ي يعملون فيـ  وكمـا مبـن يف اجلـدو  مل .5
%، امــا العــاملن يف القطــاع اخلــاص فنــانوا بنســبة 51افـراد العينــة يعملــون يف القطــاع العــا  ونســبتهم 

 % 11%، ح العاملن يف القطاع امل تلط ونسبتهم 14
 نة حس  القطاع العاملن في و توزي  افراد العي5اجلدو  رقم مل
 النسبة% العدد القطاع
 %14 27 اخلاص
 %51 14 العا 

 %211 51 اجملموع
 متغريات البحث  -ثانيًا:

 وإجـاابت آراء حتليـل خـال  مـن وحتليلهـا االسـتبانة أظهرمـا الـي البيـا ت عـر  يـتم املبحـ ، هـ ا يف
كربالء املقدسة وعدد من امل تصن يف السياحة والفندقة يف القطاع الفندق  يف  افظة   الدراسة عينة أفراد

اتيـــة نظـــا  و املعتمـــد غـــري املتغـــريمل الدراســـة متغـــريات واقـــ  عـــر  عـــن فضـــالً  مـــن يبلـــة الشـــهادات العليـــا،
 نــوع مــن مقيــاس اســتعما  ومت اجلــ ب الســياح ،و املعتمــد املتغــريملنظــا  حتديــد املواقــ  العــامل ، و  GPSالـــ
 1  ايـد، 7 اتفـ ، 6 بقـو ، أتفـ  5ملوزن  أعلـ  مـن الدرجة تتوزع إذ اخلماس و Likert-Type Scaleمل
 عليهــــا املتحصـــل الدرجـــة لقيـــاس معيـــاراو* 7مل الفرضــــ  الوســـط اعتمـــاد ومت ،وبقـــو  أتفـــ  ال 2 أتفـــ ، ال

 كـل إن نعتقـد إذ االسـتبانة، ألوزان اللفظـ  التقدير ضمن وذلك العينة، أفراد إبجاابت واملتعلقة وتقييمها
 جــداو  شــنل علــ  البيــا ت تبويــ  مت وعليــ  النظريــة، التنــرارات مــن نفســ  العــدد علــ  ستحصــل درجــة
 الناجتة االتفاع ونس  املعيارية واالحنرافات املوزونة، احلسابية األوساط  ا أحل  الدراسة، ملتغريات تنرارية

و 15و استمار  الي تضمنت مل51االستبانة وايل كانت بواق  مل يف الوارد  للبيا ت اإلحصائ  التحليل من
كما يف  واجل ب السياح  حملافظة كربالء املقدسة، GPSسؤاال لربط العالقة بن متغريي البح  نظا  الـ 

 GPSو واالخري واملتضـمن " يسـاهم اسـت دا  نظـا  الــ 15و، حي  جند ان السؤا  ذو الرقم مل4اجلدو  مل
ال هنية وكس  رضا السياث الوافدين اىل  افظة كربالء املقدسة" قد حصل علـ  اعلـ  يف حتسن الصور  
و* وه ا يد  عل  ان معظم افراد العينة يؤيـدون 7و وهو اكرب من الوسط الفرض  مل6.84وسط حساي مل

ابن النظـــا  يســـاهم يف حتســـن الصـــور  ال هنيـــة للســـائح ومـــن ح يســـاهم يف اجلـــ ب الســـياح  للمحافظـــة، 
و ممـا يــد  1.61%و وهـ  نسـبة عاليــة وكـان االحنـرا  املعيـاري للسـؤا  مل93.11ت االتيـة النسـبية ملوكانـ

و مما يد  عل  اتفاع افراد العينة عل  االجابة. 2ان التشتت يف اجاابت افراد العينة مقبو  فهو اقل من مل
 و  من اعداد الباح  حس  نتائ  االستبانة وتطبي  الرب م  االحصائ اجلد

   احتساب الوسط الفرض  ابملعادلة:* مت
3

5
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5

54321

55
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  بت ملعدد متساوي من التنراراتو fحي  
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 و12ملو حتليل متغريات البح  حس  اجاابت افراد العينة4جدو  رقم مل

                                                        
 يف احلاسبة االلنرتونية. SPSSمن اعداد الباح  حس  نتائ  االستبانة وتطبي  الرب م  االحصائ  ا  دو اجل -12

 2 1 7 6 5 رقم السؤا 
 عدد 

 االجاابت
 متوسط 
 مرجح

 اتية نسبية او
 االحنرا  معياري شد  االجابة 

1 41 8 1 0 0 50 4.8 96.00% 0.451754 
2 25 22 2 1 0 50 4.42 88.40% 0.672795 
3 40 8 2 0 0 50 4.76 95.20% 0.5174506 
4 42 6 2 0 0 50 4.8 96.00% 0.4948717 
5 35 11 4 0 0 50 4.62 92.40% 0.635353 
6 32 16 2 0 0 50 4.6 92.00% 0.5714286 
7 28 21 1 0 0 50 4.54 90.80% 0.5424811 
8 27 21 2 0 0 50 4.5 90.00% 0.5802885 
9 29 19 2 0 0 50 4.54 90.80% 0.57888 

10 28 20 2 0 0 50 4.52 90.40% 0.5799367 
11 30 19 1 0 0 50 4.58 91.60% 0.5379477 
12 31 18 1 0 0 50 4.6 92.00% 0.5345225 
13 30 18 1 1 0 50 4.54 90.80% 0.6455499 
14 31 15 3 1 0 50 4.52 90.40% 0.7068181 
15 27 13 7 3 0 50 4.28 85.60% 0.9267014 
16 24 17 9 0 0 50 4.3 86.00% 0.7626484 
17 33 17 0 0 0 50 4.66 93.20% 0.4785181 
18 30 18 2 0 0 50 4.56 91.20% 0.5771146 
19 24 20 5 1 0 50 4.34 86.80% 0.7453256 
20 29 21 0 0 0 50 4.58 91.60% 0.4985694 
21 31 16 3 0 0 50 4.56 91.20% 0.6114553 
22 29 19 2 0 0 50 4.54 90.80% 0.57888 

23 37 13 0 0 0 50 4.74 94.80% 0.4430875 
24 40 9 1 0 0 50 4.78 95.60% 0.4646702 
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 للســـــؤالن النســـــبية واالتيـــــةو 6.8مل البـــــال  احلســـــاي الوســـــط نفـــــس علـــــ و 6 و2 الســـــؤالنمل وحصـــــل

ــــاري االحنــــرا  وكــــان%و 94مل  متعــــدد  ملقومــــات كــــربالء  افظــــة امــــتالك"  املتضــــمنو 2مل للســــؤا  املعي
 العينـــة افـــراد ان ويبـــن االجـــاابت يف التشـــتت قلـــة علـــ  يـــد  ممـــاو 1.65مل بلـــ  فقـــد" الســـياح  للجـــ ب
 الســـياحية املؤسســـات تطـــوير يف املعلومـــات الســـياح ، اجلـــ ب مقومـــات كـــربالء امـــتالك بشـــد  يؤيـــدون
 افــراد ان يعــ  وهــ ا االجــاابت، يف التشــتت قلــة علــ  يــد  ممــا 2 مــن اقــل وهــوو 1.69مل فبلــ " والفندقيــة

 املعيــاري واالحنــرا  .الســياحية املؤسســات تطــوير يف املعلومــات تننولوجيــا مســاتة بشــد  يؤيــدون العينــة
و جنـــد ان مجيـــ  االســـئلة كـــان وســـطها 4واذا تتبعنـــا اجلـــدو  مل تننولوجيـــا تســـاهم"  املتضـــمنو 6مل للســـؤا 

و وان االتية النسبية ألغلـ  االسـئلة هـ  اك ـر مـن 7وهو اكرب من الوسط الفرض  مل 6احلساي اكرب من 
و املتضـــمن "مـــن 25. وجنـــد اقـــل متوســـط حســـاي كـــان للســـؤا  مل2% واالحنـــرا  املعيـــاري اقـــل مـــن 91
و، وكانـت اتيتـ  النسـبية اقـل 6.18هل است دا  النظا  يف الوقت احلاضر لتوفر املسـتل مات" والبـال  ملالس

%و، ممــــا يــــد  علــــ  ان افــــراد العينــــة يؤيــــدون ســــهولة اســــت دا  النظــــا  لنــــن ال تتــــوفر 85اتيــــة بلغــــت مل
و مما 2و يقرتب من ملو وه1.97املستل مات يف الوقت احلاضر وجند االحنرا  املعياري اكرب احنرا  وبل  مل

 يد  عل  ازداد التشتت يف اجاابت افراد العينة.
 االستنتاجات والتوصيات -ثالثا:

 االسرنراجات:
 مما تقد  توصل الباح  اىل االستنتاجات 

ان  افظــــة كــــربالء  تلــــك مقومــــات متعــــدد  للجــــ ب الســــياح  وخاصــــة يف الســــياحة الدينيــــة وان  .2
 يساهم يف ج ب السائحن. GPSامل  الـاست دا  نظا  حتديد املواق  الع

ان اســـــت دا  تقنيـــــات املعلومـــــات ووســـــائل االتصـــــا  احلدي ـــــة يســـــاهم يف تطـــــوير القطـــــاع الســـــياح   .1
والفندق  من خال  الرتوي  واالعالن والتسوي  االلنرتوين لل ـدمات السـياحية والفندقيـة اضـافة اىل 

 او املؤسسة السياحية. ختفيا اجلهد والنلف عل  كل من ال بون وادار  الفندع
يســاهم يف اســتمرار التواصــل بــن الــ ابئن احلــالين واملســتقبلين وادار  الفنــدع  GPSاســت دا  نظــا  الـــ .7

 وذلك من خال  االستفاد  من تباد  االفنار وحتسن اخلدمات السياحية.
ئــ  ملنافســة يف القطــاع الفنــدق  يســاهم يف مســاعد  القطــاع الفنــدق  النربال GPSاسـت دا  نظــا  الـــ  .6

 القطاع الفندق   ليا وعربيا وعامليا.
يف احملافظـــة، رغـــم ان اســـت دا  النظـــا  ال  GPSم تـــوفر االمنـــا ت املاديـــة والبشـــرية لتطبيـــ  نظـــا  الــــ .5

 حيتاج اىل دراسات مت صصة لتوفرجل عرب اهلاتف احملمو .

25 44 5 1 0 0 50 4.86 97.20% 0.4045658 
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 الروصيات:
 -بناء عل  االستنتاجات اعالجل يوص  الباح  اباليت:

اجلهــات الرمسيــة املت صصـــة يف جمــا  الســياحة والفندقــة يف  افظـــة كــربالء املقدســة منهــا دائـــر  علــ   .2
الســـياحة، جملـــس احملافظـــة، وايضـــا وزار  الســـياحة واال ر، وزار  التعلـــيم العـــايل والبحـــ  العلمـــ  مـــن 

املهنيـــة، خــال  النليـــات واملعاهـــد املت صصـــة ابلســـياحة، وزار  الرتبيــة مـــن خـــال  املـــدارس واملـــدارس 
االهتما  مبقومات اجل ب السياح  يف  افظة كربالء خاصة السياحة الدينيـة، وتسـليط الضـوء علـ  

 ه جل املقومات وتنميتها.
التاكيــد علــ  ادارات املؤسســات الســياحية والفندقيــة اســت دا  تقنيــات املعلومــات ووســائل االتصــا   .1

 لعمل.احلدي ة واعتبارها شرط من شروط التاسيس واالستمرار اب
ومنافــــا  االدارات  ،GPSتشـــجي  ادارات املؤسســــات الســـياحية والفندقيــــة علـــ  اســــت دا  نظـــا  الـــــ .7

 املست دمة هل جل التقنية العاملية.
 توفري املستل مات املادية والبشرية الالزمة لتطبي  النظا  من خال  دورات مت صصة يف ه ا اجملا . .6
 يف القطاع الفندق . GPSة خاصة است دا  نظا  الـاالعالن والت قيف الست دا  التقنيات احلدي  .5
اقــــرار النظــــا  كمنهــــاج دراســــ  ضــــمن املــــدارس واملعاهــــد والنليــــات املت صصــــة يف اجملــــا  الســــياح   .4

 والفندق .
 المرررصادر

، 1118، 2األنصــــاري، ريو   مــــد علــــ : الســــياحة يف العــــراع ودورهــــا يف التنميــــة واألعمــــار، ط .2
 بغداد.العراع، 

  ، مصر. 1112، 2ماهر عبد اخلال : مباد  السياحة، طالسيس ،  .1
، دار الوفـــاء لـــدنيا الطباعـــة 2منـــا  شـــوق  عبـــد املعطـــ  ايبـــد: دراســـة يف مـــدخل علـــم الســـياحة، ط .7

  ، اإلسنندرية، مصر. 1121والنشر، 
الشـــرقاوي، فتحـــ   مـــد: مبـــاد  علـــم الســـياحة، دار املعرفـــة اجلامعيـــة، كـــن  مريـــوط، اإلســـنندرية،  .6

 . 1119، مصر
، منشــورات 2ط ،ةالســياحة والتشــريعات الســياحية والفندقيــة يف لبنــان والــبالد العربيــ عطــوي، فــوزي: .5

  .1116احللي احلقوقية، بريوت،
 . 1121اب - وز 71عن السائح، سلسلة سياحية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، العدد  .4
دار ومنتبــــــة اهلــــــال ،  ،2ط ،2 مــــــد فريــــــد عبــــــد ت: الســــــياحة عنــــــد العــــــرب تــــــراو وحضــــــار ، ج .3

  .1111بريوت،
احلميدي،وليــد  مــد كســاب:التنمية الســياحية علــ  ســاحل العقبــة الســعودي، جملــة دراســات اخللــي   .8

 .  1112، 13،السن 211واجل ير  العربية، جامعة النويت،العدد 



 

 يف اجلال ب السياحي فنادق كربمء امل دسة أمنوذجاً GPSأمهية اسرخدام  ظام حتديد املواقع العاملي الال  

413 

 .  1113الشاكري، عبد الصاح :آفاع السياحة، دار النشر واالستشارات التننولوجية، لندن،  .9
  .1121، بيش  وا اربيل، 22دانيا ، بنيامن يوخنا: املرشد اىل مصادر البح  السياح ، ص  .21
يف حتديــد موقــ  مســت د   GPSالطالــ ، غيــداء عبــد الع يــ ، وحيــىي، هبــة منــري، اســت دا  قيمــة ا   .22

ت، اــ  منشـور يف جملــة الرافــدين لعلـو  احلاســوب والراضــيا ،اهلـاتف احملمــو  ضــمن جامعـة املوصــل
 . 1121و، 1و، العدد مل9جملد مل

امينة، يباين، " اثر االتصاالت التسويقية االلنرتونية يف استقطاب السياث "، رسالة ماجستري، كلية  .21
 .2012 – 2011، 3العلو  االقتصادية وعلو  التسيري، جامعة اجل ائر 

دية العامليــــة حالــــة معــــراج، هــــواري، وجــــردات  مــــد ســــليمان، " الســــياحة واثرهــــا يف التنميــــة االقتصــــا .27
 . 2004، 1االقتصاد اجل ائري "، جملة الباح ، عدد 

ابــــراهيم، خبــــي، وفــــوزي، شــــعوي  مــــود، " دور تننلوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت يف تنميــــة قطــــاع  .26
 .2010 - 2009، 7السياحة والفندقة "، جملة الباح ، العدد 

ة يف حتقيـــ  التنميـــة االقتصـــادية، حالـــة ســـعيدي، حيـــىي، والعمـــراوي، ســـليم، " مســـاتة قطـــاع الســـياح .25
 .2013، 36اجل ائر "، جملة كلية بغداد للعلو  االقتصادية اجلامعة، العدد 

الطباعـة  ، دار الوفـاء لـدنيا2 مد عبد الفتاث أيبد، طـاي  عبـد اللطيـف طـ : اجلغرافيـا السـياحية، ط .24
 . 1113والنشر، االسنندرية، مصر، 

، دار كنــوز املعرفــة للنشــر والتوزيــ ، 2حات الســياحية والفندقيــة، طعبــوي، زيــد منــري: معجــم املصــطل .23
  .1113عمان، االردن، 

 الملحق

 بسم ت الريبن الرحيم
  / استمار  استبانة

 اخي النرمية/ اخ  النرغ
 -:حتي  طيبة

 نرف  حلضراتنم استمار  االستبانة لغر  اجناز البح  املوسو 
 ووفنادع كربالء أمنوذجاً  -يف اجل ب السياح  GPSأتية است دا  نظا  الـ ململ

والــي نســع  مــن خالهلـــا اســتطالع آرائنــم حـــو  الفقــرات الــي وردت فيهـــا راجــن تعــاوننم معنـــا يف 
االجابــة علـــ  الفقـــرات بنـــل موضـــوعية وشـــفافية انطالقـــا مــن خـــربتنم العميقـــة يف هـــ ا اجملـــا ، مـــن اجـــل 

يف  يف اجلـــ ب الســـياح  الـــ ي يســـاهمالعـــامل  الـــتمنن مـــن معرفـــة مـــدى األتيـــة الســـت دا  هـــ ا النظـــا  
تنشــيط االســت مار مــن خــال  انشــاء املؤسســات الســياحية والفندقيــة خاصــة يف القطــاع الفنــدق  مــن قبــل 

 املست مرين احمللين ملاحلنوم  واخلاصو والعرب واالجان .
مــن وذلــك مــن خــال  أتشــريتنم علــ  مــدى اعتقــادكم يف الفقــرات الــوارد  ابالســتبانة واىل اي مــدى 

 االتية.
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 متنان.م  وافر الشنر واال
 الباح                                                                             
  . جنم عبد العايل عباس الدعم  .                                                   

 التقنية طجامعة الفرات االوس                                                                
 املعهد التق  كربالء                                                                     

 قسم تقنيات السياحة                                                                       
                                                                         1124-1123   

 

وهـو نظـا  يسـت د  عامليـا لتحديـد ورصـد االجسـا  واملركبـات املتحركـة  GPSنظا  حتيد املواقـ  العـامل 
ا تغطــ  قمــرا صــناعي 16اىل  28بدقــة شــديدجل بواســطة شــبنة مــن االقمــار الصــناعية يــرتاوث عــددها مــن 

فضــاء النــر  االرضــية وهــ  تســت د  اشــارات القمــر االصــطناع  لتحديــد املوقــ  اجلغــرايف وتنــون موصــولة 
 ابألنرتنت ويست دمها الن ري من االفراد يف البح  عن املواق  واحملالت التجارية.

 
 املعلومات العامة -أواًل:

 توزي  اخلاصية اخلاصية
 سنة 41-52سنة             61-72     سنة فاقل       11 العمـــــــــــر

 سنة فاك ر  42سنة            51-62سنة            12-71
 أن                  ذكر  النوع االجتماع 
دكتـــــوراجل                   ماجســـــتري                   دبلـــــو  عـــــايل       التحصيل الدراس 

أخـــــــــرى تـــــــــ كر            بنـــــــــالوريوس               دبلـــــــــو  تقـــــــــ      
 رجاًء......

 علو  سياحية                  أخرى ت كر رجاًء........ االختصاص
 اخلاص                        امل تلط                      العا  تعمل يف القطاع

  عدد سنوات اخلدمة
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  نيا:  متغريات البح 

  اتفـــــــــــــــــــ العبار  ت
 بقو 
5 

 أتف 
6 

  ايد
7 

ال 
 أتف 
1 

ال 
اتفـــــــــــ  

 بقو 
2 

 تلــــــك  افظــــــة كــــــربالء مقومــــــات متعــــــدد  للجــــــ ب  2
خصوصاً مقومـات السـياحة الدينيـة واالثريـة  السياح 

 والتاررية والعالجية.

     

يف  افظـــة كـــربالء يف والفندقيـــة املؤسســـات الســـياحية  1
 .تطور مستمر

     

االتصــا  وســائل تقنيــات املعلومــات و يســاعد امــتالك  7
 ك ريا يف التسوي  السياح  والفندق .  احلدي ة

     

ــــا املعلومــــات يف تطــــوير املؤسســــات  6 تســــاهم تننولوجي
 .السياحية والفندقية

     

علــــ  االســــت مار يف  GPSيشــــج  اســــت دا  نظــــا  الـــــ 5
 .القطاع السياح  والفندق 

     

ـــــ  4 يف فنــــادع كــــربالء يســــاعد  GPSاســــت دا  نظــــا  ال
 .ال بون يف التعر  عل  العرو  قبل سفرجل

     

ــــون  GPSيــــوفر اســــت دا  نظــــا  الـــــ  3 الوقــــت علــــ  ال ب
 .الرحلةويساعد يف االستغال  االم ل لوقت 

     

علـــ  تقليـــل اجلهـــد  GPSيســـاعد اســـت دا  نظـــا  الــــ  8
 .عل  ال ابئن

     

ختفـــيا النلـــف يف  GPSيســـاهم اســـت دا  نظـــا  الــــ 9
 .عل  ال بون

     

يف ختفـــيا النلـــف  GPSيســـاهم اســـت دا  نظـــا  الــــ  21
 ية.الفندق املؤسسات عل  ادار 

     

علــــــ  اســــــتقطاب  GPSاســــــت دا  نظــــــا  الـــــــيســــــاعد  22
 ال ابئن خاصة ال وار يف املناسبات الدينية.
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يف  افظــــة   GPSســــت دا  نظــــا  الـــــالهنــــاك امنانيــــة  21
 كربالء.

     

يف القطــــاع الفنــــدق  يوجــــ   GPSاســــت دا  نظــــا  الـــــ  27
الســـــــلوك االســـــــتهالك  لل بـــــــون حنـــــــو الفنـــــــادع الـــــــي 

 .تست دم 

     

اســـــــــــــــت دا  التننولوجيــــــــــــــــا احلدي ـــــــــــــــة للمعلومــــــــــــــــات  26
واالتصاالت يف الرتوي  واجل ب السـياح  يف  افظـة 

 السياحة. صناعةملستوى العامل  يف ا يواك  كربالء

     

الســهل اســت دا  النظــا  يف الوقــت احلاضــر لتــوفر مــن  25
 .املستل مات املادية

     

ــــــ  24 يف  GPSاســـــت دا  نظـــــا  حتديـــــد املواقـــــ  العـــــامل  ال
الفنــــــادع يســــــاهم يف اســــــتمرار التواصــــــل مــــــ  الــــــ ابئن 
احلــــــالين واملســــــتقبلن وحتســــــن اخلــــــدمات الســــــياحية 

 املقدمة هلم.

     

يســـهل علـــ  ال بـــون احلجـــ   GPSاســـت دا  نظـــا  الــــ  23
السـياحية واختيار الغر  وحتديـد العـرو  لل ـدمات 

 .املتوفر 

     

 ضــرور  تنبيــ  اصــحاب الفنــادع الســت دا  نظــا  ا  28
GPS  التسوي  الفندق .يف 

     

ال حيتاج تطبي  النظـا  اىل دراسـات مت صصـة لتـوفرجل  29
 عرب اهلاتف اجلوا .

     

علـ  منافسـة الفنـادع  GPSالــ يساعد اسـت دا  نظـا  11
 عل  مستوى احملافظة.

     

عل  منافسة الفنـادع  GPSيساعد است دا  نظا  الـ  12
  ليا عل  مستوى العراع.

     

عل  منافسة الفنـادع  GPSيساعد است دا  نظا  الـ  11
 عربيا عل  مستوى الوطن العري.

     

عل  منافسة الفنـادع  GPSيساعد است دا  نظا  الـ  17
 عامليا.
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يفضـــل تـــدريس تقنيـــات املعلومـــات واالتصـــا  ضـــمن  16
املنـــــــــــاه  الدراســـــــــــية والتدريبيـــــــــــة يف االختصاصـــــــــــات 

 .السياحية

     

و يف حتسـن الصـور  GPSيساهم است دا  نظـا  ا  مل 15
ال هنيــــة وكســـــ  رضـــــا الســــياث الوافـــــدين اىل  افظـــــة  

 كربالء املقدسة.

     

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قانونية في العقود السياحية(دراسة )مبدأ االحتياط في التعاقد 

The Precautionary principle to contract (A legal Study 

of contracts in the Tourism sector)     
                       Asst. L. Abbas S. M. Ali(1)م عباس سلمان محمد عليم.

 الملخص 

نتيجــة للتطــور احلاصــل يف اتلــف اجملــاالت العلميــة والعمليــة فقــد ظهــرت مســائل ااجــة اىل معرفتهــا 
وماه  اال ر الي ترتت  عليها من بن ه جل اجملاالت ها و وتسليط الضوء عليها ومدى العالقات الي تنشئ

الي اصا ا التطور اجملا  السياح ، ال ي م يعد يتوقف عل  ما كان علي  سابقا تقليدا للسياحة الرائجة، 
بل اصاب  ش ء من التطور اي  دخلت الوسائل التننولوجية جلل  السائح وترغيب  ابلسفر،. ه ا احلا  

راع فقــط بـل انــ  وصـل اىل العــراع بعــد ان تطـور يف الــدو  االخـرى، هــ ا مـن جهــة مــن اليقتصـر علــ  العـ
جهة اخرى اصبحت السياحة ال تقتصر عل  اجلان  الرتفيه  سواء تعلقت ابالمور الدينية او غريها، من 

ت هنا دخل اجلان  او العامل االقتصادي ال ي حترك نتيجة لتطور العالقات وتشعبها، ه جل املسالة حتركـ
فيهــا العوامــل القانونيــة مــن حيــ  اتياهنــا ابفنــار ومبــاد  وتشــع  عالقــات تســتل   ابلضــرور  معرفتهــا مــن 
الناحيــة القانونيــة مــن حيــ  تنظيمهــا او مــا يرتتــ  عليهــا مــن ا ر، مــن هنــا نشــات مبــاديء حدي ــة نســبيا 

هــا ومــدى امنــان ارجاعهــا اىل ملعاجلــة املســائل الــي بــدت علــ  الســاحة ابهنــا حتتــاج اىل تنظــيم قــانوين ملعرفت
القواعــد العامــة او اهنــا حتتــاج اىل تنظــيم خــاص  ــا، مــن بينهــا هــو مبــدا االحتيــاط يف التعاقــد ابعتبــارجل مــن 
املبـــاد  احلدي ـــة الـــ ي ارتـــبط وجـــودجل ابلســـياحة بشـــنل وبعقـــود االســـتهالك بشـــنل اكـــرب، هـــ جل الدراســـة 

مــن حيــ  تعريفــ  واملصــطلحات املرادفــة لــ  مــ  بيــان  انصــبت علــ  هــ ا املبــدا املــ كور انفــا لتســليط الضــوء
 طبيعت  القانونية وما يرتت  علي  من ا ر.

                                                        
 القانون/ جامعة كربالء. ةكلي -2
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Abstract 
As a result of the development in various scientific and practical areas it 

has issues appeared need to know and highlight them and the 

relationships that you create and what effects it entails among these areas 

hit by the tourism sector, which is no longer evolution depends on what it 

previously was a tradition for tourism blockbuster, but injury is something of 

evolution so entered the technological means to attract tourists and to 

encourage him to travel ,. This case is not limited only to Iraq, but he 

arrived in Iraq after the development in other countries, on the one hand, 

on the other hand has become a tourism is not limited to the entertainment 

side, whether related to religious matters or other, here the income side or 

the economic factor, which moved as a result of the development of 

relations and complexity, this issue has moved the legal factors in terms of 

intercourse with the ideas and principles and the complexity of 

relationships necessarily require knowledge of legal terms in terms of 

organization or its implications, from here originated relatively modern 

principles to address the issues that appeared on the scene as the need to 

legally regulate the knowledge and the extent of the possibility traced to 

the general rules or it needs its own organization, among them is the 

precautionary principle in the contract as one of the modern principles, 

which has been associated with the presence of tourism in the contracts of 

consumption larger, this study focused on the above principle to highlight 

in terms of definition and terminology synonymous him with a statement of 

the legal nature and the consequent effects. 

 المقدمة

العقود السياحية البيئة الرائجـة اليـو  يف ك ـري مـن االمـور مـن بينهـا املبـاد  الـي جنـد تطبيقهـا اليـو    دتع
حلدي ـ  السـيما يف اجملـا  التجـاري والسـياح  علـ  امن املباد   دكما هو احلا  بنسبة ا  مبدئنا ال ي يع

ل مـن السـلعة أو اخلدمـة عبـار  وج  اخلصوص.حي  إن يف زمن العوملة ال ي تتعدد في  احليل الي قـد جتعـ
أصــبح مــن الــالز ، علــ  إن املســتهلك إن حيتــاط مــن  تــوى اخلدمــة  ؛عــن مظهــر فــارغ ممــا أنتجــت ألجلــ 

ومنو ت املنت  وهو وض  اقتصادي فر  عل  الدو  القيـا  بتوجيهـات اقتصـادي  تـدعو اىل دعـم جـود  
من األفنار العلمية  اك ري   اار،األمر استدع  ظهور مثان وتشجي  املنافسة بن التجتقدغ اخلدمات وحترير اال

والفقهيــة الــي جتــد هلــا املنــان الــرائ  يف التطبيــ  جلــ ب التنــافس بــن العــاملن علــ  اســتقطاب اك ــر عــدد 
اليو  العام يسري حنو اخلص صة وهن ا فان االفنار الي  ،ممنن سواء تعل  ابألمر ابملستهلك أو املنت  ما

وتطبيق  تسارع اليها الفق  ملعاجلتها وان استدع  األمر يف متون القوانن رمبا اإلشار  إلي  فيها جنبة علمي  
 يف متون القوانن ومبدأ   ل الدراسة.
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 مشكلة البحث:
نســبيا علــ  صــعيد الظهــور او التطبيــ  هلــ ا تظهــر لــدينا عــد   ةحلدي ــامبــدأ االحتيــاط مــن املبــاد   ديعــ

تسايالت مـن بينهـا مـدى تنـريس املشـرعن ملبـدأ االحتيـاط يف خدمـة السـياث ح اىل أي حـد يضـمن هـ ا 
للسـائح أو يــوفر البيئـة املناســبة لـ ،ح هــ ا رمبــا  ةفعالــ ةاملبـدأ الغــر  الـ ي وجــد مـن اجلــ  وهـو حتقيــ  يبايـ

سائح وابلتايل حتققت املصلحة لنال الطرفن.ح حناو  من خـال  البحـ  االجابـ  ب لل يشنل عامل ج
 عل  عد  تسايالت منها.

 حتديد مفهو  مبدأ االحتياط واهداف  وطبيعت   .1
 ما ه  اآل ر القانونية الي ترتت  عل  مبدأ االحتياط يف التعاقد  .2
 ياح  كيف سي د  ه ا املبدأ اجملا  التطبيق  سيما يف اجلان  الس .3

 هداف البحث:
مـــد  الدراســـة اىل الوقـــو  علـــ  جانـــ  عملـــ  ونظـــري وهـــو الوقـــو  علـــ  حقيقـــة مبـــدأ االحتيـــاط 

مناسـ  لنـل القطاعـات ا  انــ  لـ  جمـا  تطبيقـ   ــدد   ومـدى انسـجام  مـ  الواقــ  العملـ  اليـو  وهـل انــ
ومعــن ح اعتبــار دراســتنا قانونيــ  مــاهو الوضــ  القــانوين لــ  مــن حيــ  النصــوص القانونيــة او االراء الفقهيــ  

  املتعلقة ابملوضوع  ل البح 
 منهج البحث:

حـ  لبيـان الوصـف عل  املنه  التحليل  والوصف  املقارن حي  سـنعمد يف الب ةستعتمد ه جل الدراس
ح حناو  ان نقارن  اونرجع  اىل القواعد العام  الي بقدر تطوي    للمبدأ  ل من حي  او  الظهور والنشا

 ه جل القواعد.
 خطة البحث:

 من خال  استقرائنا للمصادر عمد  اىل تقسيم البح  اىل مبح ن خصصنا االو  منها لبيان مفهو 
اقد وقسمناجل اىل مطلبن كل منها خص  لبيـان مـايتعل  ابملفهـو  وال ـاين مبدأ االحتياط يف التعالسياحة و 

ملبدأ االحتياط يف التعاقد اذا انتهيا من املبح ن  ةالقانوني ةمايتعل  ابلشروط.اما املبح  ال اين لبيان الطبيع
 تبن النتائ  والتوصيات للبح . ةوضعنا خا 

 ط في التعاقدالمبحث األول: مفهوم السياحة ومبدأ االحتيا

 املطلب االول: مفهوم السياحة 
السياحة ه  نشاط يقو  ب  فرد أو جمموعة أفراد حيدو عن  انتقا  من منان إىل آخر أو من بلد إىل 
أخر بغر  أداء مهمـة معينـ  أو زار  منـان معـّن أو عـّد  أمـاكن، أو بغـر  الرتفيـ  وينـت  عنـ  االطـالع 

معلومـــات ومشـــاهدات جديـــد  وااللتقـــاء بشـــعوب وجنســـيات  علـــ  حضـــارات وثقافـــات أخـــرى وإضـــافة
متعـــدد  يـــؤثر أتثـــرياً مباشـــراً يف الـــدخل القـــوم  للـــدو  الســـياحية، ورلـــ  فـــرص عمـــل عديـــد  وصـــناعات 
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واســت مارات متعــدد  خلدمــة النشــاط ويرتقــ  مبســتوى أداء الشــعوب وثقــافتهم وينشــر اتررهــم وحضــارامم 
ياً صناعة هامة وواعد  تقو  عل  أسس من العلم وال قافة، كما هو قائم وعادامم وتقاليدهم، ويشّنل حال
 اليو  يف العديد من الدو  العرية.

 : الرعريفالفرع اال  
وللسياحة تعاريف عديد ، منها: "ه  جمموعة العالقات واخلدمات املرتبطة بعملية تغيري املنان تغيريا 

، ويعد ه ا التعريف من التعاريف احلدي ة للسياحة حي  و1ملحرفية"وقتيا وتلقائيا وليس ألسباب جتارية أو 
حيدد العالقات واخلدمات املادية الـي ينتفـ   ـا السـائح مقابـل دفـ  أجـر مـادي، وعالقـات أخـرى معنويـة 

 إنسانية تنت  من تعامل السائح م  شعوب الدو  الي ي ورها ثقافيا وسلوكيا واجتماعيا.
لقرن العشرين يف العام العري والعام بشنل الفـت للنظـر، واصـبحت الـدو  وقد تطورت السياحة يف ا

تتنـــافس لنســــ  الســــياث مــــن خــــال  تطــــوير املرافــــ  الســــياحية بنــــل االصــــنا  الدينيــــة واالثريــــة واملنــــاظر 
الطبيعية، وهناك عـد  عوامـل طـورت السـياحة يف القـرن العشـرين، منهـا: التطـور النبـري والتغـري املسـتمر يف 

املرئيـةو  -املسموعة -اريةو، و تقد  وسائل اإلعال  وتنوعهاملاملقروء  -برية -ل النقل امل تلفةملجويةوسائ
م  سهولة وسرعة نقل األخبار امل تلفة وقت حدوثها عرب قارات العام ودول ، وما يرتت  علـ  ذلـك مـن 

و شــاهدوجل، التحسـن املطــرد يف زاد  رغبـة األفـراد يف الســفر وزاد  بـالد جديــد  والتعـّر  علـ  مــا مسعـوجل أ
النــواح  االقتصــادية مــ  ارتفــاع مســتوات املعيشــة وزاد  متوســط دخــل الفــرد يف ك ــري مــن دو  العــام، ممــا 
ـــاك فائضـــا ينفـــ  يف جـــ ء منـــ  يف الســـياحة، ابإلضـــافة إىل ارتفـــاع املســـتوى االجتمـــاع  وال قـــايف  جعـــل هن

اجل إىل السياحة واالهتما   ـا، كـ لك قيـا  العديـد مـن والعلم  لن ري من الدو  وال ي انعنس عل  االجت
الدو  بتشجي  السياحة وحرصها عل  تنميتها وختطيطها وإجياد احللو  املناسبة ملشنالما، خاصة الـدو  

 .و7ملالي ال  لك موارد طبيعية، من اجل حتسن الدخل القوم 
 : ا واع السياحةالفرع الثاين

 :و6مله  متعدد  حس  نوع املنان ال ي يقصدجل السائح، وه اما انواع السياحة العربية ف
الســــياحة الدينيــــة وهــــ  زار  املســــاجد واألضــــرحة أو أمــــاكن العبــــاد  اذ ان العــــام العــــري يضــــم اكــــرب  .1

االماكن املقدسة واتها يف العـام، وال توجـد بقعـة عربيـة اال وضـمت امـاكن مقدسـة كـاجلوام  االثريـة 
ســـة، م ـــل منـــة واملدينـــة واالضـــرحة املقدســـة يف ج يـــر  العـــرب، واملســـجد واالمـــاكن واالضـــرحة املقد

االقصــ  وقبــة الصــ ر  وكنيســة القيامــة يف فلســطن، واالضــرحة املقدســة يف العــراع، وســورا ومصــر، 
دولة عربيـة مـن امـاكن اسـالمية مقدسـة، و ـ ا النـوع مـن السـياحة يقـوي  وتونس واملغرب، اذ ال ختلف 

 اجلان  الروح . الوازع الدي  وينعش

                                                        
 www.bayt.com،.عل  االنرتنيت عل  موق   ،اتثريهـا و عـالقـتـهـا ابجملتم   اتيتهــــــا  مفهـو  السيـاحـ  مــــــــاهـو -1
  www.almadasupplements.com.،عل  االنرتنيت عل  موق  ،مقومات السياحة والتنافس الدويل ،صادع جراد  مد -7
 الساب  نفس . املصدر -6

http://www.almadasupplements.com/
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الســياحة االثريــة، وهــ  زار  االمــاكن االثريــة والتارريــة، اضــافة اىل االمــاكن الدينيــة املقدســة يف العــام  .2
العري فهو يضم اهم االماكن ال رية احلضـارية والتارريـة واقـدمها يف العـام، وتعـد حضـار  اببـل واشـور 

االمــاكن التارريــة يف العــام، وتعــد هــ جل احلضــار  وســومر يف العــراع والفراعنــة يف مصــر مــن اهــم واقــد  
االغا يف العـام وهـ  الـي علمـت البشـرية احلضـار  االوىل، و ـ ا فهـ  تعـد قبلـة السـياث يف العـام، اذ 

 تصل االهرامات سنوا مالين السياث من احناء العام كافة.
وامليــاجل املعدنيــة واملصــحات العالجيــة الســياحة العالجيــة: قيــا  الفــرد بــ ار  املنتجعــات الصــحية مــ اًل  .3

وغريها الن ري، إذ ينون اهلد  من ه جل السـياحة عـالج اجلسـد مـن األمـرا  يف مراكـ  مـ اًل  تلـك  
 كفاءات عالية، م  ترفي  النفس، م ل يبا  العليل يف العراع، والبحر امليت يف االردن وغريجل.

الي صاحبت اجملـاالت االقتصـادية والسياسـية  سياحة املؤ رات: ازدهرت ه جل السياحة م  التطورات .4
وال قافيـــة، فســـياحة املـــؤ رات تنـــون بعمـــل مـــؤ رات متنوعـــة يف اتلـــف البلـــدان ويتوجـــ  إليهـــا األفـــراد 
حلضــورها مــ  الرتفيــ ، ايــ  تنــون جمهــ    مــاكن ل قامــة وقاعــات حلضــور املــؤ رات ووســائل اتصــا  

 وخدمات ك ري  غريها.
: وهــــ  تشــــمل تــــوفر مجيــــ  املســــتل مات هلــــ جل الســــياحة ســــواء أكانــــت داخليــــة أ  الســــياحة الراضــــية .5

خارجيـــة، فيســـافر إليهــــا الســـواث لقضــــاء أوقـــات ممتعــــة، وتشـــمل امــــاكن التـــ   علــــ  اجلليـــد وركــــوب 
 االمواج، اذ تعد سواحل العام العري من اهم اماكن ركوب االمواج سياحة االستجما .

راد ابلتوج  إىل األماكن الي تتمي  جبو مريح وفيها املياجل والغاابت اخلالبة السياحة الرتفيهية: يقو  األف .6
 وهد  األفراد من التوج  إليها الرتفي  واالستمتاع فقط اي  ميارس فيها األفراد هواامم.

مــل السـياحة البيئيــة: وهـ  قيــا  األفــراد ابالنتقـا  وزار  احملميــات البيئيـة النباتيــة واحليوانيــة مـن أجــل ع .7
 دراسات حوهلا واالطالع عل  األسرار البيئية.

أصــبحت الســياحة يف العــام والــبالد العربيــة أحــد املــوارد املهمــة يف تنميــة الــدخل الــوط ، خاصــة بعــد 
التحو  حنو موارد بديلة ودائمة عن ال رو  البرتوليـة الناضـبة، هلـ ا تتجـ  معظـم البلـدان العربيـة إىل االهتمـا  

السـبل النفيلـة لتنشــيط  وتسـري  منــوجل، اال ان اإلرهـاب وأشـنال  املتعــدد  وأهدافـ  غــري   ـ ا القطـاع واــ 
واضــحة املعــام كــان هلــا أتثـــريا ســلباً علــ  كــل القطاعــات يف اجملتمـــ  ومنــ  ابلتاكيــد هــو قطــاع الســـياحة، ال

، سـواء كـان بصـور  خصوصاً يف عاملنا العري ابتداء، ألن مسرث اإلرهاب مت بنايجل يف ه جل البقعة من العـام
متعمد  من بعا الالعبن األساسين، أو من خال  رّدات الفعل الي تظهر وكاهنـا منظمـات مبنيـة علـ  
ــــدو  العربيــــة علــــ  الســــياحة، هــــو حجــــر ال اويــــة يف  أحــــداو  ــــدد  املعــــام، ونظــــراً ألن اعتمــــاد أك ــــر ال

االقتصـادية ويظهـر وبصـور  فوريـة عنــدما  اقتصـاداما، لـ ا فـإن أتثـري اإلرهـاب السـلي يطـا  مجيـ  النـواح 
حيدو أي عمل إرهاي، واملتاثر الرئيس  هو صناعة الفنادع والضيافة والنقل وصناعة األطعمة، وينعنس 
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ابلتــايل ســلباً علــ  مجيــ  القطاعــات إذا تضــررت هــ جل القطاعــات، حيــ  أن حجــم االســت مارات يف هــ جل 
 .و5ملية دولة تعتمد يف دخلها القوم  عل  ه جل الصناعة القطاعات يشنل نسبة كبري  من حجم اقتصاد أ

 املطلب الثاني: مفهوم مبدأ االحتياط يف التعاقد
عـــن التعاقــــد  نـــ  أحـــدى اآلليــــات  ملمبـــدا االحتيــــاط يف التعاقـــدو عـــر  رأي يف الفقـــ  خيــــار العـــدو 

القانونية احلدي ة الي أوجدها املشرع لغر  توفري احلماية الالزمة والفعالة للمستهلك يف ه جل مرحلة تنفي  
العقد، أما عل  نطاع التشري  الفرنس  فقد أرتبط وجود ح  العدو  ببداية التشريعات الي كانت مد  

كــانون   4و الصــادر يف 12/88د  االوىل مــن القــانون الفرنســ  رقــم ملإىل يبايــة املســتهلك، فقــد نصــت املــا
عل  أن  مليف كافة العمليات الي يتم فيهـا البيـ  عـرب املسـافات فـإن للمشـرتي خـال   2988ال اين / يناير 

ة سبع  أا  من اتريخ تسليم املبي  احل  يف إعادت  إىل ملالبائ  الستبدال  آبخر أو ردجل واسـرتداد ال مـانون أيـ
نفقات من جانب  سوى مصاريف الردو، يتضح من خال  الن  أن خيار املستهلك ابلعدو  عن التعاقد 
ينطب  علـ  عقـود البيـ  الـي تـتم يف إطـار مـا يسـم  ابلبيـوع عـرب املسـافات، والـي ال يـتمنن فيهـا املتعاقـد 

هــا املسـتهلك علــ  خدمــة أو رييـة املبيــ  وهــو مـا يصــح قولــ  يف عقـد االســتهالك االلنــرتوين الـي يتعاقــد في
سلعة دون أمنانية املناقشة ودون رييتها، م ال اخلدمة يتم التعاقد عليها مسبقاً ح يتبن للمستهلك الحقاً 
عــد  اســتفادت  منهــا نتيجــة تقــدميها الســ ء فريغــ  يف العــدو  عــن العقــد، لــ ا تظهــر احلاجــة إىل توظيــف 

 .و4ملوين ه ا االجتاجل يف نطاع عقد االستهالك االلنرت 
أما ابلنسبة ملوقف الفق  والتشري  املصري، فقد عرف  رأي يف الفق  مل ن  قدر  املتعاقد بعد إبـرا  العقـد 
عل  املفاضلة او االختيار بن إمضائ  أو الرجوع فيـ و، أمـا قـانون يبايـة املسـتهلك املصـري فلـم يقـرر م ـل 

  السـلعة أو إعادمـا مـ  اسـرتجاع مثنهـا إذا ه ا اخليار للمستهلك بل ن  عل  ح  املسـتهلك يف اسـتبدا
شا ا عي  او كانت غري مطابقة للمواصفات، وال مي ل ذلـك حقـاً للعـدو  عـن العقـد علـ  النحـو املقـرر 
يف القانون الفرنس  وٕامنا ما قررجل املشرع املصري هو تطبي  للقواعد العامة يف إخال  البائ  بضمان عيـوب 

يعات العربيـة احلدي ـة واخلاصـة امايـة املسـتهلك فقـد تعـر  املشـرع اللبنـاين يف املبي  أما عل  صعيد التشـر 
الفصــل العاشــر مــن قانونــ  اخلــاص امايــة املســتهلك إىل العقــود الــي يربمهــا املســتهلك عــن بعــد ويف  ــل 

و مـن القـانون علـ  أنـ ملجيوز للمسـتهلك 55إقامت  وقرر فيها للمستهلك خيار العدو  فقد نصت املاد  مل
ال ي يتعاقد وف  أحنا  ه ا الفصل العدو  عن قرارجل بشراء السلعة او استئجارها واالستفاد  من اخلدمة 

  .و3مل
قانونيـة أعطاهـا املشـرع   أما ابلنسبة ملوقف الفق  والتشري  يف العراع فقد عرف  رأي يف الفقـ   نـ  ملميـ  

و قبـل إبرامـ و دون أن ترتتـ  علـ  ذلـك للمستهلك يف الرجوع عن التعاقد بعد أن ابر  العقد صـحيحاً ملأ

                                                        
  www.skynewsarabia.com.وق ،تقرير عل  االنرتنيت عل  م ،السياحة مصدر مهم للعملة الصعبة لرتكيا إيرادات -5
 ،ملاالســنندرية، منشــا  املعــار و و،احلمايــة العقديــة للمســتهلك ملدراســة مقارنـة بــن الشــريعة والقــانون، مــد عبــد الباق  عمـر -4
 .343ص  ،1116
 .348ص  ،املصدر الساب  نفس -3
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وال س من اإلشار  هنا اىل ان املشرع العراقـ  قـد اسـت د  مـن القـانون مصـطلح الرجـوع يف . و8ملمسؤولية 
حيــ  نصــت هــ جل املــادجل، ملاذا اتفــ  املتعاقــدان علــ  ان العربــون  411عقــد اهلبــة هــ ا ماشــار لــ  يف املــادجل 

حــ  العــدو و وان كــان مينــن ان نعتــرب هــ ا تطبيقــا بســيطا مــن  جــ اء للعــدو  عــن العقــد كــان لنــل منهمــا
تطبيقات مبدأ االحتياط اس  دراستنا جند ان االحتياط اوس  من الرجوع فهو ميتد اىل ك ري مـن العقـود 
بل ويتعدى عقود االستهالك.ك لك املشرع اصطلح اتر  اخرى عل  املبـدأ  ـل الدراسـة العـدو  يف نـ  

 .و9ملاىل العربون ومدى امنان الرجوع في يف اشارجل  91املادجل 
تهلك علــ  الــرغم مــن أّن  يتضــح مــن خــال  التعريــف أنــ  أشــار إىل كونــ  ميــ   أعطاهــا املشــرع للمســ

املشـــرع العراقـــ  يف قـــانون يبايـــة املســـتهلك قـــد خـــال مـــن نـــ  خـــاص  ـــ ا اخلصـــوص، فلـــم رـــط اخلطـــو  
التشــريعية ذامــا الـــي ســار عليهــا املشـــرع الفرنســ  يف تقريــرجل خليـــار املســتهلك يف الرجــوع عـــن العقــد ولعـــل 

لقواعـــد العامـــة يف القـــانون املـــدين،ويف الســـب  يف ذلـــك يرجـــ  إىل أّن مشـــرعنا ال يـــ ا  يقـــف عنـــد حـــدود ا
مقدمتها العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقض  او العدو  عن  أو ح  تعديل  مبحا إراد  احد عاقدي ، 
ل ا فلم يظهر يف القانونن املصـري والعراقـ  هـ ا اخليـار بشـنل واضـح، وقـد ينـون السـب  وراء ذلـك هـو 

فق  اإلسالم  وه  خيار الشرط والريية و التعيـن وخيـار العي ،كمـا ال العتمادتا اخليارات الي اقرها ال
يـــ ا  املشـــرع يف مصـــر والعـــراع يؤكـــد حقيقـــة انـــ  يقـــ  علـــ  عـــات  كـــل متعاقـــد الســـهر علـــ  يبايـــة حقوقـــ  
ومصــاحل  اخلاصــة ولــيس لديــ  احلــ   ن يــدع   نــ  خــدع بوســيل  أو أخــرى خــارج إطــار النظريــة التقليديــة 

بن املسـتهلك واحملـرت  عالقـة  العقديةب الرضا م  توافرت شروطها وابلنتيجة تنون العالقة املتعلقة بعيو 
 غري متوازنة.

ملمهلــة التفنــريو يف جمــا  العقــود االســتهالكية للداللــة  كمــا يســمي  الــبعا  يســتعمل الرجــوع يف العقــد
  يف وقت ساب  واملالحـظ عل  رخصة مينحها القانون ألحد طريف العقد بنقا وإلغاء االتفاع ال ي أبرم

و املتعلـ  امايـة 72أن املشرع املغري عل  غرار نظريجل الفرنس  م يعر  احل  يف الرتاجـ  يف القـانون رقـم مل
املستهلك وال ي اكتف  ابلتنصي  عليـ  يف الديباجـة كحـ  أساسـ  مـن حقـوع املسـتهلك الـي يرمـ  إىل 

 .و21ملة من القانون السالف ذكرجل يبايتها وتع ي ها كما نظم أحنام  يف مواد اتلف
وقد اهتم الفق  الفرنس  بتعريف ه جل املننة اخلاصة الي تـرخ  للمتعاقـد أن يعـرب عـن إراد  بديلـة أو 
مغاير  إلراد  سابقة قصد االنسحاب من العقد قد ذه  بعا الفق  الفرنس  إىل أن  مب ابـة اإلعـال  عـن 

وع عــن إرادتــ  وســحبها واعتبارهــا كــان م تنــن وذلــك  ــد  إراد  مضــاد  يعتــ   مــن خاللــ  املتعاقــد الرجــ
 جتريدها من أي أثر كان ل  يف املاض  أو سينون هلا يف املستقبل.

                                                        
 ســـليمان بـــراك دايـــح اجلميلـــ ، الرجـــوع التشـــريع  عـــن التعاقـــد يف عقـــود االســـتهالك، اـــ  منشـــور يف جملـــة احلقـــوع، جامعـــة -8

 .248، ص 1115 ،6و، العدد 8ملالنهرين، اجمللد 
 .الناف  واملعد  2952لسنة  61القانون املدين العراق  رقم  يراج  -9

 .381ص  ،مصدر سب  ذكرجل ،الباق  عمر  مد عبد -21
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كما عرف  اجتاجل آخـر مـن الفقـ   نـ  "سـلطة أحـد املتعاقـدين ابالنفـراد بـنقا العقـد والتحلـل منـ  دون 
إبراد  املسـتهلك املنفـرد  دون احلاجـة إىل  وتـتم ممارسـة حـ  الرجـوع توقف ذلك عل  إراد  الطر  اآلخر،

اللجوء إىل القضاء أو احلصو  عل  موافقة الطر  اآلخر وهو ما رالف بشنل صريح مبـدأ القـو  املل مـة 
للعقود ال ي ال يسمح للمتعاقد ابلتحلل من العقد إبراد  منفرد . مما استدع  حتديدجل يف مد  زمنيـة جتيـ  

مــن  74غــري هــ جل املــد  يف الفصــل قــد أو العــدو  عنــ  وقــد حــدد املشــرع املللمســتهلك خالهلــا إمضــاء الع
و "للمستهلك أجل: سـبعة أا  كاملـة ملمارسـة حقـ  يف الرتاجـ ، ثالثـن يومـا ملمارسـة 72.18قانون رقم مل

ـــاي للمعلومـــات املنصـــوص عليهـــا يف  ـــة مـــا م يـــف املـــورد ابلت اماتـــ  ابلتاكيـــد النت حقـــ  يف الرتاجـــ  يف حال
-212و"كما أن املشرع الفرنس  حدد مد  الرجوع يف العقد يف سبعة أا  يف املاد  مل71و 19دتن ملاملا
ابتداء من اتريخ تسلم  74و من قانون االستهالك، ويبدأ سران ه ا األجل، للفقر  األخري  من املاد  24

 .و22ملالسلعة أو قبو  العر  فيما يتعل  بتقدغ اخلدمات 
ســية مــن تقريــر خيــار املســتهلك ابلرجــوع يف العقــود املربمــة عــن بعــد هــو يبايــة الشــك أن الغايــة األسا

رضائ  احلقيق  وضمان إراد  واعية ومستنري ، ويتحق  ذلك بواسطة إعطاء فرصة للرتوي والتامل يف العقد 
 ال ي قد ينون أبرم  متسرعا بدون فنر  واعية وكافية عن املبي .

والتعقيــد الــ ي شــهدجل اســت دا  الوســائل التننولوجيــة يف إبــرا  ويف ظــل تطــور طــرع االتصــا  احلدي ــة 
العقود وبشنل جيعل من الصع  عل  املستهلك العادي ل ملا  بنل جوان  العملية التعاقدية الي يقـد  
عليها، أصبح ل اما توفري وسائل أك ر فعالية حلماية املستهلك، فاحلاجة إىل ه جل احلماية تفاقمت يف ضوء 

نن املستهلك من تنوين رضاء حر ومستنري ابلنسبة للعقد ال ي يربم  وهل ا يعد خيار الرجوع الرغبة بتم
من النظا  العا  ال جيوز االتفاع عل  خالف  وابلتايل ال حي  للمستهلك التناز  مسـبقا عنـ  وال جيـوز  ي 

ســتهلك مــن اآل ر شــنل مــن األشــنا  تقييــدجل. لــ لك مينــن القــو   ن تقريــر هــ ا اخليــار جــاء حلمايــة امل
الســلبية لتطــور وســائل التســوي . ففــ  بيــوع املســافة علــ  األغلــ  يتعاقــد املســتهلك يف هــ جل العقــود علــ  
بضــاعة م يراهــا أو أنــ  رآهــا كصــور  موجــود  علــ  شاشــة احلاســوب أو التلفــاز، ممــا قــد ال ميننــ  مــن أخــ  

 اولتــــ  للتحلــــل مــــن العقــــد قــــد ال يســــتطي  الفنــــر  املناســــبة والوافيــــة عــــن الســــلعة الــــي يريــــد شــــراءها ويف 
املستهلك االستناد يف ذلك إىل القواعد العامـة املنظمـة للتعبـري عـن الرضـا إذا م ينـن قـد تعـر  إىل إكـراجل 
أو غلط أو تدليس أو غب فاحش عنـد إبـرا  العقـد وأصـدر قـرارجل علـ  الصـور  الـي رآهـا والـي قـد ال تعـرب 

فرصـــة الرتاجـــ  والعـــدو  عـــن العقـــد الـــ ي أبرمـــ  يف هـــ جل الظـــرو  خيـــار عـــن احلقيقـــة ممـــا يفوجـــ  إعطـــاء 
 .و21ملاملستهلك ابلرجوع يف البيوع املن لية وبيوع املسافة 

                                                        
 .348ص  ،املصدر الساب  نفس -22
عــالء خصــاونة، خيــار املســتهلك يف البيــوع املن ليــة وبيــوع املســافة، مقــا  منشــور يف جملــة يبايــة املســتهلك،  ،أميــن مســاعد  -21

 .31، ص1126منشورات جملة القضاء املدين، مطبعة املعار  اجلديد ، الرابط، الطبعة األوىل، 
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمبدأ االحتياط في التعاقد

اد  املســتهلك بوصــف  تصــرفاً قانونيــاً يقــ  إبر  ملمبــدا االحتيــاط يف التعاقــدو إذا كــان العــدو  عــن التعاقــد
املنفـــرد  ويعـــرب عـــن قدرتـــ  علـــ  نقـــا العقـــد فهـــل يعـــد هـــ ا اخليـــار حقـــاً  وٕاذا عفـــد  حـــ  فهـــل يعتـــرب حقـــاً 

 لقانونية ل  اش صياً أ  حقا عينياً وٕاذا تع ر وصف  ح  فما ه  الطبيعة 
 العقد عن العدول ياراملطلب االول: األساس القانوني لخ

خليــار العــدو ، فقــد ذهــ  رأي يف الفقــ  إىل القــو   ّن القانونيــة اختلــف الفقــ  بصــدد بيــان الطبيعــة 
عــدو  مــن تقــرر لــ  احلــ  يف تعاقــدجل وأّن كــان يــتم ابإلراد  املنفــرد  إال أنــ  ال يعــّد حقــاً مبعنــاجل الــدقي ، ألن 

 احل  يف أطار املعامالت املدنية أما أْن ينون حقاً ش صياً أو عينياً.
ياً والــ ي يتم ــل يف عالقــة االقتضــاء بــن الــدائن واملــدين، فالــدائن ال فهــ ا اخليــار ال يعــد حقــاً ش صــ

يستطي  احلصو  عل  حق  إال بواسطة تدخل املـدين، كمـا ال يعـد حقـاً عينيـاً رـو  لصـاحب  سـلطة علـ  
ش ء ألّن العالقة يف احل  العي  ه  عالقة تسلط لصاح  احل  عل  الش ء  ل احل ، فالعالقة مباشرجل 

ينمــــا أّن احلــــا  يف إطــــار العــــدو  عــــرب االنرتنــــت اتلــــف فــــال منــــان هلــــ جل العالقــــة، حيــــ  أّن وواضــــحة ب
املستهلك إبرادت  املنفـرد  يـتمنن مـن إهنـاء العقـد دون أْن حيتـاج ذلـك إىل أي تـدخل مـن جانـ  احملـرت  

العقـد الــ ي املتعاقـد معـ ، ألن خيـار املسـتهلك هــ ا ال رولـ  السـلطة علـ  شـ ء بــل مينحـ  أمنانيـة إبـرا  
برم  ه ا من جهة، ومن جهة أخرى إذا م ينن خيار املسـتهلك حقـاً فهـو لـيس رخصـة ولـيس ان اسب  و 

ارية أيضا، مادامت احلرية ال تقتصر عل  ش   أو أش اص معينـن بـل ت بـت جلميـ  النـاس علـ  حـد 
سـتفيد مـن خيـار العـدو  سواء كحرية العمل وحرية التعاقد وحرية التنقل يف حـن حـدد القـانون الطـر  امل

وهـــو املســـتهلك ومـــن يســـتعمل يف مواجهـــة وهـــو احملـــرت ، كمـــا قيـــد اســـتعما  اخليـــار مبـــد  معينـــة تنقضـــ  
 .و27ملإمنانية استعمال  مبض  ه جل املد  

ل ا فإّن خيار املستهلك يف العدو  ليس ارية وليس ا  ش ص  أو عي ، ولنن  حيتل من لة وسط  
واحلريــة. فهــو أعلــ  مرتبــة مــن هــ جل األخــري  ولننــ  ال يصــل إىل حــد االقتضــاء أو بــن احلــ  مبعنــاجل الــدقي  

التســلط، بــل يعــد مننــة قانونيــة والــي يعــد خيــار العــدو  مــن أهــم تطبيقامــا، وحــ  إرادي  ــا رتلــف 
مضــمون  عــن مضــمون احلقــوع العاديــة ملــا تتميــ  بــ  هــ جل املننــة بقــدر  صــاحبها علــ  إحــداو أثــر قــانوين 

جوهرهـا سـلطة الــتحنم يف  ةدتـ  املنفـرد  ودون توقــف ذلـك علـ  أراد  شــ   آخـر فهـ  مننــخـاص إبرا
مصري العقد ال ي تقرر ه ا اخليار بشان  ويؤكد ذلك أّن خيار العدو  ال يقابل  واج  أو الت ا  عل  من 

                                                        
املطبعــة الوطنيــةو،  ،مــراكشالعــدد ال الــ ، ملك، جملــة املنتدى،عبــاس، ال ــراء عــن طريــ  التلف يــون أيــة يبايــة للمســتهل بوعبيــد -27
 .228، ص: 1111
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للصـواب  خـري مـن الفقـ  كونـ  األقـربيستعمل ه ا احل  يف مواجهت ، لـ ا نـرجح مـا ذهـ  إليـ  االجتـاجل اال
 .و26مل

جيد احل  يف العدو  ملصدرجل أما يف أتفاع املتعاقدين أو يف نصوص القانون، ل ا مي  الفق  بـن نـوعن 
التفـاق  والعـدو  التشـريع ، فبالنسـبة امن ح  العدو  ولنل منهما أساس رتلف عن اآلخر تا العدو  

للعقد ل ا فبإمنان املتعاقدين االفة ه جل القاعد  لألو  ومبا أّن العدو  يعّد است ناًء من مبدأ القو  املل مة 
ابالتفاع عل  إعطاء خيـار العـدو  عـن العقـد لنليهمـا أو ألحـدتا إبرادتـ  املنفـرد  دون أْن يتوقـف ذلـك 
عل  إراد  الطر  اآلخر ويف ه جل احلالة يصبح العقد غري الز  وقاباًل للرجوع عن  وهنا يطل  علي  ملخيـار 

أو كما يطل  علي  القانون املدين العراق  ملالبي  بشرط اخليارو ويعّد اتفاع املتعاقدين هنا التفاق و االعدو  
هــو أســاس اخليــار بنــاًء علــ  مبــدأ ســلطان اإلراد  ومبــدأ العقــد شــريعة املتعاقــدين وبشــرط أْن ينــون اخليــار 

د ابات وهنائيـا ال رجـوع فيـ  مقيداً بفرت  زمنية  دد  يتم خالهلا إعما  خيار العـدو  ويصـبح ابنتهائهـا العقـ
 .و25مل

امــا فيمـــا يتعلـــ  ابلعــدو  التشـــريع  املرتتـــ  عـــن نــ  خـــاص يف القـــانون فقــد اختلـــف الفقـــ  يف بيـــان 
أساس  القانوين إىل عد  آراء، فقد ذه  جان  من الفق  إىل القو  بفنر  التنـوين املتـدرج للعقـد، علـ  

واحد ، ه  حلظة ارتباط اإلجياب م  القبو ، وٕامنا البد  أساس أّن عقود االستهالك ال ترب  يف حلظة زمنية
من مرور مد  زمنية قبل أْن يرج  املستهلك عن عقدجل، فإذا م يشا أتكيد رضائ  ال ي أصدرجل، وعمد إىل 
سـح  هـ ا الرضـا خـال  مــد  الـرتوي فانـ  حيـو  بـ لك دون إبــرا  العقـد،ومن ح فانـ  ينسـح  مـن عقــد 

  ، أاً كان العقد ال ي ينطوي عل  خيار العدو  التشريع  ال يرب  بصفة هنائية غري ات ، وليس منعقد مل
وهو ما ي ا  يف طور التنوين، وأّن املهلة القانونية الي منحها املشـرع للمسـتهلك مـا هـ  إال فـرت  للتفنـري 

لتفنــري، ومــن ح والــرتوي وال يوجــد العقــد ابلفعــل إالّ بعــد انتهــاء املــد  الــي قــد تتــيح للمســتهلك الوقــت ل
ينون رضـاجل قـد نضـ  واكتمـل، ووفقـاً هلـ ا الـرأي فـإن رضـا املسـتهلك يتنـون مـن مـرحلتن ويـربرون رأيهـم 

 ه ا  ن  ال يتناقا م  مبدأ القو  املل مة للعقد مادا  العدو  حيدو يف وقت م ينن في  العقد.
فاع املســتهلك يف قبــو  اإلجيــاب قــد ابــر  بعــد، كمــا أّن املشــرع ينــون متشــنناً يف الرضــا األو  النــد

 املعرو  علي  دون أْن مينح الفرصة الالزمة لدراسة مدى مالئمة املبي  حلاجت .
ويبدو أّن فنر  التنوين املتدرج للعقد قد تقـد  تفسـرياً منطقيـاً ملهلـة الـرتوي هـ جل الـي ال ينعقـد العقـد 

هـ جل املــد  والغايـة الــي قـررت مــن اجلهــا، قبـل مضــيها وأْن أصـدر املســتهلك رضـاءجل فهــ  تتفـ  مــ  طبيعــة 
 ومينن اعتمادها أساساً للعدو  يف ه جل احلالة.

                                                        
 ،2931النويت، جامعة ،1ط ،مقارنة دراسة النويي للقانون وفقاً  القانونية،احل  العلو  لدراسة املدخل حجازي، احل  عبد -26

 .211ص
 ،ترمجـة مصـطف   مـد اجلمـا  ،-املتعاقـدين تـروي علـ  احلفـاظ تسـتهد  الـي العـا  ابلنظـا  املتعلقـة النصـوص ،فريـ  ديدييـ  -25

 .112ص ،1112 ،منشورات احلليو ،ملبريوت ،2ط ،السع  اىل التعاقد يف اال قانون املقارن
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يف حن ذه  رأي آخر مـن الفقـ  إىل القـو  أّن العـدو  املمنـوث للمسـتهلك مـن قبـل املشـرع ال يـؤثر 
املســـتهلك يف العالقــة التعاقديـــة شـــيئاً وأْن العقــد ينتمـــل وجـــودجل مبجــرد تـــوافر شـــروط  وأركانــ .وهنا ينـــون 

صــاح  اخليــار يف العــدو  عــن عقــد قــد ابرمــ  فعــاًل و أصــبح اتمــاً و فــ اً ولنــن يســتطي  إبرادتــ  املنفــرد  
العدو  عن ه ا العقد خال  املهلة احملدد  قانو ً. حي  أّن العقد ال ي يربم  املستهلك ويقرر في  املشرع 

امللنية إىل املستهلك، وكل ما يف األمر أّن املشرع القانوين  اماً وتنتقل ب   جلل  خيار العدو  ينتمل وجود
شـاءها املشـرع وهــ   ةاخليـار يف نقـا العقـد والعــدو  عنـ  إبرادتـ  املنفـرد  حلنمــ ةمنحـ  وخـال  مـد  معينــ

يبايــة املســتهلك مــن تســرع  يف التعاقــد، ومــن هنــا كــان تــدخل املشــرع ملنحــ  هــ جل امليــ   خشــية أْن تســل  
ع يف القوانن الـي قـررت هـ جل املننـة حيظـر االتفـاع علـ  النـ و  عنهـا مسـبقاً أو مبوج  االتفاع فإن املشر 

 .و24ملتقييدها بغري ما قيدها ب  املشرع نفس  
لــ ا فــااً كانــت اآلراء الــي طرحــت يف بيــان األســاس القــانوين للعــدو  عــن التعاقــد م يســلم مــن النقــد، 

ين الصريح يف القوانن الي نصت عليـ  والـ ي مـنح واألساس ال ي نراجل للعدو  التشريع  هو الن  القانو 
املستهلك ه ا اخليار السيما يف العقود الي تتم عن بعد ومنهـا عقـود التجـار  االلنرتونيـة فهـ ا اخليـار هـو 
أدا  تشريعية تلع  دوراً أساسيا يف يباية هؤالء ال ين يتعاقدون يف الغال  دون  هل وترٍو ودون إمنانيـة 

شــة شــروط تعاقــدامم ورضــعون لتــاثري اإلعــالن ومــا حيملــ  بــن طياتــ  مــن ضــغط وحــ  علــ  حقيقيــة ملناق
 التعاقد.

حيــ  أن القــو  املل مــة للعقــد ت بــت للعقــود الصــحيحة النافــ  ، مــا م يقــرر املشــرع أو االتفــاع خــال  
أعطــــ   ذلـــك، ويف عقــــود االســـتهالك قضــــ  املشــــرع خبـــال  املبــــدأ الـــ ي ي بــــت القــــو  املل مـــة للعقــــد  نْ 

للمســتهلك مننــة الرجــوع اســت ناًء مــن املبــدأ العــا ، وخروجــاً عليــ  اقتضــت  يبايــة املتعاقــد الضــعيف عمومــاً 
للمتعاقــد الضــعيف إذ  ةواملســتهلك يف عقــود االســتهالك علــ  وجــ  اخلصــوص وهــ ا مي ــل بــال شــك ضــمان

 .و23مللك يستطي  الرتاج  عما تعهد ب  خال  املهلة احملدد  قانو ً أو اتفاقاً ل 
آهـــا املشـــرع جـــدير  ابخلـــروج ألّن املســـتهلك يف مركـــ  تعاقـــدي ضـــعيف مـــن الناحيـــة ر هـــ جل االعتبـــارات 

الفعلية مـ  املتعاقـد اآلخـر كمـا ولـيس يف النظريـة العامـة مـا رـو  هلـ ا املسـتهلك يف يبايـة مصـاحل ، لـ ا م 
للمســتهلك، لــ ا فــإْن أســاس العــدو  جيــد املشــرع بـفـداً مــن اخلــروج علــ  القواعــد العامــة بغيــة تقريــر يبايــة 

التشــريع  عــن التعاقــد هــو كونــ  اســت ناًء مــن مبــدأ القــو  املل مــة للعقــد، بــل وحــ  يف غيــاب نــ  تشــريع  
صــريح  ــ ا الصــدد، ملاســتوج  املشــرع علــ  املتعاقــد أْن ينفــ  العقــد ابلطريقــة الــي يقتضــيها حســن النيــةو 

 .و28مل

                                                        
 .218-213، ص: 1122، 4النرغ عباد: يباية املستهلك يف عقد التجار  اإللنرتونية، جملة الدفاع، العدد  عبد -24
جامعة ،ملالقاهر ،املصـري املـدين ابلقـانون مقارنـة دراسـة -اليمـ  املدين القانون يف اخليار أحنا  العلف ،  مد ت عبد ت عبد -23

 .14ص ،2988مشسو،  عن
 مــد، يبايــة املســتهلك يف املعــامالت اإللنرتونيــة، رســالة لنيــل دبلــو  املاســرت يف القــانون واملقاولــة، جامعــة مـــوالي  أفــراط -28

 .216ص ،1121إمساعيل، كلية العلو  القانونية واالقتصادية واالجتماعية، منناس، السنة اجلامعية 
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 )مبدا االحتياط يف التعاقد( قداملطلب الثاني: آثار العدول عن التعا
ســب  وبينــا أّن ممارســة رخصــة العــدو  حقــاً تقــديراً ختضــ  لتقــدير املســتهلك، فــإذا م يــ او  املســتهلك 
خيارجل هـ ا خـال  املهلـة التشـريعية احملـدد  لـ  يلحـ  العقـد الـ ي ابرمـ  املسـتهلك صـفة اللـ و  ويصـبح اباتً 

لك حالــة الشــك الــي كانـت تــدف  ابملتعاقــد اآلخــر إىل الرتقــ  واجـ  التنفيــ  مــن قبــل الطــرفن وتنتهـ  بــ 
واالنتظار ملا سـيؤو  إليـ  أمـر التعاقـد،أما يف حالـة إعمـا  املسـتهلك خليـارجل يف العـدو  فهنـا يرتـ  القـانون 

 علي  جمموعة من اآل ر.
خيـار العـدو  يف ضوء ما تقد  سنتناو  يف ه ا املطل  أهم اآل ر الي ترتت  عل  ممارسة املسـتهلك 

 عن العقد ال ي سب  أْن ابرم ، يف ضوء أحنا  التشريعات الي أقرت ه ا اخليار.
 للمسر لك عد   : آاثرالفرع اال  

بـرّد  االلتـ ا  أتهـا املسـتهلك، ختـ  الـي اآل ر مـن مجلـة التعاقـد عن املستهلك رجوع عل  القوانن رتبت
لـ ا  اخلدمـة، عـن التنـاز  او احملـرت  إىل السـلعة ردب  مصـاريف بـدف  الت امـ  إىل إضـافة احملـرت  إىل السـلعة
 :يل  ما خال  من االلت امن ه ين إىل سنتطرع

بـل   ؛ئوانقضا العقد إزالة االنرتنت عرب أبرم  ال ي العقد عن العدو  طري  املستهلك اختيار عل  يرتت 
 التعاقد، فإذا قبل علي  كانت ما إىل احلا  إبعاد  احل  ه ا مارس من يلت   كما أصال، ينن م كان واعتبارجل
 مد  احملرت  خال  إىل السلعة إبعاد  املستهلك يلت   وهنا عليها. تسلم  الي ابحلالة إبعادت  الت   شيئاً  تسلم
 قد ح  العدو ، و ملمارسة املعينة املد  وخال   ا تسلمها الي اهليئة ويف ه  كما جديد  يعيدها وأنْ  معينة
أّن  بـ  وجـاء فرنسـا، يف التجاريـة املراكـ  أحـد وضـعها الـي النمـوذج  العقـد بنـود أحـد ذلـك علـ  أكـد

الـ من  مـن يسـتقط  أنْ  بـدون مثنهـا واسـرتداد إعادمـا او بغريهـا السـتبداهلا السـلعة إرجاع يف اخليار للمستهلك
 عـد  الـ ي العقـد تنفيـ  عنـد تسلمها كما جديد  السلعة إعاد  تتم أنْ  بشرط النقل نفقات ماعدا مبل  أي

 املشرتي أنّ  إىل ابلنظر وذلك السلعة، هالك تبعة مسالة هنا األصل و، وت ور غالفها أو عبوما يف عن  ملوه 
 العـدو  أو العقـد يف املضـ  بـن خيـارجل إعـالن قبـل املشـرتي فـإن مالنـاً، لـ لك ينون أنْ  دون املبي  تسلم قد
 .و29ملاحملرت   للبائ  مملوكاً  ل  استالم  رغم يظل و للسلعة حائ  جمرد ينون عن 

 أنّ  رغـم العـدو ، مـد  خـال  اهلـالك وقـ  إذا املبيـ ، هـالك تبعـة يتحمـل البـائ  فـإن العامة للقواعد إعماالً 
 الفرت . ه جل خال  للبائ  مملوكاً  مازا  املبي  أنّ  ابعتبار ل  حائ  املستهلك وملاملشرتي
 إالّ  العـدو  حـ  بصـدد خـاص نـ  مـن خـال وأنّ  فاهنمـا والعراقـ  املصـري املشـرع مبوقـف يتعلـ  فيمـا أما

 احملرت . إىل السلعة ردّ  يف املستهلك ا  يتعل  فيما ضمنية  حنا  إهنما جاءا
العـدو   يف املسـتهلك خيـار علـ  نصـت الـي التشـريعات أنّ  إىل نشـري أن الضـروري من  ن  نرى تقد  مما
كفلـت  وبـ لك ابطـاًل، عـدّ  ٕواالّ  خالفهـا علـ  االتفـاع جيـوز ال وابلتـايل العـا  ابلنظـا  متعلقـة أحنام  جعلت

                                                        
 ،احلقـوع كليـة جملـة يف منشـور اـ  ،االلنرتونيـة التجـار  قـودع يف للمستهلك القانونية احلماية النعيم ، يوسف يعقوب اآلء -29
 .94 ص ،1115 ،26 عدد ،28 جملد ،النهرين جامعة
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 يف تعسـفية شـروط أدراج إمنانيـة مـن وخففـت كمـا للمستهلك وحقيقية فعالة يباية حتقي  التشريعات ه جل
 حقـاً  أقـرت الـي األحنـا  هـ جل تطبيـ  األخـري مبوجبهـا َيسـتبعد قـد والـي احملـرت  مـ  يربمهـا العقـود الـي
 .و11مل مواجهت  يف حيمي  للمستهلك

 السلعة ردي  مصاريف بدفع املسر لك : الرزامالفرع الثاين
 أي عدولـ  مقابـل يتحمـل ال ابرمـ  وأنْ  سـب  الـ ي العقـد عـن يعـد  عنـدما املسـتهلك أنّ  سـابقاً  بينـا
 وهـ  العـدو ، خيـار السـتعما  ومباشـر  طبيعيـة نتيجـة تبـدو الـي املصـاريف ماعـدا أو مصـاريف، تعـويا
 مصـاريف وتشـمل كمـا منانـ  إىل ٕوايصـاهلا احملـرت  إىل السـلعة إرجـاع بغيـة املسـتهلك الـي يصـرفها املبـال 

 .و12ملاخل..والنقل والتامن. الشحن
 االنرتنـت عـرب ابـر  قـد املسـتهلك عنـ  عـد  الـ ي العقـد كان إذا يسري  تنون ال املصاريف ه جل أنّ  كما

تضـمن،  فقـد االلتـ ا ، هـ ا خبصـوص التشـريعات مواقـف أحتـدت وقـد أخـرى، ةلدولـ ينتمـ  أجنـي م   رت 
 املسـتهلك اللبنـاين، يبايـة وقانون ،الفرنس  االستهالك وتقنن وEC3/93/مل رقم األوري التشريع  التوجي 
 مقابـل ممارسـت  مبلـ  أي يتحمـل ال املسـتهلك  نّ  تقضـ  متشـا ة التونسـ ، أحنامـا املبـادالت وقـانون
 خيـار أنّ  القـو  إىل الفقـ  يف رأي دفـ  ما التعاقد، وه ا قبل مصدرها إىل السلعة إعاد  مصاريف إالّ  العدو 
 للمسـتهلك يبايـة جـاء احلقيقـة يف األثر جماين، وه ا ح  فهو للمستهلك تقديراً  حقاً  لنون  إضافة العدو 

 قـد ملـا تفـاداً  اخليـار هـ ا اسـتعما  عـن ع وفـ  ك ـري ، إىل حـاالت يف سـيؤدي إضـافية مصـاريف حتميلـ  ألنْ 
 الت اماتـ  بتنفيـ  إخـال  أو خطا احملرت  إىل ال ينس  إذ إجحا  احلنم ه ا يف ليس و ج اء، من ب  يلح 
 نفقات يتحمل أنْ  وعلي  العدو  اختار من فاملستهلك هو السلعة إعاد  بنفقات إل ام  العد  من فليس ل ا

 .و11مل ذلك
 االحرياط يف الرعاقد: ةصائص الفرع الثالث

الشــك أن الغايــة األساســية مــن تقريــر خيــار املســتهلك ابلرجــوع يف العقــود املربمــة عــن بعــد هــو يبايــة 
رضائ  احلقيق  وضمان إراد  واعية ومستنري ، ويتحق  ذلك بواسطة إعطاء فرصة للرتوي والتامل يف العقد 

 افية عن املبي .ال ي قد ينون أبرم  متسرعا بدون فنر  واعية وك
ويف ظــل تطــور طــرع االتصــا  احلدي ــة والتعقيــد الــ ي شــهدجل اســت دا  الوســائل التننولوجيــة يف إبــرا  
العقود وبشنل جيعل من الصع  عل  املستهلك العادي ل ملا  بنل جوان  العملية التعاقدية الي يقـد  

فاحلاجة إىل ه جل احلماية تفاقمت يف ضوء عليها، أصبح ل اما توفري وسائل أك ر فعالية حلماية املستهلك، 
                                                        

 ،اجلـامع و الفنـر دار ،ملاالسـنندرية املسـتهلك، ويبايـة والدوليـة وااللينرتونيـة التقليديـة البيـ  احنـا  منصـور، حسـن  مـد -11
 .2 ص ،1114
 ،الدوليـة واالتفاقيـات الوضـعية القـوانن ضـوء يف مقارنـة دراسـة االنرتنـت، لشـبنة القـانوين التنظـيم ،عيسـ  ميشـا  طـوين -12

 .191ص  ،1112 ،احلقوقيةو زين املنشورات ،ملبريوت،2ط
 ،احلقوقيـة زيـن املنشـورات ،ملبـريوت ،2ط ،مقارنـةو دراسـة(االلنرتونيـة التجـار  .يف للمسـتهلك املدنيـة احلمايـة،عبد يباد موف  -11
 .166ص ،1112 ،السنهوريو منتبة
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الرغبة بتمنن املستهلك من تنوين رضاء حر ومستنري ابلنسبة للعقد ال ي يربم  وهل ا يعد خيار الرجوع 
من النظا  العا  ال جيوز االتفاع عل  خالف  وابلتايل ال حي  للمستهلك التناز  مسـبقا عنـ  وال جيـوز  ي 

لك مينــن القــو   ن تقريــر هــ ا اخليــار جــاء حلمايــة املســتهلك مــن اآل ر شــنل مــن األشــنا  تقييــدجل. لــ 
الســلبية لتطــور وســائل التســوي . ففــ  بيــوع املســافة علــ  األغلــ  يتعاقــد املســتهلك يف هــ جل العقــود علــ  
بضــاعة م يراهــا أو أنــ  رآهــا كصــور  موجــود  علــ  شاشــة احلاســوب أو التلفــاز، ممــا قــد ال ميننــ  مــن أخــ  

ملناســــبة والوافيــــة عــــن الســــلعة الــــي يريــــد شــــراءها ويف  اولتــــ  للتحلــــل مــــن العقــــد قــــد ال يســــتطي  الفنــــر  ا
املستهلك االستناد يف ذلك إىل القواعد العامـة املنظمـة للتعبـري عـن الرضـا إذا م ينـن قـد تعـر  إىل إكـراجل 

آهـا والـي قـد ال تعـرب أو غلط أو تدليس أو غب فاحش عنـد إبـرا  العقـد وأصـدر قـرارجل علـ  الصـور  الـي ر 
عن احلقيقة مما يفوج  إعطاء فرصة الرتاج  والعدو  عن العقد ال ي أبرم  يف ه جل الظرو  
 .و17مل

 الخاتمة:

من خال  دراسة موضوع البح  سنضـ  خا ـ  تبـن مـا توصـلنا لـ  حيـ  سنقسـم اخلا ـ  اىل قسـمن 
 االو  منها ينون خاص ابلنتائ  وال اين للتوصيات.

 النتائج:اوال: 
مبـــدأ االحتيـــاط يف التعاقـــد مـــن املبـــاد  احلدي ـــ  نســـبيا والـــي جتـــد جمـــاال رائجـــا اليـــو  يف اتلـــف  ديعـــ .1

القطاعــات ومــن بينهــا القطلــ  الســياح  دون االقتصــارعل  شــ  مــ  حــ  يف نفــس هــ ا القطــاع الن 
 وخاصة يف ذات الوقت. ةحيق  مصلحة عام

حتيــاط يف التعاقــد يف اطــارعقود اخلــدمات عمومــا وفيمــا يهــم ان املشــرع العراقــ  م يشــري اىل مبــدا اال .2
اخلــدمات الســياحية خصوصــا ممــا يتــيح لنــا كبــاح ن يف هــ ا املوضــوع ســرب اغــوارجل علنــا حنــاو  امــداد 
اقار  مبا يفيدجل يف اطار يباية املستهلك عل  اعتبار ان كل واحـد منـا هـو مسـتهلك ابلدرجـ  االوىل 

 .ةل انيا ةابلدرج ةالسياحي ةواخلدم
كمــا نشــري اىل ضــرورجل تبــ  تــدابري احتياطيــ  ي اطــار مدونــ  شــامل  لالســتهالك حيــ  تشــمل يبايــة  .3

مستهلك اخلدمات السياحي  ان حاجة مستهلك حي  ان القانون حيم  ضعف او جهل خربتـ  يف 
 التعاقد يستدع  تنريس مبدأ االحتياط يف التعاقد يف عموميت .

 ثانيا: التوصيات:
ــ .1 التطبيقــ  ملبــدأ االحتيــاط دون قصــر هــ ا املبــدا علــ    ل بنــود الرييــ  الوطنيــ  حــو  اجملــاضــرور  تفعي

، نقرتث تشنيل جلنة عليا ابشرتاك اجلهات ذات العالقة وزار  السياحة وال قافة اجلان  السياح  فقط
انــ  وغريهــا مــن الــدوائر ذات العالقــة تتــوىل تتبــ  ونقــل االســالي  احلدي ــة الــي تســهم يف تطــوير اجل

 السياح  ومراعا  اجلان  االستهالك ، اي  تنون هناك عالقة طردية بينهما.

                                                        
 .31، عالء خصاونة، مصدر سب  ذكرجل، صأمين مساعد  -17



 
 

464 

 13 :العدد

 

ختاذ تدابري احتياطيـ  خاصـ  علـ  مسـتوى تنـوين العقـد السـياح  كـااللت ا  ابالعـال  وتقـدغ اضرورجل  .2
 ات الي تسهل جل  املستهلك وحتق  املصلحة العام  واخلاص .ماخلد

ضـح مبـدأ االحتيـاط يف التعاقـد مـن حيـ  وصـف  وبيـان طبيعتـ  ن  قانوين يو  ك  ان ينون هنار ضرو  .3
 ةملبـــدا النـــ  حيقـــ  مصـــلحة عامـــا ســـواء يف قـــانون خـــاص وصـــدور تعليمـــات تســـهل تطبيـــ  ةالقانونيـــ
 .نفس  يف الوقت ةوخاص

 المصادر:

 أوال: الكتب  
ال ال ، ملمراكش، بوعبيد عباس، ال راء عن طري  التلف يون أية يباية للمستهلك، جملة املنتدى،العدد  .1

 .1111املطبعة الوطنيةو، 
، ترمجـة -املتعاقـدين تـروي علـ  احلفـاظ تسـتهد  الـي العـا  ابلنظـا  املتعلقـة النصـوص، فريـ  ديدييـ  .2

، ملبـريوت، منشـورات احللــيو، 2مصـطف   مـد اجلمـا ، السـع  اىل التعاقــد يف اال قـانون املقـارن، ط
1112. 

 ،1، طمقارنـة دراسـة النـويي للقـانون وفقـاً  القانونيـة،احل  علـو ال لدراسـة املـدخل حجـازي، احلـ  عبـد .3
 .2931النويت، جامعة

 املـدين ابلقـانون مقارنـة دراسـة -اليمـ  املـدين القـانون يف اخليـار أحنـا  العلفـ ،  مـد ت عبـد ت عبـد .4
 .2988 مشسو، عن جامعة ملالقاهر ،املصري،

للمســــــتهلك ملدراســــــة مقارنـــــة بــــــن الشــــــريعة والقــــــانونو، عمـــــر  مــــــد عبــــــد الباق ،احلمايـــــة العقديــــــة  .5
 .1116ملاالسنندرية، منشا  املعار و، 

 الوضـعية القـوانن ضـوء يف مقارنـة دراسـة االنرتنـت، لشـبنة القـانوين التنظـيم عيسـ ، ميشـا  طـوين .6
 .1112 احلقوقيةو، زين املنشوراتملبريوت،  ،2الدولية، ط واالتفاقيات

ملاالسـنندرية،  املسـتهلك، ويبايـة والدوليـة وااللينرتونيـة التقليديـة البيـ  احنـا  منصـور، حسـن  مـد .7
 .1114 اجلامع و، الفنر دار

ملبـريوت،  ،2ط و،مقارنـة دراسـةمل االلنرتونيـة التجـار  .يف للمسـتهلك املدنيـة عبد،احلمايـة يبـاد موفـ  .8
 .1112 السنهوريو، منتبة ،احلقوقية زين املنشورات

 ثانيا: الدوريات
 مــــد، يبايــــة املســــتهلك يف املعــــامالت اإللنرتونيــــة، رســــالة لنيــــل دبلــــو  املاســــرت يف القــــانون أفــــراط  .1

واملقاولــة، جامعــة مــوالي إمساعيــل، كليــة العلــو  القانونيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة، مننــاس، الســنة 
 .1121اجلامعية 
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 منشـور اـ  االلنرتونيـة،  التجـار  عقـود يف للمسـتهلك القانونيـة احلماية النعيم ، يوسف يعقوب اآلء .2
 .1115، 26 عدد ،28 جملد النهرين، جامعة احلقوع، كلية جملة يف

أمين مساعد ، عالء خصاونة، خيار املستهلك يف البيوع املن لية وبيوع املسافة، مقا  منشور يف جملة  .3
عــة األوىل، يبايــة املســتهلك، منشــورات جملــة القضــاء املــدين، مطبعــة املعــار  اجلديــد ، الــرابط، الطب

1126. 
سليمان براك دايح اجلميل ، الرجوع التشريع  عن التعاقد يف عقود االستهالك، ا  منشور يف جملة  .4

 .1115، 6و، العدد 8احلقوع، جامعة النهرين، اجمللد مل
 .1122، 4عبد النرغ عباد: يباية املستهلك يف عقد التجار  اإللنرتونية، جملة الدفاع، العدد  .5

 االنرتنيتثالثا: 
ـــــا  مــــــــاهـــــو مفهـــــو  السيـاحـــــ  .2 اتثريهـــــا و عـالقـتـهـــــا ابجملتمــــ  ، علــــ  االنرتنيــــت علــــ  موقــــ ،   اتيتهـــــ

www.bayt.com. 
 مــــــــد صــــــــادع جــــــــراد، مقومــــــــات الســــــــياحة والتنــــــــافس الــــــــدويل، علــــــــ  االنرتنيــــــــت علــــــــ  موقــــــــ ،  .1

www.almadasupplements.com. 
إيـــــــرادات الســـــــياحة مصـــــــدر مهـــــــم للعملـــــــة الصـــــــعبة لرتكيـــــــا، تقريـــــــر علـــــــ  االنرتنيـــــــت علـــــــ  موقـــــــ ،  .7

www.skynewsarabia.com. 
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 النفايات الصلبة وطرق االستفادة منها في الصناعات العراقية

Solid waste and the ways to benefit from in the Iraqi 

industries 

) عبير مرتضى حميد السعدي م.م
1)Asst. L. Abeer M. H. AL-Saadi       

 المستخلص 

ألقــاء الضــوء علــ  حجــم النفــاات الصــلبة يف العــراع كمــا ونوعــا، و توضــيح اهــم  إىليهــد  البحــ  
االســـباب الرئيســـية الـــي تســـب  يف ت ايـــد وتـــراكم حجـــم النفـــاات الصـــلبة .لـــ ا مت التطـــرع اىل اهـــم الطـــرع 

ج واالسالي  الي مينن اتباعها لالستفاد  من منو ت النفاات الصلبة يف انتاج السماد العضوي او انتـا 
الغازات الي تعد من اهم مصادر توليد الطاقـة م ـل غازملاالي ـانو ، املي ان،الغـاز احليـويو، او مينـن اعـاد  

أو إحراع النفاات  يف أنتاج املواد االولية املدور ، وال جاج عادنون والبالستيك واملتكالورع والنار تدويرها  
.ل ا  منان العراع اتباع العديد مـن من ه جل الطاقةمن أجل اإلستفاد   عاليةطاقة حرارية  فيهاالي تتوفر 

بصور   طمرها عن طري  إعاد  تدويرها أو عن طري الطرع للت ل  من النفاات الصلبة واالستفاد  منها 
صـحية وعلميـة ومينــن ايضـا االســتعانة ابحملـارع النموذجيــة للـت ل  مــن النفـاات الصــلبة واالسـتفاد  مــن 

يف توليـــد الطاقـــة النهرابئيـــة .وقـــد اوصـــت الدراســـة إبنـــ  البـــد مـــن وضـــ  عـــدد مـــن  الطاقـــة احلراريـــة الناجتـــة
املشــاري  اإلســرتاتيجية واحملطــات التحويليــة لفــرز ومعاجلــة النفــاات الصــلبة ممــا ســينعنس اجيــااب علــ  مجيــ  

 .مراف  احليا  ملالبيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحيةو
Abstract 
This research aims to highlight on volume of solid waste in Iraq, in 

quantity and quality, it also describes the main reasons of increase the 

                                                        
 .الدراسات االسرتاتيجية/ جامعة كربالء مرك  -2
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accumulation of solid waste volume. And it there is mention Of the most 

important methods and techniques that can be followed to take advantage 

of some of the solid waste that can be used in components Organic 

fertilizer production or gas production the most important gases that 

generate energy such as gas (ethanol, methane, biogas),or can be 

recycled, such as paper, cardboard, plastic, metal and glass in the 

production of raw materials, recycled, or burning of waste with high thermal 

energy available to take advantage of this energy. So Iraq can be follows 

more ways to get rid of solid waste and utilization through recycling or by 

burying it in a healthy, scientific way, and can also use the Holocaust 

typical for the disposal of solid waste and take advantage of the thermal 

energy produced in power generation. While the study recommended in 

putting a strategic policies for the management of solid waste in Iraq that 

based on a number of strategic projects and manufacturing plants for 

sorting and treatment of solid waste, which will have a positive impact on 

all walks of life (environmental, economic, social and health). 

 المقدمة

ت الصـــلبة يف العـــراع احـــدى املشـــاكل اخلطـــر  الـــي مـــدد صـــحة وســـالمة البيئــــة تعـــد مشـــنلة النفـــاا
وارتفـاع مسـتوات املعيشـة وت ايـد اعـداد  إلقتصـادي واإلجتمـاع ا طـوروالسنان عل  حد سـواء .اذ أن الت

املـدن املتولـد  يف ت ايد وتنوع كمية النفـاات ستهالك لالفراد تعد اهم االسباب يف السنان وتغري امناط اال
يرافقــ  تطبيــ  اســالي  وطـرع علميــة يف معاجلــة النفــاات الصــلبة لالســتفاد  هــ ا التطــور م اال إن . العراقيـة

 منها  كرب قدر ممنن يف ظل االمنا ت االقتصادية والتننولوجية الي مينن إن تتاث.
صـــناعية واحملـــا  الصـــلبة ابهنـــا تلـــك امل لفـــات الـــي تطـــرث مـــن املســـاكن واملعامـــل ال تعـــر  النفـــااتو 

التجارية أو إي أنشطة اخرى، إما املصدر الغال  يف النفاات الصلبة ه  املصادر املن لية الي تتنون من 
املواد العضوية بنسبة كبـري  وبعـا املنـو ت االخـرى م ـل الـورع والنـارتون وال جـاج واملعـادن والبالسـتيك 

 واالنقا .
النفـاات الصـلبة الـي تعـد االك ـر شـيوعا يف مجيـ  احنـاء العـام  ويتب  العراع طريقة الطمر للت ل  من 

كوهنـــا ارخـــ  واســـرع وســـيلة للـــت ل  مـــن النفـــاات الصـــلبة . إال أن يف العـــراع اليـــتم التعامـــل مـــ  هـــ جل 
الطريقة وف  اسس علمية وصحية سليمة، إذ مينن االستفاد  من مواق  الطمـر الصـح  يف إنتـاج السـماد 

ز املي ـان لالسـتفاد  يف الطاقـة النهرابئيـة. وابلـرغم مـن امنانيـة االسـتفاد  مـن طريقـة العضوي أو إنتاج غـا
الطمــر الصــح  إال أن هنــاك بعــا منــو ت النفــاات الصــلبة ال تتحلــل بســهولة وتت ايــد كميامــا بشــنل  

ت إىل كبري ل ا مينن االستعانة بطرع اخرى م ل اعاد  تـدوير واحلـرع عـرب  ـارع منوذجيـة لتحويـل النفـاا
 مواد اولية أو االستفاد  من الغازات الناجتة من احلرع يف توليد الطاقة النهرابئية.
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 مشكلة البحث
تعاين البيئة العراقية من تراكم كميات كبري  من النفاات الصـلبة الناجتـة عـن االنشـطة البشـرية امل تلفـة 

ليمة يف معاجلــــة النفــــاات الصــــلبة يف مواقــــ  الطمــــر غــــري النظاميــــة نتيجــــة لعــــد  اتبــــاع اســــالي  علميــــة ســــ
والت ل  منها سواء يف مواق  الطمر أو عن طري  اعاد  تدويرها يف مصان  اتصة  عاد  التـدوير ممـا قـد 

 تسب  يف تلوو البيئة احمليطة  ا.
 فرضية البحث

 ان انشــاء  طــات حتويليــة تقــو  بفــرز النفــاات الصــلبة ســو  تســاهم يف حــل مشــنلة ت ايــد النفــاات
النفـــاات  تـــدوير وتقليـــل النميـــات املتولـــد  واعـــاد  اســـت مارها يف الصـــناعات التدويرية.فضـــال عـــن إعـــاد 

وتـــوفري مــواد اوليـــة قــد تســـت د  يف الصــناعات التدويريـــة أو  اإلقتصــادية العوائـــد ســتؤدي إىل زاد  الصــلبة
 مينن أن تسوع إىل اخلارج.

 هدف الدراسة
  واقـ  النفـاات الصـلبة يف العـراع مـن حيـ  كميامـا ومنو مـا علـ الضوء مد  الدراسة اىل تسليط

واهم االسباب الي تسب  يف ت ايد حجم النفاات الصلبة يف الوقت احلاضر، كما سيتم عر  اهم الطرع 
 هــ جل تعــد ملعاجلــة النفــاات الصــلبة واختيــار افضــلها مبــا يتناســ  مــ  بيئــة العــراع ووضــع  االقتصــادي، اذ

 بــ  اإلهتمــا  مــن لن ــري وحيتــاج منــ  امل لــ  اإلســتفاد  مــن بعــد نــتمنن م مهمــال إقتصــادا امــورد امل لفــات
 عديدجل. بيئي  ملشاكل مصدر إىل حتول  من بدالً  من  اإلستفادجل ل اد  فرص

 منهجية البحث:
لقد اعتمد البح  الثبات فرضيت  وبغية الوصو  إىل اهداف  املنه  الوصف  التحليل  ابالعتماد علـ  

 جمموعة من البيا ت واجلداو  االحصائية.
 هيكلية البحث:

مت تقســــــــيم البحــــــــ  إىل ثالثــــــــة مباح ،تنــــــــاو  األو  مفهــــــــو  النفــــــــاات الصــــــــلبة واهــــــــم مصــــــــادرها 
ومنو ما.بينما تناو  ال اين اهـم الطـرع العامليـة ملعاجلـة النفـاات الصـلبة والـت ل  منهـا، إمـا ال الـ  فقـد 

ة يف العراع من حي  كمياما ومنو ما واالسباب الـي تسـب  يف ت ايـد حجـم  قش واق  النفاات الصلب
النفــاات الصــلبة يف العــراع وافضــل الطــرع الــي مينــن االســتعانة  ــا يف حتويــل النفــاات الصــلبة إىل مــواد 

 اك ر نفعا أو االستفاد  منها يف توليد الطاقة النهرابئية.
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 مفهومها،مصادرها، مكوناتها.النفايات الصلبة، : لوالاالمبحث 

 مفهوم النفايات الصلبة:أوال: 
ظهرت مشنلة النفاات الصلبة نتيجة للتطور الصناع  وال راع  ال ي اعق  ال ور  الصناعية خاصـة 
بعد أن ظهرت نفاات غري قابلة للتحلل مما جعل عملية الت ل  واملعاجلة للنفاات الصلبة من املواضـي  

 حلاضر.املهمة يف الوقت ا
ملاالشياء املستغا عنها او االشياء الي ليست هلا فائد   عر  البنك الدويل النفاات الصلبة ابهنافقد 

، بينمـا عرفـت النفـاات الصـلبة و1ملامـنو بشـنل مباشر  حاليا، وجي  الـت ل  منهـا او اعـاد  اسـت دامها
 ونقلها مجعها عملية تنون منها،اي  ابلت ل  مالنها يرغ  والي للنقل القابلة الصلبة املواد  هنا ملمج 
 .و7ملاجملتم و مصلحة من ومعاجلتها

ل ا مينن تعريف النفاات الصلبة  هناملمجي  املـواد الصـلبة الناجتـة عـن االنشـطة البشـرية امل تلفـة والـي 
 مينن االستفاد  منها أو الت ل  منها ابسالي  علمية سليمةو.

 ةمصادر النفايات الصلب :ثانيا
 للنفـــاات الصـــلبة تصـــنيفات عديـــد  فـــيمنن تصـــنيفها حســـ  طبيعتهـــا م ـــل نفـــاات عضـــوية وغـــري
عضـوية، نفــاات قابلــة للــتعفن وغــري قابلــة للــتعفن، نفـاات قابلــة للحــرع وغــري قابلــة للحــرع، أو تصــنيفها 

احلرائ ، نفـاات رماد ، صناعية، من لية، جتارية، ونفاات غري بلدي  حس  مصدرها م ل: نفاات بلدية،
الشوارع، نفاات اهلد  والبناء، نفاات التعدين، نفاات زراعية، هياكل املركبات، نفاات  طات معاجلة 

تتنــــــوع مصـــــادر النفــــــاات الصــــــلبة بتنـــــوع أنشــــــطة اإلنســــــان امل تلفـــــة ومينــــــن تقســــــيم ، و6ملميـــــاجل اجملــــــاريو
 -مصادرالنفاات إىل:

 لفــات الصــلبة الناجتــة عــن املنــاز  واملطــاعم والفنــادع وغريهــا وهــ  كــل امل :النفــاات الصــلبة املن ليــة .2
وه جل النفاات تتنون من مواد معروفة م ل اخلضار والفواك  والورع والبالستك وجي  الت ل  منها 
ــــــروائح النريهــــــة وتســــــب  تنــــــاثر  ــــــك لوجــــــود مــــــواد عضــــــوية تــــــتعفن وتتصــــــاعد منهــــــا ال بســــــرعة وذل

نســبة االكــرب بــن مصــادر النفــاات الصــلبة االخــرى، ففــ  مدينــة وحتتــل النفــاات املن ليــة ال.احلشــرات
من جمموع النميـة املنتجـة مـن النفـاات  و5مل%و45-%55بغداد ترتاوث نسبة النفاات املن لية بن مل

 و.2مل الصلبة، وكما هو موضح يف اجلدو 

                                                        
، 2، ط1115امل لفــات الصــلبة وامنــا ت تــدويرها بيولوجيــا، دار الفنــر العــري، قــاهر ،  ،ابــراهيم ابــو ســعد   مــد جنيــ  -1

 .26ص
اللطيـف حسـن شـتي ، تقـيم واقـ  منبـات النفـاات الصـلبة يف الضـفة الغربيـة وختطيطهـا بواسـطة نظـم املعلومــات  ضـرغا  عبـد -7

 .68، ص1121جامعة النجاث الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطن، ،اجلغرافية، رسالة ماجستري
 .235،ص1112، 2االنسان والبيئة والتلوو البيئ ، منتبة االسد، دمش ،ط صاحل وهي، -6
مهدي عباس،ايبد ابراهيم عل ،حتليل مشنلة نقل النفاات الصلبة ابست دا  امنوذج النقل بغـداد حالـة دراسـية،جملة  صالث -5

 .251، ص1121، 76، االصدار 28العراقية للعلو  االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد،  
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 و4ملو يوضح النس  املئوية للنفاات الصلبة يف مدينة بغداد2جدو مل
مصــــــــادر 
 النفــاات
 الصلبة

النفـــــــاات 
 املن لية

النفـــاات 
 الصناعية

النفـــــــاات 
 التجارية

النفـــــــــــاات 
 املؤسساتية

النفــاات 
 الطبية

النفــاات 
خـــدمات 

 البلدية

نفـــــــــــــــــاات 
 االنقا 

 غريها

النســـــــــ  
 املئوية%

55-45 5-21 21-25 7-5 6-3 1-5 11-61 2-5 

الصناعات سواء كانت ثقيلة أو خفيفة، وقد : وه  النفاات الناجتة عن االنشطة النفاات الصناعية .1
منشــــا  صــــناعية عــــا   644إذ ازدادت مــــن  1117ازداد عــــدد املنشــــآت الصــــناعية يف العــــراع بعــــد 

وتنوعــت بــن صــناعات كيميائيــة وهندســية ونســيجية  1119منشــا  صــناعية عــا   516إىل  1114
بة اخلطـــر  وغـــري اخلطـــر  يوميـــا وانشــائية ممـــا تولـــد هـــ جل الصـــناعات كميـــات كبـــري  مـــن امل لفـــات الصـــل

وختتلــف كميــة ونوعيــة امل لفــات الصــلبة الــي تطرحهــا هــ جل الصــناعات اختالفــا كبــريا مــن مصــن  إىل 
اخر اعتمـادا علـ  نـوع الصـناعة وحجمهـا وكميـة اإلنتـاج والتقنيـات املسـت دمة ونـوع الوقـود ووسـائل 

ائية تطرث فضالت مينن االستفاد  منها م ال . فنجد أن الصناعة الغ و3ملاملعاجلة ونظا  الصيانة املتب 
 تست د  الفات صناعة دبس التمر يف العراع ملالنواجلو كاعال  للحيوا ت.

واحليوانيـــة ال راعيــة األنشــطة  وهــ  مجيــ  النفــاات وامل لفــات الناجتــة عــنال راعيــة: النفــاات الصــلبة  .7
والفـات  احليـوا ت وبقـاا األعـال  تافـرازا ونفاات املساخل و الت القصابن ومـن أهـم النفـاات

 .و8ملالي مينن االستفاد  منها يف تسميد الرتبة وكمصدر للطاقة احلرارية حصاد النبااتت
نفـــاات اهلـــد  والبنـــاء أو االنقـــا : وهـــ  نفـــاات  شـــئة عـــن عمليـــات تشـــييد وهـــد  املبـــاين والبنيـــة  .6

ت دوراً كبـــرياً يف االونـــة االخـــري  نتيجـــة التحتيـــة وصـــيانة الطـــرع واجلســـور، وقـــد اخـــ  قطـــاع االنشـــائيا
للحركــة العمرانيــة املوســعة الــي تســببت يف ظهــور مشــاكل بيئيــة كبــري  وهــ ا ماتشــري إليــ  أيضــا نســبة 

% وهـ  نســبة كبــري مـن جممــل النفــاات 61-%11نفـاات اهلــد  والبنــاء يف بغـداد إذ تراوحــت بــن 
 .و9ملالصلبة يف مدينة بغداد

 واملؤسسـات أنواعهـا جبميـ  واألسـواع التجاريـة وه  النفاات الناجتة مـن احملـالتالنفاات التجارية:  .5
 والنفـاات احلنوميـة املبـاين ومجيـ  التعليميـة واملؤسسـات املـدارس ومجيـ  والفنادع واملطاعم والشركات

اذ جند أن املؤسسات والشركات واملدارس واملؤسسات التعليمية اغلـ   .و21ملالطبية للمنشآت العادية
                                                        

نقــل النفــاات الصــلبة ابســت دا  امنــوذج النقــل بغــداد حالــة : صــالث مهــدي عباس،ايبــد ابــراهيم عل ،حتليــل مشــنلة املصــدر -4
 .257، ص1121، 76، االصدار 28دراسية،جملة العراقية للعلو  االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد،  

 .261، ص1127البيئة،تقرير توقعات حالة البيئة يف العراع، العراع،  وزار  -3
 .233، مصدر ساب ،صصاحل وهي -8
 .256ص،عباس،ايبد ابراهيم عل ، مصدر ساب  هديصالث م -9

 مد، يبيد خضري جاسم اليساري، قياس مدى تطبي  اسالي  معاجلة النفاات الصـلبة يف مدينـة كـربالء، جملـة   ااد طاهر -21
 .3، ص2،1124السنة ال امنة، العدد  ،كلية أدار  واالقتصاد، جامعة ابيل
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نفاامــا هــ  الــورع، إمــا املطــاعم والفنــادع فتتضــمن نســ  كبــري مــن بقــاا الطعــا . لــ ا تقــدر نســبة 
%و مـن إمجــايل النفــاات الصـلبة للمدينــة وكمــا 25-%21النفـاات التجاريــة يف مدينـة بغــداد بــن مل

 و.2هو موضح يف اجلدو  مل
 نفــاات م ــل الطبيــة لل ــدمات نتيجــة الصــحية املرافــ  مــن املتولــد  النفــاات الطبيــة: وهــ  النفــاات .4

 ومراكـــ  البحـــوو واتـــربات املرضــية التحاليـــل ومعامـــل ومستوصــفات والعيـــادات الطبيـــة املستشــفيات
 اخلطــــر  غــــري نفــــاات فمنهــــا الطبيــــة النفــــاات أنــــواع تتعــــدد كمــــا أخــــرى أمــــاكن أي أو الــــد  بالزمــــا

 .و22ملاملعدية غري اخلطر  والنفاات واملعدية اخلطر  والنفاات
 ثالثا: مكونات النفايات الصلبة

ختتلف منـو ت النفـاات الصـلبة ابخـتال  اجملتمـ  الواحـد فنجـدها تت ايـد كميـة النفـاات الصـلبة يف 
وك افة السنان واملناسـبات  افظة دون اخرى، حس  املستوى املعاش  والتقد  االقتصادي واالجتماع  

الدينية.اذ يتناس  معد  حجم النفاات الصلبة املنتجة من الفرد الواحد كقاعد  عامة م  رخاء السنان 
 ومستواجل املعاش .

 و21ملو متوسط تركي  امل لفات الصلبة حس  مستوى الدخل1جدو مل
 الوزن مل%و الصنف

 دخل من فا دخل متوسط دخل مرتف 
 18.11 42.11 46.11 مواد عضوية

 21.11 27.41 24.11 ورع
 1.11 7.211 7.11 زجاج
 7.11 5.11 7.11 قما 
 1.11 1.31 7.11 معادن

 1.16 1.71 1.41 بالستيك
 26.89 3.81 4.94 رماد

 61.12 4.51 1.94 مواد اخرى
الـــي نالحـــظ مـــن اجلـــدو  أعـــالجل وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــن معـــد  دخـــل الفـــرد ونســـبة املـــواد العضـــوية 

يولـدها.اما نسـ  البالسـتيك والــورع ومعـادن وقمـا  فهـ   زداد  مســتمر نتيجـة تغـري امنـاط االســتهالك 
 لدى االفراد والتطور التق  والصناع  يف العام.

                                                        
 .255عباس، ايبد ابراهيم عل ، مصدر ساب ، ص صالث مهدي -22
املصــــدر:ايبد البشــــري ســــعد املــــاقوري، الصــــناعات التدويريــــة.. افــــاع االســــت مار ويبايــــة البيئــــة، اــــ  منشــــور علــــ  املوقــــ   -21
 http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.html االلنرتوين

http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.html
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وان النفــاات الصــلبة التشــتمل فقــط علــ  مــواد غــري القابلــة للتحلــل م ــل اجللــود والبالســتيك واملطــاط 
والرمــاد والنفــاات االلنرتونيــة،وامنا هنــاك املــواد القابلــة للتحلــل م ــل الــورع واملنســوجات واملعــادن وال جــاج 

وفضالت الطعا ، ل ا فان معرفـة طبيعـة منـو ت النفـاات الصـلبة سيسـاعد  علـ  وضـ  الطـرع املناسـبة 
 لالستفاد  منها ومعاجلتها وف  اسس علمية سليمة.

للنفاات الصلبة قد تغريت، آذ أن دخو  التقنية احلدي ة ق  إنتاج صائ  الفي ائية والنيميائية اخل نب إ
جعـل املواد االستهالكية جعلها اك ر تعقيدا يف حتليلها وان حـرص املنـت  علـ  جـ ب الـ ابئن اىل منتجاتـ  

 اســالي  تت ايــد بشــنل كبــري وذلــك مــن خــال  اتبــاعحجــم النفــاات الصــلبة املصــاحبة للســلعة املســتهلنة 
 صائ اخلتغري يف ال % من قيمة تلك املنتجات. فضال عن ذلك ان51يف قد تصل إىل نسبة تعبئة وتغل
إذ  ،صع  حتللها ابلطرع التقليديـةاصبح من ال الصلبة م ل النفاات الورقيةنو ت النفاات مل النيميائية
 ابهظة.ااجة اىل معاجلات اشد تعقيدا وبنلف إىل مواد من مواد عضوية قابلة للتحلل حتولت 

 طرق معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها الثاني:المبحث 

 تمهيد:
بـرزت يف السـنوات االخـري  وجهـات نظــر اقتصـادية و بيئيـة جديـد  تركــ  علـ  ضـرور  اعتبـار النفــاات 
الصلبة مواد اولية تدخل يف صناعات اخرى، فـادى ذلـك إىل بـروز مصـطلحات جديـد  يف جمـا  التعامـل 

ات م ــل اعـاد  االســت دا  واعــاد  التــدوير....اخل. تشـري هــ جل الطــرع إىل ضــرور  الت طــيط مـ  هــ جل النفــا
اجليد يف انشاء املدن الصناعية، وكيفيـة اسـت دا  االر  يف البلـدان الناميـة، وان ينـون اهلـد  األو  مـن 

  أو اعـــاد  الت طـــيط هـــو تقليـــل كميـــة النفـــاات املتولـــد ، وحتويـــل جـــ ء كبـــري منهـــا إىل مـــوارد لالســـت دا
االســت دا  ممــا ســيقلل بــدورجل مــن حجــم النفــاات الصــلبة، إمــا املتبقــ  مــن النفــاات الــي المينــن حتويلهــا 
فيج  معاجلتها أو الت ل  منها بطرع مناسبة م ل احلرع أو الدفن يف ابطن االر  أو الرمـ  يف البحـر 

 -الصلبة كما أييت: .ل ا مينن تصنيف طرائ  معاجلة النفااتو27ملأو بطرع علمية حدي ة
 الطرائق البدائية:  أوال:

تقـــو  هـــ جل الطريقـــة ابلـــت ل  مـــن النفـــاات الصـــلبة بشـــنل غـــري علمـــ  وســـليم.ل ا تعـــد مـــن الطرائـــ  
املرفوضة والي قل االعتماد عليها يف الوقت احلاضر نظرا ملا تسبب  من مشاكل بيئية وصحية اتلفـة، ومـن 

 -ه جل الطرائ :
و املغلقة: تعتمد ه جل الطريقة عل  مج  النفاات بدون ع   اوفصل للمواد وترتك املقال  املنشوفة أ .2

فوع االر  أو داخلها من دون االنتفاع املـنظم مـن عناصـر النفـاات أو منتجـات معاجلتها.لـ ا تعـد 

                                                        
املشنلة واحلـل،دار النشـر للجامعـات، :حسن عبد اللطيف  ش ،امللو ت النيميائية وا رها عل  الصحة والبيئة الشحات -27

 .19، ص1122، 2القاهر ، ط
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ه جل الطريقة من الطرع الـي تسـب  يف انتشـار االوبئـة واالمـرا  وجتمـ  احليـوا ت الضـالة يف منطقـة 
 ل ، يضا  إىل ذلك تلوو البيئة احمليطة ابملقل  نتيجة لتحلل النفاات الصلبة مبرور ال من.املق

الت ل  من النفاات الصلبة يف أماكن خاصة ومفتوحة ملاملنبات املفتوحـةو: تعـد هـ جل الطريقـة مـن  .1
 جل الطــرع البســيطة كوهنـــا تقلــل مـــن كميــة النفــاات الصـــلبة عــن طريـــ  حرقهــا يف اهلــواء، لـــ ا تعــد هـــ

 الطريقة احدى الطرع الي تسب  تلوو اهلواء اجلوي ابلغازات املنبع ة والسامة.
 ثانيا: الطرائق التقليدية ملعالجة النفايات الصلبة:

تعـد هـ جل الطريقـة  -الدفن الصح  للم لفات الصلبة يف الرتبة أو الرد  الصح  أو الطمر الصح : .2
نفـاات الصـلبة وبنميـات كبـري ، وتتميـ  كـ لك من ابسط الطرع وارخصها وامنانية الـت ل  مـن ال

ه جل الطريقة  هنا من الطرع اهلندسية الي يتم فيها اختيار منـان خـاص تضـغط فيـ  امل لفـات علـ  
ســم 61-25شــنل طبقــات ح تغطــ  الرتبــة مبواصــفات وحســاابت معينــة ايــ  ينــون مســك الرتبــة 

ل ا تعد ه جل الطريقة احدى الطرع الي درجة مئوية .41حس  مسك الرتبة وبدرجة حرار  تصل إىل 
تنـــت  غـــاز املي ـــان الـــ ي يســـت د  يف إنتـــاج الطاقـــة بينمـــا مـــن ابـــرز عيو ـــا فاهنـــا تســـب  تلـــوو امليـــاجل 

 .و26ملاجلوفية
ويف العـراع يـتم اســت دا  هـ جل الطريقــة إال أن مواقـ  الطمـر ال تنطبــ  فيهـا إي معــايري للطمـر الصــح  

 بة بشنل عشوائ  بدون إي نوع من معاجلة.السليم، إذ ترم  امل لفات الصل
تعد طريقة احلرع من الطرع القدمية الي مرت ابلعديد من التقنيات لتقليـل  -احلرع ملطريقة الرتميدو: .1

من حجم النفاات الصلبة واالوبئة واالمرا  من جهة و اولة يف السيطر  عل  الغـازات املنبع ـة مـن 
ة تقو  بتقليل حجم امللو ت اهلوائية إىل اقل مامينن،ل ا  ارع وذلك عن طري  تركي  مصايف خاص

أيخــ  علــ  هــ جل الطريقــة  هنــا منلفــة مــن حيــ  البنــاء والصــيانة والتشــغيل واهنــا تســب  الن ــري مــن 
 .و25ملاملشاكل البيئية من احتباس حراري وآتكل طبقة االوزون واالمطار احلامضية

وهـ  واحـد  مـن عمليـات التحويـل احليـوي عـن  -ت:معاجلة النفاات الصـلبة بتحويلهـا إىل كومبوسـ .7
طري  اهلضم اهلوائ  الي يتم فيها حتويل النفاات الصلبة العضوية إىل مواد عضوية اك ر ثباات يف الرتبة 
لـــ ا يســـم  ابلنمبوســـت أو  ســـنات الرتبـــة.وتتمي  هـــ جل الطريقـــة ابهنـــا تســـاهم يف تقليـــل مـــن حجـــم 

و  عربيــة م ــل الســعودية واالمــارات قــد انشــات عــد  مصــان  %، إذ جنــد أن د51النفــاات مبقــدار 
 .و24ملللتسميد النتاج النمبوست من امل لفات العضوية الصلبة

                                                        
 يف املنشــاءات عبــد احلفــيظ عبــد الشــايف عل ،ابــراهيم  مــود اجلمــل، اقتصــادات يبايــة البيئــة مــن امل لفــات الصــلبة ســحر -26
 .57ص،1115دار الغد العري،  الصحفية،
 .285ص،، مصدر ساب صاحل وهي -25
 مـــــــــــد زاهـــــــــــد، تطـــــــــــوير عمليـــــــــــات الـــــــــــت ل  مـــــــــــن النفـــــــــــاات البلديـــــــــــة الصـــــــــــلبة، مـــــــــــن موقـــــــــــ  أالنرتنيــــــــــــت  وليـــــــــــد -24

http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=133 
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 ثالثا: الطرائق الحديثة يف معالجة النفايات الصلبة:
إنب ظهــــور مصــــطلح التنميــــة املســــتدامة خــــال  العقــــدين املاضــــين أدى اىل االهتمــــا  النبــــري يف البيئــــة 

اجملتم  كوهنـا احـدى االبعـاد الـي تبـا عليـ  االسـتدامة،مما أدت إىل ظهـور تقنيـات وطـرع حدي ـة والصحة 
حتـــاو  معاجلـــة النفـــاات الصـــلبة والـــت ل  منهـــا بطـــرع مســـتدمية وبـــنفس الوقـــت امنانيـــة االســـتفاد  مـــن 

 -الطرع ه :عناصر النفاات أو الطاقة الناجتة عنها دون إي تلوو يف البيئة احمليطة، ومن اهم ه جل 
احلمــا  احلامضــيةملاحللمهةو وختمــري النفــاات الصــلبة: وهــو حتويــل مجيــ  النفــاات العضــوية إىل اليــا   .2

 .و23ملصحية تست د  النتاج الوقود احليوي كاالي انو  وانواع اخرى
معاجلة النفاات الصلبة العضوية يف الظرو  الالهوائية:وتسم  أيضا بتقنية البيوجاز الي تعتمد عل   .1

ختمـري املــواد العضــوية بفعـل البنتــريا الالهوائيــة. وتعــد هـ جل الطريقــة مــن الطـرع االقتصــادية الــي ينــت  
كيلـــو واط   2.15عنهـــا غـــاز البيوجـــاز ملالغـــاز احليـــويو الـــ ي يولـــد املـــرت املنعـــ  الواحـــد منـــ  حـــوايلمل

عمليـــة ابلســـاعةو مـــن الطاقـــة النهرابئيـــة فضـــال عـــن الســـماد العضـــوي املتبقـــ  بشـــنل فضـــالت مـــن 
 .و28ملالتحلل

اجلمــــ  املنفصــــل لفضــــالت الطعــــا  وحتويلهــــا إىل علــــف للحيــــوا ت:تعر  هــــ جل الطريقــــة بملتقنيــــة  .7
االنب اعو وه  من التقنيات احلدي ة الي يتم فيها حتويـل فضـالت الطعـا  الناجتـة مـن املنـاز  واملطـاعم 

مــن املينــروابت املمرضــة واســواع اخلضــر والفواكــ  إىل اعــال  للحيــوا ت ذات جــود  عاليــة وخاليــة 
 .و29ملللحيوان

كــبس النفــاات الصــلبة ضــمن قوالــ  نظاميــة: ويــتم فيهــا ضــغط املــواد العضــوية وحتويلهــا إىل قوالــ   .6
 تست د  كوقود، كون قيمتها احلرارية عالية جدا.

 (:  R4نظام اإلدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة أو مايعرف بالقاعدة الذهبية )رابعا: 
األَنظمــــة احلدي ــــة الــــي هلــــا فوائــــد ك ــــري  يف معاجلــــة النفــــاات الصــــلبة مــــن الناحيــــة البيئيــــة وهــــ  مــــن 

 -واالقتصادية. ل ا تشمل ه جل القاعد  عل  مايل :
تعتمــد هــ جل الطريقــة علــ  تقليــل النفــاات مــن املصــدر ســواء كانــت املصــدر  -التقليــل مــن املصــدر: .2

  ختفيا مواد التغليف للمنتجات امل تلفة وابلتايل مستهلك أو منت  للمواد االستهالكية. وترك  عل
تقليل حجم امل لفات الصلبة املطروحة من قبل املستهلك. ل ا فان ه جل الطريقة مـتم بتوعيـة االفـراد 
مــن خــال  يبــالت توعيــة مت صصــة يف هــ ا اجملــا  .كمــا اهنــا ستســاعد يف تقليــل حجــم النفــاات 

                                                        
 نقـل و تبـ  يف ال راعيـة العلميـة للبحـوو العامـة اهليئـة جتارب.. ال راعية امل لفات ادار  يف احليوي الغاز معال، تقانة خدجية -23
، مــــــــن موقــــــــ  8575 ، ع1125الالذقيــــــــة، ســــــــورا،  ،والتوزيــــــــ  والنشــــــــر والطباعــــــــة للصــــــــحافة الوحــــــــد  التقانــــــــة، مؤسســــــــة هــــــــ جل

  http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367االنرتنيت
 .212عبد الظاهر، مصدر ساب ،ص ندى عاشور -28
 املــوارد اــوو احلدي ــة، معهــد التقنيــة ابســت دا  املطــاعم الفــات مــن تقليديــة غــري أعــال  الرقيعــ ، إنتــاج  مــد بــن إبــراهيم -29
  http://www.aghnam.com.sa/vb/showthread.php?t=44238والبيئة، من املوق  االنرتنيت  الطبيعية

http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367
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بتطبيــــ  بعــــا االدوات االقتصــــادية املتم لــــة ابلرســــو   وجعــــل النــــاس يغــــريون ســــلوكهم البيئــــ  وذلــــك
والضرائ  عل  االفراد كالتناليف رف  ونقل النفاات الصلبة وهـ ا التشـري  هـو سـائد يف الن ـري مـن 
بلــدان وكانــت نتائجهــا جمديــة يف تقليــل اســتهالك النــاس للســل  وتقليــل كميــة النفــاات املنتجــة مــن 

 .و11ملقبلهم
است د  املباشر للم لفـات يف نفـس الشـنل وبـنفس العمليـة الـ ي تولـدت  اعاد  االست دا : يع  .1

منــ  دون تعريضـــها الي معاجلــة أو حتـــويالت كيميائيــة أو بيولوجيـــة تغــري مـــن تنوينهــا وشـــنلها.عل  
ســبيل م ــا ، تقــو  العديــد مــن البلــدان الناميــة اعــاد  زجاجــات املشــروابت الفارغــة إىل احملــالت والــي 

دما إىل الشركات املنتجة لتنظيفها وأتكد من سالمتها ح تعبئتها مبنتجاما وطرحهـا تقو  بدورها ابعا
 يف االسواع مر  اخرى.

االســــرتجاع احلــــراري: تســــت د  هــــ جل الطريقــــة يف الن ــــري مــــن الــــدو  وخاصــــة اليــــاابن للــــت ل  مــــن  .7
  تشــغيلية النفــاات الصــلبة بصــور  آمنــة،إذ  ــرر امل لفــات الصــلبة عــرب تقنيــات خاصــة وحتــت ظــرو 

معينـة م ـل درجـة حـرار  ومـد  االحـرتاع وذلـك للـتحنم اجـم انبعـا ت الغـازات ومطابقتهـا للقــوانن 
تتطلـ  تنـاليف عاليـة جــدا فـان هــ جل االخـري  طريقـة الرتميـد البيئـة. إمـا اختالفهـا عـن طريقــة احلـرع ب

مـــن   مــا يــرتبط بــوقــدرات تننولوجيــة علــ  مســتوى عــا  للتعامــل مــ  هـــ ا النــوع مــن التننولوجيــا و 
اال اهنا من الطرع الي مينن االستفاد  من طاقتها احلرارية الناجتة من . صعوابت ومشاكل ىف التشغيل

 .و12ملعملية احلرع إلغرا  التدفئة أو توليد الطاقة النهرابئية
اعــاد  التــدوير: وهــو اســتعما  النفــاات الصــلبة كمــواد خــا  يف نفــس العمليــة الــي تولــد منهــا أو يف  .6

عمليات اخرى.وتعد ه جل الطريقة من الطرع االقتصادية كوهنا تقلل من التلوو البيئ  واحملافظة عل  
استن ا  املصادر الطبيعية وتقليل االسترياد من املواد االولية وتوفر فرص عمل فضال عن توفر الطاقة 

طاقة النهرابئية، بينما جند واملياجل .فهناك اعاد  تدوير غرضها االستفاد  من النفاات الصلبة لتوفري ال
 .و11ملهناك طرع يف اعاد  التدوير لتحويل النفاات إىل مواد اولية قابلة لالست دا  البشري

المبحث الثالث: واقع النفايات الصلبة والية االسرتفادة منهرا فري الصرناعة     

 العراقية

 تمهيد:
ان ت ايد حجم النفاات الصـلبة يف العـراع مشـنلة كبـري  تواجـ  اجلهـات امل تصـة م ـل وزار  البلـدات 
ووزار  البيئة،خاصةً يف املدن النبري  وسريعة النمو السناين حي  تتنوع وتت ايد كمية النفاات الصلبة دون 

                                                        
كاظم عبد، جاكلن قوسن زوماا، اإلدار  املتناملة للنفاات الصلبة واسرتاتيجاما يف بلـدات املـدني مدينـة بغـداد،   سهاد -11

 .56،ص1126، 1، ع1جملة الدولية للبيئة وتغري املناخ العامل ،  
، ينــــاير 75مصـــر،ع ، لفــــات الصـــلبة ملالبيئـــة واالقتصـــادو، جملــــة اســـيوط للدراســـات البيئيةعبـــد الظـــاهر، امل نـــدى عاشـــور -12
 .98،ص1122
 .254عباس،ايبد ابراهيم عل ، مصدر ساب ، ص صالث مهدي -11
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ت الصلبة أو الت ل  منها اي  إي طرع لالستفاد  منها، ابلرغم من تطور وتعدد تقنيات معاجلة النفاا
 مينن است دامها كمصدر لطاقة أو كسماد عضوي أو كمنتجات اخرى اك ر فائد .

 واقع النفايات الصلبة أوال:
م  ت ايد عدد السنان يف العراع وتغري الـنمط االسـتهالك  احلضـري والريفـ  علـ  حـد سـواء وخاصـة 

يـــة ومنهـــا مشـــنلة ت ايـــد حجـــم النفـــاات واضـــرارها ، تفاقمـــت العديـــد مـــن املشـــاكل البيئ1117بعـــد عـــا  
النبري  عل  الصحة العامة والرتبة واهلواء.واالمر يت ايـد تعقيـدا مـ  قلـة الـوع  البيئـ  بـن افـراد اجملتمـ  وقلـة 
اهتمـا  الدولــة بوضــ  اليــات علميــة للــت ل  مــن النفــاات الصــلبة.ل ا مينــن بيــان اهــم خصــائ  نفــاات 

 -انتاجها ومنو ما وكما ه  موضح ابلتايل: الصلبة من حي  النمية
 كمية النفاايت: -أ 

ختتلـف كميــة امل لفـات املتولــد  مـن دولــة إىل اخـرى طبقــا ملسـتوات املعيشــة وامنـاط االســتهالك. فقــد 
  1.6بينــت دراســات منظمــة الصــحة العامليــة أن إنتــاج النفــاات الصــلبة يف دو  العــام اتلفــة وتــرتاوث بــن 

. و17ملكغم/يو /للشــ   الواحــد يف الــدو  الغنيــة1.5الواحــد يف الــدو  الفقــري  بينمــا كغم/يو /للشــ   
كغم/يوميا للش   الواحد، يف حن انـ    1.2فف  الوالات املتحد  األمرينية تولد النفاات للفرد بنحو 

لـدخل م ـل كغم يوميا للش   الواحـد يف االحتـاد االوري.امـا يف الـدو  العربيـة املرتفعـة ا  2.6يقدر بنحو 
 .و16ملكغم يوميا للش   الواحد  2.6-2.1دو  اخللي  يرتاوث تولد امل لفات الصلبة بن 

  2.2-1.35بينمــا جنــد يف العــراع جنــد أن معــد  إنتــاج الفــرد الواحــد مــن النفــاات الصــلبة يــرتاوث بــن 
تقدر كمية انتاج النفاات مما يد  عل  ان  من البلدان متوسطة الدخل، و  و15ملكغم يوميا للش   الواحد

وحــدها  افظــة بغــداد تنــت   و14ملطــن يوميــا  72111الــف طــن ســنوا إي  22725الصــلبة يف العــراع ب
 .و13ململيون طن 2.5اك ر من 

جنـــم عنهـــا  الــ يملـــواطن ااد دخـــل دنتيجــة الز العـــراع  ان مشــنلة النفـــاات الصــلبة أخـــ  ابالزداد يف
،فقـد وزاد  حجـم النفاات لن عة االستهالكية للمنتجات امل تلفةيف حجم اإلنفاع والتوس  يف ا اً تض م

مليـون طـن .بينمـا قـدر معـد  إنتـاج الفـرد الواحـد  21.28اىل 1121وصلت كمية النفـاات الصـلبة عـا  
و كغم يف اليو  يف عا  1.5و كغم يف اليو  من بعد أن كان مل1.8حنومل 1121من النفاات الصلبة يف عا  

. و18ملو مليـون طـن71.6لتصل إىل مل 1151ق  أن ت داد كمية النفاات الصلبة يف عا  . ومن املتو 2995
                                                        

 .272، ص1121، 2سليمان م اهر ، البيئة واجملتم ، دار الشروع للنشر والتوزي ، االردن، ط امين -17
 .97ص صدر ساب ،مالظاهر،  ندى عاشورعبد -16
 .226، تقريرتوقعات حالة البيئة يف العراع، مصدر ساب ، صوزار  البيئة -15
 .6،ص1125،، صندوع اعاد  اعمار املناط  املتضرر ، مشروع التنمية الطوار البنك الدويل -14

-27  Ashraf Yahya Alnajjar,Waste Management in Iraq,2015,on the web 
http://www.bioenergyconsult.com/waste-iraq/  

ـــة احتـــاد  روال -18 ـــة، جمل ـــد اخلضـــر عبـــاس واخـــرون، املـــردود االقتصـــادي مـــن تـــدويرملاعاد  اســـت دا و النفـــاات الصـــلبة املن لي عب
 .62،ص1125، 2، العدد 12، اجمللداجلامعات العربية للدراسات  والبحوو اهلندسية

http://www.bioenergyconsult.com/waste-iraq/
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مما تستدع  الضرور  بتب  مشاري  وطنية متناملة تتنفل مبعاجلة وتدوير النفاات الصلبة بصور  مستدامة 
 وامنة.

 و19ملو1121و كمية النفاات الصلبة الناجتة يف العراع عا مل2شنلمل

 

 و71ملو1151النفاات الصلبة الناجتة يف العراع عا  مل و تقدير كمية1شنلمل

                                                        
:روال عبد اخلضر عباس واخرون، املردود االقتصادي من تدويرملاعاد  است دا و النفاات الصلبة املن لية، جملـة احتـاد املصدر -19

 .79، ص1125، 2، العدد 12اجلامعات العربية للدراسات  والبحوو اهلندسية، اجمللد
 .79خرون، مصدر ساب ،صروال عبد اخلضر عباس وا املصدر: -71
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 مكوانت النفاايت الصلبة يف العراق -ب 
اذا اخ   العاصمة بغداد كم ا  عل  منو ت النفاات الصلبة كون اغل   افظات العراع متشا ة 

 حتوائـ  علـ   يـ   1117يف منو ت النفاات الصلبة،إذ يالحظ أن تركيـ  النفـاات الصـلبة بعـد عـا  
 نس  عالية من املواد الصعبة التحلل م ل البالستيك وال جاج واملعادن.

 و72ملو الرتكي  النوع  للنفاات الصلبة يف  افظة بغدادملطنو6جدو مل
 مواد العضوية الصنف

 
 البالستيك الورع والنارتون

 
 ال جاج

 
 املعادن

 
كميـــــــــــة 
 اإلنتاج 

892123.63 
 

767438.243 
 

769277.734 
 

228294.295 
 

224733.391 

 و71ملو تركي  النفاات الصلبة يف العراع بنس  مئوية7شنلمل

                                                        
عبد اخلضر عباس واخرون، املردود االقتصادي من تدويرملاعاد  است دا و النفاات الصلبة املن لية، جملة احتاد  املصدر: روال -72

 .61،ص1125، 2، العدد 12اجلامعات العربية للدراسات والبحوو اهلندسية، اجمللد
 .62عبد اخلضر عباس واخرون، مصدر ساب ،ص روال ،الباح  ابالعتماد عل  املصدر: من عمل -71
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ومــن املالحــظ مــن الشــنل أعــالجل أن هنــاك تباينــاً كبــرياً يف نســ  النفــاات الصــلبة فقــد شــغلت املــواد 
% مــن إمجــايل النفــاات الصــلبة الناجتــة،، بينمــا شــنلت نســ  68.94العضــوية النســبة االكــرب إذ بلغــت 

% 28.93%، 29.18النفــاات الورقيـــة والبالســـتينية النســـ  االكـــرب بعـــد النفـــاات العضـــوية إذ بلغـــت 
عل  التوايل مما يرتجم النميات اهلائلة من السل  املستهلنة من قبل االفراد، بينما كانـت النسـ  االخـرى 

 % شوائ و.6.87% من مواد ال جاجية، 2.56% مواد معدنية من حديد واالملنيو ، 4.65موزعة مل
 ثانيا: أسباب تزايد حجم النفايات الصلبة يف العراق

الفــرت   مبعــدالت مت ايــد  خــال  تعــاين املــدن العراقيــة خاصــة النــربى منهــا مــن تــراكم النفــاات الصــلبة
 -األخري  بسب :

إىل بعــا احملافظــات الــي تتســم بوضــ  امــ  مســتقر ووضــ  اد الســنان واهلجــر  والتهجــري دازداد اعــ .2
اقتصادي جيد، مما اصبح هناك ترك  سناين يفوع القدر  التصميمية للمحافظة فضال عن املناسبات 

 الدينية الي تنت  اآل  األطنان من النفاات الصلبة.
 ن ارتفاع املستوى املعاش  الفراد اجملتم  العراق  جعل االنفاع االستهالك  ي داد بشنل كبري.إ .1
 تم  ابسالي  اعاد  تدوير او است دا  امل لفات املن لية.قلة الوع  البيئ  بن افراد اجمل .7
عد  اهتما  الدولة ابتبـاع طـرع مالئمـة ملعاجلـة النفـاات الصـلبة واعتمادهـا علـ  الطـرع التقليديـة يف  .6

 ت ل  منها.ال
التطور التننلوج  الغل  السل  املستهلنة إذ جنـد أن النفـاات الصـلبة ال حتلـل بسـرعة وذلـك كـون  .5

نفـاات الصـلبة هـ  مـواد الراكم النفاات الصلبة أعل  من سرعة حتللهـا وان اغلـ  منـو ت سرعة ت
 تحلل الفي ائ  الطبيع  .لقابلة لالبالستينية ومطاط صناع  ومعادن وزجاج وغريها من املواد غري 

 مواد عضوية
48.96% 
 

 شوائب
4.83% 
 

 البالستيك
19.28% 

 معادن
6.45% 

 ورق والكارتون
18.97% 

 الزجاج
1.54% 
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يــة ممــا عــن زاد  حتــو  القــرى واألرا  اىل كيــا ت مدن توســ  املــدن وزاد  املنــاط  العشــوائية فضــال .4
 .و77ملينعنس عل  زاد  انتاج النفاات الصلبة بشنل ملموسساحليا  و  سيحدو حتوال يف امناط

يسهم ضعف قدر  البلدات و دودية مواردهـا لرفـ  امل لفـات ومعاجلتهـا حلجمهـا النبـري إىل امـتالء  .3
لفــات املطمــور  املطــامر ابلنفــاات الصــلبة الــي اغلبهــا غــري مرخصــة وغــري نظاميــة، إذ تقــدر كميــة امل 

إلف طن ابليو  علما أن اسلوب الطمر املتب  يف تلك املواق  عبار  عن طرث النفاات  1619بنحو 
 يف تلك االراض  دون اخ  ابالعتبارات البيئة واالدار  السليمة يف مواق  الطمر.

% 18نسبة إنب تقاد  اغل  اليات رف  امل لفات الصلبة أو تعطلها أو توقفها عن العمل تصل إىل  .8
 .و76ملجعل مشنلة امل لفات الصلبة قضية تعاين منها اغل   افظات العراع

عد  وجود تشريعات وخطـط وقـوانن مفعلـة تلـ   املنشـات الصـناعية واالفـراد  عـاد  تـدوير النفـاات  .9
 واحلد من الت ل  منها يف مناط  الطمر الصح  عل  غرار ماهو معمو  ب  يف البلدان املتقدمة .

 : معالجة النفايات الصلبة وطرق االستفادة منها يف الصناعةثالثا
من خال  املعطيات السابقة لنوعية النفاات الصلبة يف العراع نالحظ احتواءها عل  نسبة عالية مـن 
املــواد العضــوية القابلــة للتحلــل إي أن نســبة اخلطــور  يف النفــاات الصــلبة يف العــراع هــ  قليلــة يف الوقــت 

ــــ  حاهلــــا يف الســــنوات القادمــــة يف ظــــل تنــــوع وتعــــدد االنشــــطة احلــــايل، إال  أن هــــ ا اليعــــ  أن تبقــــ  عل
االقتصادية واالنتاجية الي يقو   ا االفراد، فبدأت تظهر اشنا  اخرى للنفاات الصلبة ه  اك ر خطور  

ا يتطلـــ  مــــن علـــ  البيئـــة والصــــحة اجملتمـــ  إال وهـــ  النفــــاات االلنرتونيـــة والبطـــارات واملــــواد الســـامة.مم
اجلهـــات املعنيـــة أن تـــوفر طرقـــاً علميـــة الدار  النفـــاات الصـــلبة وانشـــاء  طـــات حتويليـــة تقـــو  بعمليـــة فـــرز 
امل لفات الصلبة وحتويلها إىل الصناعات امل تصة إما املتبق  من امل لفات غري املستفاد من  فيتم حتويلها 

 ية.إىل مواق  الطمر الصح  م لما حيدو يف البلدان الصناع
 طة الي ينحصر وجودها يف  57ومينن االستفاد  من احملطات التحويلية يف العراع الي يبل  عددها 

املدن النربى، كوهنا احدى مواق  فـرز امل لفـات الـي مينـن أن تبيـ  تلـك املفـروزات مـن النفـاات الصـلبة 
خلــا  الـي تبــاع ملصــان  اتصـة تنــت  منهــا إىل املعامـل االهليــة الـي تقــو  بتــدوير النفـاات لتنــت  منهــا املـواد ا

منتجات قابلة للتسوي .وذلك عن طري  وض  اليات تنسي  وتعاون بينهما كما هو املعمو  ب  يف  افظة 
جـــد  يف اململنـــة العربيـــة الســـعودية. أو تقـــو  بوضـــ  بنـــوك خاصـــة ملنـــو ت النفـــاات الصـــلبة م ـــل بنـــك 

النفـــاات الورقيـــة وأتمـــن املـــواد االوليـــة ملشـــاري  اعـــاد  التـــدوير النفـــاات الورقيـــة الـــ ي يقـــو  ببيـــ  وشـــراء 
 .و75ملللنفاات الورقية كما هو قائم ب  يف الدو  االوربية وامرينا

                                                        
واملعاجلات،جامعــة واسـط، جملــة واسـط للعلــو   ت الصــلبة يف مدينـة النــوت الواقـ الركــاي، التبـاين املنــاين للنفـاا  صـر وايل -77
 .266، ص15،ع21،  1126االنسانية،
 .292تقرير توقعات حالة البيئة يف العراع، مصدر ساب ،صوزار  البيئة، -76
 .239مصدر ساب ،ص،وزار  البيئة -75
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من خال  طرع املعاجلة النفاات الصلبة الي طرحت سابقا مينن القو  أن اك ر الطرع الي مينن أن 
 -:و74ملادية والتقنية،ه تطب  عل  البيئة العراقية من الناحية االقتص

 الطمر الصحي:  .4
تعــد هــ جل الطريقــة االك ــر شــيوعا واســت داما كوهنــا تتمتــ  بســهولة وســرعة يف االجنــاز وحتتــاج إىل كلفــة 
 -اقل نسبيا مقارنة م  الطرع االخرى .ومينن االستفاد  من ه جل الطريقة بتحويل النفاات العضوية إىل:

البيوغــــازو، والــــ ي ينــــت  اثنــــاء عمليــــة التحلــــل الالهــــوائ   إنتــــاج الغــــاز احليــــوي أو مــــايعر  بملغــــاز - أ
ابإلضـافة إىل املــاء النــات  الــ ي تعــد مــن الطــرع الـي شــغلت حيــ ا يف االونــة االخــري  كــون التننلوجيــا 

  2.15املســت دمة فيهــا مــن التننلوجيــات االقتصــادية، حيــ  يولــد املــرت املنعــ  الواحــد مــن بيوغــاز 
 .و73ملقد است دمت يف الصن واهلند واجنلرتا وكورا اجلنوبية كيلو واط ابلساعة ل ا جندها

إنتاج غاز االي انو ، يتم إنتاج غاز االي انو  من النفاات العضوية الي حتتوي عل  نس  عالية مـن  - ب
الســـنرات أو النشـــوات أو إي مـــواد تنـــت  مـــن امل لفـــات العضـــوية، إذ مينـــن اســـت دا  امل لفـــات 

الفات التمور الي تدخل يف صناعة عسل التمرملالدبسو م ل النوى و ور  الصناعية الغ ائية وخاصة
اتلفة وبقاا الفات صناعة يف إنتاج غاز االي انو  ال ي يعد احد غازات الطاقة النظيفة ال ي يقدر 

ودوالر للــرت واحــد إي أن الطــن الواحــد مــن التمــور التالفــة أو بقــاا الصــناعات 1.9ســعرجل عامليــا بمل
دوالر للطـــن  151لـــرت مـــن االي ــانو  احليـــوي وبقيمـــة مضـــافة تقـــدر  181مينـــن أن تعطينـــا  الغ ائيــة
 .و78ملالواحد

السماد العضوي، وذلك جبمعها يف مواق  طمر بشنل اكوا  منع لة أو مفتوحـة وجتـري مويتهـا  إنتاج - ت
لتفنيـــك املـــواد العضـــوية وحتويلهـــا إىل مســـاد عضـــوي الـــ ي مينـــن أن يســـت د  كم صـــ  لالراضـــ  

ل راعيـة واسـتبدال  ابلسـماد النيميـاوي، وتعـد هـ جل الطريقـة مـن الطـرع املناسـبة للظـرو  العراقيـة مـن ا
الناحية االقتصادية ونوعية امل لفات ونسبة املواد العضوية  ا، ل ا فان وض  اسرتاتيجية مدروسة من 

مصـان  التصـني  العسـنري  قبل وزار  البيئة ووزار  الصناعة واملعادن الستفاد  من النفاات الصلبة يف
وذلــك ابضــافة خطــوط إنتاجيــة جديــد  تقــو  بتــدوير النفــاات الصــلبة وحتويلهــا إىل الســماد العضــوي 
واسرتجاع منو ت امل لفات االخـرى كالبالسـتيك وال جـاج والـورع واملعـادن وابلتـايل تطـوير مصـان  

نتاجيــة مبــا ال يقــل عــن التصــني  العســنري وتــوفري فــرص عمــل جديــد . يضــا  إىل ذلــك ســي يد اإل

                                                        
، مصــــطف  نعــــيم يبــــودي، اســــت دا  تقنيــــات نظــــم املعلومــــات اجلغرافيــــة يف اخلــــدمات البلديــــة ملدينــــة شــــايش علــــ  كــــرغ -74

 ،بدون صفحة.11، ع18،  1121النوت،جملة اهلندسة والتننلولوجيا، 
لية حقـوع والعلـو  االقتصـادية، جامعـة قاصـدي مـرابث، رسالة ماجستري، ك ،رشيد ، تسيري النفاات الصلبة احلضرية العابد -73

 .51، ص1118ورقلة،اجل ائر، 
، اـــ  منشـــور علـــ  موقـــ  االلنـــرتوين 1124القـــيم، اســـت مار الفـــات الن يـــل والتمـــور يف انتـــاج الطاقـــة النظيفـــة،  خالـــد  -78

http://www.iraqi-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84  

http://www.iraqi-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84
http://www.iraqi-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84
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.ل ا من املتوقـ  أن العائـد االقتصـادي الـي مينـن احلصـو  عليـ  جـراء هـ جل الطريقـة يصـل  و79مل15%
 .و61ململيون دوالر 84.75إي بقيمة  1151مليون طن من السماد العضوي يف عا  26.98إىل 

ية بيولوجيا مما ينـت  عنـ  غاز املي ان، مينن االستفاد  من طريقة الطمر عن طري  معاجلة املواد العضو  - و
 فرت  تركت لو عضوى كسماد لتصنيعها  هيدا خت ينها يتم ال  العضوية املواد أن غاز املي ان، إذ وجد

 املي ـان غـاز منتجـة الت مـر بنـرتا وتنـاثر اجلـو حـرار  بفعـل ذاتيـا تتحلـل فإهنـا أا  ثالثـة عـن تقل ال
لـــ ا تعتـــرب الطريقـــة مـــن افضـــل الطـــرع االقتصـــادية  الـــ ي يســـتعمل كمصـــدرلتوليد الطاقـــة النهرابئيـــة.

والبيئية الي توفر يف النلفة ويف املناف  النات  منها إذ مرت منع  واحد متولد من الغاز حيقـ  حـوايل 
كيلوواط/ساعة من النهرابء ابإلضافة إىل توفري مساد عضوي كمتبق  من عمليـة التحلـل. امـا   2.15

 .و62ملكميات كبري  من املينروابت والطفيليات خال  عملية الت مر  من الناحية البيئية فاهنا تقتل
وقـــد قـــدرت كميـــة غـــاز املي ـــان الـــ ي مينـــن است الصـــ  مـــن مواقـــ  الطمـــر يف  افظـــة الرمـــادي مـــ ال 

و كيلو واط /ساعة 22716، إي مينن أن تولد طاقة كهرابئية تقدر مل7و  4181و كينا غرا  ومل4.18مل
املراجـــــل  كـــــون كبـــــري  اســـــت مارات إىل حتتـــــاج املي ـــــان ال غـــــاز إلنتـــــاج  مصـــــن إنشـــــاء .وان و61ملللمحافظـــــة

 تتوافر ال عادى عامل بواسطة تشغيل  مينن حي  غري معقد  بسيطة املست دمة الست الص  تتمي  ابهنا
 مــن منعــ  مــرت 2.5ابلبلــوك العــادي، إمــا إالنتــاج فــان املرجــل الواحــد ينــت  بنــايجل ومينــن. مهــار  أى لديــ 
 مـرت 25 إلنتـاج مراجـل 21 علـ  حيتـوى االمسـد  مصان  من مصن  ابلقرب وض  مت فقد يوميا، ل ا الغاز

 .و67مليوميا أنبوبة 711 بطاقة الغاز من يو / منع 
احلــرع أو مايســم  اســت راج الوقــود مــن النفــاات: وهــ  عمليــة اســهل مــن الطريقــة الســابقة إذ يــتم  - ج

الطاقـــة النهرابئيـــة. كمـــا مينـــن اســـت دا  النفـــاات  اســـت راج الرمـــاد كمـــاد  حتـــرع مـــ  الفحـــم لتوليـــد
العضــوية يف توليـــد الطاقـــة وذلـــك بتحويلهـــا إىل وقـــود نظيــف بيئيـــا ملوقـــود حيـــويو عـــن طريـــ  احـــراع 
النفاات الصلبة بشنل شب  ات . وان انشاء احملارع النموذجية الصـديقة للبيئـة سـتولد طاقـة كهرابئيـة 

مليــون دوالر.فنجــد أن  افظــة بغــداد  151رقــة الواحــد  ميغــا واط يوميــا، تنلــف احمل 2111بســعة 
طـن  11-21 ـارع تسـت د  كـل  رقـة 4-7إلف طن من النفاات،ل ا ه  حتتاج إىل  811م ال 

 .و66ملالنتاج ميغا واط واحد من الطاقة

                                                        
 ،جامعـــــــــــة دمشـــــــــــ ،  اضـــــــــــر  منشـــــــــــور  علـــــــــــ  موقـــــــــــ  االلنـــــــــــرتوين1125،أدار  النفـــــــــــاات الصـــــــــــلبة،بســـــــــــا  العجـــــــــــ  -79

http://damascusuniversity.edu.sy/faculties/civil/images/stories/depts/env/lec/y5-him-lec3.pdf 
 اخلضر عباس واخرون، مصدر ساب ، ص روال عبد -61
 212عاشور عبد الظاهر، مصدر ساب ،ص ندى -62
خــريي ع مــان الـراوي، تقــدير كميــة الغـاز احليــوي املنبعــ  يف منـاط  الطمــر الصــح  يف مدينـة الرمــادي العراقيــة، مركــ   اريـ  -61

 .36، ص1127، 13غداد،  الت طيط احلضري واالقليم  للدراسات العليا، جملة امل طط والتنمية، جامعة ب
 ،ومشــروع جممــ  تــدوير النفــااتملامل طــط العــا  للــت ل  مــن النفــاات ا لصــلبة مبدينــة اســيوط مبصــر  ،ســن نوفــل مــود ح -67

، اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتوين 183ص
http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125  

 http://www.newsabah.com، امل لفات واإلفاد  منها مصدراً للطاقة والصناعات األخرى، هاين زاير -66

http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125
http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125
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 اعاد  تد ير  اسرخدام النفاايت غري العضوية:  .1
لصـــلبة وذلـــك بطريقـــة الفصـــل املينـــانين  توجـــد يف الوقـــت احلاضـــر عـــد  معامـــل تـــدوير للم لفـــات ا

للمــواد غــري القابلــة للحــرع م ــل املعــادن وال جــاج واملــواد العضــوية ومــن ح تقــو  بتوجيــ  املــواد العضــوية إىل 
و الـف طـن 21فرصة عمـل عنـد اسـت دا  مل 74منظومات إنتاج الوقود، وتتمي  ه د الطريقة  هنا ستوفر 

وفـرص عمـل لـنفس النميـة مـن 4اتباع طريقة الطمر الصح  سـتوفر مل من النفاات الصلبة، يف املقابل أن
 .و65ملالنفاات الصلبة

وطبقا للتقديرات العاملية فان طن قمامة يساوي قيمة برميل مـن الـنفط اخلا ،لـ ا البـد مـن اتبـاع طـرع 
 -مينن االستفاد  من عناصر النفاات الصلبة القابلة لالسرتداد والتصني  الي تتم ل ب:

ج جيري اعاد  تصني  ال جاج املسرتد االة جيد  عن طري  طحن  واعاد  صهرجل ليعاد است دام  ال جا  .2
يصن  ال جاج من نوع معن من الرما  حي  تصهر الرما  عند درجـات حـرار  تصـل إىل من جديد.

، % مـن كميـة الطاقـة الالزمـة لصـناعت  مـن املـواد اخلـا  االوليـة21إي يسـتهلك  درجة مئويـة 2411
إعــاد  تــدوير مت حــا  بشــنل كبــري، إمـا يف  لك صــناعة ال جــاج مـن الصــناعات املســتهلنة للطاقـةولـ 

.ويـتم  من الطاقة وك لك املـواد اخلـا  الـي تسـت د  يف صـناعة ال جـاج اً كبري   اً توفر قدر  فسو ال جاج 
قــاً جتميـ  ال جــاج وبيعــ  إىل مصــان  ال جــاج ويقــدر ســعرجل حســ  القــدر  علــ  فــرزجل وفصــل ال جــاج طب

 ال جــاج ويسـت د  ايضـا .و64ملللـون، فمـ اًل ال جـاج األبـيا أعلـ  سـعراً مــن ال جـاج األخضـر أو البـ 
 الشوارع . رصف عمليات يف للرمل كبديل امل لفات يف املوجود اجملرو 

العبوات الفوالذية والومنيو : تعد عملية تدوير عبوات الومنيو  والفوالذية من اك ر العمليات راا.ل ا  .1
مليــون طــن وان العوائــد 45342.23إىل  1151املتوقــ  أن النفــاات الصــلبة املعدنيــة تصــل يف عــا  

. إمـــا اذا م ترغـــ  الدولـــة يف اعـــاد  تـــدويرها و63ململيـــون دوالر 33.95االقتصــادية املتوقعـــة يصـــل إىل 
كــون هلــا فــيمنن أن تبــاع إىل ســوع نفــاات اللــدائن الــ ي يت ايــد فيــ  الطلــ  علــ  النفــاات املعدنيــة  

اســــت دامات اتلفــــة هــــ ا مــــن  حيــــة ومــــن  حيــــة اخــــرى أن اســــرتجاع النفــــاات الصــــلبة هلــــا فوائــــد 
اقتصادية كبـري ، ففـ  اوراب مـ ال جنـد أن معظـم االحتياجـات مـن االملنيـو  تـتم مـن املـواد اخلـا  ال انويـة 

 من فضالت العل .
لدرجـة األوىل، وذلــك ألن هــ جل العمليــة عمليــة إعـاد  تــدوير الــورع عمليـة اقتصــادية مــن ا دعــالـورع: ت .7

  6211تـوفر كميــات هائلــة مــن امليـاجل والطاقــة. حيــ  أن إنتــاج طـن ورع مــن امل لفــات الورقيــة يــوفر 
اخلامـات األوليـة الـي تـوفري ابإلضافة إىل  ،من املياجل 7  18كيلو واط/ساعة من الطاقة وك لك يوفر 

ولنـــ   .و68مللوزية  جتـــة مـــن امل لفـــات ال راعيـــةلـــ  الـــورع أو مـــواد ســـليليو م ـــل تســـت د  يف صـــناعة 

                                                        
 .52عبد، مصدر ساب ،ص سهاد كاظم -65
 http://kenanaonline.com االلنرتوين،الصناعات الي تقو  عل  تدوير امل لفات،ا  منشور عل  موق  نبيهة جابر -64
 .67عبد اخلضر عباس واخرون، املصدر ساب ،ص روال -63
 .99عبد الظاهر، مصدر ساب ، ص ندى عاشور -68
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طـن/ شـهر وحتتـاج  2تنون عملية اعاد  تدوير الورع اقتصادية جي  أن ال تقل إنتاجية املصـن  عـن 
ـــــرتاوث مـــــابن  ـــــدوير مينـــــن 71-25إىل عمالـــــة ت ـــــة املطروحـــــةمن اعـــــاد  الت فـــــرد،وان امل لفـــــات الورقي

ورع ذات جــود  اقــل، أو اســت دام  كعلــف اســت دام  مــن جديــد يف إنتــاج نوعيــات جديــد  مــن الــ
 .و69ملللحيوا ت أو كمواد عازلة يف االجه  

البالسـتيك: ان امل لفـات البالسـتينية مـن امل لفـات اخلطـر  كوهنـا مـن املـواد بطيئـة التحلـل يف البيئــة  .6
وتشــغل حيــ ا كبــريا يف مواقــ  الطمــر وتســب  اضــراراً علــ  صــحة إالنســان والبيئــة.وان اعــاد  تــدويرها 

 . و51مل%من الطاقة الالزمة النتاجها من املواد اخلا  االساسية85سيوفر حوايل 
إال أن هنـاك مـن يــرجح انـ  الحاجــة إىل اعـاد  تصــني  كـل أنــواع البالسـتيك،إذ ابالمنــان اعـاد  تعبئــة 
العبــوات البالســتينية بعــد أن تنظــف بشــنل جيــد إلغــرا  غــري غ ائيــة كوهنــا تنــون غــري جمديــة اقتصــادا 

 .و52ملللتنلفة االقتصادية من عملية التصني  فضال عن تدين اخلواص النيميائية والفي ائية لتلك املوادنظرا 
 للتطـــور نظـــراً  الصـــلبة امل لفـــات حجـــم مـــن  ـــا يســـتهان ال نســـبة املبـــاىن الفـــات   ـــل -االنقـــا : .5

 يف فعـا  بشـنل والبنـاء اهلـد  الفـات تـدوير إعـاد  تسـاهم.لـ ا ،البنـاء حركـة وتطور املستمر العمراىن
 احلصـ  يـتم من اتلفة إذ مينن إنتاج أحجا  واهلد ، البناء أنشطة عن الناجتة النفاات نسبة خفا

 تغطيـة يف عمليـة التـدوير مـن النـات  الرمـل اسـتعما  إىل التحتية ابإلضـافة البنية مشاري  يف استعماهلا
 هـ جل عـن طريـ  حتويـل البنـاء الفـات اسـت دا  وكمـا مينـن إعـاد  مواق  الطمر، إىل املرّحلة النفاات
وتصـني  البلـوك االمسنـي الـ ي يسـتعمل فيمـا  إليـ  األمسنـت إضافة يتم متجانس خليط إىل امل لفات

ل ا تتمي  ه جل العملية  هنا  و51ملبعد يف البناء، ابست دا  ماكنات بسيطةسهلة التصني  واالست دا  
 .و57ملافضة  سعار السوع يف املنتجات ه جل توفر

إال أن طريقة اعاد  التدوير لالنقا  يف العراع تواج  صعوبة يف التحقي  بسب  عد  وجود صناعات 
تعتمد انتاجها عل  املواد املدور  من النفاات وك لك عد  وجود معامل حنومية العاد  تدوير النفـاات 

راء علــ  املشـروابت الغازيــة والقنــاين بـل جنــد بعـا املعامــل االهليــة القريبـة مــن مواقــ  الطمـر الــي تقـو  بشــ
ال جاجيـــة مـــن النباشـــن، وهـــ جل العمليـــة قليلـــة جـــدا اذا ماقورنـــت بنميـــات النفـــاات الصـــلبة املتولـــد  مـــن 
األنشطة التجارية واملن لية والصناعية .اما النفاات اخلشبية واملعدنية والبالستينية فلم حتظ  عـاد  التـدوير 

                                                        
، اـ  منشــور 4، ص1115عبـد البــاق  ابـراهيم واخـرون، معاجلــة امل لفـات الصـلبة لنليــات جامعـة عـن الشــمس،   مـد -69

 /http://www.cpas-egypt.comعل  موق  االلنرتوين 
 .99عاشورعبد الظاهر، مصدر ساب ، ص ندى -51
دابس عبد الريبن السويلم، النفاات املن لية بن اعاد  التدوير واالضرار الصحية والبيئية، منتبة العبينان للتعليم،  فارس بن -52

 55،ص.1124، 2الرا ، السعودية، ط
، اـــ  منشـــور علـــ  موقـــ  االلنـــرتوين 178لفـــات البنـــاء.. مـــدخل وتطبيـــ ، صالـــت ل  مـــن ا ،عيـــد  مـــد عبدالســـمي  -51

http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.html 
53- http://www.tadweer.ae/ar/Projects/Pages/EngineeredLandfills.aspx 
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لوطنية،فضال عن أن امل لفات الغ ائية الي تعد احد االركان االساسية للطاقة لتصبح مواد خا  للصناعة ا
 .و56مليف البلدان املتقدمة فقد اتلت بشنل كبري

 العــراع مســاحة عمــو  علــ  جغرافيــا موزعــة النفــاات الصــلبة لفــرز  طــات وهنــا يتطلــ  االمــر انشــاء
شـاري  العـاد  تـدوير النفـاات الصـلبة والـي مـن خالهلـا مينـن تقليـل مبقيـا  السـنانية، وال الن افـة وحسـ 

مواقـ  طمـر وخلـ  فـرص عمـل جديـد   تبـاع آليـة عمـل تـتم مـن خـال  مجـ  النفـاات حجم النفاات يف 
 ونقلها ح فرزها ومعاجلتها واعاد  التدوير وبي  املفروزات من النفاات واملنتجات الناجتة عن التدوير . 

لدراســــات احلدي ــــة أن ابمنــــان العــــراع أن ينــــت  مســــاداً عضــــواً مــــن النفــــاات الصــــلبة مبقــــدار وتشــــري ا
مليــون دوالر، ومينــن أيضــا أن  84.75وبعائــد اقتصــادي يصــل إىل  1151مليــون طــن يف عــا   26.98

و 5.87، 45342.23، 258431.94، 5.36ينـــت  ورقـــاً وزجاجـــاً ومعـــادن وبالســـتيك بنميـــات حنـــومل
و دوالر عل  التوايل، إذ 2141.649، 33.95، 11.8، 23.39عوائد اقتصادية تصل إىل ملعل  التوايل ب

 ما اتبعت طرع علمية وحدي ة لتدوير النفاات الصلبة.
 و النميات املنتجة والعوائد االقتصادية املتوقعة من تدوير النفاات الصلبة5جدو مل

 و55مل1151يف العراع عا  
انتاجهـــــا مـــــن عمليـــــة النميـــــة املتوقـــــ   املواد الناجتة

 التدويرململيون طنو
العوائــــــــد االقتصـــــــــادية املتوقعــــــــة مـــــــــن تـــــــــدوير 

 النفااتململيون دوالرو

 84.75 26.98 مساد عضوي

 23.39 5.36 ورع

 11.8 258431.94 زجاج

 33.95 45342.23 معادن

 2141.649 5.87 بالستيك
فضـــال عـــن أن العـــراع اصـــبح مل مـــاً بتطبيـــ  الشـــروط البيئيـــة املســـتدامة كـــون العـــراع احـــد البلـــدان الـــي 
انظمت اىل العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية كا،تفاقية ابريس للمناخ ممـا حتـتم عليـة االلتـ ا  بتلـك 

ن مــ  املؤسســات الدوليــة لتطــوير الشــروط للحفــاظ علــ  البيئــة.اذ تســع  اجلهــات املعنيــة يف العــراع ابلتعــاو 
وتنميـــة جمـــا  ادار  النفـــاات بشـــنل عـــا  والنفـــاات الصـــلبة بشـــنل خـــاص مبـــا يتناســـ  مـــ  بيئـــة العـــراع 

بوضــ  خطــة وطنيــة الدار  النفــاات  إالواالمنــا ت املتاحــة يف الوقــت احلــايل ويف املســتقبل، وال يــتم ذك 
                                                        

54- http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/action_news.aspx?nwid=2501&fid=3 
 .61روال عبد اخلضر عباس واخرون، مصدر ساب ،ص املصدر: -55
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ابلتعاون م  وزار  البيئة والبلدات والي تبن ان   برعاية منظمة اليونسيفوNSWMPخبطةملالصلبة تعر  
يف مجيـــ   افظـــات العـــراع الـــو   7مليـــون   411موقـــ  طمـــر للنفـــاات الصـــلبة بطاقـــة  77ســـيتم بنـــاء 

 وكما ترك  اخلطة عل  بناء مدافن للنفاات وخطة جبم  والنقل والت ل  منها واعاد  تدويرها. 1113
 و54مل1113-1113بة يف العراع خال  الفرت  و تقدير املطامر املطلو 3جدو مل

عـــدد املطـــامر بنـــاء علـــ  عـــدد الســـنان  و7حجم موق  الطمر املطلوبةململيون   احملافظة
 1113يف 

 1 71 االنبار
 1 76 اببل
 4 278 بغداد
 1 74 البصر 
 2 21 دهوك
 1 71 داىل
 1 71 اربيل

 2 11 كربالء
 2 24 ميسان
 2 27 امل ا

 2 11 النجف
 7 58 نينوى

 2 13 صالث الدين
 1 79 السليمانية

 2 24 أتميم
 1 77 ذي قار
 2 11 واسط
 77 411 جمموع

 -االستنتاجات:

 ان ت ايد حجم السنان يف العراع أدى إىل ت ايد حجم النات  من النفاات الصلبة. .2

                                                        
56- Source: J. A. KNOWLES,NATIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN FOR 

IRAQ, MWH UK Ltd, Dominion House, Temple Court, Birchwood, Warrington 
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 تفتقـر اغل  مواق  الطمر الصح  يف العراع ال تتوفر فيها الشروط البيئية والصحية والفنية حي  نا .1
 وامنـــا هـــ  مواقـــ  الصـــح ، للطمـــر مواقـــ  والمينـــن اعتبارهـــا وأالليـــات االحتياجـــات مـــن إىل الن ـــري
 تتسب    ر سلبية كبري  عل  البيئية. النفاات ملنبات

 الغـاز النتـاج العضوية النفاات حيو  أنلصح  بشنل علم  مينن االستفاد  من مواق  الطمر ا نا .7
 االي ــانو  غــاز إنتــاج أو النهرابئيــة، الطاقــة توليــد يف يســت دمان اللــ ان غــاز املي ــان إنتــاج أواحليــوي 
ــــ ي  الــــ ي يســــت د  العضــــوي الســــماد إنتــــاج أو اســــعارجل، الرتفــــاع اخلــــارج إىل يســــوع أن مينــــن ال

 النيمياوي. للسماد ومنمل ال راعية لالراض  كم ص 
 يوميــا، واط ميغــا 2111 بســعة كهرابئيــة طاقــة ســتولد للبيئــة الصــديقة النموذجيــة احملــارع انشــاء ان .6

 مـــن طـــن إلـــف 811تنـــت  مـــ ال بغــداد  افظـــة أن فنجـــد.دوالر مليـــون 151 الواحـــد  احملرقـــة تنلــف
 واحــد واط ميغــا النتــاج طــن 11-21  رقــة كــل تســت د   ــارع4-7 إىل حتتــاج هــ  لــ ا،النفاات

 .طاقة من
 عمــل فرصــة 74 ســتوفر وال جــاج املعــادن م ــل العضــوية غــري للنفــاات واالســت دا  التــدوير اعــاد  نا .5

 ستوفر الصح  الطمر طريقة اتباع أن املقابل يف الصلبة، النفاات من طن الفو 21مل تدوير العاد 
 .الصلبة النفاات من كمية لنفس عمل فرصةو4مل

 الن افـة وحسـ  العـراع مسـاحة عمـو  علـ  جغرافيـا موزعـة الصـلبة النفـاات لفـرز  طـات انشـاء ان .4
 حجـــم تقليـــل مينـــن خالهلـــا مـــن والـــي الصـــلبة النفـــاات تـــدوير العـــاد  مبشـــاري  والقيـــا  الســـنانية،
 النفــاات مجــ  خــال  مــن تــتم عمــل اليــة  تبــاع جديــد  عمــل فــرص طمــر وخلــ  مواقــ  يف النفــاات
 التدوير. عن الناجتة واملنتجات النفاات من املفروزات وبي  التدوير واعاد  ومعاجلتها فرزها ح ونقلها

 التوصيات

 تطــور منو مــاو  الصــلبة يف العــراع لنفــااتت ايــد حجــم احتديــد األســلوب األم ــل ملعاجلــة  البــد مــن .2
خطــــة شــــاملة ختــــرج مبعطيــــات تــــنعنس آب رهــــا اإلجيابيــــة علــــ  البيئــــة احملليــــة وتعــــود ابملنفعــــة  ووضــــ 

 عل  البالد. االقتصادية
فـرز النفـاات مـن  والتاكيد علـ لت فيا كميات النفاات املنتجة  لدى املواطنن نشر الوع  البيئ  .1

 املصدر.
تقـــــو  علـــــ  عـــــدد مـــــن املشـــــاري   العـــــراعوضـــــ  سياســـــات اســـــرتاتيجية الدار  امل لفـــــات الصـــــلبة يف  .7

اإلسرتاتيجية واحملطات التحويلية لفرز ومعاجلة النفاات الصلبة مما سينعنس اجيـااب علـ  مجيـ  مرافـ  
 .احليا  ملالبيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحيةو

نقل ومج   يةسن القوانن والتشريعات البيئية عل  الشركات واملصان  لتحمل كامل التناليف يف عمل .6
 النفاات، وتشجيعهم عل  اعاد  تدويرها واحلد من كمياما.

 حتويـل طري  عن العضوي السماد إنتاج يف العسنري يف العراع التصني  مصان  من مينن االستفاد  .5
 السـماد إىل وحتويلهـا الصـلبة النفاات بتدوير تقو  جديد  إنتاجية خطوط ابضافة العضوية النفاات
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 تطوير وابلتايل واملعادن والورع وال جاج كالبالستيك االخرى امل لفات منو ت اعواسرتج العضوي
 يقــل ال مبـا اإلنتاجيــة زاد  ذلـك إىل يضــا . جديـد  عمـل فــرص وتـوفري العســنري التصـني  مصـان 

 .%15 عن
 إضـافة يـتم متجـانس خلـيط إىل امل لفات ه جل حتويل طري  عن البناء الفات است دا  إعاد  مينن .4

 ماكنــــات ابســــت دا  البنــــاء، يف بعــــد فيمــــا يســــتعمل الــــ ي االمسنــــي البلــــوك وتصــــني  إليــــ  األمسنــــت
 .من فضة  سعار للسوع منتجات واالست دا  وتوفر التصني  بسيطةسهلة

 ونقـل مج البد من مشاركة القطاع اخلاص يف الت ل  من النفاات الصلبة أو معاجلتها من خال   .3
 و وتـدويرها امل لفـات لفـرز و طـات مسـاد إىل التحويـل و للمعاجلـة معامـل وإنشاء الصلبة امل لفات
 .املنشآت و اآلليات لصيانة أو صحية مطامر

 المصادر

 العربية الكتب: اوال
 العـري، الفنـر دار بيولوجيـا، تـدويرها وامنـا ت الصـلبة امل لفـات ابراهيم، جني   مد سعد ، أبو .2

 .1115 ،2ط قاهر ،
بن دابس عبد الريبن، النفاات املن لية بن اعاد  التدوير واالضرار الصحية والبيئية، السويلم، فارس  .1

 .1124، 2منتبة العبينان للتعليم، الرا ، السعودية، ط
عل ، سحر عبد احلفيظ عبد الشايف، اجلمل، ابراهيم  مود، اقتصادات يباية البيئة من امل لفات  .7

 .1115لغد العري، الصلبة يف املنشاءات الصحفية،دار ا
 .1121 ،2االردن،ط والتوزي ، للنشر الشروع واجملتم ،دار البيئة، سليمان امين م اهر ، .6
ــــ  الصــــحة والبيئة:املشــــنلة  .5 ــــد اللطيف،امللــــو ت النيميائيــــة وا رهــــا عل  ش ،الشــــحات حســــن عب

 .1122، 2واحلل،دار النشر للجامعات، قاهر ، ط
 .1112 ،2االسد،دمش ،ط منتبة البيئ ، والتلوو والبيئة االنسان وهي،صاحل، .4

 :الجامعية ثانيا:االطاريح والرسائل
رشيد ، العابد، تسيري النفاات الصـلبة احلضـرية، رسـالة ماجسـتري، كليـة حقـوع والعلـو  االقتصـادية،  .2

 .1118جامعة قاصدي مرابث، ورقلة،اجل ائر، 
 بواسطة وختطيطها الغربية الضفة يف النفاات منبات واق  تقييم حسن، اللطيف عبد ضرغا  شتي ، .1

 .1121 فلسطن، العليا، الدراسات كلية الوطنية، النجاث جامعة اجلغرافية، املعلومات نظم
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 :ثالثا:البحوث واملقاالت
 الفنيــة اجلــدوى دراســة  مــد، فرســت عبــدت، صــابر، خبتيــار  مــد، ســعيد،  مــد امــن االدريســ ، .2

 جامعـــة جملــة اربيــل، مدينــة يف والنـــارتون الــورع النفــاات تــدوير اعـــاد  مشــروع النشــاء واالقتصــادية
 .1124 25العدد ،8 اجمللد االنبار، جامعة واإلدارية، االقتصادية للعلو  االنبار

 املوصـــل مدينـــة يف الصـــلبة النفـــاات ملعاملـــة جديـــد اســـلوب ايبـــد،  مـــد ســـعيد،  مـــر، يبـــد،عمار .1
 العدد ،24 اجمللد، اهلندسية للعلو  تنريت جملة النفاات، ملعاملة احلايل االسلوب م  كلفت  ومقارنة

6، 1119. 
 املدينـة يف الصـح  الطمـر منـاط  مـن املنبع  احليوي الغاز كمية تقدير ع مان، خريي اري  الراوي، .7

 جامعـــــة العاليــــا، للدراســــات واالقليمــــ  احلضــــري الت طــــيط مركــــ  والتنميــــة امل طــــط جملــــة العراقيــــة،
 .1127 ،13 اد،العددبغد

 أدار  واقــ  دراســة عبـدت، هــادي، مهــدي، مسيعـة حســن، عـامر، وضــاث، حــامت هاشـم، كــوثر رسـن، .6
 .1124 ،2 العدد ،9جملد اهلندسية، للعلو  داىل جملة بعقوبة، ملدينة الصلبة امل لفات

واملعاجلات،جامعة واسط،   صر وايل،التباين املناين للنفاات الصلبة يف مدينة النوت الواق ،الركاي .5
 .15العدد،21اجمللد، 1126جملة واسط للعلو  االنسانية،

روال عبــد اخلضــر عبــاس واخــرون، املــردود االقتصــادي مــن تــدويرملاعاد  اســت دا و النفــاات الصــلبة  .4
 ،.2، العدد 12،اجمللد1125املن لية، جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحوو اهلندسية، 

يبودي، مصطف  نعيم، است دا  تقنيات نظم املعلومـات اجلغرافيـة يف اخلـدمات  عل  كرغ، ،شايش .3
 .11، العدد18، اجمللد1121البلدية ملدينة النوت،جملة اهلندسة والتننلولوجيا، 

 للدراســــــات اســــــيوط جملــــــة ،وواالقتصــــــاد البيئــــــةمل الصــــــلبة امل لفــــــات، عبــــــد عاشــــــور الظــــــاهر، نــــــدى .8
 .1122 ،75 مصر،العدد،البيئية

عباس،صــالث مهــدي، علـــ ، ايبــد ابراهيم،حتليــل مشـــنلة نقــل النفــاات الصـــلبة ابســت دا  امنـــوذج  .9
، 28النقــــل بغــــداد حالــــة دراســــية،جملة العراقيــــة للعلــــو  االقتصــــادية واالداريــــة، جامعــــة بغــــداد، جملــــد 

 .1121، 76االصدار 
 يف واســـرتاتيجيتها صـــلبة اتللنفـــا النتناملـــة اإلدار  قوســـن، جـــاكلن زومـــاا، كـــاظم، ســـهاد عبـــد، .21

 .1126 ،1،العدد1جملد العامل ، وتغرياملناخ للبيئة الدولية جملة بغداد، مدينة -املدن بلدات
 الصلبة النفاات معاجلة اسالي  تطبي  مدى قياس جاسم، خضري يبيد اليساري، طاهر،  مد،ااد .22

 .1124 ،2العدد ال امنة، السنة، ابيل جامعة واالقتصاد، أدار  كلية جملة كربالء، مدينة يف
 خيضـــر  مـــد جامعـــة االنســـانية، العلـــو  جملـــة للنفـــاات، االقتصـــادية املعاجلـــة ضـــرور  تـــوم ، ميلـــود، .21

 .ال اين العدد ،1111االقتصادية،  والعلو  احلقوع بسنر ،كلية
ات، جامعـــة  صـــر وايل الركـــاي، التبـــاين املنـــاين للنفـــاات الصـــلبة يف مدينـــة النـــوت الواقـــ  واملعاجلـــ .27

 .15، العدد 21، جملد1126واسط،جملة واسط للعلو  االنسانية،
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 رابعا:الدراسات والبيانات الرسمية والنشرات:
 .1127وزار  البيئة،تقرير توقعات حالة البيئة يف العراع، العراع،  .2
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 العلميـة للبحـوو العامـة اهليئـة جتـارب.. ال راعيـة امل لفـات ادار  يف احليـوي الغاز معال، تقانة خدجية .21
الالذقيــة،  ،زيــ والتو  والنشـر والطباعــة للصـحافة الوحــد  التقانـة، مؤسســة هــ جل نقـل و تبــ  يف ال راعيـة
 ، من موق  8575 ، ع1125سورا، 

 . http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367االنرتنيت
، معاجلــــة امل لفــــات ،عبــــد املـــنعم الفقــــ ةیطع زیزلعداعب دهلــــالعب روعم،  مـــد عبــــد البــــاق  ابـــراهيم .22

ــــــــــ  موقــــــــــ   تطبيقــــــــــ  ، اــــــــــ 1115جامعــــــــــة عــــــــــن الشــــــــــمس، الصــــــــــلبة لنليــــــــــات  منشــــــــــور عل
http://www.cpas-egypt.com/. 

http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=133
http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=133
http://www.aghnam.com.sa/vb/showthread.php?t=44238
http://www.aghnam.com.sa/vb/showthread.php?t=44238
http://www.bioenergyconsult.com/waste-iraq/
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/60666
http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
http://www.tadweer.ae/ar/Projects/Pages/EngineeredLandfills.aspx
http://www.tadweer.ae/ar/Projects/Pages/EngineeredLandfills.aspx
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/action_news.aspx?nwid=2501&fid=3
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/action_news.aspx?nwid=2501&fid=3
http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125/
http://www.iraqi-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84
http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367
http://www.cpas-egypt.com/


 

 النفاايت الصلبة   رق االسرفاد  من ا يف الصناعات العراقية 

437 
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 وعمقتها بالفكر االسممي )تطبيقات فنية(الزخرفة االسممية 

The Islamic Geometric Decoration & Islamic 

Cerebration  

) كريم حازم عبودي م.د.
1)L. Dr. Hazim Aboudi Kareem                       

 ملخص البحث 

فنيـةو ويقـ  يف اربعـة تناو  البحـ  دراسـة ملال خرفـة االسـالمية وعالقتهـا ابلفنـر االسـالم / تطبيقـات 
ــــــد أهــــــم  ــــــ  واحلاجــــــة الي ،وهدف ،وحــــــدودجل، وحتدي ــــــان مشــــــنلة البحــــــ  وأتيت فصــــــو  خصــــــ  االو  لبي

 املصطلحات الوارد  في .
فنر الغ ايل كونـ  احـد مفنـري ابلفنر االسالم  ومنهم و حتددت مشنلة البح  يف دراستنا احلالية 

ابلســؤا  اآليت:مــا مجاليــة النمــاذج ال خرفيــة ومــن  االســال  وبعــد ان تبلــورت فنــر  البحــ  ظهــرت املشــنلة
وجهة نظر الفيلسو  الغ ايل  وابلتايل كيفية تشنيل تلك االنطباعات واسقاطها عل  ال خرفة االسـالمية 
فضـــال عـــن فحـــ  املقـــوالت الـــي تـــرى ان الـــدالالت الفلســـفية اجلماليـــة حتمـــل يف طيامـــا بـــ ورها الفنريـــة 

 المية.واجلمالية واملفاهيمية االس
كمـــا جتلـــت اتيـــة البحـــ  يف إعـــالن العالقـــة بـــن الفنـــر االســـالم  كـــإمنوذج فلســـف  يف تتبـــ  الـــنه  
الفلسف  وعالقتـ  ابلفنـون للوصـو  اىل احلقيقـة وطبيعـة ال خرفـة اهلندسـية يف نظـا  الراضـيات املقـرتن علـ  

ملاألرابســكو،من خــال   االســاس الراضــ  ال ابــت، و اولــة تطبيــ  أفنــار الفلســفة علــ  مــاهو حاصــل يف
تســليط الضــوء علــ  آليــة توظيــف الفنــر اإلســالم  يف إنتــاج ال خــار  االســالمية،ليعنس ابلتــايل اجلانــ  
احلضـــاري واملشـــرع للفنـــر االســـالم  وابـــداع فنـــانوجل عـــرب انتقـــاء ال خرفـــة والعناصـــر الفنيـــة املتنوعـــة وكـــ لك 

 املتدربن من الطلبة.

                                                        
 العامة لرتبية كربالء. املديرية -2
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ســة فلســفة اجلمــا  يف فنــر الغــ ايل ومنهجــ  الصــويف يف انب ــاع امــا حــدود البحــ  فاقتصــرت علــ  درا
 اعما  فنية ممنهجة.

اشــــتمل الفصــــل ال ــــاين علــــ  اربعــــة مباحــــ  تــــوزع مبحــــورين أكــــادمي  وإجرائ ،إجتــــ  األو  وال ــــاين اىل 
التعريـف بفنـر الفيلسـو  يف جمـا  الفلسـفة واجلما ،وجـاء ال الـ  يف املرجعيـات الفنريـة للفـن يف العصــر 

سالم  وحل املبح  الراب  يف مجالية االشـنا  ال خرفيـة االسـالمية،وأخرياً  بيـان النتـائ  واملقرتحـات ح اال
 .قائمة ابملصادر

Abstract 
Industry is Arabesque Islamic one of the crafts mission in the Islamic 

world and the western world, especially Math a kagah in the embodiment 

of reality cognitive meaning of Islamic thought and its applications, Since it 

depends primarily on the professional had and the arts, including 

architecture and composition of the technical as in turn depends on the 

skill of the designer in the selection and logical to achieve sobriety and 

influence the aesthetic and functional effect in the recipient because it is 

the first taster. 

Located search mbgesan distributed the first with double academic and 

procedural, turn first to introduce the thinking philosopher, and the second 

in the principles of design, with an indication of the importance of 

foundations in the organization style technical, and finally the statement of 

findings and proposals and alist of sources.  

 المقدمة

  تناولت 
 :اهميته والحاجة اليهمشكلة البحث و

تعد ال خار  االسـالمية ضـرور  إنسـانية تعـرب عـن طبيعـة االسـت دا  الواسـ  علـ  مـر التـاريخ، إذ يعـد 
وسيلة جتميليـة رافقـت اإلنسـان منـ  القـد  وحـ  يومنـا هـ ا، وهـو يعنـس احلـس الوجـداين ورغبـة اإلنسـان 

ان ال خرفـة واحـد  مـن اجملـاالت األساسـية  اال. املتواصلة يف ت ين ما حول  مـن مـواد وألبسـة وأ و وغريهـا
يف الفنون العربية اإلسالمية واملراد ب  اعتماد ال خرفة بنافة مقوماما من عناصر تنوينية وعالقات تنظيمية 
وخامـــــات وتقنيـــــات إظهـــــار وســـــائر املســـــتل مات األخـــــرى ل جنـــــاز ال خـــــريف يف تـــــ ين وجتميـــــل املشـــــيدات 

 واملصنوعات واألعما  الفنية.
إن توج  الفنان املسلم لالهتما  بفنون ال خرفة يرتبط مبحاولة إجياد البدائل للتعبري بعيداً عن التصوير و 

الــ ي ظــل الن ــري مــن الفنــانن يتحاشــوجل بســب  اخــتال  اآلراء يف مشــروعيت ، لــ ا اجتــ  الفنــان املســلم إىل 
شـان  يف ذلـك شـان فنـون الرسـم  اانيإنس اوسائل أخرى للتعبري السيما يف جما  الفن ال خريف ال ي يعد فن
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والنحت والعمار  أي إن  ذو بنية منانية نستطي  إدراكها عن طري  حاسة البصر وأحيا ً اللمس، إال إنـ  
اتلف عن الفنون التشنيلية األخـرى مـن حيـ  نظامـ  الفنـري، فمـ اًل يف حالـة الرسـم أو النحـت تنـون 

وذلك عن طري  ااطبة احلواس والعواطف مباشر ، يف حن تصبح الطبيعة واسطة للتعبري عن الريية الفنية 
األشنا  اجملرد  ه  الواسطة للتعبري يف التصميم ال خريف، وه ا ينشا من اإلراد  املبدعة للفنان ال ي يقو  
بتجميــ  مفرداتــ  وتوزيعهــا بشــنل موضــوع  يــدرك بــن عــد  مســتوات و شــنا  متنوعــة تبعــاً للجانــ  

الفن احليوي ليعرّب عن روث األصالة يف الفنون اإلسالمية املمي  ، ومما ال شك في  إن لنل  االبتناري. ه ا
تصميم أسس تتحنم ب ، وتنظم آلية املفـردات والعناصـر التنوينيـة مـن أجـل إضـافة قيمـة تعبرييـة، وهـد  

 .يرتبط ابلوظيفة واجلمالية
ة وكــ لك املصــممن واألكـــادميين مــن هنــا جــاءت مشــنلة البحــ  يف تســايهلا مــا  ــاوالت الفالســف

املت صصن يف الفن االسالم  يف بناء زخرفة اسالمية متمي   من اجل حتقي  طراز خاص  م حيمل اهلوية 
واخلصوصية لتاريخ املنطقة والبيئة، إذ يرتبط ابملرجعيات ال قافية والفنرية واحلضارية،لتنون عالمة فارقة يف 

 إمنوذج ال خرفة.
 لة ابلسؤا :ماه  صور  ال خار  اهلندسية يف الفنر االسالم  وتبلورت املشن
 اهمية البحث

لل خرفة للطلبـة واملهتمـن مبجـا  والفنية  اجلماليةيلق  الضوء عل  األبعاد وتنمن اتية البح  يف ان  
 ال خرفة.

 هدف البحث 

 تعر  فلسفة ال خرفة االسالمية يف الفنراالسالم  مجاليا ودالليا.
 ثحدود البح

 يتحدد البح  احلايل مبا يل :
 يتحدد البح  احلايل ابل خار  اهلندسية التطبيقية والي سيتم التعر  اليها من خال  التمرين

 . احلدود املوضوعية: دراسة التطبيقات العملية لرسم ال خرفة االسالمية.2
 . احلدود املنانية:النت  واملراج  واملصادر.1
 هووه  خاصة يف حيا  الغ ايل  515-هـ 665من مل . احلدود ال مانية: الفرت 7

 الفصل االول: تحديد المصطلحات

 ـ الجمالية لغة:
 .ملاجلَما و ذكرجل ابن منظور: أن  مصدر ملمَجيلو و الف،عل ملمَجَّلو 
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  ـَلو الّرًجـل ابلّضـم، إمجـااًل و يرى ابن األثري أّن ملاجلَما و يَق  عل  مصدر الصفـَور و املعـاين و قـد ملمجفّ،
 و1ملمَجيل فهو

  ن من اخلَل  واخلفل  و7ملويف القاموس احمليط ملاجلَما و هو ماحفس،
   ان ت مَجيـــــــلف حيـــــــ ف اجلمـــــــا ، أي انـــــــ  حســـــــن االفعـــــــا  كامـــــــل.  --ويف حـــــــدي  الرســـــــو"

  و6ملاالوصا 
 ـ الجمالية ـ اصطالحاً 

 تشري يف معناها إىل دراسة اجلما  يف الطبيعة و الَفـن، و ينطوي استعماهلفا عل  
طبيعة التجربة اجلماليـة، أمنـاط التعبـري الفــّ ، سـاينولوجية الفـن ملعمليـة اإلبـداع أو التـ ّوع أو كليه،مـا 

 و5ملمعاًو و ما شاب  ذلَك من املوضوعات 
 اجلماليـــــــــــة اجلمـــــــــــايل: عنـــــــــــد ملمجيـــــــــــل صـــــــــــليباو: "هـــــــــــو املنســـــــــــوب إىل اجلمـــــــــــا ، نقـــــــــــو  الشـــــــــــعور -

، أو إهليّـة خاليـة مـن الغـَر  اجلمايل، و احلنم اجلمـايل، و النشـاط اجلمـايل و  ـهم لعـ   هـو عنـد بعض،
 و4ملتقو  عل  طل  اجلما  ل ات ، ال لنفعت ، أو َخريَت "

 اجلماليـــــة عنـــــد ملعبـــــد الواحـــــد لؤلـــــؤ و: " بـــــة النـــــاس، كمـــــا يوَجـــــد يف النفـــــوس ابلدرجـــــة األوىل و يف -
ــــــــ  كانـــــــــت موجـــــــــود    خـــــــــال  كــــــــل مـــــــــا يســـــــــتهوينا يف العـــــــــاَم احملــــــــيط بنـــــــــا، و هـــــــــ  مبعناهـــــــــا الواس،

ـ  عشـر مشـريً  إىل شـ ٍء جديـد لـيَس جمـّرد  بـة  اتريخ احلضار ، و قد ظَهَرت اجلمالية يف القـرن التاس،
 و3ملالناس بل قناعة جديد   تية اجلما  ابملقارنة م  القيم األخرى"

 و8ملاجلما  عرّف  ملريدو: "أن  وحد  العالقات الشنلية بن األشياء الي تدر،كها حواّسنا -اجلمالية -
 الزخرفة:

عرفها ملابن منظورو  هنا: اجلم  ملزخار و َحسبن الش ء، يف القاموس ملز، خ، ر،  و وه  مشتقة 
 و9مل من الفعل ملَزخَرَ و َحسبن الش ء، تـََ ْخَر  الرجل: ملتـََ يبنو

 عر  الباح  مصطلح ملال خرفة اهلندسيةو تعريفاً إجرائياً عل  النحو اآليت:يوبناءاً عل  ما تقد  

                                                        
الـدار املصـرية للتـاليف و  ،املوسـوعة املصـرية العامـة لتـاليف و لنشـر ،27ج  ،لسـان العـرب :منـر مجا  الدين بـن ،األنصاري -1
  .277ص ،ب.ت ،القاهر  ،الرتمجة
 ب.ت. ،القاهر  ،جمم  اللغة العربية ،عيس  الباري احللي وشركاءجل،1ط،ايبد ال اوي: ترتي  القاموس احمليط،الظاهر -7
 .214ص،املصدر الساب  ،لسان العرب:الدين بن منر  االنصاري مجا  -6
 .617ص،،ب.ت ،القاهر  ،االجنلو ،تر:فؤاد زكرا،3ط،الفلسفة انواعها ومشنالما :هنرت ،هنرت -5
 .6ص،2981،بريوت ،دار النتاب اللبناين،2ج،مجيل: املعجم الفلسف  ،صليبا -4
 149ص  ،ب ت ،بغداد ،دار الرشيد ،سلسلة النت  املرتمجة ،اجلمالية :لؤلؤ  عبد الواحد -3
 2984 ،بغداد ،دار الشؤون ال قافية العامة ،1ط ،تر: سام  خشبة ،معا الفن :ريد هربرت -8
، 9معجــــــم لســــــان العــــــرب، دار صـــــادر للطباعــــــة والنشــــــر، بــــــريوت، جملــــــد  ،، مجــــــا  الــــــدين  مــــــد بـــــن منــــــر ابـــــن منظــــــور -9
 71 .ص2954
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 ـــدد  وتنرارهـــا  اتتوظيـــف املفـــردات ال خرفيـــة يف عمليـــة مـــلء الفضـــاءات وذلـــك إبنشـــاء وحـــد هـــو
بشنل منظم عل  املساحة امل صصة هلا، ضمن نظا  مـن العالقـات الشـنلية للحصـو  علـ  بنـاء زخـريف 

 حيق  أهدافاً مجالية أو وظيفية أو تعبريية.
 الغزالي:

و للهجر ،وكنيتــ  أبــو حامــد الغ ايل،ذلــك 665يف ســنةمل الغــ ايل هــو ابــو حامــد بــن  مــد بــن ايبــد ولــد
لوالدتـ  يف قريـة ملغ الــةو الـي نســ  اليها،وهنـاك رأي  ن يف نسـب  اىل غــ   الصـو ،وه  املهنــة الـي كــان 

.وذكر ملمدين صاحلو ان الغ ايل هو من أكرب فقهاء املتصوفة يف الفق  والفلسفة ويف و21ملوالدجل يعتمد عليها 
ان  متصو  إشراق ،واالستشراقية ه  إحدى الصور، الي جتد ان هنالك أشياء المينن علم النال ،كما 

من حي  املبدأ إن تعر  عل  اإلطالع. يف مقارنت  م  ملاجلنيد واحلالج والبسطام  وابن عري ومن غريجل 
 و22ملمن املتصوفةو

 الفصل الثاني

 املبحث األول: الفلسفة يف فكر الغزالي
فلسفية والراضية قابلة ل دراك إدراكا مباشرا،ويف ه جل احلالة تستدع  طري  ليست كل املوضوعات ال

الشـــك إلقامـــة معرفـــة أوليـــة قوامهـــا احلـــدس،ذلك ان اســـتدعاءها يتطلـــ  البحـــ  واستحضـــارها اىل عـــام 
الوجود بوساطة الريية اىل مابعد االدراك والت ط  اىل اجلوهر وعلة األشـياء،فاملعرفة احلدسـية هـ  االجـدر 
بنشف احلقائ  حن تقتصر املدركات احلسية عل  بلوغ احلقائ  العلمية واملطلقة واستحضـار مـاهو غيـي 
وتنــوين الصــور  ال هنيــة الشــاملة عــن طريــ  العالمــات الدالــة الــي ميننهــا ان تستحضــر املوضــوعات،ح  

 تنقلها من عام الغي  أو الالمرئ  اىل حالة احلضور واملرئ .
ابلـروث الصـوفية فنـان أقـرب منـ  اىل الـدين منـ  اىل الفلسـفة ووجـد ان الصـوفية تـؤدي اىل أتثر الغـ ايل 

العلم والمينن الوصو  اىل العلم ابلتعلم اجملرد بل ابل وع وهو ملنـور عرفـاينو يق فـ  احلـ  بتجليـ  يف قلـوب 
 .و21ملأوليائ  فيعرفون  بن احل  والباطل بغري حاجة اىل االعتماد عل  كتاب او حنوجل

فالتصـــو  الـــ ي إختـــ جل ملالغـــ ايلو والـــ ي يعـــ  طريقـــة ســـلوكية قوامهـــا التقشـــف وال هـــد والت لـــ  عـــن 
الرذائل والتحل  ابلفضائل،لت ك  النفس وتنمو الروث، وهو حالـة نفسـية يشـعر  ـا املـرء،  نـ  علـ  اتصـا  

 .و27ملمببدأ األعل  ومن ح التجل 

                                                        
 115ص،جامعة املوصل ،وزار  التعليم العايل والبح  العلم ،دراسات يف فلسفة الرتبية : مد حلون ،فرحان -21
ـــــــــــــاه  االرتقـــــــــــــاء مـــــــــــــن افالطـــــــــــــون اىل دينارت ،صـــــــــــــاحل -22 وزار  ال قافـــــــــــــة ،املوســـــــــــــوعة الصـــــــــــــغري ،مـــــــــــــدين: الغـــــــــــــ ايل ومن
 .8ص،2992،بغداد،واالعال 
مؤسســـة دار الصـــادع  ،1121 ،عمـــان،دار صـــفاء للنشـــر والتوزي ،2ط ،فلســـفة الفـــن وعلـــم اجلمـــا  :علـــ  شـــناو  ،وادي -21
 .72ص ،ال قافية

 .181ص،2986 ،بريوت ،دار النتاب اللبناين،2ج،املعجم الفلسف  مجيل:صليبا، -27
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اإلعتنا  علـ  قـراء  القـرآن النـرغ والتاليف،واخـ  معظـم أي إن التصو  يف الفنر االسالم  يع  
حيات ،فبعد اعتناف  لعشر سنوات يف التفرغ اىل القراء  والتاليف وال هد والتصو  من اجل التقـرب أك ـر 
للمبادىء الرابنية السامية عرب السمو العقل ، وه ا مامي جل بن الفالسفة املسلمن،إذ بنملمدينوأن وصف  

يف املعرفـة والشـك يف العصـور الوسـط  ملالفلسـفة ثالثـة عصـور قدمية،وسـيطة،حدي ة،فنظرية  أرق  مـن نظـر
املعرفة لدي  أرق  مما لدى أرسـطو وأفالطـون،وم ينـن يف العصـور الوسـيطة أرقـ  مـن نظريـة املعرفـة والشـك 

عـــن طريـــ   .حـــ  لنجـــدجل يت ـــ  مـــن الشـــك طريًقـــا اىل اليقن،واليقـــن يعـــن إليـــ و26ملاملنهجـــ  مـــن الغـــ ايلو
احلـــدس يف الظـــن والت مـــن وتـــوهم احلـــدس ســـرعة االنتقـــا  يف الفهـــم واال ســـتنتاخ،وان  املقـــدر  علـــ  فهـــم 
احلقيقة مباشر  دون استدال  منطق   هيدي،وطريقت  الصوفية الراضية والروحانية املتقشفة املتسامية حنـو 

يف منط  الغ ايل بصفت  قانو  ميي  العلم اليقي  اخلال  ه  اليقن املطل  من خال  العلم الربهاين، والربهان 
،وبعد اخت  القياس وه  املقدمات معيـارا للصـدع يف ان الناذبـة م تنـت  الصـادقة وان و25ملعما ليس يقينا 

الظنيــة التنــت  اليقينيــة،إذ يقصــد ابلقيــاس هــو الربهــان املــؤدي اىل املعرفــة العلميــة،أي مبعــا إدراك للمعرفــة 
 رهنتها مبقدمات ضرورية.ذاما،شريطة ب

ان فلسفة الغ ايل تعتمد الشك للوصو  اىل اليقن حي  ان اليقن لدي  يقرتن عل  االساس الراضـ  
ال ابت ال ي اليتسرب الي  الشك وال رتلف في  امل تلفون، ويرى الغ ايل ان الفلسفة التصلح الن تنون 

حـ  داخلـ  لالنسـان، امـا الفلسـفة فـرغم اعتمادهـا قاعد  للدين ابدا الن الدين يف جـوهرجل هـو امتحـان رو 
عل  االمتحان العقل  فه  التقود االنسـان اىل اكتشـا  احلقيقـة يف مجيـ  احلـاالت ومعرفتهـا ابلتـايل فهـو 
رتلف م  الفالسفة االخرين يف ان  اليرى يف القياسات العقلية ادا  صاحلة ملعرفة احل  بل يرى ان ال وع 

يف ه ا اجملا  ويؤمن الغ ايل ابلتوج  اىل احلدس الصويف للوصـو  اىل املعرفـة او العرفـان  الباط  ادا  مناسبة
 و24ملاعل  درجات العلم وال ي يقرتن ابلنشف واالشراع الروح 

وابلرغم من أن القياس طريقـة م لـ  حلصـو  املعرفـة،اال انـ  وصـفها ابلفاسـد  ملـا يعرتيهـا مـن تغيـري "ان 
 انتـاج النـ ب وعـد  اليقـن،وان املطلـ  األقصـ  واحملصـل للعلـم اليقيـ  هـو فسد صور  القياس تؤدي اىل

 و23ملالربهان"
الـ ي تضـمنت  مقـدمات مقاربـة القياس الربهـاين علي  قسم ملالغ ايلوالربهان اجلمايل اىل مخسة مقاييس:

التـدقي  يف  وهو ال ي تنون مقدمات  مقاربـة لليقـن مـ  إمنـان اخلطـا مـ  والقياس اجلديللليقن بال شب ،
 يف أن تنون املقدمات ظنية ظنا اخلطاي  القياسالنظر. وك لك 

                                                        
 .99ص،املصدر الساب ،الغ ايل ومناه  االرتقاء:مدين، صاحل -26
 .74ص،2941،مصر،دار املعار ،وحتقي  سليمان دنيا199سلسلة ذخائر العرب مل،مقاصد الفلسفة الغ ايل: -25
 71ص ،مصدر ساب  ، عل  شناو :وادي -24
 31ص،2941،القاهر ،منتبة وهبة ،الدراسات النفسية عند املسلمن،معيار العلم :عبد النرغالع مان، -23
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وهـــــو الـــــ ي الظـــــ ، وإمنـــــا ملتـــــبس يصـــــور  لسوفســـــطائ االقيـــــاس غالبـــــا وتتســـــ  لتقـــــدير اخلطـــــا، أمـــــا 
الـــــ ي نعلـــــم مبقدماتـــــ  الناذبـــــة ولنـــــن  يـــــل اليهـــــا نفـــــس ابلقيـــــاس الشـــــعري اليقينـــــات،لينته  فيمـــــا بعـــــد 

 و28ملاملت يل.
قرر ملالغ ايلو يف كتاب  إحياء علو  الدين،ان اجلما  تناس  يف اخلل  وصفاء ابللون فان  يدرك وهن ا 

ااسة البصر وان كـان اجلمـا  ابجلـال  والعظمـة وعلـو املرتبـة وحسـن الصـفات واألخـالع، وإراد  اخلـريات 
 لنافة اخلل ،وإفاضتها عليهم عل  الدوا  فان  يدرك ااسة القل . 

ة، فان اجلما  حيتاج اىل القياس ونظام  الراضـ ،والقياس اجلمـايل يف مفهومـ  املنطقـ  يف ه جل الدراس
يتـــالف مـــن مقـــدمات يقينيـــة صـــادقة،البد مـــن طلبهـــا والعمـــل علـــ  معرفـــة مـــدركها،فيقو "الخري والمجـــا  

رك وال بـوب يف العــام اال هـو حســنة مــن حسـنات ت،وأثــر مـن أ ر كرمــ ، وغرفــة مـن اــر جودجل،ســواء أد
ه ا اجلما  ابحلواس أ  ابلعقل، فجما  ت سبحان  وتعاىل أكمل اجلما "،إذ إن الشنل بداية التعر  ح 
اجملاهــد  للوصــو  اىل اليقن،الــ ي الينفــك أن يصــل اىل الدرجــة القطعيــة عــرب املــوازين اخلمســة آنفــة انــ ك 

 وظاهري..اي مبعا ان البصري  تعا القل  وابط  يف حن ان البصر عن و29مل
لقـــد كـــان الشـــك ســـببا لالرتقـــاء للم ـــابر  ابلبحـــ  يف إجيـــاد احللـــو  حـــو  صـــراع مصـــدرجل احملسوســـات 
والعقليــــــــات ملم تســــــــمح نفســــــــ  بتســــــــليم األمــــــــان يف احملسوسات...فاحملسوســــــــات حينــــــــم فيهــــــــا حــــــــاكم 

ح اليقـن ،حيـ  األدلـة العقليـة م تـرجو11ملاحلس،وين بـ  حـاكم العقـل جتربـة تن يبيـة السـبيل اىل مدافعتـ و
اىل قلب ،الن الدليل الينون اال من العلو ، فإذا كانت العلو  غري مسلم  ا، م ينن الدليل منتجا، فليس 

 و12مليف املعرفة العقلية مايطرد الشك من النفس
ويـرى ملالغــ ايلوأن النـور اإلهلــ  نــور يقيـ ،عن طريقــ  ينحســر الشـك،اذ قــا :ان النــور هـو مفتــاث أك ــر 

أن النشف موقو  عل  األدلة احملرر  فقد ضي  ريبة ت تعـاىل الواسـعة.وحينما سـئل  املعار ، فمن ظن
عــن معــا اآليــة"فمن يــرد ت ان يهــد لــ  يشــرث صــدرجل ل ســال "قا :هو نــور يق فــ  ت --رســو  ت

الـدنيا،كما تعاىل يف القل ،عالمت  التجايف عن دار الغرور واإل بة اىل دار اخللود.كناية عـن االبتعـاد عـن 
:أن ت تعاىل خل  اخلل  يف ظلمة ح ر  عليهم من نورجل، فمن ذلك النور ينبغ  ان يطل  --ذكر

 النشف، وذلك النور ينبجس من النور اإلهل .وهو ماذكرجل ملعبد النرغ الع مان يف كتاب  معيار العلمو
وسـيق  كالصـوت ل اتـ  بـل يؤكـد اهتم الغ ايل بفن املوسيق  يف فلسفت  فهو اليعنيـ  الشـ ء احلسـ  ابمل

عل  معا الصوت ال ي يساهم يف نقاو  الروث واطمئنان النفس واثر ذلك يف املساتة يف التقرب اىل ت،  
كوهنــا احــد مــواطن اجلمــا  الــي يهــتم  ــا االنســان يف حياتــ ،اذ يقــرتن اجلمــا  لــدى الغــ ايل ابلنســبية مــن 

ل االخـرين، واجلمـا  الينفصـل لديـ  عـن الصـبغة العقليـة وهـو خال  اصدار االحنا  اجلمالية علي  مـن قبـ
                                                        

 211ـ212ص ،املصدر الساب  ،مقاصد الفلسفةحامد: الغ ايل،ابو -28
 55ـ56ص،1112،بغداد،مطبعة بيت احلنمة،2ط،املنط  عند الغ ايل : مد خليل،بنري -29
 27ص،2986،بغداد،دار القادسية للطباعة،حتقي  مجيل ابراهيم حبي  ،املنق  من الظال  حامد: الغ ايل، ابو -11
 .69ص،2998 ،بريوت ،دار ومنتبة اهلال  ،يف سبيل موسوعة فلسف  مصطف : غال ، -12
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يتصــل ابليقــن، واالنســـان اقــدر علــ  تـــ وع اجلمــا  المتالكــ  قـــدرات عقليــة يستشــف مـــن خالهلــا علـــ  
اجلميــل، مــ  وجــود تفــاوت بــن ممــن يتــ وقون اجلميــل فاالدراكــات واملعــار  لــديهم متفاوتــة واجلمــا  هنــا 

ي يقو  عل  تناملية ووحد  اج ائ  البنائيـة فـاي خلـل مـا إزاء تركيبتـ  تسـب  يقرتن ابجلما  الظاهري وال 
 و11ملتشويها يف قيمت  اجلمالية

إن املتامل للفنـون ومنهـا ال خرفـة االسـالمية،يرى إهنـا صـور  للفضـيلة تنشـف مـن خالهلـا عـن صـفات 
وز املظهــر اخلــارج  والســطح  مجيلــة ابطنــة تتبــن اــ  الفنــان املســلم اىل العلــم والنظــا  والرتتي ،ممــا تتجــا

لالشـياء،وان اجلمــا  مجـا  الصــور  الظـاهر  املدركــة بعـن الــرأس ومجـا  الصــور  الباطنـة املــدرك بعـن القلــ  
الــنقش املعمـــاري،تتحو   -ونــور البصــري . ومــن خــال  النظــر  اىل ال خـــار  النباتيــة واهلندســية واالرابســك

ائ  السـامية للفلسـفة او فلسـفة اجلما ،وحينمـا نلتـ  ابلنظـر النظر  تلـك اىل مفتـاث أو مـدخل إلدراك احلقـ
اىل ال هور والرا  ونقو  املساجد امل خرفة،فاننا نبل  ل   النفس يف أن غاية االشياء اإلعتدا  يف الصور  

 الظاهر  وكماهلا.
الـــنفس واجلمــا  غــري املــادي هـــو مايبحــ  عنــ  ملالغـــ ايلو الــ ي يتنــاو  القــيم يف اخلـــري واحلــ  وتطهــري 

فالفنــان املســلم يف جمــا  ال خرفــة و17ملوالتقشــف وكــل مــايقرب اإلنســان مــن اجلمــا  املطلــ  وقيمــ  الســامية 
ذه  اىل تنوين املطل  او االتصـا   ـا اال وهـو ت الـ ي احـ  اجلما ،وهنـا يسـتوح  ا ـ  مـن معـراج 

 حدود هلا تبدأ من حي  تنته .الصعود،إذ أخ  إستحنام  م ال يف   يل الدائر  بوصفها غري متناهية وال
امــــا الفنــــر االســــالم  اوجــــد العالقــــة وشــــنل الــــدائر  اهلندســــ ،كون  رمــــ ا تعبــــرياً يــــد  عــــن النليــــة 
الالهنائية،وقاعد    ل النون من حي  عالقت  ابلقوى اإلهلية، وطبقا لرم ية الدائر ، فاهنـا تعـرب عـن وحـد  

عــام املطلــ  الســرمدي،وإهنا وحــد  يف هنايــة املطــا    ــل املتضــادات،ووحد  العــام الش صــ  ال ائــل مــ  ال
،وابلتـــايل أن وحـــد  الـــدائر  وحـــد  للـــروث وانصـــهار يف عـــام املطل .  ـــل و16ملغايـــة الـــدين االســـالم  وهدفـــ 

اإلشــراع النــوراين والروحاين،والعشــ  املطلــ  امل ــتلط بــن اهلندســة والــروث وبــن التن يــ  والتشــ ي ، واملربــ  
 ا يف شنل  فيما لو مت تدويرجل بصرا جندجل ينته  شنل الدائر .الرتلف ك ري 

واجلما  احلس  لدى الغ ايل المينح  اتية م ل ال ي يهتم ابملعا وهو مجا  يتصل ابحلدس  واخلال  
اليدرك  اال اصحاب العقو  البصري  يف حن ان اجلما  احلس  ميتاز ابمنانية ادراك  من قبل سواد الناس 

هـ ا فــإن الغـ ايل اليننـر اجلمـا  احلســ ، والغـ ايل وفقـا لتوجهاتـ  هــ جل رتلـف عـن طروحــات  عمومـا، ومـ 
غريجل من املفنرين ومنهم املفنر الفاراي ال ي يؤكد دور الفلسفة اىل جان  الدين يف الوصو  اىل الغاات 

                                                        
مؤسســـة دار الصـــادع  ،1121 ،عمـــان،دار صـــفاء للنشـــر والتوزي ،2ط ،فلســـفة الفـــن وعلـــم اجلمـــا  شـــناو : وادي، علـــ  -11
 .71ص ،ال قافية

 .69ص،بال،،بريوت،دار الفاراي للرتمجة،تعري :ابسم السقا،موج  نظرات اجلمالية ومسري نوفا: اوفسنانينو  -17
 .جامعة اببل،كلية الفنون،11/6/1119، اضرات القيت عل  طلبة الدكتوراجل،الغ ايل صفا:د.لطف ، -16
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ة االبداعيــة متــاثرا ابفنــار واحلقــائ  االهليــة والــ ي يؤكــد اتيــة احلــواس والصــنعة واخلــرب  والتجريبيــة يف العمليــ
 و15ملارسطو

 املبحث الثاني: الجمال يف فكر الغزالي 
يهتم مفنر االسال  الغ ايل ابجلما  ويقسم  اىل ظاهري وابط ، فجما  الظاهر يتجل  يف احملسـوس 
وامللموس وال ي يتم ادراك  وينشا مـن خـال  االشـنا  والصـور الظـاهر  واجلليـة للبصـر، امـا مجـا  البـاطن 
فيتسم ابلشمولية والصدع ال ي يتم ل ابلبصري  الـي تـتل   يف الفنـر العميـ  واالحسـاس السـليم الـ ي 
يدرك ابعادا عمية يستوعبها واليقف عند ظواهر االمور " ينقسم اجلما  اىل مجا  الصور  الظاهر  املدركـة 

  اقــوى ســبياًل لــالدراك . أي ان مجــا  الصــور  ابلبصــري و14ملبعــن الــرأس ومجــا  ابطــن يــدرك بعــن القلــ  "
احلســ  اجلمــايل مــن البصــر الظــاهر واشــد ادراكــا مــن احلــواس الــي تنــون قاصــر  علــ  تتبــ  اجلمــا  يف بنيــة 
االشنا  الداخلية وابعادها الرم ية، فاجلما  احلقيقـ  قـائم علـ  اكتمـا  خـواص ومسـات املوضـوع اجلمـايل 

 وعد  نقصان  ظاهرا من حي  عناصرجل.
ن اجلما  يقو  عل  توفي  الشنل املرئ  وكيفية اداء وظيفتـ  الـي خلـ  هلـا، فاجلمـا  هنـا يرى الغ ايل ا

جيمــ  بــن كمــا  الشــنل وهيئتــ  وتنامــل املضــمون مــ  الوظيفــة، فضــال عــن أتكيــدجل علــ  صــفة التنــوع يف 
لعــا  اجلمــا  الــ ي رتلــف  خــتال  صــور  يف احملسوســات واملرئيــات، مبعــا ان اجلمــا  يتوحــد يف معنــاجل ا

ويتنوع يف اشنا  ومظاهر معينة "لنل ش ء كما  يلي  بـ  وقـد يليـ  بغـريجل، فحسـن كـل شـ ء يف كمالـ  
، مبعــا ان االشــياء و13ملفــال حيســن االنســان مبــا حتســن بــ  الفــرس وال حيســن اخلــط مبــا حيســن بــ  الصــوت"
لـف علـ  ادراكهـا وادراك اجلميلة ومنها ال خار  اهلندسية ه  ميلة الهنا  ت مبدركات احلواس وه ا الرت

حسنها وابلتايل يتم االستمتاع  ا وف  ت وقها. ومن خال  موضوعة اجلما  جيد الغ ايل الرتف  عن احلس  
واالجتاجل اىل السام  فاجلما  املدرك ابلبصري  احسن من املدرك ابحلواس وهو ادراك لل  افضـل مـن ادراك 

انـــ  اختــ  موقفــا ابحملسوســات الدخــا  اليقــن اىل الـــنفس  العــن وهــو منظــور صــويف يتعلــ  ابي تعــاىل، اال
معتمدا عل  االمور العقليـة "ان مجـا  احلـس يقـرر حقيقـة اليلبـ  حـاكم العقـل ان ينـ  ا وينفيهـا ولنـن 

وابلتايل و18ملال ي تع ر وجودجل يف حاالت قد يع ر علي  يف مظهر من مظاهر التفنري ولعل  يف العقليات "
 ربهان راضيا الجتليات روحية.عد اليقن عقليا وال

لقــد  نــن الغــ ايل مــن كشــف اجلمــا  يف رييتــ  الشــاملة بعــد تنشــف اوجــ  اجلمــا  املتعــدد  ومدارجــ  
ومستوات  ليصل اىل ل  اجلما  بربط من مثار وقشور تعترب اوج  ومثار هلا مجا  االصل ومن خال  ذلك 

يقــة اهنــا   ــل الرييــة واملعــا املتاصــل ابجلمــا  لــ ا ان وجــد الصــلة الناملــة الظــاهر  والباطنــة املســطحة والعم
                                                        

مؤسســـة دار الصـــادع  ،1121 ،عمـــان،دار صـــفاء للنشـــر والتوزي ،2ط ،ة الفـــن وعلـــم اجلمـــا فلســـف :علـــ  شـــناو  وادي، -15
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وبـــ لك يقـــرتن اجلمـــا   و19ملرييتـــ  امت جـــت اببعـــاد روحيـــة "فـــاحملبوب  بـــوب ابلطبـــ  ويعـــرب عنـــ  ابحلـــواس"
ابصدار احلنم من قبل االخرين واجلما  هنا الينفصل عن الصيغة العقليـة وهـو يتصـل ابليقـن، واالنسـان 

يشرع الطال  واملتعلم ابلعمل ال خريف فانـ  يبـدأ عمليـة يف النهايـة تـؤدي اىل نتـاج قادر عل  ت وق ، فحن 
ف  فاملاد  وااللوان والورع والرسم عليها تعا  لتت   اشناال زخرفية منها شنلية ومنها غري ذلـك لتحـو  

 املساحات اىل تنظيم ذي معا.
 املبحث الثالث: املرجعيات الفكرية لفنون العصر االسالمي

يف بدايــة العصــر اإلســالم  بــدأ الفنــان املســلم إبلصــاع لوحــات زخرفيــ  علــ  واجهــات البنــاء املعمــاري 
شريطاً من األشنا  اهلندسية سواء كان من الداخل أ  من اخلارج، وغالباً ماتشنل ه جل املشاهد ال خرفية 

عناصــرجل األوليــة مــن  اســتمدوالبنائيــة، وتســم  هــ جل املشــاهد ابحلشــوات وهــ  بدايــة الــرقش العــري والــ ي 
الطبيعة كاألزهار واألوراع واألغصان وك لك األشنا  اهلندسـية كالـدوائر واملربعـات وامل ل ـات وميتـاز ببعـد 
روح  ومجايل وغالباً ما كان يشنل مجالية لل ط العري مبعاني  الدينية واألدبية كما نراجل يغط  املساحات 

أو األواين اخل فية وغريها، وهو ميتاز ابلتنرار والتماثل والتناظر وميتد إىل  النبري  الفارغة من البناء املعماري
وكلما اقرتب العمل الفـ  مـن املفهـو  الروحـاين نـراجل قـد أبتعـد عـن احملاكـا  احلرفيـة وحنـ  حنـو و71ملماال هناية،

ن املفهـو  اجلمــايل التجريـد، وكـان الفنـان املسـلم قـادراً علـ  رسـم الطبيعـة كمـا هـ  ولننـ ف أراد أن يقـرتب مـ
 الروح  األبدي وليس اجلما  الظاهري املادي.

وحتـــدد اإلشـــار  إىل أن هـــ جل ال خرفـــة تتنـــون مـــن عناصـــر نباتيـــة متداخلـــة ومتشـــابنة ومتنـــاظر  بصـــور  
منتظمة وتتب  نظاماً خاصاً يف مظهرها وتنوينها، وختض  ه جل ال خرفة الظاهر  اىل النمو وحينمها التناس  

لتداخل والتشاب  يف الغصن الواحد أو بن األغصان املتعدد ، كما كان الفنـان املسـلم يراعـ  يف والتناظر وا
األوراع أن  ـــأل الفراغـــات بـــن تلـــك األغصـــان املتموجـــة وأن تتناســـ  يف حجمهـــا وأوضـــاعها مـــن حيـــ  

قة واحد  فقط بل  التماثل والتقابل ال ي يعترب من املمي ات املهمة هل جل ال خرفة وال ي م يقتصر عل  منط
كان يشمل كل اجملموعات الي تتنون منها ال خرفة حي  تتصل كل جمموعة زخرفي  م  جمموعة مماثلة هلا 
جتاورها أو تعلوها أو تدنوها أما بصور  متقابلة أو متعاكسة وتنتظم ه جل اجملموعات يف شنل زخريف واحد 

 و72ملمتنامل ومتناس .
خارفــ  الــي ت خــر ابملتعــة التصــويرية املت يلــة، وهــ ا اليقــوى علــ  لقــد أســتغل الفنــان املســلم رســوم  وز 

استنباط  إاّل فنان مصّور، يستوح  من العبار  صوراً وهو مايبع  يف الفنان املسلم الرغبة يف التنقيـ  وراء 
تلــك الصــور اخلفيــة الــي أنطــوت عليهــا املنمنمــات، لنــ  يربزهــا واضــعا خيالــ  يف صــور  مــن تلــك الصــور 

ة الي تساير الفنر واحلوار، جامعا بن مايشي  يف املنمنمة وبن جتسيدجلف هو هل ا ال ي يشي ، فـإذا النابض
هو  ـ ا وذاك قـد جلّـ  لنـا صـور  لـ ف منهـا ذلـك اجلسـد، ولصـاح  املنمنمـة الـروث الـي ينـبا  ـا، فتلـك 
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ست ل  من ش ء مادي الصور م ي  بن روحن: روث املنشئ للمنمنمة وروث املصور ال ي استطاع أن ي
شيئاً معنواً تفيا في  تلك احليا  الي   لها ريشة املصور بعد أن فاضت ب  تلك احليا ، الي جرت عل  
أسنة األقال  فالصور  هنا ذات مضمونن، مضمون أدي يرتق  عاطفة ووجـدا ً، ومضـمون شـنل  ختيلـ  

يعل  عن ف حافل ابلشعور اجملرد، ذلك الشعور ال ي حيس ف املصور و 
 .و71مل

وتشرتك املنمنمة م  ال خرفة اإلسالمية يف كوهنما مي الن توجهاً عقيداً واحداً، فقـد اعتمـدت املنمنمـة 
اإلســالمية علــ  التاكيــد علــ  البعــدين األفقــ  والعمــودي فقــط، إذ يبــدو الشــنل  يــا  مســطحة مبعــا أن 

واحليــوان والبيــوت... تبــدو مفارقــة لعالقــات  العالقــات الداخليــة يف اللوحــة املعقــد  بــن اإلنســان والنبــات
العــام اخلــارج ، ففنــان املنمنمــة نفــ  الواقعيــة بلغــة اصــطالحية يــتم فيهــا روايــة املوضــوع أو ســرد احلادثــة يف 
تسلسل غري مب  عل  أصو  املنظور واألبعاد ال الثية، وإمنا يبدأ من أعلـ  إىل أسـفل أو العنـس، أو مـن 

 و77ملرها أو العنس وأحيا ً عل  شنل لولي.مين املنمنمة إىل يسا
أن ذلك قد أنعنس وبشنل واضح عل  مشغوالت الفن اإلسالم  من خال  احتوائها عل  مشاهد 
تصـــويرية ينطبـــ  عليهـــا املعـــا الســـاب  يف كوهنـــا منمنمـــات كانـــت مادمـــا اخلـــا  املشـــيد  عليهـــا أو الســـطح 

اور  بتفاعـل مـ  فضـاء السـطح التصـويري مـن خـال  الرئيس  يف تصويرها، والي تنونت من أشنا  متحـ
 عنصر اإليقاع وما يتضمن ف من تباين وانسجا  عل  صعيد اخلط واللون.

كانــت   --وبعــد ظهــور الــدين اإلســالم  يف شــب  اجل يــر  العربيــة مببعــ  نــي الريبــة واهلــدى  مــد
ــــة الفارســــية واإلم ــــة،وبن دا ت هــــ جل األر  تقــــ  بــــن أطــــرا  إمرباطــــوريتن اإلمرباطوري ــــة الروماني رباطوري

مســيحية ويهوديــة واراميــة وكلدانيــة يف فنوهنــا وطرزهــا العماريــة وزخارفهــا كمــا هــ  ســائد  يف العــراع والشــا  
واحلجاز وكانت الفنون الي ظهرت قبل اإلسال  يف اجل ير  العربية مقصور  عل  اجل ء اجلنوي منها وكانت 

ة الوثنية، كما أن اآل ر الفنية الـي ظهـرت يف بعـا املـدن ذات األصـل العـري مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابلدان
 و76ملالواقعة عل  احلدود السورية ويف بالد اليمن ترج  إىل العصر اإلغريق  والروماين.

وقد بدا اهتما  العرب املسلمن ابلفنون التشنيلية بعد انتقا  مرك  اخلالفة اإلسـالمية إىل خـارج شـب  
اجل ير  العربية وكان ذلك يف العهد األموي، الن عهد اخللفـاء الراشـدين كـان عهـداً قصـرياً مـن  حيـة املـد  

ا وابلتايل فان األموين هم ال ين قـاموا ال منية، كما شغل حنام  بنشر اإلسال  وت بيت  ابلبالد الي فتحوه
بوضـــ  أســـس الفـــن االســـالم  ومـــ  امتـــداد اإلســـال  يف بـــالد شاســـعة متعـــدد  الشـــعوب واألجنـــاس،التق  
الفــــاحتون اضــــارات جديــــد  ومتعــــدد  م ــــل احلضــــار  البي نطيــــة واإلغريقيــــة والقبطيــــة والساســــانية والبوذيــــة 

ون شــعبية ألمــم متفرقــة م ــل الرببــر والشــعوب اإلفريقيــة واإلفــرن  والصــينية، كمــا التقــوا بتقاليــد وعــادات وفنــ
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هـ ا وأن اإلسـال  م ينـن أمـراً مفاجئـاً و75ملواألتراك، تركت كلهـا آ راً جليـة وملموسـة علـ  الفـن االسـالم 
ابلنسبة للعرب ابلقدر ال ي م ينن في  الفن تياراً طاريً عل  اإلسال ، واحلقيقة الـي الشـك فيهـا هـ  أن 

آل ر الفنريــة وبعــا التصــورات الدينيــة للحضــارات الرافدينيــة واملصــرية والــي تبنــت منطــاً مــن التجربــة يف ا
الفن كانت مب ابـة مقـدمات هيـات النفـوس علـ  األر  العربيـة، السـتقبا  الفنـر اإلسـالم  اجلديـد جنبـاً 

فــال غرابــة أن جيــد الفــن  إىل جنــ  مــ  مــا جــاءت بــ  الــدا ت الســماوية األخــرى الســابقة ل ســال .وعلي 
منبعاً جديداً يف اإلسال  يتواء  ويتنيف ليشنل نتيجة ملا أوحت ب  العقيد  وما ذه  إلي  الفنـر الـدي  

،إذ كان للدين اإلسالم  دور  ابرز  يف صياغة األسس للحضار  العربية، و74ملوالفلسف  والراض  اإلسالم 
وجـــاء  فنـــار ومعتقـــدات جديـــد ، فتوســـعت خـــرب  العـــرب فقـــد احـــدو تغـــرياً جـــ راً يف اجملتمـــ  العـــري 

وتطــورت ثقــافتهم، فاعـــادوا الصــلة مبـــا انقطــ  عـــن ماضــيهم ومــا نـــت  عــن احتنـــاكهم ابحلضــارات اجملـــاور  
ويرى الباح  ان ماقدمت  احلضار  العراقية القدمية الن ري وان اثرها واضح يف الفن االسالم   و73ملاألخرى.

برمتهــا عــرب الفنــر والفلســفة ذلــك ان االراميــة اسســت اللبنــة االوىل وحجــر ال اويــة وفنــون املنطقــة اجملــاور  
 ل لك.

 ألشكال الزخرفية االسالمية  : االبعاد الجمالية لاملبحث الرابع
ان رسم االشنا  اهلندسية او اجلمالية تعد ضراب من املمارسة الوجدانية العقلية ومشاركة اجيابية تلتق  

حســية متعــدد ، وعنــدما منــنح الشــ ء صــفة اجلمــا  فاننــا بــ لك منيــ جل مــن غــريجل مــن  فيهــا أ ر حســية وغــري
املعــاين االخــرى عنــد املــؤهلن لتــ وع خاصــية اجلمــا ، أي ان مــن هــم علــ  ثقافــة فنيــة وذلــك اليعــود اىل 
 اســتعداد فطــري امنــا هــو اســتعداد اساســ  الــتعلم والتــدري  والرتبيــة الفنيــة، و ــ ا فــان صــفة اجلمــا  فريــد 
التتعل   ي صفة اخرى، وقد يتبدى مجا  ال خرفة او اخلط م ال يف أثـر فـ   ـر  دينيـا او مسـتهجن مـن 

 الناحية االخالقية كالرسم عل  اجلسد او توسيم بعا اج ائ .
والجــل توافــ  مــايعر  ابلفلســفة اجلماليــة ومجاليــة االشــنا  ال خرفيــة البــد مــن اجيــاد موقــف ذايت ازاء 

ا يرتتــــ  وفــــ  التــــايل:التوقف والع لــــة واالحســــاس واملوقــــف احلدســــ  والطــــاب  العــــاطف  العمــــل الفــــ  وهــــ 
ـــتقم  الوجـــداين .و التوقـــف ومعنـــاجل مثـــة ورود الفعـــل االنعناســـ  املتم ـــل ابالســـتجابة بـــن الـــ ات و78ملوال

ان يسـتبعد واملوضوع اجلمايل، اما الع لة ومعناها ان السلوك اجلمايل ميتلك القدر  االنت اعية الي من شان  
من جما  ادراكنا كل ماعدا االثر الف  او املوضوع اجلمايل ال نلب  ان جند انفسنا اما  املوضوع وكاننا قد 
اســتحلناجل اىل عــام مجــايل قــائم ب اتــ ، يف حــن ان االحســاس ازاء الظــواهر فهــو يتحقــ  صــورا واهتمامنـــا 

 سلوكنا يتب  العيان املباشر املفاج ء ال ي يقتصر عل  النظر اىل الشنل، وفيما ر  املوقف احلدس  يف
من شان  ان ننج ب اىل الش ء مبجرد رييت ، اال ان كل مايتحق  بفعل املوقف اجلمايل الف  حيتاج ايضا 
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اىل الطاب  الوجداين وهنـا يـتم مالحظـة املوقـف اجلمـايل ابنـ  لـيس جمـرد موقـف ذايت ينطـوى علـ  اسـتجابة 
وجداين جيعلنا نربط املوضوع ابحلساسية ال ابجلان  العقل  وعل  حـن ش صية فحس  وامنا هو موقف 

ان جانـــ  املعرفـــة املقدمـــة للطالـــ  او املـــتعلم تبـــدو بشـــنل نشـــاط بشـــري ينقـــل ابالدراك احلســـ  والفهـــم 
العقلــ  والســلوك العملــ ، هنــ ا نصــل يف تصــوي  اجلمــا  ابلــتقم  التعــاطف  الرمــ ي ومعنــاجل اننــا حننــم 

 ي بـن ايـدينا يف ال خرفـة او اخلـط حنمـا مجاليـا بعـد القيـا  بعمليـة  اكـا  ابطنيـة اكـدها عل  املوضوع ال
الغ ايل وكل حنم مجايل جتاجل العمل الف  البد ان تعتلي  فنر  التقم  والتاثر الوجـداين فنسـتمت  ابلفنـون 

 ومنها موضوعة البح  ان الفن رموز جمرد  ولننها عل  صلة ابلواق .
ة االســالمية مــن النقطــة ومــن جتميــ  النقــاط يتنــون اخلــط املســتقيم الــ ي مي ــل املبــادىء تتنــون ال خرفــ

االساسية لل خرفة ومي ل نصف قطر الدائر ، أما اخلط املنح  أي بداية  يط الـدائر  فيتشـنل مـن احنـرا  
واملسب  وامل من  اجتاجل اخلط املستقيم ومينن وض  امل ل  واملرب  يف داخل الدائر  ومن ح امل مس واملسدس

اخل، مــن خــال  زمنيــة رســم االشــنا  اهلندســية أو مضــاعفاما داخــل  ــيط الدائر ،لتاخــ  الوحــد  ال خرفيــة 
شنلها النامل فيمـا بعـد، وعـن طريـ  التنـرار يف رسـم الوحـد   سـلوب منـتظم علـ  سـطح مـايتنون مـن 

 الرسم ينون ال خرفة.
واسعا يف تفنري الباح ن واملهتمن يف جما  الفـن كـون  ومن هنا شغل موضوع ال خرفة االسالمية حي ا

الفنر االسالم  ضرور  ملحة من ضرورات النفس البشرية يف حوارهـا الشـاع مـ  النـون لـ ا أصـبح فنـون 
االرابسـك املــرآ  الـي تعنــس ذات اإلنسـان يف كــل زمــان ومنـان ملــا يشـنل  مــن خطـاب إبــداع  يف جمــا  

فـن  اإلنسان كفرد آو مجاعة من  بدء اخلليقة فـالفن واإلنسـان ال ينفصـالن إذ الاملعرفة اإلنسانية، إذ الز  
صـبح النشـاط ال خـريف أبال إنسان م لمـا ال إنسـان بـال فـن. لـ ا تعـددت جوانـ  نشـاط  الفـ  والتعبـريي و 

عـن  تعبـرياً ظاهر  يواج   ا احتياجات  الش صية واالجتماعية والروحية يف املساجد والقصـور وأصـبح الفـن 
نسـان عـن نفسـ  وبـ لك مـن خاللـ  األ يعرب نشاط بشري أصيلمال  وحب  وكراهيت  كون "الفن أو  اإلنسان

 و79ملسع  اإلنسان ملعرفة ما كان وما هو كائن وما قد ينون واستنشا  كيف كان عل  مر العصور"
احلاضــنة تتنــون ال خــار  اهلندســية مــن ملوحــدات زخرفيــة متشــنلة مــن تــداخل اخلطــوط احلركيــة هــ ا و 

للمساحات يف سياع أشنا  هندسـية جتريديـة م ـل ملاملربـ ، امل لـ ، املسـتطيل، الـدائر ، امل مـس، املـ من 
أي مبعـا مينـن تشـنيل  و61ملوالنجمياتو أو سواها مـن جتليـات اخلطـوط. املنحنيـة واملننسـر  واملتقاطعـةو.

طية الناجتة عـن تالقـ  بعـا أنـواع التنوينات ال خرفية ووحداما يف ه جل ال خار  من خال  العالقات اخل
اخلطوط كاملستقيمة واملنحنية، إذ إن التاسـيس اهلينلـ  لبنيـة هـ ا النـوع مـن ال خرفـة يتـالف مـن ملشـبنات 
هندســية حتنمــ  وهــ  مســتند  إىل األســس الراضــية نفســها الــي حتــدد النمــاذج اهلندســيةو وتتنــون أبســط 

                                                        
 .246، ص2981، ترمجة أسعد حليم، دار القلم، بريوت، 1أرنست: االشرتاكية والفن،ج فيشر، -79
 األاــاو للتـــاريخ والفنــون وال قافـــة اإلســـالمية،أبــو راشـــد، عبــد ت، الســـجاد والنلــيم التقليـــدي يف العـــام اإلســالم ، مركـــ   -61

 .31 .ص1112استانبو ، 
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نقطة وتشنيالت اخلط والعالقـات الرتابطيـة بينهمـا، ويف الوحدات يف ال خار  اهلندسية من تشنيالت ال
حـــا  تنـــوين وحـــدات مركبـــة فإهنـــا تشـــنل عـــاد  مـــن عـــد  وحـــدات بســـيطة تـــرتبط مـــ  بعضـــها بعالقـــات 
مدروسة ملوبتنرار رصف ه جل الوحدات جبان  بعضها البعا، أو الواحد  فوع األخرى، لتنون سلسـلة 

 ابلتعقيدو.من الطبقات املتتابعة والي  د ال خار  
فمــن عنصــري اخلــط والنقطــة مينــن تنــوين الشــنل الــدائري الــ ي يعــد أساســاً لتنــوين بقيــة األشــنا  
اهلندسية، إذ تتشنل الدائر  من اخلط املستقيم ال ي يلتف حو  نقطة معينة   ـل مركـ اً هلـا. ومـن أهـم مـا 

املضــلعات داخلهــا، فلــو قســمنا مييــ  الشــنل الــدائري كمفــرد  هندســية تنوينيــة هــ  إمنانيــة إنشــاء أنــواع 
 ـــيط الـــدائر  إىل ثالثـــة أقســـا  متســـاوية ومت التوصـــيل بـــن نقـــاط التقســـيم فسنحصـــل علـــ  شـــنل م لـــ  
متساوي األضالع ولو أجرينا تغيريات عل  قياسات أقسا  احمليط ال الثة فإننا سنتوصل إىل م ل ات اتلفة 

ف األضــالعو. أمــا لــو قســم احملــيط إىل أربعــة أقســا  األشــنا  ملكامل لــ  متســاوي الســاقن أو امل لــ  اتلــ
متساوية ومت التوصيل بن نقاط التقسيم، فسـينت  لـدينا الشـنل املربـ ، وهنـ ا يـتم احلصـو  علـ  أشـنا  
اتلفــة مــن املضــلعات والنجميــات اســتناداً إىل عــدد أقســا   ــيط الــدائر  ونظــم التوصــيالت الداخليــة، الــي 

املستقيمة بن نقاط التقسيم التمهيدية، والي ميئ اجملا  بدورها إلجيـاد نقـاط تعتمد عل  إيصا  اخلطوط 
جديـــد  نتيجـــة التقاطعـــات املســـتحدثة بـــن اخلطـــوط حيـــ  تيســـر بـــدورها إمنانيـــة اســـتحداو توصـــيالت 
إضــافية وفقـــاً ملقتضـــيات التصــميم املطلـــوب، وبـــ لك ننــون قـــد هيـــا  الشــبنة األساســـية الالزمـــة إلظهـــار 

ندس  بعد إلغاء اخلطوط الي أدت دورهـا يف عمليـة التاسـيس اهلينلـ  لل خرفـة اهلندسـية، والـي الشنل اهل
تتطلـ  قـدراً كبـرياً مـن الدقـة سـواء يف مرحلـة التقسـيمات األوليـة للفضـاء أو يف ضـبط التوصـيالت. و تـاز 

يــة اهلندسيــة والفضـاء ال خار  اهلندسية إبمنانية اسـتحداو حالـة التبـاد  الشـنل  بـن التنوينـات ال خرف
واجلما  احلس  لدى الغ ايل المينح  اتية م ل ال ي يهتم ابملعا وهو مجا  يتصل ابحلدس  ال ي تشغل  

واخلال  اليدركـ  اال اصـحاب العقـو  البصـري  يف حـن ان اجلمـا  احلسـ  ميتـاز ابمنانيـة ادراكـ  مـن قبـل 
جلمــا  احلســ  وفقــا توجهاتــ  هــ جل فهــو رتلــف عــن ســواد النــاس عمومــا، ومــ  هــ ا فــإن الغــ ايل اليننــر ا

طروحـــات املفنـــر الفـــاراي الـــ ي يؤكـــد دور الفلســـفة اىل جانـــ  الـــدين يف الوصـــو  اىل الغـــاات واحلقـــائ  
 و62ملاالهلية وال ي يؤكد اتية احلواس والصنعة واخلرب  والتجريبية يف العملية االبداعية متاثرا ابفنار ارسطو.

 لرتكيبات ال خرفية كعملية ابداعية:وم اهلا اد جل بعا ا

                                                        
 ، مؤسســـة دار الصـــادع1121،دار صـــفاء للنشـــر والتوزي ،عمـــان، 2وادي، علـــ  شـــناو : فلســـفة الفـــن وعلـــم اجلمـــا ، ط -62
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 الفصل الثالث: اجراءات البحث
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 التمرين الرابع

 

 النتائج:

 مما تقد  ومن خال  الدراسة للنواح  الفنرية والفنية التقنية استند  اىل مايل :
 اولــة اىل جتريــدها  لقــد أثــرى الفنــر االســالم  جــل ماأنتجــ  الفنــان املســلم عــرب اختــ ا  للطبيعــة يف .2

 بصور  واقعية.
إن إستلها  ال خرفة ماهو اال موروو حضـاري واسـالم  قـدغ ومعاصـر يف الفنـون التطبيقيـة والسـيما  .1

 التصميم.
 حتقي  العملية االبداعية إثراء ف  يربز دورجل ابستمرار املنج  االسالم . .7
تجريــــد الــــدا  علــــ  طبيعــــة الطقــــوس إن اغلــــ  التصــــاميم ال خرفيــــة يســــتند اىل الفنــــر املتقشــــف او ال .6

 واملعتقدات.
م لـــــت ال خـــــار  رمـــــوزا تراثيـــــة بـــــرزت بشــــــنل واضـــــح يف الفنـــــون االســـــالمية كافـــــة ومنهـــــا العمــــــار   .5

 واألزاء،وفنون التشنيل ملالرسم،النحت،،التصميمو.
 است دا  ال خار  متقاربة لدى دو  العرب يف مشرقها ومغر ا من حي  التاثر والتاثري. .4

 والمقترحات التوصيات

.إعــداد كتيبــات ومــالز  لل خرفــة االســالمية تعــا بتــدريس وتطبيقهــا خــارج نطــاع التعلــيم االكــادمي  2
 املتم ل ابملعاهد والنليات ملمراك  وزار  ال قافة واالعال و.

. إبراز الدور االعالم  يف إحياء الفنر اإلسالم  الف  وتسويق  بطرع  فعة توج  الفنر احلضاري 1
 يم ال خريف عرب ملاخلط وال خرفةو.للتصم
.االهتما  ابلناحية الوظيفية وبيان ذلك لطلبة الرتبية والتعليم م  تع يـ  ال قـة إبجيـاد كـادر  لـ  يعـا 7

 خبصوصية كربالء املقدسة.
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 جمالية اإليقا  في رسوم الواسطي

The Rhtymcal Beauty in AL_Wasity Paintin tings  

                     Asst. L. Fazarah K. Kareem(1)م فزارة كاظم كريم م.

 ملخص البحث

إَن البحَ  احلايل املوسو  ملمجاليةاإليقاع يف رسو  الواسط و، هودراسة  عن إاليقاع ومجاليات  يف رسو  
البنائية  مستوى اخلصائ ن اجلمالية اإليقاعية سواء عل  مالواسط ، فالفن العري اإلسالم  م رلف يوماً 

بصرية تصاحبها دالالت مجالية ومعرفية وحسية تربط املعا بفنر   ةأوالدالالت التاويلية إذ م رلف من متع
ويعد الواسط  واحداً من أعال  الفن اإلسالم  ال ي أبدع وتفرد مبدرسة فنية خاصة ب ،  العمل األساس،

نتقال  إمتعة مجالية خالصة من خال   الواسط ،ان حيق ف  رادأ لقد هلامباد  وقوانن بفنيت بشنل، مدروس،
املتوحـد مـ  الفعـل اخلـال  جلماليـة اإليقـاع. إن هـ ا  ما بن املعا احلس  والرتبوي إىل احلدس  والوجداين

 التوج  اجلمايل، ال ي أتت ب  رسومات الواسط  جدير  ابلبح  خصوصا إذا مامت تناول  كإيقاع مجايل،.
اتيتــ  واحلاجــة -1علـ  مشــنلة البحـ  -2حتــوى الفصــل األو :إ -ربعــة فصـو :أتضــمن البحـ   وعليـ 
النظـري والدراسـات  طاراما الفصل ال اين فقد تضمن اإلحتديد املصطلحات، -5هد  البح   -6الي  

  يف اجلما املبح  ال اين -1مجالية االيقاع يف الفن  -و :املبح  األ -  ثالثة:السابقة.فقد كانت مباح 
. امــا الفــن اإلســالم  أمــا املبحــ  ال الــ  فقــد تضــمن اإليقــاع يف العناصــرالفنية ملاللــون واخلــط والشــنلو

 .ستنتاجات وااملقرتحات والتوصيات.وانته  البح  بعر  املصادرالفصل الراب  تناو : النتائ  واإل
Abstract 
The current research is marke (THE RHT YMCAL BEAUTY IN 

AL_WASITY PAINTIN TINGS), is astudyin the harnony and the beauty of 

                                                        
 .النجف األشر / اإلنسانية اجلامعة  كلية الدراسات -2
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AL_wastty baIntings.Arab and Islamic Art is never without its aesthetic 

rhythmic both in terms of the structural characteristics Owaldalalat 

interpretive It has not been without visual pleasure accompanied by signs 

of aesthetic and cognitive and sensory linking meaning to the idea of work 

basically, Wasti and is one of the flags of Islamic art, which looked great 

and the uniqueness of its own technical school, for Hampadi laws built 

thoughtfully, I've wanted to Wasti, that Ahakiq fun aesthetic purely through 

its transition between meaning sensory and educational to the intuitive and 

emotional Hermit with pure aesthetic rhythm act. This aesthetic orientation, 

which brought him Wasti graphics worthy of research, especially if what 

has taken Kaaha esthetic,. And it ensures Find four chapters: - contained 

the first chapter: 1-on research problem 2-importance and need for 4. The 

research 5. determine terminology., The second chapter included the 

theoretical framework and previous studies. Has been discussing it three: - 

First topic: - aesthetic rhythm in art 2. section Althanialgamal in Islamic art 

the third section Agheiha included in the technical elements (color, line and 

shape). The fourth chapter dealt with: findings, conclusions and 

Aalmguetrhat Altusiat.wanthy search and display sources.  

 الفصل األول 

  -:مشكلة البحث اواًل:
 ويف عــا ، بوجــ  الفنيــة عمــاهلمأ شــ  يف والشــنل واللــون اخلــط اســت دا  يف املســلمون الفنــانون بــدعأ

 اجلماليــة عــن يومــا يت ــلب  م انــ  الإ الفــن قطعهــا الـي النبــري  املســري  مــن الــرغم خــاص،فعل  بوجــ  رسـومهم
 متعة من اً يوم الفنية أعماهلم ختلف  م التاويلية،اذ والدالالتأ البنائية اخلصائ  مستوى عل  سواء يقاعيةاإل

 عـن الواسـط  فـن يبتعـد مو  سـاس،األ العمـل بفنـر  املعـا تـربط أتويلية،ومعرفية، دالالت بصرية،تصاحبها
 متنوعـة ادائيـة سـالي   مجاليـة خصـائ  قد فقد  سالم اإل الفن عال أ من علماً  بوصف ، عمالأ يف ذلك
 لــ امل،اوالت للنظــر ملفــت بــداعإ عــن تــنموالــي  احلريــري مقامــات ســمإب عرفــت الــي  منمنماتــ خــال  مــن

 الواسط   رسومات يف اإليقاع ماه  مجالية -اإلجابة عن التساي  اآليت: حتددت مشنلة البح  يف
 همية البحث:أ -ثانيا:

 .ومجاليات  التامل يف موضوع التنرار و والقار  عل  التفنريأ املتلق  حتفي  -2
 .الف  للفنان الواسط  الفنية يف املنج  َ نَح املتلق  قدر  إبكتشا  مجالية العالقات للعناصر -1

 الحاجة اليه: ثالثا:
 .سالميةالفنون اإل يفيد البح  يف تلبية حاجات املهتمن مبجا  الفن التشنيل  وخصوصاً  .2
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 البح  جراءاتإالنظري،و  اطارجل خال  من اجلما  علم جما  يف امل تصن يفيد .1
املعاجلـات البنائيـة للعمـل الفـ  فـاد  منـ  علـ  مسـتوى سالم  واإلينسجم م  مبدا العود  اىل تراثنااإل .7

 واخلصائ  اجلمالية.
 -::هدف البحثرابعًا

  الواسط  رسومات يف يقاعاإل مجالية تعّر  احلايل اىل: يهد  البح 
 خامسا: حدود البحث:

– هـ  476مل عـا  العـراع يف املنجـ   الواسـط  لرسومات مصور  مناذج بدراسة احلايل البح  يتحدد
 احلريري. مقامات اطوطة ،يفو  2174

 -تحديد املصطلحات: -سادسا:

 (:(AESTHTIC اجلما 
 مـا علـ  املسـتعانف  وت مجيـل   فصـرب   أمراً  أنفسنم لنم سّولت بل قا :قا  تعاىلالنرغ  القرآن يف -أ

 .و1ملتصفون
 .و7ملاجلميل الصفح فاصفح آلتية الساعة وإنّ :تعاىل وقا 
 ينون وهو احلسنمل منظورمبعا إلبن العرب لسان معجم يفو اجلما مل كلمة وردت لغة: اجلما  -ب

 ،اجلميــــل تنلّـــف: والتجّمـــل ،زيّنـــ ف  أي ومجّلــــ ف  ،مجـفــل والفعـــل اجلميـــل مصــــدر واجلمـــا  ،واخللـــ  الفعـــل يف
. و6ملواخللق  اخلل  يف هواحلسن اجلما ،ت ين :جتمل :ن   اجلما  ويعر  واملعاين، الصور عل  يق  واجلما 
ـــــون اصـــــطالحات كشـــــا  يف اجلمـــــا  كلمـــــة ووردت  الصـــــور  وحســـــن ملاحلســـــن مبعـــــاو للتهـــــانويمل الفن
 .و5ملوالسري و
خالق  املتم ـل يتم ل يف عام امل ل وانعناسهاعل  املفهو  األو أفالطونملاجلما  عند  :إصطالحاً  -ج

أن مثـة  والعلـو ،ويقّرربـل يف القـوانن واألفعـا   األجسـا  فحسـ ، واليقـو  يف و4ملواحل  واخلري واجلما ملب
بينمــــا يقــــو  و.ئــــتال التناســــ  واإلملهولــــ   خالصــــة، ويعــــرّبعن  هويــــة بــــن اجلمــــا  واحلــــ  واخلري،واجلمــــا 

علـــ  تشـــّنل الوحـــد  وإنشـــائها بـــن و أفلـــوطنمل،وعنـــدونســـجا الوحـــد  واإلملعلـــ  و أرســـطوملعنـــدواجلمـــا مل
 يف وتـــــوازن األعضـــــاء، وهوتناســـــ  للحســـــن مرادفـــــاً و اجلمـــــا مل ينـــــون ويف املعجـــــم الفلســـــف  و3ملاألجـــــ اء

 مــاملالنفس،هــو وتقبلــ  الطبــ  إليــ  مييــل وجــ  علــ  النــائن هــو واجلميــل احلركــات، يف وانســجا  األشــنا ،
                                                        

 .28يوسف، اآلية سور  ،القران النرغ -1
 .85النرغ،سور  احلجر، اآلية  القران -7
للطباعـة  صـادر دار ،، بـريوت27، ج9،ج6ج ،لسـان العـرب :ابوالفضل مجا  الدين  مد بن منـر  األنصـاري ،ابن منظور -6
 .276-277.، ص2991،والنشر
مطبعــــة  ،يف والرتمجـــة والطباعــــة والنشـــراملؤسســــة املصـــرية العامــــة للتـــال ،كشــــا  اصـــطالحات الفنـــون  : مـــدعل  ،التهـــانوي -5
  .768ص  ،2947 ،مصر ،السعاد 
  .36ص  ،بغداد ،دار الشؤون ال قافية العامة ،فلسفة اجلما  :حلم  مطر، امري  -4
 .26-3. ص 2998،دارقباء للطباعة والنشروالتوزي ،القاهر  ،مراد: املعجم الفلسف  وهبة، -3
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 تــــدركها الـــي األشـــياء بـــن الشــــنلية للعالقـــات وحـــد مل نـــ  اجلمـــا  وعـــر ،)8(وواللطـــف ابلرضـــا يتعلـــ 
هوعملية تنظـيم العناصرالبصـرية وتناسـقها وانسـجامها اجلما   انجرائ  للجما : التعريف اإل. و9ملوحواسنا

 يف تنوين ف  يعرب عن الريية للفنان واخلطاب اجلمايل.
 (:RETHEM)ي اع اإل
، وهو نوع من املشية السريعة، والتوقي مليرج  لفظ اإليقاع يف اللغة العربية إىل اشتقاق  من  - لغة: -أ
 صــوات وتوقيعهــا يف الغنــاءاتفــاع األ :ووقــ ملو .و21ملأي مشــ  ســراعاً مــ  رفيــ  يديــ  و وقــ  الرجــلمليقــا  إذ

بعضــها علــ  بعــا ايــ  تؤلــف كــاًل  ئــتال  بــن األجــ اء األثــراإل"  نــ  و احملــيطملوجــاء يف تعريــف ،و22مل
 .و21ملفنياً 
 رجلبـــدو  وهـــو اليـــو ين،و rhythmusمل لفـــظ مـــن األوربيـــة اللغـــات يف اإليقـــاع كلمـــة تشـــت  صـــطالحياً:إ
 الصـور  يف شـنل  كـان مهمـا إليقـاعوسـوريوملويقّسمو27ملأويتدف  ينساب مبعاو rheeinمل الفعل من مشت 
هـو ذلـك  اإليقـاع الرتيـ :-2-مراتبهـا: إحـدى يف يقـ  أن ل يقـاع البـد الي التالية حداألقسا أ إىل الفنية

األوجـ ، كالشـنل واحلجـم واملوقـ  تشا اً اتماً مـن مجيـ  و الفرتاتملو والوحداتملال ي تتشاب  في  كل من 
-1 فقد تنون الوحدات سوداء م اًل، والفرتات بيضاء أو رماديـة. ابست ناء اللون، إذ ختتلف في  األلوان،

وهوالـ ي تتشـاب  فيـ  مجيـ  الوحـدات مـ  بعضـها، كمـا تتشـاب  فيـ  مجيـ  الفـرتات مـ  : اإليقاع غري الرتي 
هــو  اإليقــاع احلــر:-7.و26ملبعضــها أيضــاً، ولنــن ختتلــف فيــ  الوحــدات عــن الفــرتات شــناًل وحجمــاً ولــو ً 

ال ي رتلف في  شنل الوحدات عن بعضها اختالفـاً اتمـاً، كمـا ختتلـف فيـ  الفـرتات عـن بعضـها اختالفـاً 
حينمـ  إدراك عقلـ  ثقـايف : اإليقـاع احلـر-6وقد يق  ه ا اإليقاع يف أي من املـرتبتن التـاليتن.. ماً أيضاً ات

فـــ ، وتنـــون فيـــ  كـــل مـــن الوحـــدات والفـــرتات مرتبـــة بشـــنل مقبـــو ، ويف هـــ جل الفصـــيلة تقـــ  الن ـــري مـــن 
إذ يتناق  في  حجم الوحدات  ق :اإليقاع املتنا-5 ال قافة الفنية العالية. األعما  الفنية الي ينتجها ذو

مــ  ثبــات حجــم الفرتات،أوالعنس،أوتتنــاق  حجــم كــل مــن الوحــدات والفــرتات تناقصــاً \تناقصــاً تــدرجيياً 
اإليقاع املت ايد:إذ يت ايد حجم الوحدات -4و. اإليقاع املتناقاملتدرجيياً معاً وعندها يفعرّبعن ه ا اإليقاع بـ

رتات، أوالعنس،أويت ايــد حجــم كــل منهمــا ت ايــداً تــدرجيياً معــاً، وعنــدها ت ايــداً تــدرجيياً مــ  ثبــات حجــم الفــ
التواتراملتتــــاب  بــــن حــــالي الفــــرتات " نـــ   ،ووهبــــةملوعرّفــــ  و25ملو اإليقــــاع املت ايــــدمليفعـــرّب عــــن هــــ ا اإليقــــاع بــــ 

                                                        
 .618-613ص ،2937 ،بريوت ،، دار النتاب اللبناين2ج ،املعجم الفلسف  :مجيل،صليبا -8
 .73 ،ص2984 ،بغداد ،وزار  ال قافة واإلعال  ،تر: سام  خشبة ،1معا الفن، ط :هربرت ريد، -9
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 .53ص  ،م  املوسيق  ذكرات ودراسات: نفس املصدر:زكرا فؤاد، -27
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 .94-95، ص 2936 ،دار النهضة ،يف الفن التشنيل  التنوين ،عبد الفتاث را ، -25
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إذ . و24مل" الفـ والوحدات وهو مي ل العالقة بن اجل ء واجل ء اآلخر وبـن اجلـ ء وكـل األجـ اء األخـرى لألثـر
مينــــن وصــــف اإليقــــاع  نــــ  حركــــة ذات عالقــــات دينامينيــــة مــــؤثر  أتخــــ  النظــــر يف طريــــ  ســــهل ابجتــــاجل 

ســتمرارية الــي تتواصــل مــ  بعضــها عربالعناصرالتشــنيلية يف تصــاعد مــنظم اخلطــوط واألشــنا  واأللــوان اإل
 وعناصر أخرى.

 جهة، من بعضها م  الفرتات تلك وعالقة والوحدات الفرتات بن التواتر من نوع هو اإليقاع :إجرائياً 
 الف . العمل يف أخرى جهة من بعضها م  الوحدات وعالقة

 ومبـا تعريفـا إجرائيـاً و مجاليـة اإليقـاعمل،اللـ ين وردا فيمـا تقـد و اإليقاعملوو اجلما ملومن خال  مفهوم  
ف مجايل من خال  التواتر   م  مقتضيات الدراسة وهدفها  هنا:ه  الدراسة النظرية الي تبح  موقءيتال

 .فنياَ  بن الوحدات والفرتات وتنرار العناصر البنائية إلكساب العمل مجاالَ 
التصــوير  الدقيقـة الــي تــ ين صــفحة -الرسـو  املــ كور  يف البحــ  املقصـود  ــا ملاملنمنمــاتو وهـ  تعــ :

 و23ملأوبعا صفحة من كتاب
  الواسطي:

الــي تقــ  علــ  هنــر الغــرا  و احلــ ملنشــا يف مدينــة واســط الــي تعــر  إبســم  حيــىي بــن  مــود الواســط ،
إشتهرالواسـط  بنتابـة نسـ ة مـن مقامـات احلريـري وتصـوير  أحد فروع هنـر دجلـة جنـوب مدينـة النـوت.
 .و28مله  وتضم ه جل النس ة مائة صور  و476مناظرها بيدجل وقد فرغ منها يف رمضان سنة مل

 والدرسات السابقةطارالنظري اإل -الفصل الثاني:

 -جمالية اإليقاع يف الفن: -املبحث األول:
مـــن  اإليقـــاع حيتـــل أتيـــة قصـــوى يف الفنـــون قاطبـــة والفـــن التشـــنيل  بشـــنل خـــاص بوصـــف  واحـــداً  نب إ

 آن ومـامينن اجلاليـة. ت ـويرالقيم يف دور مـن عل  ملا يرتت  املظاهرالبنائية واجلمالية يف لغة التعبريالتشنيل ،
تنتقــل إثــرجل  ثرنفســ  وراحـة الحــدود هلــا للمتلق ،حيـ  يضــ  للعـن جمــرى بصــرا سلسـاً أ يف يقــاعاإل حيققـ 

العن من وحد  ألخرى بسالسـة وتلقائيـة وحتقيـ  اإليقـاع فيهـا وال يبلـ  أتثريهـا قوتـ  إالمـن خـال  وجـودجل 
، و29ملاللوحـــةنســـجا  بـــن عناصـــر الفنـــون وهوحســـ  وظيفتـــ  اجلوهريـــة حالـــة مـــن اإل فيهـــا،أن اإليقـــاع ســـر

  الشـنل مـ  ءاملاد  الي تقتضـ  أن يـتال وأاليهتم ابجلان  الشنل  فحس ، بل هناك املوضوع  الفنانو 
مــن حيــ  األفنــار  اجلمــايل وهــ ا حيــتم إن ينــون العمــل الفــ  متنــامالً  املضــمون للحصــو  علــ  التــاثري

الشــنل ، وينــون الفنــان قــد حقــ  نطــوى علــ  التنظــيم البنــائ  و إفــإذا مت ذلــك ينــون اإليقــاع قــد .واملعــاين
نعــــــدا  التنـــــــافربن عناصــــــر املضـــــــمون مــــــن جهـــــــة إاللوحـــــــة، أي  مانســــــتطي  تســــــميت  ابلتناســـــــ  العــــــا  يف

                                                        
  561، ص 2986 ،بريوت ،منتبة لبنان ،1ط ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب :جمدي واخر ،وهبة -24
 .283.ص 1117 ،بغداد ،الالت اللون يف الفن العري اإلسالم د :عيا  عبد الريبن الدوري، -23
ص  ،مطبعة االديـ  البغداديـة ،وزار  االعال  ،ط  عيس  سليمان وسليم :تر ،فن التصوير عند العرب :ريتشارد :اتنغهاوزن -28

113. 
 .13ص  ،1118 ،بغداد ،مطاب  جريد  الصباث ،جواد: ارو الطن ومدونة ال يت ال يدي، -29
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وعناصرالشـــنل مـــن جهـــة أخـــرى، فاإليقـــاع هـــو التعبــــريعن مجـــا  املنظـــور ومجـــا  التشـــنيل احلركـــ  ومــــن 
وهنـــــاك مظاهرعـــــد  ،و11مل  امل دوجـــــة   ينبغـــــ  أن يراعـــــ  مبنتهـــــ  الدقـــــة ليقـــــو   داء وظيفتـــــئـــــتصـــــميم  وبنا
الفـــن  فـــالتنرار يف .و12ملاحلركـــة والتنـــرار واالســـتمرارية وهـــ :اجلماليـــة  إلنتـــاج البنيـــة اإليقاعيـــة تتضـــافرمجيعاً 

الصـال  وغريهـا مـن املضـامن العقديـة  ستمدت ج ورها مـن العقيـد  اإلسـالمية، بتنـرارإاإلسالم  ظاهر  
 أي إن التنرارول ماين،املناين، النوع امله  حل م ايل الشنالية االمتدادوالفنرية وتنرار الظواهر الواقعية 

 ل ماين،وان تولد النائنات احلية بصفة مستمر  ومتنرر  يربرامتداد اإل ال ي يربر هو املتواصل لليل والنهار
مـن خـال   للوحـة التشـنيليةاقـاع يف ياملنطلقـات لتحقيـ  اإل مهـأمـن  التنـرار واحـداً د يعو متدادها النوع، إ

. و11ملهنـــاك تطـــاب  يف الوحـــدات علـــ  املســـتوات اللـــون واخلـــط أوالشـــنل،فعند حتقيـــ  التنرارالتـــا  ينـــون
ضــعا  الراتبــة يصــل إىل اعتمــاد التبــاين بــن الوحــدات بعضــها مــ  الــبعا اآلخــر دون الفــرتات إولغــر  

،إن التنـوع والفواصـل أواملسـافات و17ملأومتنـاواب مـرتدداً  يقاعـاً إواملتنـاوب حيقـ  أوابلعنس وه ا التنراراملرتدد 
ومتماثلـ  متنوعـة ومنسـجمة أمظهران مهمان يف نس  التنرارات،ولنن الينبغ  إن تنون مسافات واسعة 

، ولنـ  يتحقـ  التنـراريف و16مليقـاع ن املسـافات البعيـد  جتعـل احلركـات تفتقـد إىل املظهراإلم  بعضـها. أل
وتنرارها قـد تنـون زمنيـة ـحركية كمـا يف الفنـون السـمعية  أا العمل الف  البد من وجود وحدات يعاد رمسه

وهـــ ا ،كاملوســـيق ،أواملرئية كـــالرق  مـــ ال، وقـــد تنـــون منانيـــة يف العمـــار  والتشـــنيل أوفنـــون اخلـــط العري
ختتلــف كــل وحــد  مــن  اً تناوبيــ تنــراراً  اً يســتدع  وجــود وحــدات متعــدد  ولــيس متنــرر  فقــط أتخــ  طابعــ

سبقها أوتليها.أوجتاورها يف التنوين الواحد، ح  وان تطابقت مجيعها،فه  ختتلف وحدات  عن تلك الي ت
تت لــــل  وINTERVALSددملمــــن حيــــ  االجتــــاجل أوالبنــــاء الشنل ،تفصــــلها مســــافات بينيــــة تــــدع  املــــ

 يف حتقيـــــ  الوحـــــدات املتنـــــرر ، والتعـــــد هـــــ جل املســـــافات منـــــاط  ســـــنونية غريفاعلـــــة، بـــــل هلـــــا األثـــــرالنبري
الوهواالستمرارية والـي تتحقـ  مـن جـراء احلـدوو أال ال  ل يقاع  املظهر البد من بيان دورو  .و15ملاإليقاع

خرى فيتاث لنل ج ء من الوحـدات اإليقاعيـة التتابع  للوحدات والي تتصل ببعضها البعا واحد  تلواأل
عربهـ ا التتـاب  فرصة التفاعل والتواصل،حي  تشمل هـ جل الوحـدات علـ  التتبـ  احلركـ ،واتيت االسـتمرارية 

اخلــواص املتشــا ة ينــت  وحــد  ســواء كــان،ملألوان،  "مــن املالحــظ ان التنــراراملنتظم للنــوا  اإليقاعيــة وتنــرار
مــن العالقــات بــن العناصــر ســواء كانــت متماثلــة أومتناقضــة أو  فاللوحــة توجــد شــنالً  ،خطوط،أشــنا و

فنر  مفادها إن ح صلة قوية ورابطـة بـن  عل  يضا يف صميم  عالقة تشتمل أساساً أفالتقابل هو  ،متقابلة
سـتمرارية، من الرتتيـ  بـن العناصـرالواحد  املتواصـلة واملتجسـد  خلـط اإل ال ي يتطل  أك ر راألم.األج اء

                                                        
 .221ص  ،جواد: ارو الطن ومدونة ال يت، نفس املصدر الساب  ،ال يدي -11
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نسـ  الشـنل احلركـ  لل ـط واللـون وان مانشـعرب  وحنـن نتامـل  ابلسليقة منـو ً  ال ي يقو  ب  الفنان غالباً 
نفعــا  الــ ي ينتجـ  النســ ، والــ ي يقــو   تسـتجي  لــ  العــن إمنــا  بـ  مــن اإلاللوحـةمن أتثرينفســ  ومجــايل

يقاعيــــة ذات مظاهرحركيــــة وهلــــ ا يتحــــو  أي تتــــاب  إنســــاع أعلــــ  فنــــر  العالقــــات التتابعيــــة الــــي تشــــنل 
ثنـــن مـــن املبـــاد  الـــي يعتمـــد عليهمـــا إ،بوصـــفها واحـــد  مـــن و14ملنســـاع االيقـــاع  إىل صـــور  اســـتمراريةلأل

عــن نظــا  تعــددي قوامــ  لوحــات بيانيــة لفعــل التنــراري  ن التنــرار يعــربإلــ ا فــ،لوحــدات والفرتاتاإليقــاع ا
نقطاعات لفعل احلركة،ولننها استجابة مجالية لفعـل حركـ  قـاد  تنونـ  الوحـدات إوالفرتات الي تعد عن 

توقفــات احلركــة ن اإليقــاع هوحاصــل تفاعــل نــوع  لفعــل احلركــة امل فــف جــراء إنقطاع،لــ ا فــالتاليــة بعــد اإل
نقطاعات وذلك إوما يت للها من  رفإذا حتق  تطاب  ات  بن الوحدات البيانية للتنرا.أي النات  السليومل

ات  يفــرز إيقاعــا رتيبــا  تنــرار ن النــات  هــوإجتــاجل واللــون واخلط.فــعلــ  مســتوى الشــنل والنظــا  والقيــاس واإل
كان هناك  يـ  بـن  ملا اً سلبي اً احلركة الي تعد  جت خايل من التنوع هل ا التصور يد  عل  أن لوال توقفات

أواألسـس  فعليـ  إن التنـرار مـن أهـم املظـاهر ن،وحد  وأخرى وابلتايل مينن إ ا  احلركة من خال  السنو 
يف ضوء .و13ملالي حتق  اإليقاع السري  واملتناه  يف العمل الف  إلضفاء صفة مجالية عل  بنية العمل الف 

حساس و واإلالفنملن اإليقاع هوفعل أبداع  مي ل مجلة من املنو ت الي تتوافر يف مينن القو    تقد ما 
 يـ جل عـن  ومقـدار والشـاعرأبـداع الفنـان إىل مـدى إيقاعية الي تشري ابلقيمة يتجل  من خال  املنو ت اإل

 أوفنيـا سـواء كـان شـعرا والن ملثر إيقاع  يفيا  ا أسواجل من خال  مجلة من املعطيات اإليقاعية ذات 
 أو ت خر ا البنية التناملية العامة.

 -الجمال يف الفن اإلسالمي: -:ثانيال املبحث
الواجهــة اإلعالميــة الــي تنبــئ عــن معتقــدات الشــعوب  ا  ــل الفنــون علــ  إخــتال  أشــناهلا ومرجعيامــ

ومستوى تطورها املعريف واجلمايل، فقد كانـت الشـعوب البدائيـة الـي قطـن أهلهـا املغـاور والنهـو  يف كـل 
أحناء العام قد استلهموا ما حييط  م من طبيعة فنانت مصدراً هاما إلهلامهم وكانت تعبريامم تتنـون مـن 

. معلنـــن بـــ لك بدايـــة التجريـــد الفـــ  إذيعتقـــد العلمـــاء أن و18ملبدائيـــة بســـيطة " نقـــاط وخطـــوط وأشـــنا 
." فقـد رمـ  للشـمس و19ملحتويرات اإلنسان البدائ  لألشنا  الطبيعية كان وراءجل اعتقادات سحرية ودينية 

ريـد .إذ إن التجو71ملالي عبدها بدائر  تتوسطها نقطة، ورم  للجهات األرب  بقطـرين متعامـدين يف دائـر  " 
مسة الزمت اإلنسان من  القد  م  إختال  اهلد  املنشود لنل عصر،فعندما أرسـ  اإلسـال  قواعـدجل يف 
أر  اجل يـــر  بـــدأت تشـــريعات  تســـن لت بيـــت الـــدين وغســـل األفناراجلاهليـــة وم ينـــا الفـــن بنفســـ  عـــن هـــ جل 

حيـة الـي يـؤمن  ـا، والوسـيلة التشريعات، فابتعد الفنان عن التجسيم وأجت  حنو التجريـد ليعـربعن القـيم الرو 
                                                        

 .47ص  ،نفس املصدر الساب ،االصو  احلضارية واجلمالية لل ط العري :شاكر حسن ،آ  سعيد -14
 ،النجـف االشـر ، ب،ت ،مطبعـة النعمـان ،1ط .االيقاع يف الشعر العري من البيـت اىل التفعيلـة :مصطف  ،مجا  الدين -13

 .59ص 
 .3ص ،1115 ،األهلية للنشر والتوزي  ،موسوعة ال خرفة املصور  ؛عيد األيوي فيا ، عبد احلفيظ ودا  -18
  19.، ص 2981 ،وزار  التعليم العايل والبح  العلم  ،اتريخ الفن القدغ :وآخر ،فارس،مشس الدين -19
 .3ص ،نفس املصدر ،موسوعة ال خرفة املصور  ؛  عيد األيويودا فيا ، عبد احلفيظ -71
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التعبرييـــة الــــي يعــــرب فيهــــا الفنــــان املســــلم عــــن رغبتـــ  التجريديــــة وهــــ  العناصــــرالفنية املتم لــــة ابخلــــط واللــــون 
والشنل،الي أثبتت مراحل منوهـا وشـيوعها إهنـا تتناسـ  طـردا مـ  مراحـل منـو الفلسـفة الفنريـة واجلماليـة 

يــة مجاليـة تطرحـ  يف مصــايف احلاجـة ال وقيـة، فانــ  سيصـبح عنصــراً الـي أشـاعها اإلســال  إذا مـا اخضـ  لغا
ن ظهورالـــدين اإلســـالم  خلـــ  وعيـــاً جديـــداً للمفهـــو  اجلمـــايل واإلهتمـــا  منمـــاًل حلضـــار  األمـــة برمتهـــا.إ

ابلفنـون،إذ صـاحبت  ن عــة مـن التقـوى وإجتــاجل حنوالـدين نفسـ ،م تلــ  مـن التحسـس حنــو ال ائقـة اجلماليــة يف 
ــــــبعا األشــــــياء، و  ــــــك أن مفهــــــو  ال ــــــون، ذل ــــــرغم مــــــن اخــــــتال  اآلراء حــــــو  مســــــالة حتــــــرغ الفن ــــــ  ال عل

للصوروالتماثيل أثريف اإلرتداد إىل اجلاهلية وت كربعباد  األو ن واألصنا ،وان الصوراملنقولة عن الطبيعة   ل 
ل  و نح قدسية ومن تقليداً و اكا  ي يف خلق ،كما إن  من اجلائ است دا  ه جل الصوريف التقرب اىل اخلا

ح تعبد كوهنا الواسطة بن اإلل  والبشر، وم  ذلك فه  التقرتب من األصل، فاخلال  من جل عـن املـادات. 
ل لك جلا الفنان املسلم إىل التجريد واإلبتعاد عن كل ماهو جمسم، ذلك التجريد املم ل يف الشنل واخلط 

املفاهيم الروحية والرم يةوالتجريد،وتناس  البعدين األرض   تستند اجلمالية يف الفن اإلسالم  إىلل ا ت، و72مل
والسماوي، الدي  والدنيوي،األفق  والعمودي وتتجسـده جل املفـاهيم يف فنـون التصـوير والعمـارجل وال خرفـة، 
 اولــة لتعميــ  دالالت الفــن اإلســالم  عــرب التــاريخ اإلنســاين، وخباصــة أن اإلنســان ميتلــك أبعــاداً روحيــة 

.كمـــا نالحــظ يف الفنــون اإلســـالمية اســتبعاد التناســ  الـــواقع  و71ملتتــوافريف غـــريجل مــن النائنــاتونفســية ال
احلريف،ح  أصبح رم اً جتريـداً،وابراز العناصـر األقـل واقعيـة امليالـة اىل التنرار،فالعناصـرالفنية الـي اسـتطاع 

دي، حيــ  إننــا عربهــ ا التجريــد مــن خالهلــا الفنــان املســلم جتســيد ذلــك النظــا  الرمــ ي والتــاويل  والتجريــ
،ونقــرتب مــن صــفات ،ح  أصــبح اجلمــا  يف املفهــو  اإلســالم  ينمــن يف التجريــد الــ ي و77ملنوحــد اخلــال 

يقــرب مــن ت ويبتعــد عــن املــادات اجملســمة وللتجريــد ايضــا معــا عميــ  كــ لك جنــدجل يف االشــنا ، فهــ  
 تجاوز ال ينة السطحيةمليئة بروحية مجالية فيها من الرم ية البسيطة الي ت

 العناصرالفنية )اللون، الخط، الشكل( يقاع يف: اإللثاملبحث الثا

 -احملور األ ُ : اإلي اع يف اللون:
عل  اجلما  والبهاء وعل  النماء يف حيا  بـ  البشـر،منها أثـرى اإلنسـان  تعد األلوان مظهرا استداللياً 

،لقــد ربــط اإلنســان و76ملحياتــ  وأضــف  عليهــا بــدي  اجلمــا  و ائــ ، مــا ال حيــدجل واصــف آوحيــيط بــ  اخليــا 
 ويعر  كنهها،ك لكأاألو  األلوان ابلعام املرئ  من حول ،كما رم   ا إىل قوى حقيقة يشعر ا وال يراها 

ـــوان عـــادات الشـــعوب وتقاليـــدها حـــ  صـــارت جـــ ء مـــن تراثهـــا، واســـت دمها اإلنســـان القـــدغ  غـــ ت األل
، ومــ  اســت دا  و75ملاألدان الســماوية مــن هــ جل الطقــوسو واحلــدي  يف طقوســ  الدينيــة ويف عبادتــ  والختلــ
                                                        

 .28، ص2989 ،،داراملعرفة اجلامعية االسنندرية1فلسفة اجلما  ونشا  الفنون اجلميلة، ط :عل  ابو ران،  مد -72
 .216ص1111 :، بريوت14ع ،جملة املنهاج ؛::عالقة الفن ابلفلسفة والدا ت قبل االسال  مد مراد،بركات -71
 .273ص ،:عالقة الفن ابلفلسفة والدا ت قبل االسال  نفس املصدر مد مراد،بركات -77
 .29ص  ،دالالت اللون يف الفن العري اإلسالم  نفس املصدر ساب  :الريبن الدوري، عيا  عبد -76
 .242ص  ،2981 ،النويت ،منتبة العروبة للنشر والتوزي  ،علم الداللة:اتار ايبدعمر،  -75
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ــــ  مــــازا  شــــعاراً إاللــــون كــــان منــــ  القــــد  ف ــــ  إن أدرك ،لشــــئ معن ورمــــ اً  ن وقــــد عــــر  اإلنســــان اللــــون من
ن األلـوان تظهـريف الشـروع أظواهرالطبيعة من حول  فاللون موجـود يف كـل منـان يسـتقرفي  اإلنسـان،حي  

والطيور، ويف البحارويف لـون الـرتاب ويف كـل شـئ يت وقـ ،كما  لوان ال هوراوالغروب ويف تنوينات الغيو  و 
مـن حضـار  وادي الرافـدين  احلضارات املبنر  يف العام، بدءاً  أوىل هتما  االنسان ابللون ظهرم  نشوءإان 

 جــدران القصــور نإىل العصــراحلدي ،حي  اســت دمت األلــوان يف اتلــف اجملــاالت يف تــ ي والنيــل وصــوالً 
هتـدى إ،لقـد و74ملست دمها الفنان القـدغ واحلـدي إويف رسم اجلدارات والنقو  وغريها من اجملاالت الي 

ىل كيفيــة توظيــف األلــوان يف جمــاالت متقدمــة مــن حياتــ  وتعــر  علــ  قيمتهــا اجلماليــة والفنيــة، اإلنســان إ
ستمد من مشاهدات  وتفاعل  م  بيئة إالي  حي  رسم عل  جدران النهو  الي سننها ابأللوان والصور

ت الدينيـة يف الطبيعة،فقد است دمت األلوان يف حضار  وادي الرافدين والنيل لن  تعطـ  الصـورواملنحوات
مـم مبعـا األلوان،واعتقـدوا أن لنـل غلـ  األأهتمـت إوقـد  ،وهيبة يف نفس من يراهـا وقدسيةً  املعابد مجاالً 

مـم، وسـبحان خـتال  ذهنيـة األحـد املعـاين رتلـف إبأاإلنسـان، وان كـل تعبـريعن  لون معا خاص يـؤثريف
لواهنا ومن اجلبا  جدد أنا ب  مثرات اتلفة فاخرج :وعال يف كتاب  النرغ . وقا  جلً و73ملمن خل  األلوان

جند ان اللون مظهر مهم يف التعـر  علـ  اإلشـنا  احملسوسـة حيـ  إن ل ا .و78ملبيا ويبراتلف ألواهنا
ولــ  جاذبيــة غــري  ــدود  إذ ميلــك  ،اللــون لــ  أتثــريات في ائيــة علــ  اإلدراك البصــري ومــن ح اإلحســاس  ــا

طاقة وموجات تنتقـل عـرب فضـاءات وسـطوث وأشـنا  ذات أبعـاد اتلفـة،للون اتثـري نفسـ  وعـاطف  فهـو 
يضيف بعدا روحيا عل  اإلعما  الفنية ومينن أدراك ذلك مـن خـال  عالقتـ  الـي ارتبطـت وبصـور  وثيقـة 

 عظيمـاً  اإلسالم  مصدر ال راء اللوين كان وسيظل كن اً  ابليات القرآنية والي   ل الفنر اإلسالم . والفن
لصورالحتص  من األلوان فهو قائم عل  اخليا  والتصور، وقد وجدت األلوان منانتها الـي الزمـت الفنـان 

وزخارفها املصنعة ابلفسيفساء والحت و اجلداريةملاملسلم وأهلمت  من صوراجلما  متم لة يف الرسو  احلائطية 
ــــ  يف أســــنة  ــــون امل تلفــــة مــــن رســــم وخــــط وزخرفــــة ل ــــراات ويف الشــــعر واأللبســــة والفن ــــة وال الرمــــاث واأللوي

ــ ،ومنمنمــات وت ويــ  وخــ    بتــداع الفــ  للفنــانن تــراءت و  لــت هلــم ش وصــاً ن األلــوان يف اإلإوعليــ  ف
ضـح يف ، وعليـ  ظهراللـون بشـنل واو79ملابحليـا  لونيـة  بضـةً  سـتحالت صـوراً إلو هم وخطـوطهم فومسوها  

نســجامها إفــن التصويراإلســالم ،وداخل املســاحة الصــورية مت ذلــك مــن خــال  التنويعــات اللونيــة وتوازهنــا و 
وتناغمهـــا وتضـــادها وإيقاعهـــا ومرك ســـيادما علـــ  وفـــ  عالقـــات متعـــدد  شـــدت أجـــ اء اللـــون إىل بعضـــها 

بوصـــف  عنصـــرمن الـــبعا وجعلـــت منهـــا وحـــد  متماســـنة موحـــد  للتنـــوين العـــا  إن اللـــون هومـــاد  خـــا  
توظيفـ  و ـ ا التحقيـ  مت العناصرالتشنيلية العضوية يف العمل الف  يقو  بدورمجايل لو وقف يف طريقة أو 

اجيابيـــة كقيمـــة وظيفيـــة ذا مضـــمون مجـــايل وتعبـــريي ولـــيس كمجـــرد عضـــو مشـــلو  بـــال وظيفـــة يف اهلينـــل 

                                                        
  11ص  ،دالالت اللون يف الفن العري اإلسالم  نفس املصدر :عيا  عبد الريبن الدوري، -74
 .61ص ،دالالت اللون يف الفن العري اإلسالم  نفس املصدر :عيا  عبد الريبن ،الدوري -73
 و.13ملسور  فاطر آية،القرآن النرغ -78
 .11 ،علم عناصر الفن املصدر الساب  عبو، فرج، -79
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عن فطر ،عل  التواف  أوالتباين أواخلفوت و أست دا  عن عمد إوتعتمد اللغة التعبريية للون، سواء ،و61ملالعا 
واحلــد  والــربود  والــد ء الــي تتفاعــل  ــا األلــوان بعضــها مــ  الــبعا يف التنــوين املصــورإن طريقــة توزيــ  
األلوان املتجاور  بطريقة متناغمة إلعطاء نتائ  ت كر ابألنغـا  املوسـيقية ذات النسـي  ال نـائ  الـ ي يعطـ  

يشـاب  اإليقـاع املوسـيق  فاإليقـاع نتائ  مشتقة من طريقتن ص وتيتن اتلفتن كما جنـد إن يف توزيـ  اللـون ف
اللوين املتحق  يف اللوحة هو إيقاع ينون ضـمن تقاسـيم أربعـة للقـيم الفرعيـة ل يقـاع وهـ جل التقاسـيم هـ ، 

ارية فتنـون اإليقاع من خال  التدرج اللوين،اإليقاع من خال  التنـوع يف اللون،اإليقـاع مـن خـال  االسـتمر 
حركة اللون متنـرر  أمـا مـن خـال  القيمـة أومـن خـال  تـدرج اللـون أي القيمـة اللونيـة ذامـا أوتضـادها مـ  

، فاإليقاع اللوين هوالعامل السياس  يف كل عمل ف  تشنيل  بوصف  يلع  و62ملقيمة لونية أخرى مقابلة 
سلوين يف اللون ل  الدخل أو أاملنظم بشنل فردي وعالقت  ابلنفس وال وع،فاإليقاع اللوين  هاماً  مجالياً  دوراً 

والفـرث أويعد اإليقاع اللوين يف اللوحة عن حاالت احل ن .و61ملواللوحة الفنيةأالنبرييف عملية إجناث املشروع 
 يقاعياتــ  علــ  ســطح اللوحــة مشــنالً إوالواقــ  واحللــم والتناقضــات حيــ  تعنــس علــ  خصوصــية اللــون و أ
كالً حس  الوتري  الي من خالهلا يتم تشييد البنية اإليقاعية للون املنج  يف نسجامات،فرتات،ووحدات،  إ

 اً العمل الف ،فعتمة األلوان واشراقاما تنون حس  ما يراد صياغت  يف العمل الف ،اي  ينت  عنـ  إيقاعـ
خاصـــة  إليقـــاع معـــن حيـــاك  عـــن النـــاظر وفـــ  نغمـــة املرســـو  ومؤشـــراً و الـــن مليـــتم توزيعـــ  يف مـــنت  اً خاصــ

أوالتباين يف اللون ينون حركة يقظة تبدأ بتقطع   تتفاعل م  عوامل عد  فاإليقاع من خال  التدرج اللوين
وعلي  إن الفنان  .و67ملوالتنته  منونة ب لك دميومة احلركة داخل اللوحة وعن اللوحة الشاهد يف آن واحد

ات اللونيـة املتنـرر  واملنسـجمة مـ  بعضـها املسلم لدي  القدر  عل  بناء وتركي  اللوحـة مـن خـال  اإليقاعـ
نســجا  مــن  حيــة الشــنل واملضــمون وبقيــة عناصــرالعمل إ التنــاغم يف األلــوان والتنــوع يــؤدي إىلو  الــبعا،

مـن خـال  تدرجياتـ  وتنـرارجل سـواء كـان  مجاليـةً  كتساب األلوان قيمـاً إضافة إىل وهو مايدع  ابلتواف  وابإل
جـل مـنح العمـل انفعاليـة مـؤثر  يف الـروث أسـتمرارية مـن عـن الالهنايـة واإل لتعبـريل أ  حـراً  ذلك التنرار رتيبـاَ 

 اإلنشائية.
 -:اإلي اع يف ا ط احملور الثاين:

رم  يف الفنون كمؤثرمي ل النور والظال  والفواصل بينها،أي عند حترك  مي ل الفاصل بن سطحن سطح 
بسـط أخت ا  هلـ ين السـطحن كحـد فاصـل يف إواملوجـ  وهـو يرم ل  ابلظـل وسـطح يرم لـ  ابلنورأوالسـال  
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فــاخلط لــ   .و66ملحاالت ،فلــ  صــفات رم يــة مجاليــة يف الفنــون اجلميلة،وحســ  هــ جل االجتاهــات تقــيم معانيــ 
سـتعما ، حيـ  منفعة وأتية من بن العناصرالي تـدخل يف تنـوين العمـل الف ،أمـا يتمتـ  مـن تعدديـة اإل

اخلــــط يف وظــــائف عديــــد  أبرزهــــا وســــيلة  يســــتعملأوالنحــــات االســــتغناء عن ،و المينــــن للرســــا  أواملصــــمم 
للرتكيـــ ،و يط للشـــنل،وكحركة وقـــدر  ارتداديــــة،ومنط يف  رللتعبـــريعن الشـــفافية وعنصـــر للتنوين،وعنصـــ

ومنقطعــــــــــــــــة أمينــــــــــــــــن إن تنــــــــــــــــون اخلطــــــــــــــــوط نشــــــــــــــــطة أو  نويــــــــــــــــة مســــــــــــــــتمر ، .و65ملاخلــــــــــــــــط العــــــــــــــــري
املفـــرد  اخلطيـــة ال ريـــة للتعبـــريعن أهـــدا  اتلفـــة إلظهارعاطفـــة منحنية،أومستقيمة،أوافقية،مســـت د  هـــ جل 

أوحركة لت طيط احمليط النفايف أوالرتكي ، ولوصف اخلط أوالنسي ،واخلط ل  القدر  عل  وصف الشـنل 
. جنـــد إن لل ـــط خاصـــية إذا مـــا مت توظيفـــ  ضـــمن فضـــاء و64ملمينـــن مالحظتـــ  بوضـــوث وتدوينـــ  يف الرســـم

القــة مــ  بقيــة العناصــراألخرى مــن شــنل، ولون"كمــا إن التضــاد بــن الضــوء اإلنشــاء التصــويري، وفقــا لع
والقيمــة الــي مي لهــا أي خــط ابلنســبة خللفيتــ  هومــا يطلــ  علي :القيمــة،وكل خــط جيــ  إن يظهرهــ جل امليــ   

،فــاخلط لــ  قيمــة ضــوئية صــرحية   ــل احلــدود الغامقــة الفاصــلة بــن ســطح وآخر،ولــ  درجــات ليبقــ  متطوراً 
."ويعد إيقاع عنصراخلط من أك رالعناصرالتشنيلية الي ل  صفات  نح  القـدر  علـ  التعبـريعن و63ملمتقاربة

احلركـة،وهو اليعــربعن احلركــة ملعناهــا املـرتبط لــبعا األشــياء املتحركــة فقط،وإمنـا ملعناهــا اجلمــايل الــ ي ينــت  
إن وظيفـة اخلـط يف الفـن حركة ذاتيـة تلقائيـة جتعـل اخلـط يـرتاق  يف رونـ  مسـتقل عـن أي غـر  إنتـاج ،

ال خرفيــة، فــاخلط هنــا ينــون ل اتــ  دون إن  أساســ ،وعل  اخلصــوص يف العناصــر اإلســالم  لــ  أتيــة ودور
وتنــرار وانطــالع يف  ةاريــ تنــون لــ  داللــة وموضــوعية ويف الفــن اإلســالم  نــرى اخلطــوط املنت بــة املتحركــة

 و68ملابملطلـــ  واالســـتمرارية ابلالهنايـــةاً ساســـحا  الرـــرج عنهـــا، فتعطـــ املســـاحات امل صصـــة لل خرفـــة وهـــو
"،فضالً عن وجود اخلطوط اهلندسية يف الفن اإلسـالم  تنـاد تنـون وظيفـة حتديـد مسـاحات تتنـون مـن 
حشــوات،وحتتوي هــ جل احلشــوات زخــار  خطيــة لينــة مــن النــوع املنحــ  وقــد يغلــ  علــ  هــ جل احلشــوات 

ال خــر   ،إنرســتقراابإل فــاخلط اهلندســ  إحساســاً ، ئــرمضــلعة ذات زواا أو دوا أشــناال جنميــ  أوأشــناالً 
وعـد  أسـتقرار إن هـ جل اخلطـوط هلاحقيقـة دينامينيـة هلـا اجتـاجل واحـد يـرد  إىل السـنون واإل اهلندس  حتماً 

ىل داخل املساحة املليئة خبطوط ذات هيئة معينة فقد إ ابحلركة،حي  تقود النظر اجتاهات تعط  إحساساً 
ذات  متناسقاً  زخرفياً  جتاهات وتتشابك تلك اخلطوط لتعط  تشنيالً أومتعدد اإل اً أومستقيم اً ينون منحني

بتعــاد عــن التجســيم عــن األشــنا  اآلدميــة واحليوانيــة وظيفــة أخــرى وهــ  اإل قــيم مجاليــة،ويقو  اخلــط بــدور
لقــدر  يف توليــف ن الفنــان املســلم لــ  اإزخــريف يتصــف ابخلفــة والرشــاقة، هلــ ا  أوالنتــل وحتويلهــا إىل عنصــر
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خـتال  طبيعـة كـل نـوع إت ان واجلمالية ابلرغم من اخلطوط اهلندسية واخلطوط املنحنية من ه ا الت اوج ابإل
يستشــعرجل العقــل  مــن هــ جل اخلطوط،فــاخلط املنحــ  لــ  لــ   مجاليــة واخلــط اهلندســ  لــ  مجــا  مــن نــوع آخــر

ـــــواع اخلطـــــوط لـــــ  صـــــفت  وش صـــــيت  الـــــ ي يضـــــيف يف إ عطـــــاء طـــــاب  مميـــــ  للفنـــــون فلنـــــل نـــــوع مـــــن أن
.واخلــط يف الفــن اإلســالم  درس جــانبن تا:جانــ  علــ  إثبــات العــام. واجلانــ  النمــ  و69ملوخصوصــيت 

اهلندس  ال ي يرتبط ابخلط وعالقت  ابلسطح واجلسم.ان املعرفة بدراسة اخلط الروح  واملادي،ه  إحدى 
،أي بدف  رتقاء ابلفن عالياً يهد  إىل اإل روحياً ا مباد  الوحد  اجلمالية للفن اإلسالم  مبدأ أن ينون فنً 

الفـردوس،  اإلنسان دائما بعظمة ومقدر  املبدع اخلـال  واىل جعلـ  مشـوقا تواقـا لرييـة اجلمـا  املطلـ  حيـ 
. وعلـ  ذلـك كلـ  فـإن لنـل و51ملعلـ  أتديـة وظيفـة احلياتيـة اليوميـة يف اجملتمـ   فقط حق  مبدأ مادا قادراً 

مباشــــرعن رييتــــ  اخلاصــــة  يف التعامــــل مـــ  اخلطــــوط فهــــو يعــــرب بشــــنل مباشـــر وغــــريفنـــان أســــلوب  اخلــــاص 
للموضوع وطرث مايريدجل من خال  كيفيـة تعاملـ  مـ  اخلـط وتوظيفـ  مـن اجـل حتقيـ  معـا املوضـوع الـ ي 

 يعنس  يف لوحت .
 -:اإلي اع يف الشك  الثالث احملور

عـن مرجعيت .والشـنل لـيس ابلنيـان  ليس هناك عمل ف  بال شنل،مهما اختلف ه ا الشنل وجتـرد
حــد أملفالشــنل هــو .و52ملأشــب  ابلنســي  املتــداخل الــ ي يتــالف مــن مــواد اتلفــة ومنظمــة هــو املســتقل،بل

 ،بوصـــف ان لنـــل عمـــل فـــ  شـــنالً و51ملواملعقـــد  التنـــوين والشـــئ الـــ ي يتضـــمن بعـــا التنظـــيم العناصـــر
وط واأللوان وابلنتل اجملسمة وابملوسـيق  يعربعن مضمون ،فف  األدب األلفاظ والنلمات ويف الرسم اخلط

الوسـيط املـادي الـي يتضـمنها العمـل وحتققـا الرتبـاط املتبـاد   تنظيم عناصرمل.ويعد شنل عمليةو57ملاألنغا 
يف تنظــيم  والبــد للشــنل املصــمم إن ميتلــك صــفة النيــان العضــوي،أي ينــون الشــنل مــؤثراً ، و56ملوبينهمــا
فاهليـا  أوسـ   وSHAPEملوالشـنل  FORM د من التفريـ  بـن اهليئـةوالبو اخلط والنقطة واالجتاجلملعناصرجل

فالشـــنل كــــاحلجم و الشـــنل، واحلجــــم، واملركـــ ملنطاقـــا مـــن الشـــنل الــــ ي هـــو احـــد ثالثــــة أجـــ اء للهيـــا  
خاصيتان لنل وأج اء اهليئات يف أي ن  تشنيل  بينما يوصف املرك  عل  أساس صلت  ابلنظا  النل ، 

 .و55ملوالتنوينملالعامة أوفاهليئة تع  النلية 
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 .38ص  ،2988 ،بريوت ،دار املعرفة ،الفن االسالم  قراء  اتملية يف فلسفت  وخصائص  اجلمالية :الصائ ، مسري -51
ص  ،دار النهضــة للطباعــة والنشــر ،القــاهر  ،62ط ، مــد  مــود يوســف :تــر ،أســس التصــميم :جــيال  ســنوت، روبــرت -52

59. 
 .16ص  ،أسس التصميم نفس املصدر :جيال  سنوت، روبرت -51
 .151ص  ،ب.ت ،بريوت ،دار العلم للمالين ،املعجم االدي :صبور عبد النور، -57
 .63، ص دراسة مجالية فلسفية نفس املصدر الساب  ،النقد الف  :جريو ستولنت ، -56
 .78 - 16ص ،أسس التصميم نفس املصدر الساب  :جيال  سنوت، روبرت -55
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 -:الشنل عناصر-أ
ـــــــ  وانتقا نب إ ـــــــوغ غاات ـــــــ  بل ـــــــ  عل ـــــــان،ه  وســـــــائل تعين ـــــــالعناصرالتشـــــــنيلية ابلنســـــــبة إىل الفن   هلـــــــ جل ئ

ن الفنان للتعبريعن شئ معـن فعلـ  الـرغم االعناص،وكيفية ترتي  أوضاعها وتشابنها و ازجها،ه  من ش
علـ  مجاهلـا بـ اما عنـدما تبـدو متفرقة،إالعنـدما تتحـد وفـ  من إن ه جل العناصرالي تؤلف الشنل تنطوي 

يف جنـــــاث العمـــــل الفـــــ ، ويف كـــــل  جـــــداً  وتصـــــبح بعـــــدها ســـــبباً  بصـــــراً  وأتثـــــرياً  نظـــــا  معـــــن تـــــ داد مجـــــاالً 
عتبارجل قيمة حقيقة مضافة إىل العناصر،الي تنطـوي كـل منهـا يف  ""األحوا ،تبق  القيمة احلقيقية للشنل

 .و54مل" بتة أوقبلية، وتظل مصاحبة لقيمة الشنل املستقلةذاما عل  قيمة 
  -:والتباين التضاد:الشنل تنظيم وسائل -ب 

حتاد املتناقصات، من خال  اجلم  بـن طـريف نقـيا فاحليـا  والطبيعـة جتمعـان بـن الشـئ إيعد التضاد 
الواقــ  انتقــا  مفاجئ،وســري   التضــاد يف إن عتبــارإوهن ا علــ  ،وضــدجل كالضــوء والظال ،والنــاعم واخلشــن

 ســوداً أ وحنــس ابلتبــاين حــن نــرى شــنالً .و53ملنتبــاجليســاعد علــ  جــ ب اإل اىل اإل ر  فهــوإمــن حالــة الرتبــة 
عالقـة بـن  إن التبـاين هـوو نـوبلرمل، ويرى تقاء خط مستقيم آبخر منح  م الً إلبيا وعند أبفضاء   اطاً 

التضـاد.أي إن هنـاك  إىل الوحـد  يفختالفات،وهـ ا يشـري اإل ن  التعبـريعن اإليقـاع بـنإشيئن متطرفن،أي 
املمي  ،أواملتماثلــة فاألســود والبــيا مرتبطــان  صــلة بــن األجــ اء املتضــاد  فهــ  مرتبطــة كتطرفــات لل ــواص

مــا التضــاد فلــ  أ.و58ملخضــر،واألعل  واألســفل، والقصــري والطويــلاحلــا  بــن األيبــر واأل ببعضــهما كمــا هــو
اهلندســــــــــية،غري مليف األشــــــــــنا  الرتاثيــــــــــة  حيــــــــــ  إن هنــــــــــاك تباينــــــــــاً   الشــــــــــنل:التضــــــــــاد يف -2-أنــــــــــواع؛

ابلنســبة  التضــاد يف احلجــم م ــل النبــري والصــغري-1و والتجريديــة والتش يصــية اهلندسية،البســيطة،املعقد ،
وان م ـــل الغـــام  والفـــاتح واحلـــار لـــالتضـــاد يف األ -7 للهيـــات اخلطيـــة للهيئـــات املســـتوية والطويـــل والقصـــري

جتـــاهن يلتقيـــان يف زاويـــة إالتبـــاين يف االجتاجل:كـــل -5التضـــاد يف امللمـــس م ـــل النـــاعم واخلشـــن.-6رد والبـــا
التضـاد  -4 دو.281ملب اوية ن كل منهما استدارأل جتاهياً إ تشنالن تناقضاً  ،قواً  يشنالن تبايناً و د91مل

واملركـ  حيـ   واليمـن واليسـارواألسـفل  مرجع  يف األعلـ  رتباط  إبطارايف املوق  يدرك املوق  من خال  
 .جتاهات اتلفة لتنون توتر بينهماتوض  اهليئات إب

ن إف يف الشنل واحلجم إذا كان هيئة سلبية،وإذا كان وتياً  ينون الفضاء تبايناً  التباين يف الفضاء:-3
واجهة بن اهليئات من مستوى الصور  وامل اهليئات تظهرمتقدمة أومرتاجعة بعيد  أوقريبة متوازية أوغريمتوازية

م ـل اهليئـات النازلـة مـن  التبـاين يف األتيـة:-8نتهاج التبـاين الفضـائ .جيابية والسلبية الي ه  وسيلة إلاإل
األتيــة مــن خــال   األعلــ  والــي مينــن إن تــوح  إبجيــاد إىل أوالصــاعد  مــن األســفل األســفل إىل األعلــ 

 هنـا نســتقر  إن ، ومـنو59ملةي تــوح  ابلتبـاين املـؤثر لألتيـالوحـدات السـاكنة واملتحركـة اخلفيفـة وال قيلـة الـ

                                                        
 .663ص  ،ت .ب ،املرك  العري لل قافة والفنون ،مفهو  الشعر يف الرتاو النقدي :جابر ،عصفور -54
  .212ص  ،2936 ،دارالنهضة العربية،القاهر  ،التنوين يف الفنون التشنيلية :الفتاث را ، عبد -53
 .215.ص 2939،بغداد ،داراملامون ،تر: ف ري خليل،حوار الريية :نوبلر،   ن -58
 .191 – 189ص  س املصدر الساب ،عناصر الفن نف عبو، فرج، علم -59
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وفــ  تواصــلية يف البحــ  ل يقــاع للعمــل الفــ   ال نائيــة املتقابلــة يف بنيــة العمــل الفــ ، إيقــاع التبــاين ترصــد
وحوادو،لتنشيط صـور  التبـاين يف اللـون واخلـط  وصور ورموز إشارات بنشاط ختيل  ترتاك  في  الشعوراً 

التنوينيـة الـي تنـتظم بفعـل تشـغيل األسـس التصـميمية املهمـة ومنهـا  احلجم وغريهـا مـن العناصـروامللمس و 
شتغاالت اإليقـاع يف إ نشطة ذات فاعلية ملموسة وحتق   حلقائ  جديد  تعتمد األخ  استنشافاً  التباين

. ســت دام إالوظيفــة،أي إن ينــون للشــنل وظيفــة مــن خــال   العمــل الف .هــ ان األمــران حينمهمــا مبــدأ
وليست الوحد  العمل املهم يف اإليقاع الشنل ، فالشنل اليظهرعل  اخللفية إالمن خال  التباين بينهمـا 

العالقة التشنيلية الي ت ري "هو م  النظا  العا  للعالقات.والشنل أوتنوع ات ، وهوالشئ ال ي يتباين تبايناً 
ة ابلنســبة إىل الفنــان ومنهــا اإليقــاع الشــنل ،ه  وســائل التشــنيلي إن العناصــر اً مجاليــ انفعــاالً مليف املشــاهد 

ن ا  هلــ جل العناصــر وكيفيــة ترتيــ  أوضــاعها وتشــابنها و ازجــ ،ه  مــن شــئــتعينيــ  علــ  بلــوغ غاات ،وانتقا
الفنان فف  التعبريعن شئ معن فعل  الرغم من إن ه جل العناصر إيقاعية الي تؤلـف الشـنل تنطـوي علـ  

، وتصـبح بصـراً  وأتثـرياً  هنا عندما تتحد وف  نظـا  معـن تـ داد مجـاالً أال إتبدو متفرقة، مجاهلا ب اما عندما 
 يف جنــاث العمــل الفــ ،ويف كــل األحــوا  تبقــ  القيمــة احلقيقــة للشــنل قيمــة مضــافة إىل جــداً  بعــدها ســبباً 

شـــنل املســـتقلة أو قبليـــة،تظل ابقيـــة أومصـــاحبة لقيمـــة ال العناصـــرالي تنطـــوي علـــ  ذامـــا علـــ  قيمـــة  بتـــة
كما إن من أهم خصـائ  هـ جل العناصـرالفنية قـدرما علـ  توليـد قـو  ممتـد  خـارج نطاقهـا مـن خـال  و41مل"

اإليقاع،كمـــــــــا حيـــــــــدو بـــــــــن املغنـــــــــاطيس واحلديـــــــــد،فاملعرو  إن املغنـــــــــاطيس قوتـــــــــ  ممتـــــــــد  إىل حـــــــــدودجل 
ال ي ل  األثريف  اإليقاع ية ومنهاالفي ائية،فالفنان مبقدورجل توصيل قو  فن  إىل امللتق ، وينون للعناصر الفن

ليسـت فاقـد  حليامـا اخلاصـة  . لـ ا نسـتقر  إن العناصـرو42مل ر  عنـد امللتقـ ،وتغري حالتـ  النفسـيةخلـ  اإل
 معيناً  فه  مشحونة بطاقة ذاتية واسعة النطاع تشب  الطاقة النامنة يف عناصر ال ر  وتت   العناصر وضعاً 

 اإليقـاع منونـة شـنالً  أوتوافقهـا علـ  وفـ  طريقـة معينـة ومـن أتهـا لفهـاداخل التنوين الف  من خال  أت
،ال ي رض  بدورجل إىل تنظيم الدالالت التعبريية واحلسية واجلمالية الي تساهم يف أغناء الشنل.كما معيناً 

 إن هــ جل العناصــر تعطــ  الشــنل الوضــوث واملوضــوعية، ايــ  مينــن إدراكــ  فالعمــل الفــ  اليصــبح مظهــراً 
 إذا استحا  إىل شنل. ل دراك،إال قابالً  حسياً 
 -:بصرا الشنل إدراك-ج

البصــــري بواســـطة منبـــ  خــــارج  عـــن طريـــ  اجلهــــاز  اإلدراك الشـــنل هـــو مــــدرك بصـــري، إذ يستشـــار
، فيستجي  العقل لالست ار  فيدرك املرئيات وقد أكدت الدراسات السينولوجية يف ووهو العنملالبصري 

 بل هـــو،إدراك الشــنل لـــيس إدراكــا جملموعــة األجــ اء الـــي يتنــون منهــا الشــنل ي إنجمــا  اإلدراك البصــر 
نظريـة   ،ومن أهم ه جل الدراسـات الـي أفـادت بشـنل كبـري يف جمـا  اإلدراك هـو41ملإدراك عا  الشئ كنل

                                                        
 .65ص  ،نفس املصدر الساب  ،مجاليات الشنل يف الرسم العراق  احلدي  :عاصم عبد االمري االعسم، -41
 .44ص  ،نفس املصدر مجاليات الشنل يف الرسم العراق  احلدي  :عاصم عبد االمري االعسم، -42
 .119ص  ،التنوين يف الفنون التشنيلية نفس املصدر الساب  :الفتاث را ، عبد -41
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نطالع لنل سينولوجيا ولنل علم،إذ إعتمادا عل  التجربة املباشر  املعتمد  نقطة إ، وذلك واجلشطالتمل
 الوظيفــــة اإلدراكيــــة عــــرب نتبــــاجل وال قافــــة يفمــــن دوراإل ويونتاجلشــــطالملالتجربــــة املباشــــر ،يقلل  علــــ  تمــــاداً عإ

.ومـن هنـا جنـد و47ملاملعطيات البصرية،فهم يرون إن العام والصوريفرضان بنيامما عل  ال ات الناظر  املتامل
إدراك شعوري حس .وللشنل قوانن  وابلوقت نفس  هوو حدس ملإدراك مباشر إدراك صور  معينة هو نأ

ــالتماث -6القــرب-مــتالء.اإل-1 الشــنل واألرضــية-2ا تــنظم عمليــة اإلدراك البصــري منهــ األشــنا  -5 لـ
  تتحــــــــــدد بقيمــــــــــة القوالــــــــــ  فــــــــــســــــــــتمرارية. إن قيمــــــــــة العمــــــــــل الاإل-3 املشــــــــــرتك املصــــــــــري -4املغلقــــــــــة 

ويعـ  هـ ا  أصـيالً  ون الشـنل قـواً ، غ  حن ينـجافاً  حن ينون الشنل ه يالً  فهوضعيف"أواإلشنا :
اإليقـاع يف شـنل العمـل الفـ  وحـد   إنفنجـد .ال ي ينون ل  كيـان ببساطة،إن العمل الف  احلقيق  هو

عناصــرجل  بط عناصــرجل بوحــد  المينــن فصــلها،ذات دالالت معرفيــة وتعبرييــة ومجاليــة فــإذا فقــدت بعــاتتــر 
لشــئ املــدرك  كملــ  ليشــمل إدراكنــا  العالقــات بــن األج اء،مــا مإن نــدرك مينننــا التشــنيلية أتيتهــا، فــال 

بـل تتوقـف معانيهـا علـ  كيفيـة انتظـا   ،، فال معـا لعناصـرمتفرقة منع لـة بعضـها عـن الـبعاوالشنلملوهو
 الشنل كنل.

  ار النظريمؤ رات اإل
يف العمـل ويؤكـد  اإليقاع  ت  عن تنرارالوحدات يف العمل الف  فهومنط يتنرر يف عدد مـن املواضـ  .2

 التاكيد. إىل افتقارأو  نفي  عنصرح يعتمد سنو 
 مي ل اإليقاع ظاهر  شائعة مل تلف الفنون البصرية والسمعية. .1
رتيــــــ  الل يقــــــاع مظهــــــران أساســــــيان تــــــا ملالوحــــــدات والفرتاتوولــــــ  أشــــــنا  عــــــد  الرتيــــــ ، غــــــري  .7

 احلر،املت ايد،املتناق .
اهلرموين يف اإليقاع للحصـو  علـ  خصـائ  مجاليـة حيـ   الفنان رض  اللوحة إىل نوع من التناس  .6

 .التشنيل  البنائية اجلمالية يف لغة التعبري من املظاهر ل  أتية يف الفن التشنيل  بوصف  واحداً 
ســـالم  يعتمـــد علـــ  التماثـــل والتنـــاظر والتباد ،كمـــا ويعتمـــد علـــ  اخلـــط اللـــن اإليقـــاع يف الفـــن اإل .5

 واهلندس .
 و.ستمراريةاحلركة، التنرار،اإلملهلا مظاهر عد  البنية اإليقاعية  .4
تتفاعــل  ــا األلــوان بعضــها مــ  بعــا يف  حيــ ديفء أو وحــد  وبــرود  أتبــاين أوخفــوت و توافــ  أللــون  .3

 .التنوين املصور
ان اإليقاع من خال  التدرج اللوين أوالتباين يف اللون ينون حركة يقظة تبـدأ بنقطـة والتنتهـ  منونـة  .8

 احلركة داخل اللوحة وعن املشاهد.ب لك دميومة 
اإليقــاع اللــوين املتحقــ  يف اللوحــة هوإيقــاع ينــون ضــمن تقاســيم أربعــة للقــيم الفرعيــة ل يقــاع وهــ جل  .9

 التقاسيم ه ، اإليقاع من خال  التدرج اللوين.

                                                        
 .28ص  ،2992 ،الدار البضاء ،املرك  ال قايف العري ،الشنل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت : مد املاكري، -47



 
 

321 

 13 :العدد

 

ان  .ســتمرارية فتنــون حركــة اللــون متنــرر اإليقــاع مــن خــال  التنــوع يف اللون،اإليقــاع مــن خــال  اإل .21
إليقـــاع يف الفـــن اإلســـالم  حيتـــوي علـــ  التماثـــل والتنـــاظر وقـــد وجـــد فيـــ  اإليقـــاع  نواعـــ  امل تلفـــة ا

 رتي ، احلر، املت ايد،املتناق و.الملالرتي ،غري 
 للتعبـريوتسـتعمل مسـتقيمة،أوافقية  ومنقطعـة منحنيـة،أوأنشـطة أو نويـة مسـتمر ، تنون أما اخلطوط  .22

 .كة لت طيط احمليط النفايف أوالرتكي عاطفة أوحر  عن أهدا  اتلفة إلظهار
التوليـــف مـــابن اخلطـــوط املنحنيـــة واخلطـــوط اإليفـــاع يف العمـــل الفـــ  مينـــن أن تتـــات  مـــن  مجاليـــةان  .21

 اهلندسية.
 حد العناصراملعقد  التنوين والشئ ال ي يتضمن بعا التنظيم.أالشنل هو  .27
 جتاجل.عند تنظيم عناصرجل اخلط والنقطة واإل ينون الشنل مؤثراً  .26
للتضــاد أنــواع متعدد :التضــاد يف الشــنل، التضــاد يف احلجــم، التضــاد يف اللــون، التضــاد يف امللمــس،  .25

 .جتاجل، التضاد يف املوق ، التضاد يف الفضاءالتضاد يف اإل
يف األتيــة: م ــل اهليئــات النازلــة مــن األعلــ  إىل األســفل  الشــنل واحلجــمومللفضــاء تباينــاً يف لينــون  .24

إىل األعل  والي مينن إن توح  إبجياد األتية من خـال  الوحـدات السـاكنة أوالصاعد  من األسفل 
 .واملتحركة اخلفيفة وال قيلة الي توح  ابلتباين املؤثر لألتية

التنوينية الي تنتظم بفعل تشغيل األسس التصميمية  من العناصرتباين للون واخلط وامللمس واحلجم  .23
 املهمة.

 األشــنا  فهــو ضــعيف حــن ينــون الشــنل هــ يالً  بقيمــة القوالــ  آوإن قيمــة العمــل الفــ  تتحــدد  .28
 .أصيالً  غ  حن ينون الشنل قواً  جافاً 

 إن اإليقاع يف شنل العمل الف  ذات دالالت معرفية وتعبريية ومجالية. .29
 -الدراسات السابقة:

بنيــــة رســــو  دراســــة: العتــــاي، عبــــد اجلبــــار خ عــــل، املوســــومة: ملتوظيــــف الــــرقش العــــري اإلســــالم  يف 
 ، استهدفت الدراسة إىل:2994الواسط و رسالة دكتوراجل، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 

  النشف عن التوظيفات الفنية الي مت است دامها للرقش العري اإلسالم  يف بنية رسو  الواسط-2
ىي بـــن  مـــود بـــن حيـــىي تعـــر  أهـــدافها ومجاليتهـــا يف جماالمـــا امل تلفـــة، ويف البنـــاء الفـــ  لرســـو  حيـــ-1

الواســط .كان جمتمــ  البحــ  يشــتمل علــ  كــل مــايتعل  ابلرســو  الرقشــية الــي قــا  برمسهــا الواســط  مــن 
خـال  مقامـات احلريــري املصـور  البالغــة مخسـن مقامــة مرسـومة مبعـد  أربــ  وتسـعن منمنمــة، منهـا ثــالو 

، بعـــد أن أتبـــ  الباحـــ  الطريقـــة ماعـــدا صـــوريت الغـــر  وفاحتـــة النتـــاب –منمنمـــات  تـــد علـــ  صـــفحتن 
 -منها:الوصفية التحليلية يف حتليل عينات ا   وبعد حتليلها توصل الباح  لنتائ  
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األســـالي  واألشـــنا  أخـــ ها العـــرب عـــن فنـــون مـــن الفـــن العـــري اإلســـالم  أمناطـــاً متعـــدد  تـــوى حإ .2
لتـــاثريات لتبـــدع احلضـــارات الـــي ســـبقتهم، ولنـــن ســـرعان مـــا ختلصـــت الفنـــون اإلســـالمية مـــن هـــ جل ا

 أشناهلا ال اتية املستمد  من املعتقدات الدينية اإلسالمية.
 عنست ال خرفة فنر  امل ج بن احلركة والسنون، وال مان واملنان. .1
لـــن يســـم   ينــتظم الـــرقش العـــري اإلســـالم  يف بنيتـــن؛ أحـــدتا هندســـ  وهـــو اخلـــيط، وشـــنل آخـــر .7

 الرم .
 ر احليوانية والبشرية.اشتبك الرقش العري اإلسالم  م  الصو  .6
 تعد ال خرفة لغة جتريدية عالية مد  إىل توصيل رسالة عرب شفرات  ور  وات لة. .5
كراهيـــة الفـــراغ جعلـــت الفنـــان العـــري املســـلم ينـــ ث إىل مـــلء املســـاحات أو شـــغلها عـــن نطـــاع واســـ   .4

 ابلعناصر ال خرفية.
 جراءات البحثإ -الفصل الثالث:

 -أوالً : مجتمع البحث:
منوذجـــا مصـــورا رمسهـــا ملحيـــ  بـــن  مـــود الواســـط و يف العـــراع عـــا  إو 99يتـــالف جمتمـــ  البحـــ  مـــن مل

وهـــــ   فوظـــــة حاليـــــا بـــــدار النتـــــ  الوطنيـــــة يف  و يف  فوظـــــة عرفـــــت ابســـــم ملمقامـــــات احلريـــــريو476مل
 ابريس.ومت االطالع عل  جمتم  البح  كامال من خال  املصورات املوجود  يف النت  ذات العالقة.

 -ثانياً ": عينة البحث:
 و، فقـد ارأتت الباح ـة 2174– هـ 476ملنظراً لن ر  األعما  الفنيـة املنتجـة ضـمن حـدود البحـ  

ختيارالعينـات إو مصورات للفنان، وحتديدها بطريقة قصـدية.وقد مت 5اختيار عينة البح  والبال  عددها مل
بعــاد اجلماليــة يف  حاطــة مبوضــوعة األان تعطــ  النمــاذج صــور  واضــحة لنــا ل -2وفــ  املســوغات اآلتيــة:

تبـاين النمـاذج امل تـار  مـن حيـ  األسـلوب الفـ  -1صل .بوصفها مم لة للمجتم  األ رسومات الواسط 
 النظري من توصيفات حو  موضوعة البح . إلي  مؤشرات اإلطار  مبا انته وآليات توظيف التنرار

 -داة البحث:أً:  ثالثا
 من مؤشرات لألطار النظري.لي  إتوصل ال مت عتماد عل  مافقد مت اإللغر  حتليل عينة البح  

 -اً :منهج البحث:رابع
 املنه  الوصف . است دمت الباح ة
  -تحليل العينات:

 (:4منوذج رقم )
الوصف العا : يف ه جل املقامة يوجد مثان من اخليو  وعل  ظهور سبعة منهـا ش صـيات،وقد تشـنل 

 ويســارها ملبغــلو ملــون ابللــون األيبــر ومــا يالحــظ عليــ  هــوكرب إذنيـــ  ويف جممــوعتن منتظمتــن علــ  ميــن
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يسر فقـد وضـ  الفنـان ثـالو خيـو  وخلـف األشـ اص احلـاملن مين أرب  خيو  أما اجلان  األاجلان  األ
لألبواع نالحظ راات وقد كت  عليها ملال ت إال ت  مد رسو  تو والش   األو  عل  مين اللوحة 

 .وملو2كما يف الشنل مللراية كبري . حامالً  نراجل
ن ينون موضوعة احلدو أقع  يف نقل صور  احلدو، فقد أراد لوااب الواسط  تسم أسلوبإالتحليل: 

هو العمل ذات . فف  ه جل املنمنمة هناك تنرار يف الشنل واحلركة وتغاير يف اللون لقد اسـت د  الواسـط  
يف اللـون ممـا  اً قـد رافـ  تنوعـ الراات وبتنـرار رتيـ  إال إن هـ ا التنـراروبشنل مجايل بدي  عد  أنواع من 

أضف  مجالية خاصة عل  الراات من خال  ه ا التغاير اللوين،كما إن ريوس اخليو  وه  عل  مسافات 
قل نظريجل يف أي عمل سب  هـ ا اإلبـداع.   إيقاعياً  متقاربة ذات تناغم موحد مؤلف من خال  ذلك توافقاً 

 ا  املستمر حلركة األرجل املستقيمة لل يو  واملرتاصة وحتس من خال  التنرار اً يقاعا متحققإنرى ك لك 
جتاجل يف حركة ريوس اخليو  واألشنا  ن ه ا اإلأال إهنا خترج من اللوحة وتفقد مايشدها إىل بؤر  منها.اوك

جتـاجل الرايـة النبـري  والـي جـاءت اآلدمية الي تتج  إىل جهة اليمن قد ختلصت من ه جل الراتبة من خال  ا
شـنا  أل مميـ اً  اً عـست دا  الون متعدد  أعطت طابيف ألوان اخليو  إب جتاجل االف هلاوأيضا ماجندجل متنوعاً إب

يستشعرها املتلق . تازه جل املنمنمة بتداخل  مجاليةً  متعةً  اخليو  وخرجت  ا من الراتبة إىل إيقاع حرحامالً 
بل تداخل ات  جلمي  األشنا  وتتابعها إبيقاعية رتيبة  ،ستقال  الشنل بعين إك دقي  ألشناهلا فليس هنا

دعـاء بعــا إيقاعـة األشنا ملإلشـنا  احليوا ت،الرااتوو إإن ذلـك التوافـ  احلسـ  والبصـري التـا  مـابن 
الشــــــ وص لـــــــألداء املوســــــيق  وهـــــــ ا مــــــاتوح  بـــــــ  م ـــــــل حركــــــة األقـــــــدا  للحيــــــوا ت فتبعتـــــــ  األشـــــــنا  

يسر،بصـور  مننسـر  أن هـ ا العمـل يتمتـ  اـس النتابـة يف اجلانـ  األ لراات ك لك ظهورملالش وصووا
 داخل  وخرب  خارجية للموضوع.

 -(:1)حتلي  عينة منوذج رقم 
إن ه جل املقامة   ل قافلة حجاج يف طـريقهم اىل منـة فنجـد موسـيقين راكبـن ويبلـة -الوصف العا :

 الدينية.إن ه ا الن  ي ود  بصور  واقعية من احليا  اليومية.بيارع وقد ظهرت عليهم، النشو  
سـتحالة إالتحليل: يف ه جل املنمنمة نالحظ الواسط  كيف عـا  التنويعـات اللونيـة والـي عملـت علـ  

املاد  اللونية عل  يدي  إىل ماد  مجالية واضـحة جـ ءا مـن الوحـد  اجلماليـة للتنـوين،إن هـ ا التضـاد اللـوين 
شــنا  ملاخليــل، اجلمــا ، الشــ وصو قــد خلــ  إيقاعــا منســجم لقيمــة املنمنمــة الــي تتممهــا قيمــة مــابن األ

كما يالحـظ عنـد قـراء    ،نسجام إمجالية  سوسة وهوج ء من املعاجلات اللونية الي تظهروحد  املوضوع و 
وس اجلما  جتاجل ري إرتيبة واضحة يف الشنل حي  نرى حركة  الن  إن هناك حركة متناغمة وإيقاعية غري

منحـ  إىل  هل ا اإليقاع من خال  حركة اجلمل الواق  عل  يسار املشـهد وهـو تبع  اننسارإبشنل رتي  
ابلنسـبة اىل  وغريبـاً  مغـايراً  لـو ً  يف لـون اجلمـل الواقـ  يف ميـن املشـهد فهـو مت ـ    اً السافل كـ لك نـرى تغـاير 

                                                        
 يف هناية البح  .و2مجي  النماذج يف ملح  رقم مل مصورات. 
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كما حتمل    ،ة للمشاهد فتشد عن املتلق  إليهابقية اجلما  جعل ه ا التغاير يضيف للمنمنمة حركة بصري
. ويالحـــظ يف واجهـــة املنمنمـــة احلصـــان وهـــو يســـريعل  شـــريط أفقـــ  نفســـ  مـــن إيقاعيـــة مجيلـــة يف الوقـــت

 فو  ابلنبااتت القصري  والي توح  ابحلركة من خال  اجتاجل خطوطها املنحنيـة ذات ألـوان حتمـل الصـفة 
مــن اجلانــ  العلــوي مــن العمــل ولــون العصــ  واملضــارب يف أيــدي  مميــ اً  الواقعيــة. كمــا جنــد إن هنــاك لــو ً 

نسـجا  اللـوين الطبالن وربط أج اء التنوين بشنل عا  وإعطاء نوع من اجلالية بشـنل خـاص ممـا يظهراإل
واملعــ ز إليقاعــات حــر  وتنوعــات لونيــة وتنــرارات حــر   بعــة مــن تنــوع اخلــط والشــنل،حي  إن نالحــظ 

.من رتيبـاً  متجهـة بشـنل مسـتقيم وتشـارك  يف ذلـك البيـارع واملضـارب فت لـ  إيقاعـاً  خطوط البيارع وه 
تسـم العمــل ايويـة وحركــة وعرببشــنل إالتنويعـات اخلطيــة واللونيـة الــي ظهــرت داخـل املنمنمــة  كخـال  تلــ

 حتفــا  مبواكــ  احلــ  والــ يحتفــا  مماأضــف  مجاليــة علــ  املشــهد للتعبــريعن معــا اإلواضــح عــن معــا اإل
 و 1كما يف الشنل مليعربمضمون  عن الطاب  الدي .

 (:3)حتلي  عينة منوذج رقم 
مـن اإلبـل تسـوق  راعية،وقـد وقفـت هـ جل اإلبـل رافعـة رقا ـا  اً الوصف العا : يف ه ا املشهد نـرى قطيعـ

 ثنن منها عل  طريف املشهد التصويري حياوالن التها  بعا األعشاب.إجتاجل واحد ماعدا إب
بــن  اً جتاهــات اخلطــوط مــايعط  تنســيقإيظهــر يف هــ ا املشــهد التبــاد  املــنظم بــن أنــواع و  -التحليــل:

الشــد والتوقــف، والــ ي يولــد فيــ  تنــرارات إيقاعيــة متناوبــة ومتعاقبــة رتيبــة وحــر  لقــد تضــمنت األشــنا  
واحلركة اخلطية اللون  فق  واحد تتاب  وتنرار،ك لك مينن إدراك تغايرأرض  أملاجلما  والراعيةوعل  خط 

لنــل مجــل مــن اجلمــا  الــ ي يليــ .إن تلــك احلركــة اخلطيــة والتبــاين اللــوين املنســجم قــد جعلــت تصــويرجل يف 
حالة إيقاع رتي  حيـ  إن هنـاك حركـة مسـتمر  يف احليـوا ت مـن خـال  تنراراخلطـوط املسـتقيمة املتم لـة 

 مؤلفــة بــ لك مجــاالً  اً وشــنلي لونيــاً  حتــاداً إ حتــاديف أرجــل اجلابــل وتنرارالتــدرج اللــوين فيهــا حيــ  إن هــ ا اإل
يشب  النغم املوسيق  ومن خال  قراء  الن  مت التاكيد عل  إن التغري اللوين ملالبس الراعية  إيقاعياً  تعبرياً 

إن تـدرج ألـوان اإلبـل تعطـ  إيقاعـا نفسـ   واستمرارية مرتابطة بن األلوان املتجاور  ووحد  اللون يف الوقـت
ال معنا ذو قيمة مجالية هل جل املنمنمة فقد عربت ه جل املنمنمة من خال  اإليقاعية مسحة مجاليـة حام اً رتيب

 وحسية عربت بشنل واضح عن مظهر من مظاهر الفن اإلسالم  وهو التنرار.
 -(:1) حتلي  عينة منوذج رقم

يلتقيان برجل عل   عل  ظهورتا مسافرين ن من اجلما  راكبنثنإالوصف العا : جند يف ه جل املقامة 
مقربة من إحدى القرى ويف خلفية املشهد مباين،املسجد مباذنت ،والسوع املقبق  ال ي يشاهد في  الناس 
وهم ينظرون ال ابئن، والسور احملصن ذو البوابة النبـري  مـن الناحيـة اليمـا، وتـربز حيـوا ت كـالبقر  وقطيـ  

،من   وهـ   سـك مغـ الً أسفل من  حية اليمن امـر من املاع  وتوجد عل  السطوث دجاجة وديك ويف األ
 .حية اليسار وجود ُنلة 
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التحليــل: يف هـــ جل املنمنمـــة نـــرى إن األشـــنا  مـــن حيـــوا ت ونبـــااتت ومبـــاين وأشـــنا  آدمية،ليســـت 
ســاكنة بــل يف حركـــة دائمــة فمـــن  حيــة االشـــنا  اآلدميــة نالحـــظ قــد حققـــت إيقاعــا رتيبـــا، ولنــن هـــ ا 

  يتناق  عند نقطة معينة حي  تبدو األشنا  اآلدمية واحليوانية بشـنل كبـري ح يبـدأ اإليقاع يف األشنا
 رتيبـــاً  ابلبعــد ال الـــ  إن تنظــيم األبــواب املقوســـة واملنــرر  تنــراراً  حساســاً إابلتنــاق  ابحلجــم  ققــا بـــ لك 

  كلمـــا ابلتنـــاق بـــدأخـــتال  حجمهـــا حيـــ  نـــرى البوابـــة الـــي علـــ  اليمـــن اكـــرب حجمـــا ح تإابلـــرغم مـــن 
أن اخلطوط العمودية واألفقية للمبا بشـنل عـا  قـد كسـرت تلـك الراتبـة، نفس  اجتهت يسارا. يف الوقت 

ـــوان  يف هـــ جل املنمنمـــة تـــدرجات يف األلـــوان األيبـــر وتظهـــر وتدرجانـــ  املتم ـــل يف مالبـــس الش صـــيات وأل
 واأللـوان الرتيبـة الـي تعـرب وتدرجان  املتم لة يف النبـااتت ومالبـس بعـا الش صـيات خضراحليوا ت، واأل

إضــافة إىل التــاثريات احلســية  ةيف اللــون قــد ســاهم يف خلــ  مجاليــة بصــري ن هــ ا التنويــ  الظــاهراعــن البيئــة 
ر  اغري متماثل عل   املعرب  عن البيئة.وعند قراء  الن  هناك تقسيم عل  احليوا ت عل  قاعد  التنرار

وجـــد أســتمرارية غصـــن وجــ ور وجــ وع الشـــجر  فقــد إو  وبداللـــة احملــور األ ةخضــراء ومنفصــلة مـــ  ارضــي
وهــ ا اإليقــاع  واقعيــة.أن هــ ا التنويــ  يف خطــوط النبــااتت والتنــاظر مالوفــة وغــري الفنــان عالقــة تــرابط غــري

 اً عميقـ اً داخليـ اً  ايد واملتناق  املتحق  يف األشنا  قد جعل هل جل املنمنمة مجالية بصرية تعط  إحساستامل
 د  شاملة للموضوع.خبل  وح

 -:(5حتلي  عينة منوذج رقم )
يف ه جل املنمنمة نشاهد شجرتن متناظرتن ويف الوسط شجر  مغاير  يف الشنل ويف  -الوصف العا :
 اً مساك وعل  جهة اليسار زورقأوز و ويف أرضية اللوحة مساحة تد  عل  املاء وفيها ارب  أعل  الشجر  ملاأل

 مقابل طائر مرك  برأس فتا  ويقابل ه ا الطائر ببغاء. اً   قاف اً وعل  جهة اليمن قرد
يف هــ ا العمـــل املمازجــة مـــابن الواقــ  واخليـــا  ممــا أعطـــ  للعمــل صـــفة الواســـط  اســتطاع  -التحليــل:

مـابن األشـنا  املتجـاور  واملرتاكبـة كمـا يف  اً لونيـ اً هنـاك جتانسـ يظهرو ن واحد آالتمي  والغرابة والطرافة يف 
ســـتمرارية تـــرابط وتوزيـــ  األجـــ اء اخلارجيـــة إوا ت مـــ  األشـــجار واألمســـاك مـــ  املـــاء وان هنـــاك جتـــانس احليـــ

عتمد الفنـان يف هـ جل اللوحـة علـ  التـدرجات اللونيـة كاألخضـر إىل إقرب ماتنون للدائر  ألألشنا  ارية 
ختــ ا  يف اللــون واإلســت د  هــ ا التوزيــ  إاملصــفر وبعــا تدرجاتــ  اللونيــة احملمــر  فقــد  بــ جانــ  اللــون ال

اما ســمــن خــال  هــ ا التــدرج إضــافة إىل خطــوط النبــااتت املنحنيــة وتقو  إيقاعيــاً  الــرتاي إمنــا يعطــ  تصــوراً 
ســـتمرارية داخـــل إجتاهـــات اتلفـــة فتعطـــ  إحساســـا بوجـــود حركـــة و وحركـــة األوراع إب شـــجارســـتقامة األإو 

ن الفنــان إالبهجــة والســرور  ة إلعطــاء مظهــراملشــهد التصــويري مماجعــل املشــهد حيمــل داللــة مجاليــة ووظيفيــ
 الواسط  حور الطبيعة هنا حتويرا أخاذا.

 النتائج  
ـــــــــــــات  .2 ـــــــــــــل العين ـــــــــــــة يف إيقـــــــــــــاع عناصـــــــــــــر التنـــــــــــــوين أظهـــــــــــــر مـــــــــــــن خـــــــــــــال  حتلي ـــــــــــــك مجالي  ن هنال

 و2،1،7،6،5كما يف عينة ملالشنلو. اخلط، كاللون،مل
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وفــ  نظــا  و املت ايــد املتنــاق ، احلــر، رتيــ ،الغــري  الرتيــ ،ملنواعــ  ســالم   قــاع يف الفــن اإلياال ظهــر .1
 و2،1كما يف عينة ملوريية حسية ذات وظيفة مجالية ومعرفية.

 مت وقــد الواســط  رســومات يف واضــح بشــنل ظهــرت االيقــاع مجاليــة ان البحــ  ةعينــ منــاذج اظهــرت .7
 متعدد عالقات وف  يقاعهاإو  تضادها، وأ وتناغمها، نسجامهاإو  اللونية، التنويعات خال  من ذلك
كما للوحة. العا  التنوين داخل متماسنة وحد  منها وجعلت بعا اىل بعضها اللون ج اءأ شدت

 و5،6،7،يف عينة مل
 املنح ،املتعامـــد، نواعـــ  ملاملســـتقيم،مـــن خـــال  حتليـــل منـــاذج عينـــة البحـــ  ظهـــران توظيـــف اخلـــط   .6

كمـــــــا يف عينـــــــة ومجايل.يف املشـــــــهد التصـــــــوري ذات مـــــــدلو  عـــــــاطف   املتقطـــــــ و املتعـــــــرج، فقـــــــ ،األ
 و.1،7،6،5مل

مـابن عناصـرالتنوين  إيقاعيـاً  نسـجاماً إعند حتليل العينات اتضح ان الواسط  قد حقـ  يف منمنماتـ   .5
ابحلركـة داخـل  نفسـ  حساسـا يف الوقـتإو بشنل متماسك وموحد مما يعط  لالشن ملاخلط واللون،

كمـا يف عينـة جتـاجل معن.إنتباهـ  يف إ الشنل يضبط أدراك املشاهد ويرشدجل ويوج  .املشهد التصويري
 و.2،1،7،6،5مل

ن  إبــراز قيمتــ  احلســية والتعبرييــة امــن شــ العمــل علــ  حنــو الشــنل يرتــ  عناصــرظهــر يف التحليــل ان  .4
 .و1،7،6،5كما يف عينة ملوزادما.

 :ستنتاجاتاإل

الفنيـة املتم لــة  العناصـر -:فيهـا الفنـان املســلم عـن رغبتـ  التجريديـة هـ  الوسـيلة التعبرييـة الـي يعـربان  .2
 ابخلط واللون والشنل.

األقــل  العناصــر زاوابــر  الفـن اإلســالم  اســتبعد التناســ  الــواقع  احلــريف،ح  أصــبح رمــ اً جتريــداً،ان  .1
  .واقعية امليالة اىل التنرار

الم  االســإن التنــرار مــن أهــم املظاهرأواألســس الــي حتقــ  اإليقــاع الســري  واملتنــاه  يف العمــل الفــ   .7
 .إلضفاء صفة مجالية عل  بنية العمل الف 

ان مجالية االيقاع قد ظهر من خال  التنويعات اللونية وانسجامها وتناغمها م  بقية عناصر التنوين  .6
  .واخلط والشنلملاالخرى 

املفاهيم الروحية والرم يةوالتجريد،وتناس  البعدين األرض  تعتمد عل  اجلمالية يف الفن اإلسالم   ان .5
الســــماوي، الــــدي  والــــدنيوي،األفق  والعمــــودي وتتجســــده جل املفــــاهيم يف فنــــون التصــــوير والعمــــارجل و 

 .وال خرفة
إن الفنــــان املســــلم لديــــ  القــــدر  علــــ  بنــــاء وتركيــــ  اللوحــــة مــــن خــــال  اإليقاعــــات اللونيــــة املتنــــرر   .4

حيــة الشـــنل واملنســجمة مــ  بعضـــها الــبعا، والتنـــاغم يف األلــوان والتنــوع يـــؤدي إىل إنســجا  مـــن  
واملضمون وبقية عناصرالعمل وهو مايدع  ابلتوافـ  وابإلضـافة إىل إكتسـاب األلـوان قيمـاً مجاليـًة مـن 
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خال  تدرجيات  وتنرارجل سواء كان ذلك التنرار رتيباَ أ  حراً للتعبريعن الالهناية واإلستمرارية من أجل 
 .منح العمل انفعالية مؤثر  يف الروث اإلنشائية

شــــنل واضــــح يف فــــن التصويراإلســــالم ،وداخل املســــاحة الصــــورية مت ذلــــك مــــن خــــال  ظهراللــــون ب .3
التنويعـات اللونيـة وتوازهنـا وإنسـجامها وتناغمهـا وتضـادها وإيقاعهـا ومرك سـيادما علـ  وفـ  عالقــات 
 .متعدد  شدت أج اء اللون إىل بعضها البعا وجعلت منها وحد  متماسنة موحد  للتنوين العا 

مهم يف التعـــر  علـــ  اإلشـــنا  احملسوســـة حيـــ  إن اللـــون لـــ  أتثـــريات في ائيـــة علـــ  ان اللـــون مظهـــر  .8
ميلـك طاقـة وموجـات تنتقـل عـرب  فهـواإلدراك البصري ومن ح اإلحساس  ا، ول  جاذبية غري ـدود  

 .فضاءات وسطوث وأشنا  ذات أبعاد اتلفة
عما  الفنية ومينن أدراك ذلك من خال  عل  األ روحياً  ثري نفس  وعاطف  فهو يضيف بعداً للون أت .9

 ،ات القرآنية والي   ل الفنر اإلسالم رتبطت وبصور  وثيقة آبإعالقت  الي 
يعد اخلط من أهم العناصرالتشنيلية ملا ل  من صفات تعبريية عن احلركة والشنل وهواليعربعن احلركة  .21

 مايل.مبعناها اجل امبعناها املرتبط  شيائها املتحركة فقط وامن
ان وظيفـة الشـنل هـو اإلعـالن عــن مضـمون العمـل الفـ  بطريقـة فنيــة تسـاعد علـ  إفـراز اإلحســاس  .22

 اجلمايل.
 لتنظيم الشنل  يف ذات  قيمة مجالية. .21
و األشنا  فهو ضعيف حن ينون الشنل ه يال جافا اإن قيمة العمل الف  تتحدد بقيمة القوال   .27

 حن ينون الشنل قوا أصيال. اً غني
 اإليقاع يف شنل العمل الف  ذات دالالت معرفية وتعبريية ومجالية.إن  .26

 :التوصيات

 االهتما  بتوضيح االبعاد اجلمالية والفنرية للفن االسالم . .2
تدري  الطالب عل  حتليـل بعـا النمـاذج مـن التصـوير االسـالم  عامـة ملوالواسـط  خاصـةو لتنميـة  .1

 ال ائقة اجلمالية واملعرفية لدى طلبة الفنون اجلميلة ابلنسبة اىل التصوير االسالم . 
  :المقترحات

 مجالية االيقاع يف فنون ما بعد احلداثة. .2
 العراق  املعاصر.آليات االيقاع ودالالت  املعرفية يف الفن  .1

  اشكال عينات التحليل

 
                                                        

 :وزار  االعــال ، عيســ  ســلمان وســليم طــ ، التنــريي :فــن التصــوير عنــد العــرب، تــر:اتنغهــاوزن، ريتشــارد-مصــدر املصــورات ،
 .2936مطبعة االدي  البغدادية، بغداد، 
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 و2منوذج رقم مل

 

اســـــــــــــــــــــم 
 العمل 

 التاريخ املنان القياس

 
 

موكـــــــــ  
احتفــــا  
بصـــــــباث 
 العيــــــــــــــــد

يف 
برقعيـــــد. 
ملاملقــــــــــا  
الســــابعة

 و 

 
 
ملــم142×167مل
 و

 
 

العـــــــراع 
ملبغــــداد

 و

 
 

هـــــــ  476
 2173مل
 و

 و1منوذج رقم مل

 

اســــــــــــــــــــــــم 
 العمل 

 التاريخ املنان القياس

 
قافلــــــــــــــــــــة 

 احل  
املقامـــــــــــــة 
ملاحلاديـــــة 
وال الثــن

 و

 
 
مــــل143×157مل
  و

 
 

العـــــراع 
ملبغـــداد

 و

 
 

هـــــ  476
 2173مل
 و
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 13 :العدد

 

 و7منوذج رقم مل

 

 التاريخ املنان القياس اسم العمل
 قطي  اإلبل

ال ــــاملاملقامـــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ني
  ووال الثون

 
مـــل141×278مل
  و

 
راع لعـــــا

ملبغــداد
 و

 
 

هــــ  476
 2173مل
 و

 و6منوذج رقم مل

 

اســــــــــــــــــــــــــــــم 
 العمل 

 التاريخ املنان القياس

 
 نقــــــــــــــــــا  

علــــــــــــــــــــــــــــ  
مقربـــة مـــن 

 املقا قرير 
 ال ال ـــــــــــــــــةمل

واألربعـــــون
  و
 

 
 
ملــــم141×768مل
 و

 
 

العــــــــراع 
ملبغـــــداد

 و

476 
 

  هــــــــ476
 2173مل
 و
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 و5منوذج رقم مل

 

اســـــــــــــــــــــــــــم 
 العمل 

 التاريخ املنان القياس

 
اجل يـــــــــــــــــر  

 الشرقية
املقامـــــــــــة: 

التاســـــعة مل
وال الثـــون

 و

 
 
 181×159مل
 و

 
  
 العراع  
 

ملبغــــداد
 و

 
 

هــــــ  476
 2173مل
 و
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  المدرسةالهندية إنموذجًا() النزعة اإلنسانية في المنمنمات اإلسممية

Humanism in Islamic Miniatures (Indian school as a 

sample)  
                          L. Dr. Mohammad Obeid Nasr(1) ناصرد محمد عبيم.د 

 الملخص 

يعــا هـــ ا البحـــ  بدراســـة الن عـــة االنســـانية يف املنمنمـــات االســـالمية. اذ تضـــمن البحـــ  علـــ  اربعـــة 
فصــو ، احتــوى الفصــل االو  علــ  االطــار املنهجــ  للبحــ  ممــ ال مبشــنلت  واتيتــ  واحلاجــة اليــ . والــي 

حــ  فتضــمن التعــر  تناولــت الن عــة االنســانية يف املنمنمــات االســالمية ملاهلنديــة إمنوذجــاًو. امــا هــد  الب
 عل  الن عة االنسانية يف املنمنمات االسالمية.

فيمــا مشــل الفصــل ال ــاين االطــار النظــري للبحــ  والدراســات الســابقة يف املوضــوع، اذ تضــمن االطــار 
النظــري علــ  ثالثــة مباحــ . تطــرع املبحــ  االو  اىل الن عــة االنســانية يف الفــن، أمــا املبحــ  ال ــاين فقــد 

الصـــور  ال هنيـــة يف الفلســـفة االســـالمية وفقـــاً آلراء الفالســـفة املســـلمن، وقـــد خصـــ   تطـــرع اىل مفهـــو 
فضاًل عن عر  الدراسات السابقة القريبة مـن  1املبح  ال ال  لعر  املت يل يف املنمنمات االسالمية 

 .موضوعة الدراسة احلالية
و منمنمة، وادا  22البال  ملاما الفصل ال ال  فقد تضمن اجراءات البح ، واملتضمنة جمتم  البح  

  و منمنمات تشمل املدرسة اهلندية الراجبوتية6وب ، فضال عن حتليل مناذج العينة البالغة مللالبح  واس
فضـال عـن  اما الفصل الراب  واألخري فقد تضمن عر  نتائ  البحـ  الـي توصـل اليهـا البحـ ، منهـا

  .االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء. -2



 

 النزعة اإل سا ية يف املنمنمات اإلسممية )املدرسةاهلندية إمنوذجًا( 

317 

Abstract 
This research deals with the study of humanism in the Islamic 

miniatures. The study included four chapters, the first chapter contains the 

methodological framework of the research represented by its problem, 

importance and need. Which dealt with the human tendency in the Islamic 

miniatures (Indian model),. The aim of the research is to identify the human 

tendency in Islamic miniatures.The second chapter includes the theoretical 

framework for research and previous studies on the subject. The 

theoretical framework includes three topics. The first topic is dealing with 

the humanism in art. The second topic dealt with the concept of mental 

image in Islamic philosophy according to the views of Muslim 

philosophers, The third topic was devoted to presenting the visuals in the 

Islamic miniatures 0, as well as presenting previous studies close to the 

current study. 
The third chapter included research procedures, including the research 

community of (11) miniatures, the research tool and its components, as 

well as analysis of the sample samples of (4) such as the Indian school 

Rajput 

The fourth and last chapter included the presentation of the research 

results reached by the research, among them As well as conclusions, 

recommendations and proposals.  

 الفصل االول

  :البحث مشكلة
اعتمد الفنر اإلسالم  عل  ما جاء بـ  الـدين احلنيـف مـن مفـاهيم وأفنـار روحيـة وتعبديـة ؛ لـ ا فـان 

وان األصـل واملصـدر األو   ،وفنر  الالمرئ  أو الال دود عند املسلم قد جتسدت يف ت ملسبحان  وتعاىل
فنـــار التشـــبي  والتحديـــد جنـــد ان املســـلمن حـــاولوا ان يت لـــوا عـــن أ اللوجـــود كلـــ  هـــ  الـــ ات اإلهليـــة، لـــ 

ابجتاجل جتليـات اجلمـا  اإلهلـ  يف الـروث واالميـان املطلـ   ،يف الفن واملعرفةو اجل ئياتملواملقارنة م  احلسيات 
احلقيقــة املطلقــة الالمرئيــة يف الوجــود  ان ؛ بوصــف وســبحان  وتعــاىلملبعجــ  اإلنســان عــن التشــب  ابخلــال  

نر اجملـرد ــــــــــــــــــعل  وج  اخلصوص جندها متبلور  يف الف ونان املسلمالفملوان احلقيقة عند املسلم  ،والالوجود
م ــل أي توجـــ   بوصــفهاالن عــة اإلنســـانية  ولنــ  نســلط الضـــوء علــ . و1ملالبــاط  امللــ ء ابملعــاين الســـامية 

طــــرث عــــد  إشــــناليات وتســــايالت علــــ  اتلــــف املســــتوات. ولعــــل أهــــم تلــــك تفنــــري حــــداث  آخــــر، 

                                                        
 ،اطروحــة دكتــوراجل مقدمــة اىل كليــة الفنــون اجلميلــة ،شــوق  مصــطف  : جدليــة املرئــ  واالمرئــ  يف الفــن االســالم  ،املوســوي -1

   7ص ،1115 ،جامعة اببل
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تؤمن  ن اإلنسان هو امل لوع املدعو  . كوهناو7مله  مسالة موقف الن عة اإلنسانية من الديناإلشناليات 
إىل جتسيد إراد  ملتو عل  األر . لـ لك فـان الن عـة اإلنسـانية م تنـن تعـ  التمـرد علـ  ملتو مـن اجـل 

و وزودجل ابلعقـل ملخليفـة االهتما  ابإلنسان، وإمنا كانت تعـ  االهتمـا  ابإلنسـان ألنـ  أعظـم الوقـات ملت
ومــن أهــم القــيم الــي تؤكــد عليهــا الن عــة اإلنســانية هــ  مســالة احلريــة وعالقتهــا ابلوجــود . و6ملت يف أرضــ و

اإلنساين، بعد الرهبنة الي كان يعيشـها إنسـان العصـور الوسـط . والـي تقتضـ  بتنـريس كـل مـا يف احليـا  
اسـتغال  هـ ا التصـور لصـاحلهم، ممـا شـنل بدعـة كنسـية من اجل اآلخر ، ساعد ه ا رجا  الننيسـة مـن 

بعيد  عن الروث األصلية للدانة املسـيحية. لـ لك فـان موقـف اإلنسـانين مـن هـ ا كـان يشـنل ثـور  حتـرر  
كبـــري  بوجـــ  الت ّمـــت الننســـ  الـــ ي جـــرد اإلنســـان مـــن قيمـــ  وأتيـــة وجـــودجل يف هـــ جل احليـــا .إن الوجـــود 

جمهود ش ص ، اع  من ذلك  أيوجود الطبيع  املمنوث ل نسان من قبل اإلنساين إمنا ينب   من ذلك ال
مليف وسـط األشـياء، أو يف غمـر  املعطيـات « الوجـود هنـا»الوجود التجريي الـ ي هـو جمـرد واقعـة تعـرب عـن 

 احلسيةو.
مـدارس واجتاهــات فنيـة متنوعــة تبعــا لطبيعـة الصــياغة الفنيــة  اىلفــن املنمنمـات االســالمية ينقســم  لعـلو 

عـن اثـر املنـان وموجوداتـ  علـ  رييـة  فضـالً  بشـنل متـوازن، جو وتوظيف عنصر اللون وتوزي  النتل واحل
 وصوال اىلالفارسية و املغولية والرتكية العربية و  فهناك املدرسة الفنان وتعاطي  م  عناصر الطبيعة احمليطة ب ،

 .اهلندية رسةاملد
خضـ  للمعـايري اجلماليــة واملتناغمـة مـ  الفهـم الوســط    سـلوبوبـ لك ننشـف منجـ  الفنـان املســلم 

التصـوير   ظـوراتمـ    ال يتعـار املضـمون الروحـ  بنسـ  فـ   لنشـف ، بوصـف  اسـلوابً ل سـال املعتد  
 ملت  .منح الفنان امنانية االجناز ضمن املباث اسالميا وف  بناء ف  ف الف ،

يف املنمنمــات الن عــة االنســانية مـن هنــا تــربز مشـنلة البحــ  والــي تتضــمن النيفيـة الــي مت  ــا جتسـيد 
  .مبا حيق  االجابة عن االسئلة التاليةو االسالمية 
يف املنمنمات  الن عة االنسانيةو    الت ـــــــالفنرية الي يتوج  علينا الوقو  عندها ح األسسماه  
 املنمنمات االسالمية يف ماه  النيفية الي مت  ا جتسيد املت يل والصور  ال هنية  االسالمية 

  -أهميته والحاجة إليه :
الن عــة البحــ  احلــايل اتيتــ  مــن اتيــة مشــنلت  الناشــئة عــن احلاجــة املاســة اىل التعــر  علــ   يســتمد 

 احلاجات التالية :وان التصدي هل جل املشنلة يلي  يف املنمنمات االسالمية،االنسانية 
ــــة الفــــن واملهتمــــن ابلفــــن  - ــــانن وطلب يف املنمنمــــات االســــالمية يف الن عــــة االنســــانية تعــــر   علــــ الفن

 املنمنمات االسالمية.
 .اخرى تصويرية لنصوص االسالمية املنمنمات دراسة يف اخرى آفاقاً  قد يفتح -

                                                        
 .11ص ،2999 ،مرك  القاهر  لدراسات حقوع اإلنسان ،ايبد : الن عة اإلنسانية يف الفنر العري عاطف -7
 .ً 33ص ،1113،بريوت ،الطليعة دار ،1ط ،األوروي التنوير إىل مدخل:  صاحل هاشم -6
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  -:هدف البحث 
 يف املنمنمات االسالمية الن عة االنسانية التعر  عل  

 -:حدود البحث 
الراجبوتيةو  –الن عة االنسانية يف املنمنمات االسالمية ملاملدرسة اهلندية يتحدد البح  احلايل بدراسة   

واملوجود  يف  وموسوعة التصوير االسالم مل املنشور  يف و و  2811 –  2311امنوذجا، وللمد  ال منية مل
 قة، فضاًل عن االفاد  من شبنة االنرتنيت.املصورات واملصادر ذات العال

 -تحديد املصطلحات:
و نيـا الخـتال  البـاح ن  اوال، ألتيتهـاجاء يف عنوان البح  عدد من املصطلحات وج  تعريفها  

 واملنمنمات ،الن عة االنسانيةمل:  يف مفاهيمها ه جل املصطلحات ه 
 /النزعة اال سا ية : اصطمحا ا ال 

حركــــة فنريــــة ســــادت يف أورواب إابن عصــــر النهضــــة، وكانــــت تــــدعو إىل االســــتعانة  االنســــانية:الن عــــة 
 .و5ملابلفنر اإلنساين، ومقاومة اجلمود والتقليد، وترم  بوج  خاص إىل الت ل  من سلطة الننيسة

دي ــة الن عــة اإلنســانية مبجهــود لرفــ  كرامــة اإلنســان، وجعلــ  جــديراً، وذا قيمــة، وذلــك بــربط ال قافــة احل
طــــرث عــــد  تإن الن عــــة اإلنســــانية م لهــــا م ــــل أي توجــــ  فنــــري حــــداث  آخــــر، مبعــــا  .و4ملابل قافــــة القدميــــة

إشــناليات وتســايالت علــ  اتلــف املســتوات. ولعــل أهــم تلــك اإلشــناليات هــ  مســالة موقــف الن عــة 
 .و3ملاإلنسانية من الدين

 وهد  البح .اجرائيا / يتبا الباح  تعريف ملعاطف ايبدو بوصف  يتناس  
 / املنمنمات :  يااث

واحســـن نســـ ها موجـــود  يف دار الو ئـــ   عرفهـــاملرايسو  هنـــا رســـو  توضـــيحية م ـــل ملكلينـــة ودمنـــ و،
و منمنمـة كلهـا معـرب  91و وحتتوي علـ  مـا يقـارب مل2111الوطنية بباريس ومينن ان تنس  اىل حوايل مل

ن، يف هــ جل ينحصــر املوضــوع امجاال،امــا يف اعمــا  بصــور  اســت نائية علــ  الــرغم مــن منحهــا  كمــــــل  ببعــدي
 .و8ملاخرى فقد كرست لتصوير البشر عن اصوامم 

 املنمنمات /اجرائيا :
والــي هــ  عبــار  عــن رســو  صــغري  احلجــم وقــد امتــازت بــدقتها ومجاهلــا واســت دا  االلــوان ال اهيــة فيهــا 

 .جسدت املالمح البطولية واالساطري الرتاثية
                                                        

 .236ص ،2987 ،القاهر  ،اهليئة العامة لشؤون املطاب  األمريية ،املعجم الفلسف مدكور :  إبراهيم -5
 ،ابريــس ،بــريوت ،عويــدات منشــورات ،خليــل أيبــد تعــرب ،األو  اجمللــد ،2ط ،الفلســفية الالنــد موســوعة أندريــ  : ،الالنــد -4
 .544، ص2994
 .11ص ،مصدر ساب  ،ايبد : الن عة اإلنسانية يف الفنر العري عاطف -3
 ،سلسـلة النتـ  املرتمجـة ،سـلمان داود الواسـط  ،مراجعة ،تر: ف ري خليل ،2ط ،اتليوت : الفن االسالم  ،ديفيد ،رايس -8

 1 217، ص1118،بغداد ،دار الشؤون ال قافية العامة
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 الفصل الثاني 

 النزعة االنسانية يف الفن ::املبحث االول
 وإذ كـان اإلنسـان يف حياتـ  البدائيـة مشــغوال مبـا حيفـظ بقـاءجل مــن ضـرورات احليـا  ومقومـات الوجــود. 

البدائيـة  حياتـ الوقو  عند حد معن جتاجل شؤون احليا  امل تلفة، وإىل ن وع يرق  ب  ويرتف  إبنسانيت  عـن 
وشــــيئاً فشــــيئاً أخــــ  يتجــــ  حنــــو ســــبل التقصــــ  املعــــريف يف عالقتــــ  ابألشــــياء واألحــــداو واملظــــاهر  الفطريــــة

تمنحـــ  ضـــرورات التواصـــل مـــ  لغـــة احليـــا  املن فـــة لبـــدأ البحـــ  عـــن لغـــٍة مـــا لـــ ا والتحـــوالت مـــن حولـــ ، 
ديـة حلياتـ  ومن خـال  ا ـ  عـن مقومـات وجو  ابلتنويعات املعرفية واألعماع الوجودية واجلوان  اإلنسانية.

استقر ب  ابد  األمر، اىل العيش يف كنف تسايالت  الي  حورت حو  سبل البقاء واالطمئنـان يف النـون 
ال ي حيتوي ، فاخ  ينظر إىل النون حي  رأى النجو  والشمس املشرقة والراث واألمطار وغريها، وأحس 

سـ  أسـاطري عـدت مب ابـة عقيـد  لـ  وأدابً مبا حول  من ظواهر متعدد ، ح  اجتهت ختيالت  وأتمالت  اىل ن
عن وسيلة لالتصا  والتواصل معها، فتقرب إىل الشمس والقمر والنجـو  وغريهـا مـن  والبح . (9) وعلماً 

 الظــواهر النونيــة الــي حتمــل خــريا لــ ، ويف نفــس الوقــت تقــرب مــن الظــواهر األخــرى الــي حتمــل شــرا لــ ،
غدت العالقة الي تربط مبحيط  أوىل املعار  يف حقائ  األشياء كالرعد والربع والفيضا ت وغريها، ح  

  إىل التعــر  علــ  األشـياء والبحــ  عنهــا وعالقتهــا ببعضــها الــبعا، كمــا تــوعللهـا، تلــك الغريــ   الــي دفع
تلفـة واجتاهـات اتلفـة ومسـميات ا دفعت  اىل االعتقاد  ا وعبادمـا وهـ جل العبـاد  بـدورها أخـ ت أشـناالً 

ور  آهلـة غيبيـة اقرتنـت  وىل بـوادر ظهـور الـدين. إذ بـدأت حينـ اك توجهـات اإلنسـان األوىل جتسدت بصـ
حنـــو التـــدين، نظـــرا العتقـــاد الفالســـفة إىل إن اإلنســـان وحـــدجل الـــ ي مينـــن أن ينـــون لـــ  ديـــن دون ســـائر 

من يف النائنات عل  األر . ملذلك الن التدين عنصر أساس  يف تنوين اإلنسان، واحلس الدي  إمنا ين
أعمـــاع كـــل قلـــ  بشـــري، بـــل هـــو يـــدخل يف صـــميم ماهيـــة اإلنســـان، م لـــ  يف ذلـــك م ـــل العقـــل ســـواء 

. وإن مت التســليم  ن احلــس الــدي  جــ ءا أساســيا يف تنــوين االنســان آنــ اك وحــ  اآلن، فانــ  و21ملبســواءو
باطـا وثيقـا ابإلطـار موجود بـدرجات متفاوتـة بـن النـاس، ولـ ا فقـد أختلـف وفقـا ملراحـل ك ـري  الرتباطـ  ارت

ال قـــايف الـــ ي وجـــد فيـــ . ومـــن هنـــا نشـــات ك ـــر  الـــدا ت منـــ  أن دأب اإلنســـان علـــ  األر ، وكانـــت 
األســـاطري واخلرافـــات والســـحر والشـــعوذ  و اولـــة الســـيطر  علـــ  القـــوى اخلفيـــة والتقـــرب إليهـــا ابألضـــاح  

يــاء والرســل كســفراء حــ  وحقيقــة مــن والقــرابن، إىل أن ظهــرت الــدا ت الســماوية والــي جــاء فيهــا األنب
 . و22ملقبلملتو ع  وجل

                                                        
 .8ص ،2981مصر،  ،مطبعة الفجر اجلديد ، مد رشاد عبد الع ي  : م  مسري  الفنر اإلنساين يف العصر القدغ دتش، -9

الوطنيـة للطباعـة والنشـر بـريوت  ترمجـة الـدكتور زكـرا إبـراهيم، املؤسسـة ،ولرت : ال مـان واألز  مقـا  يف فلسـفة الـدين ستيس، -21
 .65ص  .2943عا  

 .8ص  ،237رقم  ،سلسلة علم املعرفة ،إما  عبد الفتاث إما  ،ت ،: املعتقدات الدينية لدى الشعوب ابرندر، جفري -22
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فاصبح االنسان بعد ذلك يع  وجودجل وكينونت  وذاتـ  عـرب حتـوالت فنريـة ومعرفيـة واترريـة، أصـبَح يف 
مقابـــل ذلـــك يعـــ  أن صـــناعة املعرفيـــات اإلنســـانية مـــن مهماتـــ  العقليـــة وال هنيـــة، بـــدءاً يف خلـــ  الوقـــائ  

واألســالي  واملســتوات، ولــ لك اتســمت الــ ات اإلنســانية ابلــ ات املفنــر  والــ ات والتصــورات واملفــاهيم 
*وعصر النهضـةملالناطقة وال ات املسؤولة وال ات الواعية وال ات اإلرادية، وما أنتجت  احلداثة الفنرية يف 

 

وغريها، انطلقت قة يف حقو  الفلسفة واالجتماع والعلم واألدب والفن الّ يف أورواب من فتوحات معرفية خَ 
يف األصــل مـــن وعــ  اإلنســـان العميـــ  بوجــودجل وكينونتـــ  وإرادتــ  عـــرب التاســـيس الفنــري وال قـــايف والـــواقع  

 املن ف لقيم ومفاهيم احلرية والعقالنية وال اتية.
وأصـــبحت الن عـــة اإلنســـانية تنـــادي  حيـــاء الـــرتاو الفلســـف  والفنـــري اليـــو ين القـــدغ. حيـــ  اخـــ  

مــن القـرن الرابـ  عشــر  ءً ضـة ماخــ هم مـن دراسـة الفلســفة والفنـر واألدب اليـو ين، بـدإنسـانيو عصـر النه
واخلــامس عشــر، ممــا منــنهم مــن إحيــاء ال قافــة القدميــة الــي انــدثرت إابن العصــور الوســط ، أي إن عصــر 

ا م ينــن حركــة اســرتداد أو عــود  مــن العصــر الوســيط إىل العصــور القدميــة، بــل ابألحــرى حيــاز  ملــ النهضــة
 .و21مل أنتج  الرتاو القدغ من اجل است دام  من جديد

ينظــر إىل العــام ابلرتكيــ  علــ  أتيــة  إن الن عـة اإلنســانية تيــار ثقــايف ازدهــر يف أوراب إاّبن عصــر النهضـة،
األسـلوب  أوإىل الطريقـة اإلنسـانية  ووتشري لفظة ملالوجـود اإلنسان أي طبيعت  ومنانت  يف النون والوجود

هو وحدجل ال ي ميلك ذلك الضرب اخلاص  –من بن سائر النائنات  – النينونة، فاإلنسان اإلنساين يف
مــن الوجــود، ألنــ  هــو وحــدجل الــ ي مينــن أن يقــا  عنــ  انــ  ملعــن وجــودجلو، وســواء مسينــا اإلنســان ابســم 

جــود لـدى ذلــك املو  –فانــ  البـد لنــا مـن أن نســلم ابن الوجــود  ،أو الوجــود« املوجــود ل اتـ »أو « الـ ات»
 .و27مل ساب  دائماً عل  املاهية ـ البشري

أصبحت الن عة اإلنسانية تعبرياً هاماً للن عة الفردية، فاملـ ه  اإلنسـاين القـو  املوجهـة لعصـر النهضـة. 
وعلــ  فــرص احليــا  الناملــة وال ريــة املتــوفر  ل نســان علــ   هــو اجتــاجل حنــو احليــا  الــي تركــ  علــ  اإلنســان،و 

ومما ال شك  ه ا الن الفنر يعلو كل القيم الوجودية دون منازع. وأرقاها،رف  القيم ، ابعتبارجل او26ملاألر 
اب، وكانـــت و فيـــ  إن الن عـــة اإلنســـانية منـــ  بدايـــة عهـــدها،  هيـــداً فنـــراً ملعظـــم ال ـــورات الـــي قامـــت يف أور 

متـ  ابحليـا  وحتـرر موجهة للفلسفة الدينية واألخالع اإلقطاعية، ومن هنـا كـان مطالبتهـا ابحلريـة واحلـ  والت
 .و25ملالالمساوا  من أهم مباد  الفنر اإلنساين اإلنسان من االضطهاد و

مينننــا أن حنــدد عمومــاً توجهــات الفنــر  الن عــة اإلنســانية،الفنــر و الضــوء علــ  طبيعــة  لطولنــ  نســ
 ةثالثـالغري يف تلك املرحلة من التاريخ وموقفهم من اإلنسـان والنـون، وهـ  توجهـات مينـن حتديـدها يف 

أمناط رئيسية األو  هو املوقف املتعايل أو ما فـوع الطبيعـ ، إذ يتمحـور التفنـري فيـ  حـو  ملتو، ابعتبـارجل 
                                                        

 ،1121بـريوت  ،التنـوير للطباعـة والنشـر والتوزيـ دار  ،ت :  مـود سـيد ايبـد ،وليم كلـ  : اتريـخ الفلسـفة احلدي ـة رايت، -21
 .66ص

 .26، ص1122 ،بريوت ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزي  ،مربوك : فلسفة الوجود أمل -27
 .29، ص1113 ،القاهر  ،، منتبة مدبويل2ط ،ت : فرا  حسن خليفة ،روجرز وبراون : النهضة واإلصالث آد ، -26
 .53ص ،مصدر ساب  ،إبراهيم : الفلسفة احلدي ة من دينارت إىل هيو  إبراهيم، مصطف  -25
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ويــتم  نظــر إليــ  بعــّدجل جــ ءاً مــن اخللــ  اإلهلــ ،يف ارفــ  القــيم واحلقيقــة املوجهــة لنــل مــا ســواجل. واإلنســان هنــا 
تبنــاجل الفنــر يف العصــر الوســيط متمــ ال ابلن عــة التعامــل مــ  قضــااجل مــن خــال  هــ جل ال اويــة، وهــ ا املوقــف 

أمـــا  .و23ملابعتبـــار إن ملتو املفـــارع لألشـــياء موجـــود يف األشـــياء كوجـــود العلـــة عنـــد املعلـــو  ،و24ملاملدرســـية
نظر إىل اإلنسان ابعتبارجل ج ءاً ال اين فهو املوقف الطبيع  أو العلم  : يتمحور االهتما  في  ابلطبيعة، إذ يف 

يعــة، شــان  يف ذلــك شــان ابقــ  النائنــات احلّيــة األخــرى علــ  األر ، ويــتم التعامــل مــ  قضــااجل مــن الطب
، وظهــور و28ملومشـنالت  انطالقـاً مـن هــ جل الرييـة، وقـد تبلــور هـ ا املوقـف واتضـح إاّبن القــرن السـاب  عشـر

و املوقــــف أمــــا املوقــــف ال الــــ  فهــــ. و29ملمــــ  توجهــــات الــــنمط األو  االفالســــفة التجــــريبين الــــ ين اختلفــــو 
نقطة االنطالع  ااإلنساين : ينظر إىل اإلنسان عل  ان  احملور واألساس، إي حو  اخلرب  اإلنسانية ابعتباره

إذ تصـبح مسـالة رفاهيـة احليـا  اإلنسـانية هـدفاً أساسـياً  ذاتـ و، ،معرفة ملت، الطبيعـة -يف املعرفة اإلنسانية 
 .و11ملالنهضة وابلتحديد الن عة اإلنسانيةعصر  إابنهل ا املوقف، وقد تبلور ه ا املوقف 

إن إنساني  عصر النهضة أدركـوا ابن العـام القـدغ ومـا حيمـل مـن تـراو، كـان يشـنل حضـار  مسـتقلة 
يف فهـم احلضـار  القدميـة، وابلتـايل تركـ ت  اً أساسـي اد ذامـا. وإبدراكهـم هـ ا أصـبح احلـس التـارر  عـامالً 

الوسـيط، بـل يف النفـاذ إىل  أالعتقـاديد  ستارها يف النظا  نسامل جهودهم ليس يف استعاد  تلك احلضار 
ذا مرتبـة أعلـ  مبـا ال يقـاس  نظـا  بوصـف ذلك العام ابعتبارجل نظاماً مسـتقال مـن التصـورات واالهتمامـات. 

النــاس ظلّــوا طــوا  القــرنن الرابــ  و . وقــد بلــ   ســنهم إبحيــاء الــرتاو القــدغ، و12مليف نطــاع العصــر الوســيط
واخلامس عشـر يعتـربون كـل مظـاهر النهضـة جمـرد بعـ  لـنفس حقـو  املعرفـة الـي كانـت تسـود عهـد عشر 

اب استيقظت وغدت متلهفة للمعرفة اجلديد ، ومبا أهنا استيقظت و إن أور  والواق ” .اإلغري  بشنل خاص
منها  الرفيعة،فقد تشعبت توجهاما لتحقي  تلك الغاية  وأصبحت متلهفة إىل اجلديد من العلو  واملعار ،

 .و11ملها اننّبوا عل  دراسة ما أتل من ثرو  كالسينية قدمية م تنس هنائياً ءبنااإن 
هلــــ ا ارتبطــــت احلركــــة اإلنســــانية إبحيــــاء الــــرتاو، الن رّواد تلــــك احلضــــارات ابــــدوا اهتمــــامهم بدراســــة 

شـــف والصـــو  ذلـــك إن العصـــور الوســـط  تناســـت إنســـانية اإلنســـان، وســـار الفنـــر مســـار التقو اإلنســـان 
يف حن إن مفنري  .وبعالقة اإلنسان ابخلال  واليو  اآلخر واالهتما  ابلروث فقط، وإذال  اجلسد وإتال 

عصر النهضة انطلقوا مـن منطلـ  جديـد، وهـو االعتـ از ابإلنسـان والتاكيـد علـ  االعتـداد ابلـنفس وال قـة. 
 لــ لك يــرى الباحــ  أن .و17ملقــة ابلــنفسفنانــت صــور  اإلنســان عنــدهم   ــل القــو  واإلميــان ابلــ ات وال 

                                                        
 .21ص ،2999 ،مرك  القاهر  لدراسات حقوع اإلنسان ،ايبد : الن عة اإلنسانية يف الفنر العري عاطف -24
 .44ص ،1114 ،بغداد ،دار الشؤون ال قافية العامة ،عبد ت : حتوالت السببية أفراث لطف  -23
 .21ص ،مصدر ساب  ،د : الن عة اإلنسانية يف الفنر العريايب عاطف -28
 .216ص ،مصدر ساب  ،عبد ت : حتوالت السببية أفراث لطف  -29
 .21ص ،مصدر ساب  ،ايبد : الن عة اإلنسانية يف الفنر العري عاطف -11
 .21ص ،نفس املصدر الساب  ،ايبد : الن عة اإلنسانية يف الفنر العري عاطف -12
 .74ص ،مصدر ساب  ،كما  مظهر : النهضة  د،ايب -11
 .11ص،ب ت ن ،بغداد ،جامعة املستنصرية، مد مظفر : اتريخ أوراب احلدي  االدت ، -17
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هلــم االطــالع علــ  آداب اإلغريــ  الــي حفظهــا التــاريخ. واجتهــت  تباشــر  ابللغــة اليو نيــة، أاتحــاملعرفــة امل
ومينن اآلداب اإلغريقية صوب الغرب عن طري  مئات الباح ن ممن طواهم النسيان إاّبن العصـر الوسـيط.

جل وجـــود ش صـــ  ال ينفصـــل عـــن فعـــل احلريـــة الـــ ي اختـــار  ـــا اإلنســـاين هـــو يف جـــوهر  فنـــرإن الالقـــو  
اإلنسان نفس  وحدد مصريجل. فالوجود ابلنسبة ل  إمنا يع  أن ينون حراً، وان رتار بنفس  مصريجل اخلاص، 
أي أن رتار نفس ، وان رلـ  ذاتـ  ب اتـ . إذن فـان الوجـود هـو اختيـار الـ ات، وهـ ا االختيـار هـو وحـدجل 

من  البدايـة، بـل  اوليس مثة طبيعة بشرية، حتدد أفعاهل .و16ملن يعلو عل  الوجود الطبيع ال ي جيعل اإلنسا
يف وسـ  اإلنســان أن حيقـ  اختيــارجل، فيمــا بـن احتمــاالت عــد ، واختيـارجل وحــدجل هــو الـ ي يســمح لنــا  ن 
 نعــر  مــا ارتضــ  لنفســ  أن ينــون، أو مــا جعــل منــ  ذلــك االختيــار، اعــ  مــا قــد يصــح أن نســمي  ابســم

وعلــ  هــ ا تت ــ  الن عــة اإلنســانية مــن اإلنســان نقطــة البدايــة، وال يعــ  اإلنســان ذلــك اجملــرد  .و15ملماهيتــ 
وال يعــ  اإلنســـان  و،نســ ة واحــد ملالــ ي مي ــل كــل البشــر، مــن حيــ  التصــور القائــل ابن النــاس مجيعــا 

كما كان يطل  علي  ملأرسطوو، بل هو اإلنسان الفرد الـ ي يتفاعـل مـ  احليـا ، مـن خـال   حيوان  ط ،
حيــل  لــ  يف هــ جل التجربــة. لــ ا فــإن اإلنســان هــو املوجــود الوحيــد أن جتربتــ  احليــة والــ ي ال يســتطي  احــد 

ا دخــياًل الــ ي ال ينــاد وجــودجل ينفصــل عــن التســاي  عــن معــا وجــودجل، فبهــ ا املعــا ال تفعــد الفلســفة شــيئ
واحـد ابلنسـبة إىل ذلـك املوجـود البشـري، الـ ي ال   ءعل  اإلنسان، بل إن ملالوجود، والتفلسـفو تـا شـ

 .و14ملمينن أن يتقبل وجودجل، كواقعة  ضة
كما إن الن عة اإلنسـانية تـؤمن ابن اإلنسـان هـو امل لـوع املـدعو إىل جتسـيد إراد  ملتو علـ  األر ، 

فــان الن عــة اإلنســانية الــي ســادت آنــ اك مؤمنــة ال إحلاديــة كمــا حصــل يف وذلــك بفضــل العقــل. وابلتــايل 
الغــرب الحقــا. لــ لك فــان الن عــة اإلنســانية م تنــن تعــ  التمــرد علــ  ملتو مــن اجــل االهتمــا  ابإلنســان، 

. و13ملوإمنــا كانــت تعــ  االهتمــا  ابإلنســان ألنــ  أعظــم الوقــات ملتو وزودجل ابلعقلملخليفــة ت يف أرضــ و
ومن أهم القيم الي تؤكد عليها الن عة اإلنسانية ه  مسالة احلرية وعالقتها ابلوجود اإلنساين، بعـد الرهبنـة 
الي كان يعيشها إنسان العصور الوسط . والي تقتض  بتنريس كل ما يف احليا  من اجل اآلخر ، ساعد 

نسـية بعيـد  عـن الـروث األصـلية ه ا رجا  الننيسة من استغال  ه ا التصور لصاحلهم، مما شـنل بدعـة ك
للدانة املسيحية. ل لك فان موقف اإلنسانين من ه ا كان يشنل ثور  حترر كبري  بوج  الت ّمت الننس  

 ال ي جرد اإلنسان من قيم  وأتية وجودجل يف ه جل احليا .
نية عــــن ، يف اتريــــخ الفنـــر الفلســـف ، شـــاهداً علــــ  اغـــرتاب املوجـــودات اإلنســـااالنســـانية الن عـــةتعـــد 

مصــدرجل، و  وجودهــا العيــ  واجلــوهري. وإذا كانــت مشــنلة اغــرتاب اإلنســان عــن ذاتــ ، وعــن ســب  وجــودجل

                                                        
 . 245ص ،ب ت ن ،دار الطباعة احلدي ة ،1ط ،: مشنلة احلرية زكرا إبراهيم -16
 .25ص ،2981 ،بريوت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،خرطبيل : الوجود والقيمة سام  -15
 .26ص ،مصدر ساب  ،خرطبيل : الوجود والقيمة سام  -14
 .33ص،مصدر ساب  ،صاحل : مدخل إىل التنوير األوروي هاشم -13
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، مشــنلة قدميــة قــد  الفلســفة ذامــا، وتشــنل التســاي  ذلــك مشــنلة خطــري  يف الفنــر احلــدي ، فإهنــا مــ 
 .و18ملالفلسف  احلقيق  عند اغل  الفالسفة

هلــ جل املشــنلة إىل قســمن : قســم يــرى الوجــود اإلنســاين هــو ولقــد انقســم الفالســفة قــدميا يف تنــاوهلم 
الوجـود النلّـ  املطلـ  هـو  إنيف هـ ا الشـ ء أو ذاك، والقسـم ال ـاين يـرى العنـس،  تنـونالوجود العي  امل

 .و19ملالوجود األمس  من حي  املرتبة الوجودية
لـدى الن ـري مـن كمفهـو  ة  ن عـة اإلنسـانيفنـر والاجلـ ور األوىل لل اخلو  يفعلي  جيد الباح  ضرور  

نت الن ـــري مـــن الدراســـات إن مـــن أولـــوات الن عـــة اإلنســـانية جعـــل وحـــدي اً.بيّ  املفنـــرين والفالســـفة قـــدمياً 
الــ ي تنازعــت فيــ  الن ــري مــن اآلراء ابلنســبة للتصــورات  الوســيط ،اإلنســان حــراً يف إرادتــ  أمــا  التصــور 

التصـور الـدي  كـان يشـرتط أتنيـ   إنواقتصـاداً وسياسـياً هـ ا اجلديد  للعام املتطور آنـ اك فنـراً وثقافيـاً 
 اإلنســـانيةمفنـــرو  إناملنشـــود  آنـــ اك. كمـــا  اإلنســـانوهـــ  غايـــة  اإلهليـــةالـــنفس للحصـــو  علـــ  الســـعاد  

 إعـالءهدفاً يف  –كفنر وجسد   – اإلنسانشان  إعالءسعيهم يف  من التفنري، وهو اً جديد اً ابتنروا نوع
مجعــاء، وتــوفري كافــة مســتل مات احليــا  فنــراً وثقافيــاً وسياســياً واقتصــاداً مــن  واإلنســانية اإلنســانرفاهيــة 

 دى اإلنســانيون وقــد  ،لتشــرع بـ لك مشــس اإلراد  احلـر  وحريــة التعبـريخـال   ــو فنـر  الســيد والعبيـد و 
ار إن اإلنســـان هـــو املهتمــون جبمـــا  العـــام احلقيقـــ ، إبعــاد  جتســـيد اإلنســـان والطبيعـــة يف الفــن علـــ  اعتبـــ

أكمل امل لوقات يف الطبيعة. ونتيجة ملفهومهم ه ا أكد اإلنسانيون عل  الدور املعـريف للفـن وهـو مـا ابن 
إن الرسم م  التفنري الفلسف  الدقي  يعا    يف مقوالت العديد من الفنانن، إذا قا  ملليو ردو دافنش و :

يـوا ت، واحلشـائش وال هـور وكـل مـا هـو  ـاط بظـل كل صفات األشنا ، البحر واملنان، األشـجار واحل
 .و71ملو علم وابن شرع  للطبيعة ألهنا ه  الي ولدت ــــــــــــــــــــــــــونور. والرسم ه

 املبحث الثاني: مفهوم الصورة الذهنية يف الفلسفة االسالمية  
 حس  ال وع وامل اج السائد جلمهور املت وقن ،معايري احلنم عل  اجلما  ختتلف من جمتم  آلخر نب إ

املنفعة ابجلما ، والي مينن ان  ارتباطمما يؤكد  العمل الف  ذو فائد  متوخا  صن  من أجلها، بوصف ان
والــي مــد  اىل قيمــة إجيابيــة مجاليــة، أي إنــ   وفــ  صــور  مســبقة يف ذهــن الصــان ،علــ  تصــاغ وتشــنل 

ن ـــــــــــــفهنــاك بعــا الفنــانن ينتســبون معــارفهم م"  التامــل الفلســف إحســاس موجــود يقــرتب مبجملــ  مــن 
 .و72مل"علماء اجلما  

من خال  استيعا ا  دراسة ملشنالت التفنري والتامل الي ت ريها األعما  الفنية، تع االستطيقا  ولعل
ــــــللواقـــــ  والتعبـــــري عنـــــ  بصـــــور  فنية، د  اىل غايـــــة كـــــل نتـــــاج يتصـــــف ابجلمـــــا  فهـــــو عمليـــــة ابـــــداع مـــــ"فـــ

                                                        
 .87ص ،مصدر ساب  ،: فلسفة الوجود أمل مربوك -18
 .4-5ص ،2955 ،القاهر  ،، منتبة النهضة املصرية1ط ،: ال مان والوجود عبد الريبن بدوي -19
 .83ص ،نفس املصدر الساب ، موج  اتريخ النظرات اجلمالية ،مسري نوفا .ز ، . اوفسيانينو  -71
، 2995 ،القـــاهر  ،مؤسســـة فــراننلن للطباعـــة والنشـــر ،تـــر : عبــد ت الناشـــف ،كـــوبلر : نشـــا  الفنــون االســـال ميـــة  جــورج -72

 214ص
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ال ي تتجل  في  مظاهر اجلما ، او تتولد عنها آ ر اجلمالية، بوصف ان العملية االبداعية . و71مل"إستطيقية
هلـ ا كـان  الل   اجلمالية املن هة عن أي منفعة او غر  واملصاحبة لتامل اجلما  ليس ابلشـ ء اجلديـد،او 

ــ أغلــ  فالســفة العــرب يشــرتكون بــ لك، عــن تلــك المينــن اســت ناءهم و شــد والغــ ايلابــن ســينا وابــن ر ملـف
احلقيقة، حي  املتعة امللحة واملل   الي تركن اىل احلركة والفعل ال ايت والدهشة ه  ما ترم  الي  "فاجلميل 

يف  اأي ان الرضـ.و77مل"موضـوعا لرضـ  او ارتيـاث ضـروري دون االسـتناد اىل أي مفهـو  عقلـ  دجلهـو مـا نعـ
وهو ما افرت  أسبقية احلس املشرتك الـ ي  ل وع ال ي يشرتك في  اجلمي ،ا ااحلنم اجلمايل ينت  عن رض

  يتضمن التسليم يف احلنم ال وق 
أدلة يعتمد فيهـا علـ  مـا جـاء بـ  الشـارع الـ ي قسـم القـرآن النـرغ إىل نـوعن  وإبن رشدملويسوع لنا 

كما إن هلا  واجملازات الش ء الن ري،اآلات املتشا ة فيها من األم ا  ، فوتشا ةاملنمة ـ و احململمن اآلات 
وحــدجل بوصــف   الفيلســو  مــن صــفو  العقــو ، فضــاًل عــن ذلــك عــد معــا حــريف ودالالت خفيــة عميقــة،

، أمـــا عامـــة النـــاس فهـــم يفهمـــون العميقـــةا يناالقـــادر علـــ  إدراك التسلســـل الـــدقي  لالســـتدال  وفهـــم املعـــ
م ابلنظـر إىل املعـا الـدقي  اخلفـ  الـ ي ختفيـ  تلـك النصوص مبعناها احلريف، وينبغ  احلـ ر مـن السـماث هلـ

: بوحيـــان التوحيـــدي ا ويف ميـــدان دور الـــنفس يف الفـــن يـــرى.و76ملاآلات ألهنـــم لـــن يفهمـــوا فيت عـــ ع إميـــاهنم
أما النفس الناطقة فإهنا  أن الروث جسم لطيف منب  يف اجلسد عل  خاص ما في ، و:هـ 626هـ ــ 722مل

ولننهــا مــدبر  للجســد وم ينــن اإلنســان إنســا ً و علــ  خــاص مــا لــ  فيــ مل جــوهر إهلــ  وليســت يف اجلســد
مـن هنـا يتضـح أن للـنفس .و75ملفـرع  يوانبل ابلنفس، ولو كان إنسا ً ابلروث م ينن بين  وبن احل ابلروث،

 يف اإلبداع. اً دور 
د تسـلية ولعـ ، لـيس الفـن جمـر و   من خال  اإلهلـا  والرييـة العقليـة، تأن اإلبداع ين والتوحيديملويرى 

وان صور  الفن ال ش صية هلا، وال عالقة مـ  .و74ملبل هو جد ومسؤولية، ألن ل  مقاصد وأدوار مسؤولة 
 نـ  نتـاج فنـر وهـو احلنمـة الصور الطبيعية ألهنا ال تفارع ه جل الصور مفارقـة اتمـة او  ـدد ، لـ ا فـالفن 

ومبـا ان الفلسـفة اإلسـالمية  .و73ملواإلبداع وهو بالغة، هو مري العقـو  الظامئـة والنفـوس ال واقـة للجمـا  
فـــان ذلـــك يرجـــ  اىل ان معظـــم الفالســـفة اجتهـــوا اىل األخـــ   ن العقـــل قـــادر علـــ  ادراك  فلســـفة عقليـــة،

تسـتطي   ملوجودات من اللواح  احلسية والصور  املت يلـة،احلقيقة وان النفس اإلنسانية الي جترد ماهيات ا
وابلتـايل فـان الفـن  1(78)ان تقل  ه جل الصور  اىل معقوالت كلية بتاثري عقل مفارع يعر  ابلعقل الفعـا 

االنســـان ومنـــ   امل ـــل او او، عـــن اي شـــنل مـــن االشـــنا  احملـــدود  لصـــور  ت والنـــون االســـالم  م يعـــرب

                                                        
 22ص ،2934 ،القاهر  ،دار مصر للطباعة ،: مشنلة الفنزكرا ابراهيم -71
  95ص ،2987مطر : فلسفة اجلما  فلسفة اجلما ، نشاطها، تطورها، دار ال قافة للنشر والتوزي ، القاهر ،  امري  يبل  -77
 .58. ص 2931 ،طب  مبصر ،رشد: فصل املقا  فيما بن الشريعة واحلنمة من اإلتصا ، حتقي   مد عمار  إبن -76
 .25:ا فصل املقا  فيما بن الشريعة واحلنمة من اإلتصا ، املصدر الساب ، ص ابن رشد -75
 .24ص ،2931،العراع،عفيف : علم اجلما  عند أي حيان التوحيدي، وزار  ال قافة واالعال   نس ، -74
 .77 ،71... املصدر نفس ، ص .عفيف : علم اجلما  عند أي حيان التوحيدي ، نس  -73
 78ص ،االردن،عمان،، دار احلامد للنشر والتوزي 2ط،عبد الع ي  :الفلسفة اإلسالمية مداملعايطة،   -78
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ن اإلسـالم  عـن السـع  للـدخو  اىل عـام املطلـ  والنشـف عـن السـر الـ ي يقـ  وراء    يلها، بل عرب الفـ
. يتجل  من ذلك ابن الفنان املسلم كـان و79ملاملطل   العقل، كل تلك املعاين النربى،احليا ،العام،النفس،

شنل غري مباشر مبعا ان الصي  الفنية تعرب ب خاصة املعا االهل ، يسع  اىل املعاين النامنة وراء االشياء،
 .عن التقوى والتقرب من ت

فالفن االسالم  ليس ابلضرور  هو الفن ال ي يتحدو عـن االسـال ،امنا هـو الفـن الـ ي يرسـم صـور  
وهــو التعبــري اجلميــل عــن النــون واحليــا  واالنســان مــن  الوجــود مــن زاويــة التصــور االســالم  هلــ ا الوجــود،

اللقــاء النامــل بــن اجلمــا   يهيــئنســان، مبعــا هــو الفــن الــ ي خــال  تصــوير االســال  للنــون واحليــا  واال
واحل  فاجلما  حقيقة يف هـ ا النـون واحلـ  هـو ذرو  اجلمـا  وبـ لك يلتقيـان يف القمـة الـي تلتقـ  عنـدها  

لـ ا فـالفن يف اشـنال  امل تلفـة هـو  اولـة البشـر لتصـوير االيقـاع الـ ي يلتقونـ  يف .و61ملكل حقائ  الوجود
الفنــان  مبعــا انحسـهم مــن حقــائ  الوجــود،او مـن خــال  تصــورهم حلقــائ  الوجــود يف صـور مجيلــة مــؤثر . 

 املسلم سع  يف رمس  بعد  مضاها  ت يف خلق  ل ا درج عل  عد  تصوير البعد ال ال ، فضال عن ذلك
عليـ  فـان فـن املنمنمـات  .و62مليرى ان االشياء واملشاهد ترى من خال  عن ت الـي ال حتـدها زاويـة بصـر

االسالمية والي غالبا ما حتمل مسات الفن الدي ، والصور  تدور غالبـا يف  ـيط الفنـر  الدينيـة، فتنسـ  
حساسات روحانية اك ـر مـن  صفات تقر ا من ان تنون طقسا من طقوس العباد  اي  جتعلها تفيا إب

ايـ  يشـعر االنسـان وهـو واقـف امامهـا االـة  .و61ملكوهنا رمسا ارضيا لصيقا  حاسيس االنسان الدنيويـة 
 .وغايتها تنمن بتوليد املشاعر النبيلة عند املتلق  وجد غري مصطن ،

 املبحث الثالث: املتخيل يف املنمنمات اإلسالمية
اذ ان العمليات الت يلية  ، منطقياً لفهم واستيعاب الصور  الت يليةتعد دراسة اخليا  والت ييل مدخالً 

تؤدي اىل حتوير خـ ين الـ اكر  مـن الصـور الـوارد  عـن طريـ  احلـواس حتلـياًل وتركيبـاً لتحقيـ  صـياغة ختييليـ  
 ط ووســيلت  ومادتـ  اهلامــة الــي ميـارس فيهــا ومــن خالهلـا فاعليتــ  ونشــاو جديـد ، فالصــور  هـ  ملادا  اخليــا  

الفيلسـو ملجون ديويو:ملاخليـا  يشـري اىل كيفيـة خاصـة  رىيـ هلـ ا عن بعضـهم، وه ا ما ميي  الناس. و67مل
 تشي  يف كل عمليات الصن  واملالحظة فهو عبار  عن طريقة للنظر لألشياء والي  ي  الفنان عمن سـواجلو

التشــنيل املــتالئم مــ  الدافعيــة وابلتــايل ينــون مــرتاكم الــ اكر  ملمــاد  خــا و تســتل مها عمليــات اعــاد   .و66مل
فنيـــة  كبنيـــة  الـــي تطـــرأ علــ  املنمنمـــات حـــ  تنتمـــل وتتبلـــور ســية املؤسســـة لفعـــل التحـــوالت الت يليـــة،نفال

مبوج  آليات االظهار التق  للمركّ  االبداع ، فامل يلة جتم  وتفرع بعالقات فريدجل بن عناصر متنافر  
                                                        

 1 27-21ص ،1122،األردن،عمان،دار اإلعصار العلم  للنشر والتوزي  ،2ط ،أسام  :الفن اإلسالم  عرفات،مساث -79
 1 24ص ،املصدر الساب  نفس ،مساث اسام  : الفن االسالم عرفات، -61
 ،1118،بـريوت ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيـ  ،2ط،:التصوير وجتليات  يف الرتاو االسالم عبيد  كلود  -62

   273ص
  1 219ص ،2993،منشورات احتاد النتاب العرب ،كما     الدين : مسائل يف الفن التشنيل   حسن، -61
 .28. ص2936دار ال قافة للطباعة والنشر، ،الصور  الفنية يف الرتاو النقدي والبالغ ، القاهر  :عصفور، جابر -67
 .279ص،2983، شاكر: العملية االبداعية يف فن التصوير، النويت، مطاب  الرسالة،عبد احلميد -66
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  االنسـجا  والوحـد  وقـادر  علـ    يـل املعـاين مـن خـال  الفـن  ومتباعد  لتشنيل صور  ختييلي  قائمـة علـ
مهمــة مبــا حتللــ  وتركبــ  مــن  ة، لــ ا فامل يلــة ململنــاساســاً لــ  كنظــا  حتــويل يت ــ  مــن جعــل الالمرئــ  مرئيــاً 

فالتفنري االبـداع  يسـتند يف مسـارات  اىل قـدر   .و65ملالعناصر الي تنتس  منان  وقيمة نسبية يف الفنونو
نتاج صـور  ختيليـة تتسـم ابألصـالة واجلـد  والتناسـ  والقـدر  علـ  اال ـار، وهـ ا مـا نشطة تسع  الختييلي  

جتسد يف املنمنمات االسالمية، و ّنن الفنان من إظهار مرك  ف  وف  انساع تفسريية م يسب  الوصو  
احلـّـر  لل يــا ، مــا اليهــا مســت دماً لــ لك عناصــر التنــوين الــي تنتســ  أبعــاداً جديــد  مــن خــال  احلركــة 

  ل االفصاحات اخلارجية احملسوسة عن اعم  ما تنطوي علي  يف اسسها وتطلعاما وارأتى ملروجر فرايو 
رأاً مفادجل ان الفنان حييا حيا  واقعي  ألن  انسان، وأخرى خيالية حيياها ابلتامل واحلـدس، وهـ ا مـا ذهـ  

واقع  يف حيــا  االنســان العقليــة وعناصــرجل الــنــ  غــري اليــ  العالمــة ملنــوري جعفــرو مــن ان ملاخليــا  هــو اجلا
ومقوماتــ ، مســتمد  مــن البيئــة وعمليــات اجلمــ  والتــاليف بــن تلــك العناصــر واملقومــات وإظهارهــا بشــنل 

الفنان املسلم اىل تسطيح اشنا  املنمنمة وف  منظور مـرتاكم مـ   ال ا جل .و64ملجديد، ه  جوهر اخليا و 
عــن اميانــ  ابن احلــدس هــو الطريــ  الــ ي يســتلهم مــن  ، فضــالً دات ال خرفيــةاغنــاء مســاحات الســطوث ابلوحــ

فاخليــا  اإلبــداع  املؤســس للصــور  الت يليــة هــو وســيلة داخليــة جيــد  يف البحــ   1 خاللــ  املوضــوع الفــ 
االسالمية،فضـال عـن جتسـيد اهليئـة  عن مشنلة العمل الف  وختد  يف حّلها ل لك فهو ها  يف املنمنمـات

ابلتفاصــيل املرئيــة،بل  يــل حنــو التحــوير  ال تعــاة وفــ  األســالي  املوروثــة مــن الشــرع القــدغ والــي البشــري
مبنظـار روحـ  مـن منطلـ  إميانـ   ن األشـياء واملشـاهد تـرى  والتبسيط، واالختـ ا  يف رسـم هيئـات االشـنا 

وصــياغتها يف إشــنا  حســية تعــرب عــن جــوهر  مــن خــال  عــن ت املطلقــة الــي ال حتــدها زاويــة نظــر ضــيقة.
 .وجتلياما احلقائ  السامية

ّد ملالت يلو القو  املت يلة ه  حلقة الوصل ما بن احلس الباطن والعقل. للفنان واملتلق  إذ عف ان علي  
، الت يلــ اإل ر  النفســية لــدى املتلقــ  بتــاثري املركــ   أســاس اإلبــداع وجــوهرجل لنــون غايــة الفــن هــ  حتفيــ 

وب لك أقا  الفاراي أرائ  عل  اسـاس نفسـ  واضـح يضـ  يف تقـديرجل ملالـدور اهلـا  للت يـل ممـا مهـد الطريـ  
الــي تنطلــ  مــن  .و63ململــن تــالجل ألدراك الصــلة بــن االبــداع والت ييــل ممــا أغــا اــوثهم الفلســفية واجلماليــةو 

 .منطل  إمياهنم ابلريية الشمولية املطلقة ي ع  وجل للنون والوجود
يف تسليط الضوء عل  فلسفة الفاراي والتوس  يف شرث افنارجل فيما  وابن سيناملحي  اسهمت جهود 

رــ  ملالــنفسو والســيما فيمــا رــ  آليــات الت يــل والت ييــل معتــرباً الفعــل االبــداع  فعــاًل يتحــرك داخــل 
النفعــا  اجلمــايل اجتــاجل دائــر  امنــا ت الت يــل ومي ــل انعنــاس العــام املوضــوع  علــ  ايلــة الفنــان ممــا ي ــري ا

سـيت ط  ابلضـرور   اكـا  املوضـوع ويعيـد تشـنيل  مبـا يـتالء   الت يل موضوع الفعل ذات ، أي ان الفعل 
اً ان امنــا ت الفنــان فرتضــوامنــا ت الفنــان مــن جهــة وطبيعــة وســائل االظهــار الفــ  مــن جهــة أخــرى م
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  مبتنر ،الن الصيغة الت يلية الشاملة للمنمنمات ترتن  اىل آليات حتليل وتركي   نّن  من النفاذ اىل فنر 
ان ما ذه  الي  ملابـن سـيناو ان ملالقـو  املت يلـةو يف  .و68ملدود احلس وتبتعد عن  غاية البعدـــــــــــــــــــــتت ط  ح

الـنفس تـؤثر يف مينــان غ صـور املــدركات احلسـية الـي تــرد لل يـا  مــن ملاحلـس املشـرتكو حيــ   ـارس فعــل 
، وقـــد ربـــط ابـــن ســـينا بـــن الت ييـــل وا ر  الدهشـــة والعجـــ  وهـــ ا يعـــ  ان االمنـــا ت الت يليـــة التـــاثري

الي  ،للمنمنمة االسالمية تبع  يف املتلق  انفعااًل اجتاجل التنوينات البصرية ونظم التنوين وااليقاع والتعبري
ييل والوظيفة اجلماليـة للمت يـل مشـرياً ركّ  اهتمام  عل  االثر النفس  للت ملوابلتايل  ،ابدعتها ايلة الفنان

واىل العالقة الصميمية بـن الت ييـل وتركيـ  املنمنمـات، ملـا للت ييـل  اىل الالعالقة بن الت يل واحملاكات،
وف  ه ا املنظـور ينـون العمـل الفـ   عل 1و69ملومن قدر  عل  انت اع النليات من اجل ئيات املدركة ابحلس

وكان املبدع أيخ  من امل يلة فعلها ليعرض  عل  الوع  ليتوىل مسؤولية  ،مركّ  ختييل  حيظ  برعاية الوع 
ـــايل يـــؤثر يف ملالقـــو  املت يلـــةو للمتلقـــ  الـــي بـــدورها ت ـــري ملالقـــو   التصـــر  حنمـــاً وضـــبطاً وتوجيهـــاً، وابلت

  .و51ملفاً انفعالياً خاصاً الن وعيةو مما جيعل  أيخ  موق
يــرى ملاجلرجــاينو الــ ي ملاتــل االثــر النفســ  الــ ي يؤديــ  املركــ  االبــداع  داخــل دائــر  املتلقــ و فيمــا 

داخـل تلـك البنيـة  اً مرتبطـ اً فنيـ اً وعـدب الت ييـل عنصـر  . وأهتم بطبيعة املنمنمة من حي  ه  بنيـة ذاتيـ ،و52مل
ليـات االظهـار هـو آوفـ  علـ  جل عل  ان املضـمون الفـ  املعـرب عنـ  ءوال مينن فصل  عنها، كما أكدت آرا

رفـا التـ ا   فضـال عـن وقسم املعـان، اىل : معـان، عقليـ ، معـان، ختييليـ . االساس يف حتديد القيمة اجلمالية،
العمل الف  بضوابط العقل والوظيفة من حي  الشنل واملضمون،كما اجاز يف الفن ما ال جيوز يف الواق  

ــــ و. واكــــّد علــــ  اتيــــة جتــــاوز وختطــــ  الســــائد والســــع  حنــــو التجديــــد  وصــــفب ان ملأعــــ ب الشــــعر أك ب
اغنـــاء مســـاحات الســـطوث و  ،الفنـــان املســـلم اىل التســـطيح وفـــ  منظـــور مـــرتاكم اوابلتـــايل جلـــ.و51ملواالبتنـــار

 .الي جتسد من خال  الريية الروحية املطلقة ابلوحدات ال خرفية،
راء سابقي  واست ل  منها نظريـة كاملـة املعـام واضـحة االهـدا  يف آاستفاد من  فقد أماملالقرطاج و

وهـ ا مـا جتلـ  عنـد الفنـان املسـلم مـن خـال   1و57مل احلنم اجلمايل معترباً ان ملالت ييل هو جوهر االبـداعو
 وبـــ لك جنـــد ان مـــن ســـب  1رييتـــ  االميانيـــة العقائديـــة غـــري حســـية مباشـــر ، مبعـــا مـــا هـــو كلـــ  غـــري زائـــل 

كــان قــد ركــّ  علــ  العمــل الفــ  وعالقتــ  ابلســياقات الســائد  والبيئــة الــي اســتمد منهــا م ــريجل   والقرطــاج مل
وموضوع  ورك  بعضهم عل  اثر العمل الف  واشتغال  من حي  االثر النفس  عل  املتلق ، وما بن دائر  

النفس  ال ي حيدد ملالعام الداخل  حاز  القرطاج وعل  اجلان  الفنري و ململاملرج و ودائر  ملالتلق و،أكدً 

                                                        
 .289ص ،2991تر: م  مظفر، بغداد، دار املامون، ،، روبن: الشعر والرسمكولينجوود -68
 1 18، ص2981،دار الرفاع ، الرا  ،عبد ت: املدخل اىل علم النفس، موس ، -69
 1 18، ص2981،دار الرفاع ، الرا ،اىل علم النفس،موس ، عبد ت: املدخل  -51
 .785، ص2985ب املقدس، بريوت، دار النتا ،عبد القاهر : كتاب التعريفاتاجلرجاين، -52
 .185، ص1117دابء العرب،دمش ،احتاد اال،:الت يل بن اجلرجاين والقرطاج  البنري،طارع -51
 124، ص2958،د االدي عند العرب، مصر، منتبة النهضةايبد: اسس النق بدوي، -57



 

 النزعة اإل سا ية يف املنمنمات اإلسممية )املدرسةاهلندية إمنوذجًا( 

375 

امـا ملال اشـريو فقـد   1و56ملللفنان ونشاط  الوجداين مما يفّعل أثـر الت ييـل الـ ي يعـد جـو الفعـل اجلمـايلو
أك ر حترراً وذكاًء من عبد القاهر فيما ر  مفهو  الت ييـل وعـّدجل   يـل للمعـاين اجملـرد  وطريقـة مـن ملكان

للحـــس فحســـ ، ممــــا ســـاعد علـــ  معاجلــــة النصـــوص القرآنيـــة بعــــّدها طرائـــ  التجســـيم املعنـــوي وتصــــويرجل 
 وهــ ا مــا يقــود  اىل تقصــ  موقـــف املتصــوفة املســلمن، إذ يفعــّر  ملابــن عريواخليــا  انـــ  ملال. و55ملوختييــل

م بت،كما يدرك االنسان صورت  يف املرآ  يعلم قطعاً ان  ادرك  جمهو  وال معلو  وال معدو  وال موجود وال
هاجم ملابن عريو الفقهـاء والفالسـفة الـ ين حّقـروا  قدو  .و54ملويعلم قطعاً ان  ما ادركها حقاو صورت  بوج 

ـو قدراتـ  مـ كراً أاهـم ملان الت يـل اعظـم قـو  خلقهـا ت سـبحان  وتعـاىلو . فهـو و53مل من شان الت ييل ومسف
لننهــا  ابلعــن مســتحيلة، يشــري اىل انــ  الوســيلة اىل التعــايل يف امللنــوت االعلــ  حيــ  يقــو  ملان رييــة ت

أي -وب لك ّعد استحصا  املعار  وأدراكها يستحصل من املعرفة احلسية  .و58ملليست ك لك ابخليا و 
أي ادراك العالقــات واحلقــائ  املنطقيــة بعــد اخــرتاع - املعرفــة العقليــة ادراك ظــواهر احملسوســات واالشــياء

  العقليـــة وختطيهـــا ابلســـع  حنـــو النـــوامن الروحيـــة.   ادراك  دوديـــة املعـــار هـــمظاهرهـــا. واملعرفـــة اخلياليـــة 
النظر  الــي فســرها الفالســفة كــوالشــك ان هــ جل النظــر  الصــوفية املتعاليــة للت يــل قــد منحتــ  منانــ  رفيعــة،  

علــ  العقــل. ومــن هــ ا التاســيس الفنــري املقابــل للمنطــ  العقلــ  النالســين  دافعــت الرومانســية ملعــن 
بوصف  ملاخليا و من ابداع الـروث . و59ملالفردي وغّلبت اخليا  عل  الواق والطاب  اخلاص املمي  ل حساس 

يف دائـر   اآسفة املسلمن يف إبداعهم ملفهو  ملالت ييلو كاصطالث فنري مؤسس لنظرية تناملـت مال هـ
تبـ  البحوو النقدية و اجلمالية، كانوا قد أتثروا آبراء أرسطو يف دراسات  النفسـية ملاال انـ  م يصـل بـن مـا ك

عندما أضا  وشرث وفسّر،فنانت ملفنر   والفارايمله ا ما قا  ب   .(41)يف ه ا اجملا  وما كتب  يف الشعرو
مــن هنــا نــدرك ان الت يــل عنصــر مــن عناصــر التشــنيل  .(42)الت ييــل بنــت الفنــر العــري اإلســالم  اــ و

مبنظـار روحـ  مـن  ،خصوصية وظيفيـة يف عمليـة التحليـل والرتكيـ  الـي تبلـور الفعـل اجلمـايل وذ واجلمايل،
منطل  إميان ،  ن األشياء واملشاهد تـرى مـن خـال  عـن ت املطلقـة الـي ال حتـدها زاويـة نظـر ضـيقة. ودمـ  

ن الـــــدين والفـــــن عـــــن ذلـــــك م يفـــــرع بـــــ ال اتيـــــة والعقليـــــة بوصـــــفهما مـــــن نتـــــاج العقـــــل الفعـــــا  ملتو فضـــــالً 
 والفـن يهـد  اىل اجلـال  واجلمـا ، والفلسفة،حي  ان ه جل االجناس تلتق  يف اجلـوهر وختتلـف يف القشـور،

يف املنمنمـــات  وهـــ جل مـــن صـــفات ت، مـــا ادى ابلتـــايل اىل اســـت دا  احلســـ  لصـــاحل اجلـــوهر، وهـــ ا متجـــلٍ 
 1اإلسالمية كما مبن أد جل 
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 :املنمنمات اإلسممية 
 البلـدان وبعـا اإلسـالمية، البلـدان يف التقليديـة ذات اجلماليـة الروحيـة الفنون أحد املنمنمات يعد فن
 صـغري  فنيـة صـور  هـ  واملنمنمـة واألوربية ملـا لـ  ارتبـاط روحـ  يف اتريـخ الشـعوب وتراثهـا القـدغ، اآلسيوية
 غــري أو االجتمــاع  أو العلمــ  أو األدي املضــمون واملــوروو توضــيح أجــل مــن كتــاب يف رمســت احلجــم،
 والعــــادات والبيئـــة للحيـــا  تســـجيلية صـــور   املنمنمـــات ذلــــك ان، حفلـــت  ـــا الـــي املوضـــوعات مـــن ذلـــك

 الي الفنية واملعرفية واجلمالية قيمتها عن فضالً  والفنون، والعمار  التاررية واألحداو والطقوس واملعتقدات
نوعـ  فهـ  تصـل مباشـرً  للقلـ  وتـدخل عنـوً   . والـ ي يشـنل مجـااًل خاصـاً مـنو41ملالتـاريخ  عـرب تطـورت

بسب  ارتباطها يف التاريخ واملـوروو احلضـاري للشـعوب، فنـل شـع  حيتفـل مبـا انتجـ  بلـدجل مـن مهـارات 
. كــ لك هــ  مجيلــة ألهنــا تتعلــ  مبــا هــو االهــ  ومقــدس يف مــوروثهم احلضــاري وال قــايف و47ملمعرفيــة ومجاليــة

 واحلقـائ  األمـور إبدراك بـ  خـال  مجا  إىل ما م لت  املنمنمات من ةاحلقيق السعاد  والدي ، يرى املتلق 
العرفاين واجلمايل والروح ، بوصفها تسجيل وتوثي  ملا جاء من ماثر واساطري  النشف خال  من اإلالهية

ومالحم  س الفـرد  اسـاً مباشـراً، فهـو جيـد نفسـ  امـا  فـن ميجـد بلـدجل ودينـ  واجـدادجل وحضـارت  السـابقة، 
 اجلمـا  مصدرها واملعقولة احملسوسة ذلك ان اجلماالت عر ابلسعاد  والف ر من مجا  فن املنمنمات،فيش

 علــ  ميلــ  أن مــن ميننــ  ممــا البشــرية والــنفس العقــل يدركــ  الفــن يف أ رجل.واجلمــا  مــن واثــر املطلــ  اإلهلــ 
بنماهلـــا،  وننتمـــل ألمرهـــا منت ـــل لـــ ا، الطبيعـــة مـــن شـــا ً  أعلـــ  هـــو الـــنفس كمـــا  ألن ،يريـــد مـــا الطبيعـــة
 أن اعتادوا الناس ألن مجيالً  ينون وقد مجيالً  ابحلس فريى، الطبيع  تنوين  بفعل مجيالً  ينون قد فاجلميل

حولـ ، وهـ ا حـا   األنظـار ولفـت إليـ  دعـا الـدين ألن مجـاالً  ينـون وقد، ابلعاد  مجيل فهو مجاالً  في  يروا
ــــاابت املنمنمــــات فقــــد هنجــــت املــــنه  االســــالم ،  فنــــان مــــن الواجــــ  تقديســــها ملــــا جــــاء فيهــــا مــــن كت

 متسامية. فن املنمنمات صفة يت   واطوطات من النت  السماوية املن لة، وهن ا
 اهلندية)الراجبوتية(: املدرسة
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يف القرن السادس عشر يف مـديني ملكـابو  ـ دهلـ و حـن اسـتوىل ملاببـرو حفيـد  املدرسة اهلندية ظهرت
علــــــ  مدينــــــة دهلــــــ ، وينقســــــم التصــــــوير  تيمورلنــــــك

اهلنــــــدي إىل مدرســــــتن: املدرســــــة اهلنديــــــة املغوليــــــة، 
ومدرســــة ملراجبـــــوتو، وقــــد أتثـــــرت املدرســـــة األوىل 
ابملنمنمــــات اإليرانيــــة وأســــلوب مل ــــ ادو خصوصــــاً، 
وتتميــ  املدرســة اهلنديــة للتصــوير ابشــرتاك أك ــر مــن 
فنـــان يف رســـم لوحـــة واحـــد ، وبـــ لك ينـــون عليهـــا 

ءان أو أك ــر، كمــا تتم ــل أســالي  اتلفــة يف إمضــا

. وهنــــ ا امتــــازت (46)نفــــس اللوحــــة وفقــــاً ألســــالي  منفــــ يها
مصـــورات املدرســـة اهلنديـــة يف عهـــد االمرباطـــور جهـــاجنري ابلدقـــة يف رســـم األشـــ اص واحليـــوا ت والنبـــات 
ومراعـــا  النســـ  واملنظـــور ومـــ ج األلـــوان بشـــنل منســـجم مجيـــل، كمـــا امتـــازت رســـم الوجـــوجل اجلانبيـــة ذات 

البس واألجواء الطبيعية يف الصـور  السمات اهلندية، ك لك امتازت برسم األسلوب اهلندي يف العمائر وامل
 و.2. شنل مل(45)وطيورمن جبا  وودان ومساء 

ولنــــن فــــن التصــــوير اهلنــــدي أخــــ  ابلضــــعف واالحنطــــاط بعــــد عهــــد جهــــاجنري بــــل يغلــــ  علــــ  رســــم 
األشـــ اص اجلمـــود واختفـــاء التجســـيم، ولعـــل ذلـــك يرجـــ  إىل اهتمـــا  االمرباطـــور شـــاجل جهـــان يف القـــرنن 

عشـر والتاسـ  عشــر ابلعمـائر أك ـر مـن اهتمامــ  ابلتصـوير، األمـر الـ ي دفــ  ابلتصـوير لألجتـاجل حنــو  ال ـامن
، ممـا أدى إىل تـدهور املدرسـة اهلنديـة املغوليـة لفـن التصـوير. ولنـن وو44ململالوجهة الشعبية والنقل عـن القـدغ

بنجاب وراجبوات . وكانت خال  ه جل الفرت  أزدهرت مدرسة راجبوت اهلندية يف مدن عديد  من اهلند كال
معاصــر  للمدرســة اهلنديــة املغوليــة، إال أهنــا امتــازت 
إبحياء الرتاو اهلندي القدغ يف مصـوراما املقتبسـة 
من النقو  اهلنديـة القدميـة علـ  اجلـدران، وكـ لك 
ــــت املواضــــي  الشــــعبية وأقبلــــت علــــ  تصــــوير  تناول
القصــ  واملالحــم اهلنديــة ورســم اآلهلــة والقديســن 

و. و تاز ه جل املدرسة برسـو  1. شنل ملو43ملنوداهل
مناظر البطولة والفروسية، الي ساعدت عل  بقـاء 
احلضـــار  اهلنديـــة حيـــة فضـــال عـــن احيـــاء القصـــ  
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هــم زعمــاء احلركــة الدينيــة،  الســادس عشــرواالســاطري القدميــة عــن طريــ  الشــعراء الــ ين اصــبحوا يف القــرن 
ولعل اهم املدرسة الراجبوتيـة، انـ  بـدال مـن ان توضـح الصـور  الـن ، كمـا هـو احلـا  كـل مـدارس التصـوير 
االسالم ، اصبح الن  اوالشعر يوضح لن  يوضح تفاصيل القص  االسطورية، كما  تاز بقو  رسومها 

ريات الــي وصــلتها عــن طريــ  التجــار  البحريــة مــن واصــالتها الــي تفقــدها رغــم تطورهــا واحتوائهــا كــل التــاث
فارس م ل االلوان الغنية والقوية املنونـة مـن االيبـر واالزرع والـ هي، فضـال عـن ذلـك  تـاز هـ جل املدرسـة 

الطـائر، والظفـائر  برسو  الدم  ويف وضـ  جـاني، وتفاصـيل الوجـ  الـي ترسـم فيهـا العـن علـ  شـنل عـن
الشــفافة.  تــاز مبــاين هــ جل املدرســة الــي تظهــر يف خلفيــة الصــور  ابحتوائهــا علــ  الطويلــة للنســاء واملالبــس 

والنبــااتت وال خــار  الــي تــ دحم  ــا صــور  اللــون االبــيا الناصــ  و تــاز خلفيــة الصــور  خبلوهــا مــن ال هــور
بوتيــة، واضــح علــ  املدرســة الراجبشــنل و وظهــر اتثــري املدرســة املغوليــة 7املدرســة املغوليــة اهلنديــة شــنل مل

حي  اخ ت الرسو  الش صية وحيا  القصور تلع  دورا هاما، ل ا يتضح من دراسة الفن اإلسالم  يف 
اهلند ميل الفنان إىل االحتفـاظ ابلن ـري مـن األسـالي  املعماريـة وال خرفيـة احملليـة، الـي كانـت مسـتمد  مـن 

هندوســــية معروفــــة يف اهلنــــد قبــــل اإلســــال . تقاليــــد فنيــــة 
تقاليــد الفنيــة مــن القــو  ايــ  م يــتمنن وكانــت هــ جل ال

الفــن اإلســالم  الــ ي أنتقــل إىل اهلنــد عــن طريــ  إيــران 
مـــن اذابتهـــا فيـــ  م لمـــا حـــدو يف األجـــ اء األخـــرى مـــن 
ــــــــي وجــــــــدت يف منطقــــــــة الشــــــــرع  العــــــــام اإلســــــــالم  ال

ممــــــــا تقــــــــد  نســــــــتطي  القــــــــو  أن للفــــــــن . و48ملاألوســــــــط
ــــة يتعــــ  ــــ  خصوصــــية مجالي ر اإلســــالم  بشــــ  أنواعــــ  ل

طمســــها ذلــــك ألهنــــا حتمــــل مــــا ينفــــ  مــــن مواصــــفات اإلبــــداع 
اجلمايل وكانت تظهر ن وعاً حقيقياً يف جتاوز الن عة االتباعية الـي كانـت ظـاهر  إابن مرحلـة التبشـري األوىل 

مينــن جتاهلهــا  ي حــا  مــن لتت ــ  مــن العقيــد  اإلســالمية منبعــاً ال ينضــ  يف تنــريس فــن ذو هويــة ال 
وا . وكــان ممــا يهــم الفنــان املســلم أن يت طــ  العــام املرئــ  املوصــو  ابلــ وا  والفنــاء، ليتصــل يف عــام األحــ

أمســ  وخالــد، هلــ ا فــإن الفــن اإلســالم  أظهــر توافقــاً مــ  ن عــة البحــ  يف الوجــود الــ ي هــو وراء الوجــود 
العقلــ  مـن خــال  التعامـل مــ  املـادي. مفضــاًل االتصـا  ابجلــوهري مـن األشــياء  تنمـاً إىل املنطــ  امل ـايل 

الوحدات التصويرية احملرر  من ماديتها، ألن  يستهد  من وراء ذلك فنر  تستمد دميومتها من وجود جمرد 
ومطل  يف آن، وهل ا نرى أن "الفنان املسلم يفر من وج  الطبيعة ك لك نراجل يواجهها فـال يعـّن لـ  هنـا أن 

يلــتقط الفنــان كليهمــا ؤلفــات العلميــة، ويف القــرار واملواجهــة  حيتــ ي وحيــاك  إال إذا عنــف علــ  ت ويــ  امل
 .و49ملالش ء ال ي في  روث"

                                                        
 .152. ص2933نعمت، إمساعيل فنون الشرع األوسط يف العصور اإلسالمية، القاهر ،  عال  -48
 .12، ص2951القاهر ،  ،ال خرفة اإلسالمية، مطبعة املعهد الفرنس  لآل ر الشرقية فارس، بشر -49

 و7شنل مل
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 -:مؤ رات اال ار النظالالالالالالالالالالالالري
 الفردية للن عة هاماً  تعبرياً  اإلنسانية الن عة أصبحت .2
 اإلنسان بدراسة اهتمامهم ابدوا احلضارات تلك رّواد الن، الرتاو إبحياء اإلنسانية احلركة ارتبطت .1
 األر  عل و تمل إراد  جتسيد إىل املدعو امل لوع هو اإلنسان ابن تؤمن اإلنسانية الن عة إن .7
 تعـــ  كانـــت وإمنـــا، ابإلنســـان االهتمـــا  اجـــل مـــنو تمل علـــ  التمـــرد تعـــ  تنـــن م اإلنســـانية الن عـــة .6

 ابلعقل وزودجلو تمل الوقات أعظم ألن  ابإلنسان االهتما 
 الســـطوث مســـاحات اغنـــاء مـــ  مـــرتاكم منظـــور وفـــ  املنمنمـــة اشـــنا  تســـطيح اىل املســـلم الفنـــان جلـــا .5

 الف  املوضوع خالل  من يستلهم ال ي الطري  هو احلدس ابن اميان  عن فضالً ، ال خرفية ابلوحدات
، ال خرفيـة ابلوحـدات السـطوث مسـاحات واغنـاء، مـرتاكم منظـور وفـ  التسـطيح اىل املسـلم الفنان جلا .4

 املطلقة. الروحية الريية خال  من جتسد الي
 فـن امـا  نفسـ  جيـد فهـو، مباشـراً   اسـاً  الفرد  س ومالحم واساطري ماثر من جاء ملا وتوثي  تسجيل .3

 السابقة وحضارت  واجدادجل ودين  بلدجل ميجد
 وودان جبـا  مـن الصـور  يف الطبيعيـة واألجـواء واملالبـس العمـائر يف اهلنـدي األسـلوب برسم امتازت .8

 وطيور ومساء
 علـــ  القدميـــة اهلنديـــة النقـــو  مـــن املقتبســـة مصـــوراما يف القـــدغ اهلنـــدي الـــرتاو إبحيـــاء امتـــازت أهنـــا .9

 اجلدران
 طريـ  عـن وصـلتها الي التاثريات كل واحتوائها تطورها رغم تفقدها الي واصالتها رسومها بقو   تاز .21

 وال هي واالزرع االيبر من املنونة والقوية الغنية االلوان م ل فارس من البحرية التجار 
اتسـمت الــ ات اإلنســانية ابلـ ات املفنــر  والــ ات الناطقـة والــ ات املســؤولة والـ ات الواعيــة والــ ات  .22

 1ابلوحدات ال خرفية  اإلرادية
ابلتفاصـــيل  ال تعـــااســـتطاع جتســـيد اهليئـــة البشـــرية وفـــ  االســـالي  املوروثـــة مـــن الشـــرع القـــدغ والـــي  .21

 بل  يل حنو التحوير والتبسيط واالخت ا  يف رسم هيئات االشنا  ية،املرئ
 .كل  وغري زائل  ما هوينظر الفنان املسلم وف  ريية إميانية عقائدية غري حسية مباشر ، اي  .27
اميان الفنـان املسـلم ان احلـدس هـو الطريـ  الـ ي يسـتلهم مـن خاللـ  املوضـوع الفـ  ومستـ  حتتـل مسـاحة  .26

 وامنانيات التلق  ملنج جل الف .واسعة يف تفنريجل 
ينظــر الفنــان املســلم مبنظــار روحــ  مــن منطلــ  إميانــ   ن األشــياء واملشــاهد تــرى مــن خــال  عــن ت  .25

 املطلقة الي ال حتدها زاوية نظر ضيقة.
الرييــة الروحيــة للفنــان املســلم تنطلــ  مــن منطــ  اميانــ  ابلرييــة الشــمولية املطلقــة ي عــ  وجــل للنــون  .24

 د والوجو 
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  -:الدراسات الساب ة 
من خال  الفرت  ال منية قا  الباح  ابالطالع عل  ما منشور من رسائل واطاريح واوو علمية، فلم 
جيــــد اي اــــ  تتنــــاو  الن عــــة االنســــانية يف املنمنمــــات االســــالمية، واســــ  اطــــالع الباحــــ  تعــــد هــــ جل 

 الدراسة، دراسة بنر م يسب  ان درست من قبل.
 اجراءات البحث : الفصل الثالث:

 :مجتمع البحث  –أ 
والي امنن للباح  احلصو  عليها من املدرسة اهلندية منمنمة   ل  و25ملاشتمل جمتم  البح  عل  

 فضاًل عن مواق  االنرتنت.ملموسوعة التصوير االسالم و املصادر املتوفر  من كتاي 
 :عينة البحث  -ب 

مت اختيارها بصور   واليمناذج  و6ملاقتصر البح  احلايل عل  حتليل مناذج من ه جل املنمنمات والبالغة 
 -:قصدية وف  املربرات التالية 

 التشاب  احلاصل يف الن ري منها. -
 املنمنمات امل تار  عل  قدر كبري من االخراج الف  املتمي . -

 :اسلوب البحث  –ج 
 الوصف  التحليل .اعتمد الباح  اسلوب 

 اداة البحث :  -د 
 اعتمد الباح  مؤشرات االطار النظري يف بناء ادا  ا  

 تحليل العينة : -ه 
 اعتمد الباح  يف حتليل عينت  عل  املؤشرات الي توصل اليها يف االطار النظري 

 :تحليل النماذج

  و2امنو ذج مل
 لقاء كريشنا االبات البقر ليال  اسم املنمنمة 

  اسم الفنان 

 و28ع مل اتريخ تنفي ها 
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جمموعة من  الوصف العا  : يشنل املشهد الف  جمموعة من املناز  وجبا  واشجار متعدد  االشنا ، حتيط
 االش اص يتوسطون املشهد الف  ويرتدون ال ي اهلندي ازار حييط ابجلسد 

 املنمنمــة لقــاء كريشــنا االبــات البقــر لــيال، وقــد بــدأ اهلــال  يف الســماء مــن فوقــ ، ومــنالتحليــل :   ــل 
حول  حالبات البقر، وقد التق   ـن خفيـةً  يف طـر  ا ء مـن القريـة، ونـرى النـاس وهـم يغطـون يف نـومهم 

داخــل  يف بيــومم مــن فــرط اهلــدوء الــ ي يســود القريــة، وقــد غطــوا ابغطيــتهم، وحــو  البيــوت نــرى االبقــار
حضائرها، كما وتشري ملسة الظل االزرع الرمادي يف الصور  اىل ان الليل قد خيم، ويبدوا ماء النهر وكانـ  

كريشنا هو ال ي الختيم عليـ  عتمـة الليـل، لـ ا بـدأ  شبح متال ، كما صفت  رمادية، فضال عن ذلك يبدو
من عام الغي ، وتعد ه جل املنمنمة مـن ب وب  االصفر ال هي متالقاً، وقد خف  وميا اشار  اىل ان يرسل 

اليـــ  الفنـــان اهلنـــدي يف تصـــوير   عـــن احليلـــة ذلـــك مـــا ذهـــ املنمنمـــات الـــي صـــورت الليـــل بنجـــاث،ال غـــا
مشاهد الواق  املعا ، وابلتحديد وجود االنسان مبجموعات متقاربة وقيام  بنشاطات  اليومية،  ي  املشهد 

ناز  الي تشر  عل  ساحل البحر، وبوجود اجلبا  والشجر كج ء من ابلرفاهية العالية لوجود القصور وامل
التصــوير الفــ  الــ ي ســع  اىل نقلــ  الفنــان غــري مبــا  ابي شــ ء ســوى نقــل الواقــ ، وهــ ا ماقــارب نقــل 

 الواقعية يف الفنون االوربية وه  ت خر ب خر  احليا  و  لها  حسن وج .
 

 

 
 الوصف العا  : 

 نيويورك  –املنتبة العامة  العائدية 

  و1امنو ذج مل
 كريشنا يرف  حبل بطر  خنصرجل  اسم املنمنمة 

  اسم الفنان 

 2371 اتريخ تنفي ها 

 نيويورك  –املنتبة العامة  العائدية 



 
 

361 

 13 :العدد

 

املشــهد الفــ  يصــور عــدد مــن االشــ اص حتــيط بنريشــنا ويــؤدي اجلميــ  رقصــة مشــرتكة ذات اصــو  
هنديــة، ويظهــر كريشــنا وســط املشــهد وحيــاط  شــ اص مــن كــل اجلوانــ ، وظهــر يف اســفل يســار املشــهد 

 اربعة من االبقار ذات الوان اتلفة. 
 التحليل :

االشـ اص، اذ ان ذلـك   لـ  لفنـون الـرق  مـا بـنابدى الفنـان اهلنـدي ن عتـ  االنسـانية عـرب وصـف  و 
 يعد من اسالي  احليا  العامة واخلاصة، وفقا لوجود معتقدامم يف ان السعاد  ه  اساس احليا . 

 نــن الفنــان اهلنــدي اشــعا  املشــد بن افــة اج ائــ ، اذ ان االجــ اء   ــل كليــة العمــل جمتمعة،فنجــدجل قــد 
  الطفل واىل جن  كريشـنا، كـل هـ جل االجـ اء هـ  صـور  واضـحة وظف الرجل اىل جن  البقر  واىل جن

 تبن عل  ان احليا  اليومية حيا  سعيد  بوجود االرابب.
اقـــرتب املشـــهد مـــن تصـــور الفنـــان املصـــري القـــدغ للحيـــا  يف تنـــرارجل لنقـــل هـــ ا املشـــهد ومقارابتـــ  اىل 

ـــ ابئح واالشـــ اص اىل  جـــدران املعابـــد املصـــرية القدميـــة، حينمـــا عمـــدت االشـــ اص والبشـــر اىل تقـــدغ ال
الفرعــون،اذ ســاقوا البقــر والغــالت ال راعيــة وتقــدميها اىل اآلهلــة، يف عنــوان واضــح عــن التقــارب الــ ي يبغيــ  
االنســان مــن الــرب، وهــ  ن عــة انســانية   لــت اضــور اخلــو  والقلــ  يف التوســل اىل الــرب جلعــل احليـــا  

 املعتقد والفنر السائد آن اك.سعيد  ساعن ب لك اىل الرضا، بوصف  ج ء من 
الراه   الوصف العا  : مشهد دي  مي ل راه  يتضرع اىل كريشنا، ويتوسل الي  طالبا حاجة، يرتدي 

ازار نصــــــف  اصــــــفر اللــــــون 
ويســـرت ج ئــــ  الســـفل  مــــن 
اجلســم بينمــا اجلــ ء العلــوي 
عـــــــاٍر، حاســـــــ  الـــــــراس.يف 
حـــن ظهـــر كريشـــنا بصــــفة 
رجـــــــــل علـــــــــ  رأســـــــــ  اتج، 
حيمـــــــــــــل كاســـــــــــــا يف يـــــــــــــدجل 
واالخرى حتمال طوقا، لون 
بلــون ازرع فــاتح، يف حــن 
اخللفيـــــة ظهـــــر االزار بلـــــون 
برتقــــــــــــايل  ــــــــــــاط ابللــــــــــــون 

 االبيا.
ل : ان االعتقـاد التحلي

اخــرى امســ  منــ ، تلهمــ   الســائد يف اهلنــد كــان يعــ  ان قــدر  الفنــان  ــدود ، وان يســتوح  مــن قــو 
 اما،كما كان عند شعوب العرب حن كانوا يعتقدون ان مثة شيطا  ميل  عليهم الشـعر، وقـد جـرت 

اجالالً اما  كرشنا قبل ان يشرع  العاد  ان يبح وا بن يدي كرشنا م لما نرى يف ه جل املنمنمة كيف ينح 

  و7امنو ذج مل

 الشاعر جااديفا ينح  اجالاًل اما  كريشنا  اسم املنمنمة 

  اسم الفنان 

 2371 اتريخ تنفي ها 

 زيورخ  -متحف دينتريج  العائدية 
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يف التصــوير، مبعــا ان الفنــان اهلنــدي جيــ  عليــ  اعــداد او ميئــة نفســ  ذهنيــا وان رلــو اىل نفســ  ويقطــ  
صــلت  مبــا حولــ  حــ  رلــ  ذهنــ  ومــا يشــعر بــ  مــن دنــس الوجــود. فالن عــة االنســانية تنمــن يف  تــوى 

 مــا وظفــ  الفنــان املســلم يف وقــو  االشــ اص متوســاًل اىل املشــهد الفــ  املم ــل يف الــدا ت اهلنديــة، عــرب
من ذلك، اذ ابدى االنسان الفنان تشنيلت  الفنية يف حضور املعتقدات الدينية  صالشيطان، حي  ال منا

الفنــر،   واالنســانية واحلضــارية الســائد ، وهــ ا مؤشــر واضــح يف تــرويا الــ ات االنســانية حــو  مــا ميتلنــ
   للحيا  الظاهرية والباطنية، فجاءت رسومات  عرب ما احلت  علي  احليا  العامة. والفنر املغ ي االساس

 الوصـــف العـــا  : العمـــل برمتـــ  مي ـــل
ــــي  جممــــوعتن مــــن البشــــر، فاجملموعــــة ال
تق  علـ  ميـن املشـهد تتنـون مـن سـب  
نســــاء يتوســــطها راهــــ ، ويف اجلانــــ  االيســــر هنالــــك نســــاء اثنــــان فقــــط وكاهنمــــا االــــة حــــدي  بينهمــــا، 

 اجملموعتان يف رحاب الطبيعة، يسبحون يف الطبيعة امللونة ذات املياجل والسماء واخلضر  واالزهار.
 ل امنــوذج العينــة احليــا  يف الطبيعــة، اذ وجــد االنســان ضــالت  مــن خــال  وجــود املنــو تالتحليــل : م ــ

االساسية من السماء واملاء واهلواء، حي  جند الفنـان املسـلم قـد وظـف اشـنال  يف اهلـواء الطلـ ، وهـ ا مـا 
 يف الفن االوري. دجتس

ان جتـد هلـا متنفسـا يف معايشـة البيئـة  التشنيل برمت  يوح  اىل وجود احليا  االجتماعية الي البد منها
 والطبيعة، من خال  احلدي  والتجوا  يف املساحات اخلضراء.

عليـــ  ان الن عـــة االنســـانية ظهـــرت جبـــالء مـــن خـــال  ماطرحـــ  الفنـــان املســـلم علـــ  ش وصـــ ، وذلـــك 
ات   قـال ابلتاكيد عل  الوان املالبـس ذات االصـل اهلنـدي الراجبـويت ملالسـاريو وهـ ا مـا انعنـس يف رسـوم

 ب لك احليا  الواقعية اىل حيا  التصوير من اجل ادامة احلياتن الدينية والدينيوية. 
 عرض النتائج  

طيــات جســد الفنــان اهلنــدي الراجبــويت ن عتــ  االنســانية مــن خــال  اظهــار الــ ي اهلنــدي والتعبــري عــن  .2
 املالبس وكسراما.

 خــال  مــن الداكنــة األلــوان اهلادئــة واســت دا  تهــاومجالي األلــوان اهــتم املصــور اهلنــدي بقــانون انســجا  .1
 .م جها

 مـن مسـتمد  كانـت الـي احملليـة، وال خرفيـة املعماريـة األسـالي  مـن ابلن ري االحتفاظ إىل الفنان ميل .7
 .اإلسال  قبل اهلند يف معروفة هندوسية فنية تقاليد

  و6امنو ذج مل
 لقاء كريشنة االبات البقر ليال  اسم املنمنمة 

  اسم الفنان 

 و28ع مل اتريخ تنفي ها 

 نيويورك  –املنتبة العامة  العائدية 
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 .فيها التطور جان  ومراعا  العمائر رسم خال  من للصور  العا  ابلتنوين االهتما  .6
 و.والطيور والودان واجلبا  وال هور واحليوا ت ملالنبااتت عناصر الطبيعة برسم االهتما  .5
 .اللوحة رسم يف فنان من أك ر اشرتاك يع  مما الواحد  اللوحة رسم يف األسالي  تعدد .4
 .بدقة والنبات واحليوان والطيور األش اص رسم .3
 فضـال عـن االهتمـا  .جامـداً  البشـري اجلسـم سـائر وتـرك الوجـ  رسـم يف حاو  املصور اهلندي التوفي  .8

  النساء ورسم اجملوهرات برسم
  واحللم اخليا  عن للتعبري الطبيعة يف املوجود  غري االلوان وادخا  املمي   الرباقة االلوان استعما  .9

 من  قسم حج  دون كامال احلدو ملشاهد  يسمح اي  عمل  جتسيد الفنان حاو  .21
بشـنل خـاص، اذ كانـت تعـد اهلنـدي  بنية الفن بشنل عا  عل  بنية التصـويراثرت الن عة االنسانية  .22

مؤشراً حقيقياً ينشف َمواطن الصلة بن ما هو مادي مرئ  وبن ما هو روح ، ل  ا مينن القو  إن 
 رد.التصوير اإلسالم  يف تركيبات  الصورية جاء متداخاًل بن ما هو تش يص  وبن ما هو جم

 اهلنـدي الـ ي علـ  اظهـار خـال  من الراجبويت – اهلندي الفنان عل  مهم   دور   االنسانية للن عة كان .21
  النساء جموهرات ورسم املالبس طيات عل  والرتكي و الساريمل
 مـا لنـل االختـ ا  علـ  ابالسـتناد املنظـور وإغفا  التسطيح عل  اعتمد اإلسالمية الفنية الصور  بناء .27

 تؤكــد جديــد  تعبرييــة قــيم إجيــاد بغيــة مســطحة تصــويرية مســاحات ظهــور ذلــك يفســر ممــا، مرئــ  هــو
 .واحد آن يف ومباشرت  املوضوع صراحة

 االستنتاجات

 األشـنا  احالـة خـال  مـن اإلسـالم  التصـوير يف الشـنل بنيـة علـ  مهـم دور االنسانية للن عة كان .2
 مركــ  حيــاور كليــاً  خطـاابً  النهايــة يف يشــنل معـا لتــؤدي بينهــا، فيمــا تتفاعـل رم يــة صــورية بنيـات إىل

 .فلسفية فنرية مفاهيم عل  بدورها ترتن  الي العقائدية املعطيات م  ويتواف ، الوجود
كان للون دور جل  وواضح جتسـد يف املنمنمـات االسـالمية بشـنل عـا  مـن خـال  ن عتـ  االنسـانية  .1

 وميول  لأللوان الداكنة ليعطيها مجالية تعرب عما ينبت  من احساس 
 واجلبــا  وال هــور وحيــوا ت نبــااتت مــن الطبيعــة يف مــاموجود كــل يعنــس ان املســلم الفنــان اســتطاع .7

 بدقة.  متناهية بدقة ورمسها والطيور والودان
 فيها.واشراك اك ر من فنان برسم اللوحة  التطور جان  ومراعا  العمائر رسم الفنان املسلم .6
التســطيح وإغفــا  املنظــور ابالســتناد جســد الفنــان املســلم ن عتــ  االنســانية مــن خــال  االعتمــاد علــ   .5

عل  االخت ا  لنل ما هو مرئ ، مما يفسـر ذلـك ظهـور مسـاحات تصـويرية مسـطحة بغيـة إجيـاد قـيم 
 تعبريية جديد  
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المالية في كتاب تحفة األمراء في تاريخ الوزراء للهمل بن المعاممت 

 م(0099هر/221المحسن الصابئ )ت

Financial Transaction in (Touhfat-Al-Umarah Fi 

Tareekh Al-Wizraa) by AL-Hilal ben AL-Muhsen AL-

Sabie (d. 448 H.)  
) م.م. محمد عبد الهادي حسن

1)Asst. L. Mohammad A. Hasan          

 الملخص 

 و 2154هـــ/668يعــد كتــاب حتفــة األمــراء يف اتريــخ الــوزراء للهــال  بــن احملســن الصــابئ املتــوىف عــا  مل
والــ ي عــا  يف بغــداد أا  البــويهين، مــن النتــ  الــي تصــدت للقضــاا املاليــة واالقتصــادية الســائد  يف 

واالقتصــادية مــن خــال  التفصــيالت الــوارد  عـــن أامــ ، كمــا تنــاو  سياســات الدولــة وتنظيمامــا اإلداريـــة 
وزارات عل  بـن  مـد بـن الفـرات ومـن جـاء بعـدجل مـن الـوزراء، إذ ذكـر فيـ  بعضـا مـن األنشـطة املاليـة مـن 
معامالت االئتمـان واإليـداع، واألسـباب الـي تـدف  النـاس إليـداع أمـواهلم، واإلقـرا  وأنواعـ ، والضـما ت 

لالطمئنـان علـ  سـالمة األمـوا  حـن اسـرتجاعها، ووسـائل اسـتيفائها، لـ ا الي يقدمها املقرت  للمقـر  
جــاء هــ ا البحــ  ليســلط الضــوء علــ  التعــامالت املاليــة بــن الدولــة مب تلــف مؤسســاما أو الش صــيات 

 .املتنف   فيها آن اك وبن اآلخرين أو بن الناس أنفسهم
Abstract 
The book masterpiece princes in the history of Minister of Hilal bin 

Mohsen Alsabi died in (448 AH / 1056 AD) who lived in Baghdad days 

                                                        
 .رتبية اببلالعامة ل املديرية -2
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Buyids, books that addressed the financial and economic issues prevalent 

in his day, also addressed the state's policies and administrative, 

economic, and their organizations through the details received from the 

Ministries of Ali bin Mohammed bin Euphrates and his successors of 

ministers  

As he stated some of the financial activities of credit and deposit 

transactions, and the reasons that drive people to deposit their money, and 

lending, types, and guarantees provided by the borrower to the lender to 

check on the safety of the funds while the retrieval of, and means 

completeness, so came this research to shed light on the financial dealings 

between the state and the various institutions or powerful personalities in 

the then and the others, or among the people themselves.  

 المقدمة

حفلــت العديــد مــن النتــ  يف التــاريخ اإلســالم  ســواء كانــت أدبيــة أو اترريــة، علــ  نصــوص بينــت 
عامالت املالية واملصرفية يف األسواع أو بن األفراد األحوا  االقتصادية للدولة العربية اإلسالمية، وطرع الت

أو بـــن الدولــــة مم لــــة ابخلليفــــة أو كبــــار موظفيهــــا وبــــن عامـــة النــــاس، وهــــ جل املعــــامالت املاليــــة قامــــت  ــــا 
مؤسســات يــديرها مصــرفيون أو جهابــ   أو جتــار. ويعــد كتــاب حتفــة األمــراء يف اتريــخ الــوزراء للهــال  بــن 

ت  القيمة الي حوت العديد من النصوص الي أرخت هل جل التعامالت املالية. لـ ا احملسن الصابئ من الن
 جاء ه ا البح  ليسلط الضوء عل  التعامالت املالية اجلارية آن اك يف كتاب الصابئ.

وقـــد قـــا  الباحـــ  بتقســـيم البحـــ  إىل مبح ـــن رئيســـين: تضـــمن األو  مـــوج  عـــن حيـــا  اهلـــال  بـــن 
تـاب موضـ  البح ،أمـا املبحـ  ال ـاين فقـد تضـمن املعـامالت املاليـة مـن إيـداع احملسن الصابئ مؤلف الن

واألســـــباب الـــــي تـــــدف  النـــــاس إىل إيـــــداع أمـــــواهلم واالســـــتال  وأنواعـــــ  وطـــــرع اســـــتيفاء النـــــاس ألمـــــواهلم. 
والضــما ت الــي يقــدمها املقــرت  للمقــر  لالطمئنــان علــ  ســالمة األمــوا  حــن اســرتجاعها، واملنهجيــة 

 يف ه ا البح  اعتمدت التحليل واالستنتاج، ملا هل ا التحليل من أتية يف إبراز احلقائ . املتبعة
وقد أفد  من دراستنا ه جل عل  جمموعة من املصادر واملراج ، ومن مجلـة املصـادر كتـ  التـاريخ العـا  

كتـاب اتريـخ بغـداد م ل كتاب اتريخ املوصل لألزدي وكتاب املنتظم يف اتريخ امللوك واألمـم البـن اجلـوزي و 
لل طيــ  البغــدادي. وكــ لك ابلنســبة لنتــ  األدب ومنهــا كتــاب األغــاين البــن فــرج األصــفهاين وكتــاب 
نشوار احملاضر  وأخبار امل اكر  للتنوخ  وكتاب معجـم األدابء ليـاقوت احلمـوي، كمـا اسـتفاد الباحـ  مـن  

فيـات للصــفدي، وم رـل البحـ  مــن كتـ  الـرتاجم منهـا وفيــات األعيـان البـن خلنــان وكتـاب الـوايف ابلو 
املراج  فنان كتـاب اتريـخ العـراع االقتصـادي يف القـرن الرابـ  اهلجـري لعبـد الع يـ  الـدوري وكتـاب أسـواع 
بغداد ح  بداية العصر البويه  حلمدان النبيس  وغريها من النت  الـي وافتنـا مبعلومـات قيمـة عـن هـ ا 

 املراج  الي سن كرها ابلتفصيل يف هناية البح .املوضوع، فضاًل عن العديد من املصادر و 
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 المبحث األول: موجز عن الهمل بن المحسن الصابئ

 اسمه نسبه ألقابه:
هفَو أبو احلسن 
وقيل أبو احلسن اهلال  بن احملسن بن أي اسحاع ابراهيم بن هال  بن إبراهيم بن  و1مل

الصابئة ال ين قدموا بغـداد صـدر الدولـة العباسـية؛ . وهو من و7ملزهرون بن َحّيون الصابئ احلراين النات  
املشــتهرتن قــدمياً مبنــاز  الصــابئة، وكانــت مدينــة بغــداد  و5ملومدينــة الرقــة و6ملإذ ن حــوا إليهــا مــن مدينــة حــران

آنــ اك قبلــة األدابء والشــعراء واملنجمــن واألطبــاء وغــريهم، ممــن يرجــون بقــدومهم مدينــة بغــداد الوصــو  إىل 
  بتقــر م إىل اخللفــاء أو الــوزراء والقــاد  العســنرين يف عاصــمة اخلالفــة العباســية، وكــان ممــن الشــهر  وال ــرو 

 وه  من األسر الصابئية الشهري . و4ملقدمها كما قيل: "آ  زهرون وآ  قر " 
 والدته وإسالمه:

لـ  ، وقـد طو3مل و ونشـا  ـا  949هــ /  759ولد اهلال  بن احملسن الصابئ، ببغـداد يف شـوا  عـا  مل
النحـــوي وعلـــ  بـــن إدريـــس  و8ملالعلـــم واألدب علـــ  يـــد ثلـــة مـــن الشـــيوخ األجـــالء مـــنهم أاب علـــ  الفارســـ 

، ويبــدو أن شـيوخ اهلـال  بـن احملســن و22ملوغـريهم  و21ملوأاب بنـر أيبـد بـن  مــد بـن اجلـراث اخلـراز و9ملالرمـاين
علــ  أن اهلــال  بــن احملســن  أثــروا فيــ  ك ــرياً، حــ  أنــ  غــري دينــ  ومعتقــدجل فيمــا بعــد، فقــد أمجعــت املصــادر
، وقصــة إســالم  طويلــة و21ملالصــابئ دخــل اإلســال  وحســن إســالم ، وهــو أو  مــن أســلم مــن بــ  زهــرون
يف النــو  عــا  تســ   --تناقلتهــا املصــادر املعاصــر  لــ  وخالصــتها كمــا قيــل يف ذلــك: " أنــ  رأى النــي 

                                                        
 26تو، ج .اتريخ بغداد، ملدار النتاب العري، بريوت، ال و: 2131هـ / 647ت، مل، أيبد بن عل ، :البغدادي اخلطي  -1
 اللق و.ملوقد انفرد البغدادي   ا  34/ ص

إحســان  :وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء ال مــان، حتقيــ  و: 2181هـــ / 482ت، ملأيبــد بــن  مــد بــن إبــراهيم،  :ابــن خلنــان -7
 .212/ ص 4تو، م  .دار صادر، بريوت، الملعباس،
هــ /  414 ت،ملمشهور  من ج ير  أقور، وه  قصبة دار مضر. اقـوت احلمـوي، اقـوت بـن عبـد ت الرومـ   مدينة عظيمة -6
 .175/ص1 و، ث2995دار صادر، بريوت،ملمعجم البلدن، الطبعة ال انية، و:  2119
الـرو  املعطـار يف خـرب األقطـار،حتقي : احسـان عباس،الطبعـة : و2696هــ/911ابو عبد ت بن عبد املنعم ملت،  احلمريي، -5
 .131ص  و،2981مؤسسة  صر لل قافة، بريوت،ملال انية،
إبـراهيم رمضــان،  :الفهرســت، حتقيـ  و:  2163هــ /  678ت، ملبـو الفــرج  مـد بـن اسـحاع بــن  مـد الـوراع ، أابـن النـدغ -4

  .746، صو 2993دار املعرفة، بريوت، ملالطبعة ال انية 
عمــرو بــن غرامــة  :اتريـخ دمشــ ، حتقيــ  و:  2234هـــ /  532ت، مل، أبــو القاســم علــ  بـن احلســن بــن هبــة ت ابـن عســاكر -3

 .733/ ص 22، جو  2995دار الفنر للطباعة، د.  ، ملالعمروي، 
احلسن بن ايبد بن عبد الغفار النحوي، ولد بفسـا وقـد  بغـداد فاسـتوطنها،علت من لتـ  يف النحـو، وأشـتهر ذكـرجل  هو أبوعل  -8

 .185/ص3اتريخ بغداد،ج :اخلطي  البغدادي. و983هـ/733ابألفاع ملت،
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 .649/ ص26اتريخ بغداد، ج :اخلطي  البغدادي . و996هـ/786ملت،.والنحو

 و. اقــوت احلمــوي: 992هـــ/782بــن  مــد بــن الفضــل بــن اجلــراث اخلــراز، كــان فاضــال أديبــا ك ــري النتــ ،ملت، هــو أيبــد -21
 .687/ص1معجم األدابء، ج
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 .1387/ ص 4، جو  2997دار الفنر اإلسالم ، بريوت، ملإحسان عباس، الطبعة األوىل،  :األدي ، حتقي 
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وتسعن وثالمثائة فاقام  وقا  ل  ال تفرع ويبل  إىل ابلوعة يف الدار قا  توضـا وضـوء الصـال  وصـلّ، وج بـ  
 .و27ملإىل جانب  وقرأ ابحلمد وسور  النصر ودعاجل إىل اإلسال  وأسلم عل  يدجل" 

 مؤلفاته وتصانيفه:
إلينا اك رهـا ومنهـا مـن وللهال  بن احملسن الصابئ تصانيف ومؤلفات ذكرها املؤرخون منها من وصل 

وصـــل بعضـــ  ومنهـــا مـــن م َيصـــل وضـــاعت ألســـباب كمـــا ضـــاع الن ـــري مـــن تصـــانيف األقـــدمن. وأشـــهر 
و ابابً يتضـمن فصـواًل يف النتابـة وأسـاليبها، وكتـاب 12مؤلفات : غرر البالغة يف الرسائل: وهو كتاب يف مل

اب مـآثر أهلـ : وهـو اتريـخ ألهـل بيتـ ، وكتـاب الرسالة عن امللوك والوزراء: وهو جمموع رسائل  الرمسية، وكت
النتّـــاب: وهـــو علـــ  مـــا يبـــدو مـــن عنوانـــ  علـــ  غـــرار كتـــاب ملأدب النتـــابو للصـــويل، وكتـــاب السياســـة، 
وكتــــاب أخبــــار بغــــداد: تنــــاو  فيــــ  أخبــــار بغــــداد وخططهــــا، وكتــــاب رســــو  دار اخلالفــــة: وهــــو كتــــاب ذو 

دار اخلالفـة، وكتـاب التـاريخ: أشـتمل علـ  حـوادو موضوعات طريفـة، صـنف  وهـو يتـوىل ديـوان اإلنشـاء بـ
للمـيالدو، وكتـاب األماثـل  2155-931للهجـر  / 663هـ ح  عا   741السنن الي وقعت من عا  مل

واألعيـــان ومنتـــدى العواطـــف واإلحســـان: وهـــو مـــن عيـــون آتليـــف هـــال  وأجلهـــا قـــدراً، مجـــ  فيـــ  أخبـــار 
 . و26ملوحناات طريفة 

ن احملسـن وأتهـا كتـاب حتفـة األمـراء يف اتريـخ الـوزراء: الـ ي افتتحـ  هـال  ولعل أشـهر كتـ  اهلـال  بـ
، وقد تناو  يف كتاب  ه ا تراجم أولئك الـوزراء الـ ين وزروا و25ملبرتمجة أي احلسن عل  بن  مد بن الفرات

ال ي  و24ملخللفاء ب  العباس، وابتدأهم اببن الفرات وختمهم ابلوزير عميد الدولة  مد بن  مد بن جهري
 و وهــ جل فــرت  مــن الــ من  تــد حنــو قــرن 2136-2171هـــ / 643–611وزر للقــائم  مــر ت العباســ  مل

، ذكر في  أخبارهم و28ملوالري و23ملونصف، تناو  فيها وزراء ب  العباس وب  بوي  وكتا م يف العراع وفارس
كــان يطلــ  عليهــا أثنــاء القيــا    وســريهم وتفصــيل أحــواهلم، وتصــرفهم يف تــدبري الــبالد وسياســة األمــور، الــي

 .و29ملبعمل  وإنشاء رسائل  

                                                        
دار ملأيبـــد األرنـــؤوط وتركـــ  مصـــطف ، :الـــوايف ابلوفيـــات، حتقيـــ  و: 2747هــــ / 346ت، ملخليـــل بـــن أيبـــك،  :الصـــفدي -27

   .128، ص13 و، ج1111إحياء الرتاو، بريوت، 
 .1387/ ص 4معجم األدابء، ج :اقوت احلموي -26
ن اا  املنتفــ ، فلمــا أفضــت بــن  مــد بــن موســ  مــن أهــل تينيــا قريــة بــن بغــداد وواســط،كان يتــوىل امــر الــدواوي هــو علــ  -25

سـن، اخلالفة إىل أخي  املقتدر ووزيرجل العباس بق  ابن الفرات عل  واليت ،فلما وقعت فتنة عبد ت بن املعت ، وقتـل الـوزير العبـاس بـن احل
 .44/ص29ج،اتريخ بغداد : و.اخلطي  البغدادي916هـ/721ت،(استدع  املقتدر  ي احلسن بن الفرات وقلدجل الوزار ،

 مــد بــن جهــري ال علــي، كــان  ظــر ديــوان حلــ ، ح وزر لصــاح  ميافــارقن،ح وزر لل ليفــة القــائم  مــر ت  هــو  مــد بــن -24
 ، و:ســــري أعــــال  النــــبالء،ملدار احلــــدي 2763هـــــ/368ال هي، مــــد بــــن أيبــــد بــــن ع مــــان ملت،. و2189هـــــ/681العباســــ . ملت،

 .97/ص26 و، ج1114،القاهر 
عة وأقليم فسيح،أو  حدودها من جهـة العـراع ارجـان ومـن جهـة كرمـان السـريجان ومـن جهـة سـاحل اهلنـد :والية واسفارس -23

 .114/ص6اقوت احلموي: معجم البلدان،ج  .سريا  ومن جهة السند منران
 ط احلــــــاج وقصــــــبة بــــــالد اجلبا .املصــــــدر ،وهــــــ  مدينــــــة مشــــــهور  مــــــن أمهــــــات الــــــبالد ك ــــــري  الفواكــــــ  واخلــــــريات :الــــــري -28

 .224/ص7ج،نفس 
الناشر لنتاب أقسا  ضـائعة مـن كتـاب حتفـة األمـراء يف اتريـخ الـوزراء ألي احلسـن هـال  بـن احملسـن الصـابئ، حتقيـ    هيد -29

 .19 – 12، صو  2968مطبعة املعار ، بغداد، ملوتعلي  ونشر: مي ائيل عواد، 
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وقــد مشــل هـــ ا النتــاب األحــوا  االقتصـــادية الســائد  آنــ اك يف عاصـــمة اخلالفــة العباســية والـــوالات 
والنواح  املرتبطة  ـا، وذكـر فيـ  املعـامالت املاليـة اجلاريـة مـن قـرو  ورهـن وإيـداع لألمـوا  يف املؤسسـات 

 .و11ملاألفراد املصرفية أو عند 
 وفاته:

 و بعــد حيــا   2154هـــ /  668رمضــان عــا   23تـويف اهلــال  بــن احملســن الصــابئ ليلــة اخلمــيس يف مل
حافلة يف العاصمة بغداد ويف دار اخلالفة العباسـية، حيـ  عـا  مقـرابً مـن اخللفـاء والـوزراء، مهتمـا ابلعلـم 

 .و12ملللتاريخ واألدب  واألدب والتاريخ، منباً عل  التاليف والتصنيف، ح  صارت مؤلفات  مصدراً مهماً 
 المبحث الثاني: المعاممت المالية 

 أواًل: اإليداع:
: صفنت ف يف ميدع، وامليدعف: ينون ما جيعل وقاية لغريجل، وأودعت  مااًل: دفعت  إلي   لغًة: من ودع، ووّدْعتف

 .و17مل، يقا : استودعت  وديعًة إذا استحفظت  إّاها و11ملوديعَة 
املعـــامالت اخلاصـــة افـــظ األمـــوا  وصـــيانتها، وكانـــت هـــ جل األمـــوا  حتفـــظ عنـــد اصــطالحاً: نـــوع مـــن 

، واملؤسســـات املاليـــة األخـــرى الـــي عرفـــت بتقـــدغ م ـــل هـــ جل و16ملال قـــات مـــن النـــاس، والصـــيارفة واجلهابـــ  
 اخلدمات.

اني  يف إن تفري  األموا  يف الودائ  كان شائعاً ومعروفاً عند العرب، والعري مشهور افظ الوديعة وتف
لــدليل علــ   و14ملاملودعــة لــدى هــاين بــن مســعود و15ملســبيل احملافظــة عليهــا، ولعــل أمــوا  النعمــان بــن املنــ ر

قــد عــر  ابألمانــة يف منــة املنرمــة، حــ  لقــ  ابألمــن، قبــل نــ و   --ذلــك، ح أن الرســو  النــرغ 

                                                        
عبـد السـتار أيبـد  :ة األمراء يف اتريخ الوزراء، حتقي الوزراء أو حتف و:  2154هـ /  668ت، ملاهلال  بن احملسن الصابئ،  -11
 .226، صو  2958دار إحياء النت  العربية، القاهر ، ملفراج، 

 .215-212/ص4وفيات األعيان، م  :ابن خلنان -12
ـــاد ملت  -11   و، احملـــيط يف اللغـــة: حتقيـــ  الشـــيخ  مـــد حســـن آ  اســـن، الطبعـــة األوىل، 995هــــ /  785الصـــاح  بـــن عب

 .219 – 218/ ص 1ج و  2996ت، ملبريو 
  و، لســان العــرب، تصــحيح أمــن  مــد عبــد الــودود و مــد صــادع 2722هـــ /  322ابــن منظــور:  مــد بــن منــر  ملت،  -17

 .156، ص25دار إحياء الرتاو، بريوت، بال تو، جملالعبيدي،الطبعة ال ال ة،
ـــارع العـــار   -16 ـــ ، النقـــاد اخلبـــري بغـــواما األمور،الب ـــد الـــرزاعاجلهابـــ  : جهب  بطـــرع النقـــد. ال بيدي، مـــد بـــن  مـــد بـــن عب

 .791/ ص9داراهلداية، بالتوجمل ، و:اتج العروس من جواهر القاموس،حتقي : جمموعة  ققن2391هـ/2115ملت،
ــــــو قابوس.املقدســــــ ، املطهــــــر بــــــن طــــــاهر ملت، -15   و: البــــــدء944هـــــــ/755هوالنعمــــــان بــــــن املنــــــ ر بــــــن أمــــــريء القــــــيس أب

 .116/ص7قافة الدينية، بور سعيد،بالتوجمنتبة ال 1والتاريخ،ظ
 هوهـــــاينء بـــــن مســـــعود الشيباين،انتصـــــر علـــــ  الفـــــرس يف موقعـــــة ذي قـــــار.ابن خلدون،عبـــــد الـــــريبن بـــــن  مـــــد بـــــن  مـــــد -14

 .519/ص8 و،ج2988بريوت، ،دار الفنرملالطبعة ال انية،حتقي : خليل شحاد ،اتريخ ابن خلدون : و2614هـ/818ملت،
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، وكلـف اإلمـا  و13ملعنـدجل"الوح ، ح  قيل يف ذلك: "ليس مبنة أحدف عندجل ش ء رش  عليـ  إالّ وضـع  
 .و18ملإبعاد  الودائ  إىل أهلها ليلة اهلجر  املباركة --عل  بن أي طال 

 أما األسباب الي جتعل الناس يقدمون عل  إيداع أمواهلم عند األش اص أو املؤسسات فه :
 ةوف  غضب السلطان علي م  مصادر  أمواهلم  -أ 

مــواهلم عنــد معــارفهم أو عنــد التجــار أو عنــد الصــيارفة إذ يلجــا كبــار مــوظف  الدولــة آنــ اك إىل إيــداع أ
واجلهاب   خوفاً عما ينجم من غض  السلطان عليهم، وما قد يلح   م من جراء ذلك من املصادرات، 

، إذ أودع عنـــدجل مبلـــ  ثالثـــون ألـــف و19ملفنـــان اهلـــال  بـــن احملســـن الصـــابئ موضـــ  ثقـــة الـــوزير ف ـــر امللـــك
عــن الــوزير  و72مللــة هلــ جل األنــواع مــن الودائــ ، منهــا مــا ذكــرجل األصــفهاين ، كمــا تــروي املصــادر أم و71ملدينــار

، الــ ي وزر للرشـيد ومــن بعــدجل البنــ  األمــن، أنـ  وختوفــاً مــن الننبــة واملصــادر ، أودع و71ملالفضـل بــن الربيــ 
ثروت  لدى جمموعة من معارف ، بغا النظر عما كان يتصفون ب  مـن ال قـة أو عـدمها، جمـرد إخفائهـا عـن 

 113وزيـر اخلليفـة الواثـ  ابي العباسـ مل و77مللطات. وما ذكرجل ك لك عن  مـد بـن عبـد امللـك الـ اتالس
 و أن  حينمـا شـعر بتـاز  موقف ،بعـد أن أحـس بتغـري معاملـة اخلليفـة لـ ،قا   864 – 862هـ /  171 –

تجــــار " بتوزيـــ  أموالـــ  علـــ  شـــنل ودائـــ  علـــ  مـــا قيـــل:" لـــدى ثقاتـــ  مـــن أهـــل النـــرخ ومعامليـــ  مـــن ال
 .و75مل،وكانت ثرو  ابن ال ات تقدر مبالين الد نري فضاًل عن اجملوهرات ال مينة و76مل

والوزير ابن الفرات كان معروفاً لدى اخلاصة بن ر  أموال  املؤمنة لدى معارف  من القضا  والتجار وممن 
ي ــ   ــم مــن أصــحاب ، حــ  قيــل يف ذلــك: " وم يبــ  ببغــداد قــا  وال عــد  وال اتجــر مســتور إال والبــن 

. و73مل   ا ابن الفـرات وذكر أهنا بلغت أك ر من مليون دينار حس  ما اعرت  و74ملالفرات عندجل وديعة " 

                                                        
  و: ســري  النــي، راجــ  أصــوهلا وضــبطها:  مــد  ــ  الــدين عبــد احلميــد، 818هـــ /  127ملت،  ابــن هشــا ، عبــد امللــك -13

 .98ملمطبعة حجازي، القاهر ، د. تو، ص
 : مناق  آ  أي طال  و2293هـ/ 588ملت،أي عبد ت  مد بن عل   ،ابن شهرآشوب -18

 .261/ص2و،ج  2954،األشر املطبعة احليدرية، النجف مل،جلنة من أسات   النجف األشر  :حتقي 
 هو ابوغال   مد بن عل  بن خلف،وزر لبهاء الدولة ح لسلطان الدولـة،وكان مـن أعظـم وزراء آ  بويـ .ابن خلنان،ايبـد -19

إحســــــــــان عبــــــــــاس،ملدار : و: وفيــــــــــات األعيــــــــــان وأنبــــــــــاء أبنــــــــــاء ال مــــــــــان، حتقيــــــــــ 2181هـــــــــــ/428بــــــــــن  مــــــــــد بــــــــــن ابــــــــــراهيم ملت، 
 .216/ص5صادر،بريوت،بالتو،ج

 .131/ ص 25املنتظم،ج :ابن اجلوزي -71
 دار ال قافـــة، بـــريوت،مل و: األغـــاين، حتقيـــ : عبـــد الســـتار أيبـــد فـــراج، 944هــــ / 754أبـــو الفـــرج علـــ  بـــن احلســـن ملت،  -72
 .719 – 718، ص11و، ج 2937
 و.ابـــن 882هــــ/148هوالفضـــل بـــن الربيـــ  بـــن يـــونس بـــن  مـــد بـــن عبـــد ت بـــن أي فـــرو ،وزر للرشـــيد وابنـــ  األمـــن.ملت، -71
 .61/ص6ج،وفيات األعيان خلنان:
 هــو  مــد بــن عبــد امللــك بــن أابن بــن يبــ  ، وزيــر املعتصــم، مــن أهــل األدب الظــاهر والفضــل البــاهر.ابن خلنــان: وفيــات -77

  .96/ص5األعيان،ج
 .52/ص17ج األغاين. -76
 226، الوزراء، صالصابئ -75
  و: املنــتظم يف اتريــخ امللــوك واألمــم، الطبعــة األوىل،2112هـــ / 593ابــن اجلــوزي، عبــد الــريبن بــن علــ  بــن  مــد ملت،  -74

 و: 2749هـــ / 836ت، ملابــن تغــري بــردي، مجــا  الــدين أبــو احملاســن يوســف،  ؛291، ص4، جوهـــ2758ملحيــدر آابد، الــدكن، 
  .268، ص7دار النت  املصرية، مصر، بال تو، جملالنجو  ال اهر  يف ملوك مصر والقاهر ، 
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، إالّ أن الن ـري منهـا قـد و78ملوابلرغم مـن أن بعـا هـ جل الودائـ  قـد أقـرب  ـا أصـحا ا إىل السـلطان آنـ اك 
 : "من غري أن ي ه  ل  ش ء".و79ملحفظت وسلمت إلي  كما قا  الصابئ

مـا تعـر  لـ   ويبدو أن الوزير ابن الفرات كان عل  ح  يف تفري  أموال  عل  هـ ا النحـو بسـب  ك ـر 
-195مـــن املصـــادر  بعـــد كـــل وزار  مـــن وزاراتـــ  الـــ الو الـــي تقلـــدها أابن خالفـــة املقتـــدر ابي العباســـ مل

مــنو، حــ  أنــ  كــان يعتمــد كليــاً علــ  ودائعــ  عنــد ثقاتــ  وأصــحاب ، فبعــد أن صــادر 972-913/هـــ729
 و أخـ  يتفقـد 922 – 918ـ / هـ199 – 194املقتدر ابي العباس  أموال  وممتلنات  بعد وزارتـ  األوىلمل
مخسـمائة ألــف دينــار، وبعـد أن ألقــ  القــبا  و61ملويتتبـ  ودائعــ  وأما تـ ، فنــان مبلغهــا كمـا ذكــر الصــابئ

 و، أضـطر خالهلـا 928 – 924هــ / 714 – 716علي  والق  يف السجن أثر ع لـ  مـن الـوزار  ال انيـة مل
علـ  أن يـرد الـدين بعـد شـهٍر و62ملر إليـ  الصـابئ إىل اللجوء للدين، فقد اقرت  لسد نفقاتـ ، وهـو مـا أشـا

 اعتمادا عل  ودائ  كانت ل  عند بعا أصحاب .
ويبـــدو أن األمـــوا  إذا تفرقـــت عنـــد جمموعـــة مـــن اخلـــ ان ســـواء أكـــانوا قضـــا  أو جتـــار أو عـــدو ، كـــان 

 ، كما هو احلا  عند الوزير ابن الفرات.و61ملأحفظ وأوث  هلا 
وم ينــن الــوزير ابــن الفــرات الوحيــد الــ ي ســلك هنــ ا طــرع حلفــظ أموالــ ، فــرتى كــ لك أموالــ  عــا  

 و حـ  خـف إىل من لـ  وتصـر  يف األمـر حـ  قيـل: "اسـتظهر بتفريـ  مالـ  يف الودائـ " 917هـ / 722مل
 .و67مل

 االدةار: -ب 
، مــن ذلـك مــا رواجل إذ يت ـ  الـبعا مــن الودائـ  وسـيلة لالدخــار لضـمان مســتقبلهم ومسـتقبل أبنـائهم

و كان سب  ثرائ  يعـود هـ128 /298عن ابن املدبر أحد كتّاب اخلراج يف خالفة املامونمل و66ملاجلهشياري
 إىل مبل  مخسة آال  درهم أودعها أبوجل لدى أحد معارف .

أما عن أماكن حفظ األموا  والودائ ، فان قسماً من األمـوا  كانـت تـودع لـدى الصـيارفة واجلهابـ  ، 
نصـــوص اترريـــة أشـــارت إىل أمـــاكن أخـــرى كانـــت تت ـــ  للحفـــاظ علـــ  األمـــوا  وصـــيانتها، منهـــا  وهنـــاك

                                                                                                                                            
  و: صـلة اتريـخ الطـربي، طبـ  مـ  ذيـو  اتريـخ الطـربي، حتقيـ :  مـد أبـو939هــ / 749، عري  بن سعد، ملت، القرطي -73

  .49، صولبنان –دار سويدان، بريوت ملالفضل إبراهيم،
  و: نشـــوار احملاضـــر  وأخبـــار املـــ اكر ، حتقيـــ : عبـــود الشـــاجل ،ملبريوت،2151هــــ/661التنـــوخ ، احملســـن بـــن علـــ  ملت، -78
ه،  :جتـــارب األمـــم وتعاقـــ  اهلمـــم، اعتنـــاء و؛ 2171هــــ / 612ت، ملمســـنوية، أيبـــد بـــن  مـــد،  ؛71 – 18، ص6، جو 2931

  .48 – 43، ص2، ج و 2925 ، مدروز، ملمطبعة شركة التمدن الصناعية، القاهر ، 
  .226ص الوزراء، -79
  .73، صالوزراء -61
  .93الوزراء، ص -62
، 2هــــو، ج2748املســـتطر  يف كـــل فـــن مســـتظر ، ملالقـــاهر ،  و: 2664 هــــ /851ت، مل مـــد بـــن أيبـــد،  األ يشـــ ، -61

   .113ص
  .223، ص2، جتارب األمم، جمسنوية -67
 و: الـــوزراء والنتـــاب، حتقيـــ : مصـــطف  الســـقا وإبـــراهيم األبيـــاري وعبـــد احلفـــيظ 961هــــ / 772 مـــد بـــن عبـــدوس ملت،  -66
  .299 و، ص2978ملمطبعة مصطف  الباي، القاهر ،  شلي،
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" تـويف الصـاح   :و65ملالصـابئفقـد ذكـر إيداعها عند ال قات من الناس ممـن عرفـوا ابلـورع وال هـد واألمانة،
عل  الدار وا ... فانف  ف ر الدولة خواص  وثقات  ح  أحاطو64ملكايف النفا  أبو القاسم إمساعيل بن عباد

واخلـــ ائن. ووجـــد لـــ  كـــيس فيـــ  رقـــاع أقـــوا ، مبائـــة ألـــف ومخســـن ألـــف دينـــار، مودعـــة عنـــدهم فاســـتدعاهم 
كـان قـد أودعهـا عنـد زيـد بـن   و63ملوطالبهم ب لك، فاحضروجل، ومنها ألف درهم خلالد بن عبد ت القسري

ع عنــــــــد أي ، كمــــــــا قيــــــــل ان األمــــــــوا  كانــــــــت تــــــــود و68مل --اإلمــــــــا  علــــــــ  بــــــــن احلســــــــن الســــــــجاد 
ملصاح  امل ه  املعرو و وبعد وفات  وجد عندجل الن ري منها، وقيـل يف ذلـك: " حيـ  بلغـت و69ملحنيفة

 .و51ملأقيامها ثالثن ألف درهم "
وألي القاسـم  و51ملثالمثائة ألـف دينـار مودعـة لـدى مجاعـة مـن الشـهود والعـدو  و52ملوحلامد بن العباس

 و عشـر  آال  دينـاراً 965هــ / 776الفضل بن املقتدر ال ي تلق  ابملطي  ي بعد توليت  اخلالفـة عـا  مل
 .و57ملأودعها قبل توليت  اخلالفة لدى الشريف أي عبد ت بن أي موس  اهلامش 

رين وح  عامة الناس، ويعد القضا  من أهم الوجوجل الي يلجا إليها كبار موظف  الدولة آن اك وامليسو 
حلفـــظ أمـــا مم واالطمئنـــان عليهـــا، ألن منصـــ  القاضـــ  مـــن املناصـــ  املهمـــة يف الدولـــة، وكـــان اخللفـــاء 
واحلنــا  حيــاولون جهــد إمنــاهنم اختيــار ش صــية هلــ ا املنصــ  ممــن تتــوفر فيــ  املقــدر  والنفــاء  واألمانــة 

شـنالمم وحفـظ ودائعهــم؛ وقـد أشـارت املصــادر والصـالث والن اهـة؛ ألن النـاس كــانوا يركنـون إلـيهم حلــل م
إىل أن أهــل البلــد وحــ  الغــرابء كــانوا أي نــون القاضــ ، فقــد أودع خراســاين عشــر  آال  درهــم لــدى أي 

 .و56مل و أحد قضا  بغداد 854هـ / 161حسان ال ادي ملت، 

                                                        
 .239ص الوزراء، -65
هوامساعيــل بــن اي احلســن عبــاد بــن العبــاس بــن العبــاد الطالقــاين،وزر ملؤيــد الدولــة اي منصــور البــويه ، وعنــدما مــات وزر  -64

 .171/ص2وفيات األعيان،ج : و.ابن خلنان995هـ/785ملت،.الدولة اي احلسن عل  لف ر
   منـة للوليـد وســليمان ابنـا عبـد امللــك، وويل العـراقن هلشـا  بــنهـو خالـد بـن عبــد ت بـن ي يـد بــن اسـد بـن كــرز، ويل إمـار  -63
 و: بغيـة الطلـ  يف اتريـخ حلـ ،حتقي : 2142هــ/441 و. ابن العدغ، عمر بن ايبـد بـن هبـة ت ملت،367هـ/214ملت،.عبدامللك

 .7188/ص3دار الفنر،ال ،التو،جملسهيل زكار
 / 1 و: التــــاريخ، ملدار صــــادر، بــــريوت، ال. تو، ج893ـ / هــــ186اليعقــــوي، أيبــــد بــــن أي يعقــــوب بــــن واضــــح، ملت،  -68

   .715ص
  و.ابـن سـعد،  مـد بـن سـعد بـن343هــ/251هوالنعمان بن  بت موىل لبـ  تـيم ت بـن ثعلبـة وهـو صـاح  الـرأي،ملت،  -69
 .748/ص4 و،ج2948بريوت،،دار صادرمل و:الطبقات النربى،حتقي :إحسان عباس،866هـ/171مني  ملت،
 2 و: الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، ملال.  ، ال. تو، ج2412هـ / 2121تق  الدين بن عبد القادر، ملت، الغ ي،  -51

  .228/ص
 هوابو الفضـل اخلراسـاين، كـان مـن رجـا  العـام،ذا شـجاعة وإقدا ،تقلـد أعمـاال جليلـة يف فـارس والسـواد، ح صـار وزيـرا أا  -52

  .111/ص22ج،سري أعال  النبالء :ال هي. و917هـ/722املقتدر ابي العباس ملت،
  و: تنملــة اتريــخ الطــربي،2113هـــ / 512؛ اهلمــداين،  مــد بــن عبــد امللــك، ملت، 43/ص2مســنوية: جتــارب األمــم ج -51

  176، صو مد أبو الفضل إبراهيم، ملدار سويدان، بريوت، ال.ت :حتقي 
  .795تنملة، ص :اهلمداين -57
 ؛74 و، ص2945الــــوزراء والنتــــاب للجهشــــياري، مجــــ  وتعليــــ : مي ائيــــل عــــواد،ملبريوت، نصــــوص ضــــائعة مــــن كتــــاب  -56

/  1، جو 2938دار صادر، بريوت، ملعبود الشاجل ، :الفرج بعد الشد ، حتقي  و:  996هـ /786ت، ملالتنوخ ، احملسن بن عل ، 
   .117ص
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بعـن ألـف دينـار كـان قـد أودع مبلـ  مخسـة وأر   و54ملأن الوزير العبـاس بـن احلسـن  و55ملوقد ذكر الصابئ
عند القاض  يوسف بن يعقوب، وللـوزير علـ  بـن  مـد بـن الفـرات مبـال  مودعـة عنـد القاضـ   مـد بـن 

إضــافة إىل ثالثـــة آال  دينــار، أودعهــا لديــ  ابــن الفــرات ابســم ابنـــ   و53مليوســف قــدرت مبائــة ألــف دينــار
ن قـد أودعهـا لـدى القاضـ  أي إىل أموا  أخـرى للـوزير ابـن الفـرات كـا و59ملكما أشار الصابئ  و58ملاحلسن 

 .و41ملجعفر ايبد بن إسحاع بن البهلو ، وهو ما أشار إلي  آخرون 
والتجــــار وخاصــــة ال قــــات مــــنهم مــــن اجلماعــــة الــــي يلجــــا إلــــيهم األفــــراد حلفــــظ ودائعهــــم، فقــــد ذكــــر 

يف  و41ملأن  كان للمحسن ابن الوزير ابن الفرات أمواالً مودعة عند عدد من جتار سوع العطش و42ملالصابئ
. منهـا سـبعمائة و47ملبغداد، كمـا كـان ألبيـ  الـوزير ابـن الفـرات أمـوااًل كبـري  مودعـة عنـد مجاعـة مـن التجـار 

 .و46ملألف دينار عند اتجرين من معارف  وعشر  آال  دينار عند التاجر املعرو   ي بنر بن قرابة 
أمــواهلم، فقــد أودع مــؤنس ويعــد وكــالء األعمــا  مــن اجلهــات الــي يــودع عنــدهم كبــار مــوظف  الدولــة 

 .و43مل، وقدرت ه جل األموا   ك ر من مخسن ألف دينار و44ملأموااًل لدى وكيل ضياع  بعنربا و45ملاخلاد 
وللنتـاب منـ لتهم الرفيعـة مـن األمـراء والـوزراء، فقــد كـانوا يسـتعينون  ـم لتسـيري شـؤون الدولـة ومناتبــة 
الوال  والدو ، وحترير العهود والوعود وغريها، كما أوكلت إليهم مهمة حفظ األموا  والودائ ، مـنهم علـ  

، وكــ لك الــوزير و48ملمــن أموالــ   بــن اهليــ م كاتــ  الــوزير الفضــل بــن الربيــ  الــ ي أودع عنــدجل األخــري قســطاً 
مائـة ألـف دينـار  و49ملعل  بن  مد بـن الفـرات أودع كاتبـ  أي بشـر بـن فرجويـ  مجلـة مـن أموالـ ، ولـبجنم

 .و31ملمودعة عند كاتب  أي جعفر بن شريزاد 

                                                        
  .77، صالوزراء -55
 . 72 – 71 ، ينظر: القرطي عري : الصلة، ص918هـ / 194العباس بن احلسن: وزر للمنتف  واملقتدر، قتل عا   -54
  .31نفس ، ص املصدر -53
  .43/ ص 2جتارب األمم، ج :مسنوية -58
  .227، صالوزراء -59
 . 251–269/ ص 1؛ اقوت احلموي: معجم األدابء، ج19–18/ ص6نشوار احملاضر ، ج التنوخ : -41
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أن  و32ملويف املصـادر إشــارات إىل أشـ اص آخــرين حفظــت عنـدهم بعــا األمــوا ، فقـد ذكــر الصــابئ
ير عل  بن  مد بن الفرات قا  إبيداع ثالثـن ألـف دينـار عائـد  ل وجتـ  لـدى أيبـد بـن مـا احملسن بن الوز 

شــاء ت الــ ي كــان يتــوىل بيــ  غــالت ضــياعهم، ومــنهم عطــار يف بغــداد أودع عنــدجل أحــد الغــرابء الوافــدين 
 .و31ملعل  العراع عقداً قيمت  ألف دينار 
و أودع طبيب ف اخلاص عيس  مبل  عشـرين  977-972هـ/729/711واخلليفة القاهر ابي العباس  مل

 .و37ملألف دينار، ومائة ومخسن ألف درهم 
إن عملية إيـداع األمـوا  عنـد اجلهـات الـي ذكر هـا، ال يعـ  سـالمتها جـ ًء أو كـاًل، وردهـا يف الوقـت 

نـروا هلـا، كمـا ال ي حيتاج إليها املودع أو رغبتـ  يف اسـتعادما إذ أن بعـا مـن اي نـوا علـ  تلـك الودائـ  تن
. وكــ لك إننــار اجلماعــة الــ ين كانــت لــديهم ودائــ  جلربائيــل بــن و36ملفعــل كاتــ  الــوزير الفضــل بــن الربيــ  

 .و34مل، كما أننر العطار البغدادي ال ي أودع عندجل العقد و35ملخبتيشوع
، فقــد وشــ  و33ملومــنهم مــن يســع  خبربهــا إىل الســلطات فيــتم مصــادرما كمــا أشــار إىل ذلــك الصــابئ

ض  ابن البهلو  بسّر الوديعة الي عندجل واخلاصة ابلوزير ابن الفرات إىل اخلليفة املقتـدر ابي العباسـ ، القا
أن أيبـــد ماشـــاء ت ابئـــ   و38ملمعلــاًل ذلـــك  نـــ  ال يســـتطي  النـــ ب فيمـــا يفســـا  عنــ ، كمـــا ذكـــر الصـــابئ

اصـة ب وجـة الـوزير املــ كور، الغـالت اخلاصـة بضـياع الـوزير ابـن الفـرات بلـ  الســلطات آنـ اك عـن وديعـة خ
 وقد اقت  ابن الفرات من  فيما بعد بسجن  ح قتل .

وبعضـهم ال يـدف  الوديعــة ألصـحا ا دفعــة واحـد ، وإمنــا علـ  أقسـاط علــ  سـبيل املماطلــة، كمـا فعــل 
، ح هنـاك ودائـ  قـد جيهـل أمرهـا يف حالـة وفـا  أصـحا ا، و39ملالنات  ابن شريزاد بودائ  جبنـم الـي لديـ  

ولسالمة ذلك، جي  أن حيتفظ أصحا ا ب بت يبن ما لديهم من الودائ ، تدون فيها التفصيالت اخلاصة 
 .و81مل قيا  مبالغها وأمساء األش اص املودعة لديهم، ك  مينن اسرتدادها 

ا يف ابطــن األر  معتقــدين إهنــا الطريقــة األك ــر وقــد يلجــا بعــا أصــحاب الودائــ  واألمــوا  إىل دفنهــ
أما ً لسالمة ثرومم، ولدرء األخطار الي قد حتف  مواهلم، متناسن ما قد تتعر  ل  ودائعهم من التلف 
أو الضــــياع بســــب  عــــد  معرفــــة الغــــري  ماكنهــــا يف حالــــة غيــــا م ألي ســــب ، وهــــو مــــا أشــــار إىل ذلــــك 

                                                        
  .174الوزراء، ص -32
 / 2هـــو، ج2748 و: مثــرات األوراع، ملالقــاهر ، 2613هـــ / 873ابـن حجــة احلمــوي، أي بنــر بــن عــل بـن  مــد، ملت،  -31

   .267ص
  .144/ ص4املنتظم، ج :اجلوزي ابن -37
   .719 – 718/ص 11األغاين، ج :األصفهاين -36
  و: أخبـار العلمـاء  خبـار احلنمـاء، ملدار اآل ر، بـريوت،2168هــ /  464القفط ، أبو احلسـن علـ  بـن يوسـف، ملت،  -35
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علـ  م ـل هـ جل الننـوز املدفونـة، فقـد اشـتهر الـوزير حامـد بـن العبـاس بـدفن أموالـ  يف البالليـ   و82ملالصابئ
، ويف و81ملواآلابر، منها أربعمائة ألف دينار من أحد اآلابر، ومخسمائة ألف دينار يف باللي  مبدينة واسط 

دارجل وداخلها األموا  عدد من اجلرار والقماقم املدفونة يف  و87مل ، وجد البن اجلصاص926هـ / 711عا  
، ومعظـم هـ جل و85مل. أما جبنم فقد اشتهر بن ر  األموا  الي دفنها يف دارجل، ويف البساتن والصـحاري و86مل

، وذكـر اهلمـداين و84ملاألموا  م يستط  أحد الع ـور عليهـا وضـاعت كمـا قيـل يف ذلـك: " مبوتـ  الـدفائن " 
 و، ببعا ه جل 966-961هـ /  777-719لعباس  ملأن خادماً لبجنم أخرب اخلليفة املتق  ابي ا و83مل

الدفائن ومت است راج ست وثالثن ألف درهم منها، كما وجدت ل  بعـا األمـوا  والودائـ  املدفونـة فيمـا 
 .و88ملبعد وقد بلغت أقيامها مليو  ومائي ألف دينار 

،وعنـــدما  ـــت و91مللـــ  مجلـــة مـــن األمـــوا  املدفونـــة الـــي اليعـــر  خبربهـــا غـــري كاتـــ  و89ملوللـــوزير املهلـــي 
 و أجــرب علـــ  اســت راج عشـــر  آال  دينــار مـــن 979هــــ / 718مصــادر  الصـــقربن  مــد الناتـــ  عــا  مل

 .و92ملأموا  كان قد دفنها وأخفاها، لتنون ذخراً ل  وألوالدجل 
. وآخــر أراد احملافظــة علــ  و91ملوذكــر أن ش صــاً أودع ابطــن األر  عشــر  آال  دينــار "للحــوادو" 

السرقة، فقا  بوض  ثالثة آال  دينار يف إ ء، وقيل يف ذلك: " وحفر هلا يف عر  حائط   ثروت  جتنباً من
يف كتاب : أن  ع ر عل  دفن ألي عل  احلسن بن إبراهيم  و96ملالصابئ ذكرو و97ملكان بن بيتن من دارجل " 

 .النصراين اخلازن يف بيت  فاست رج من  أك ر من تسعن ألف دينار

                                                        
البدايـة  و: 2737هــ / 336ت، ملابن ك ري، إمساعيل بـن عمـر،  ؛287/ ص 4املنتظم، ج :ابن اجلوزي ؛713، صالوزراء -82
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 .712 - 711/ ص 4املنتظم، ج :ابن اجلوزي -84
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هلــا مــردودات ســلبية إزاء احليــا  االقتصــادية وعلــ  كميــة النقــود املتداولــة، إذ أن  إن عــاد  دفــن األمــوا 
، ح أن إيــداعها و95ملجتميــد هــ جل الســيولة النقديــة الضــ مة، قــد تتعــر  للضــياع والفقــدان بوفــا  أصــحا ا 

و  وبصــور  خاصــة عنــد الصــيارفة واجلهابــ   والبيــواتت املاليــة فيهــا إســناد للنشــاط االقتصــادي، حيــ  يقــ
 .و94ملهؤالء ابست مارها يف أعما  اقتصادية أخرى 

 ثانيًا. االستالف:  
، والفعل أسـلفت، يقـا  سـلبفتف  مـااًل، أي: أقرضـت   ، والسـلف: " نـوع مـن البيـوع و93ملالسلف: القر ف

 .و98مليعجل في  الشحن وتضبط السلعة ابلوصف إىل أجل معلو  
ويف املعـامالت املاليـة ينـون االسـتال  علـ  وجهـن، " أحـدتا القـر  الـ ي ال منفعـة فيـ  للمقــر  
غـري األجـر والشـنر، وعلـ  املقـرت  ردجل كمـا أخـ جل، والعـرب تسـم  القـر  سـلفاً، وال ـاين هـو أن يعطــ  

 .و99مل  سلم " ماالً يف سل  إىل أجل ب اد  يف السعر املوجود عند السلف وذلك منفعة للمسلف ويقا  ل
توضـيحاً للقـر  قـائاًل: " القـر  بفـتح القـا  وكسـرها وهـو مـا تعطيـ  غـريك  و211ملوأعطـ  البغـدادي 

من املا  لتقضاجل، والفرع بين  وبن الدَين، أن الدَين أعم من  ينون مثن مبي  وغريجل والقر  خاص ابلنقد 
 من غري ربح ".

امالت املاليـــة، كـــان جـــاراً يف أســـواع التعامـــل إىل أن كـــال النـــوعن مـــن هـــ جل املعـــ و212ملوأشـــار الصـــابئ
 الصرييف آن اك، واملصادر تطل  صيغة االقرتا  واالستال  بصور  عامة عل  كل مبل  يسدد ابآلجل.

يتضح مما سب  أن االستال  هو نوع من املعامالت املالية الي تد  عل  مبال  مالية ممنوحة من أفراد 
و إىل أشــ اص ملــ من إبرجاعهــا يف وقــت متفــ  عليــ  مــن و211ملبــ  أو مؤسســات ماليــة ملصــيارفة أو جها

الطرفن، واملستلفون أما يقضون  ا حاجة آنية ملحة ال يستطيعون اإليفاء  ا دون قر  أو يست دمون   
كــرأس مــا  والعمــل بــ  يف األســواع، ح تســديدجل مــن أرابث أعمــاهلم يف الوقــت املعلــو ، وهــو أمــر متعــار  

                                                        
 و، 2939أســــواع بغــــداد حــــ  بدايــــة العصــــر البــــويه ، ملدار احلريــــة للطباعــــة، بغــــداد،  :، يبــــدان عبــــد احلميــــدالنبيســــ  -95

 .241ص
 هبـــ   يف العـــراع مـــن القـــرن ال ـــاين إىل هنايـــة القـــرن الرابـــ  اهلجري،رســـالةالســـعدي، أمـــل عبـــد احلســـن عبـــاس: الصـــريفة واجل -94

بغــــداد، ملماجســـتري مقدمـــة إىل كليـــة اآلداب يف جامعـــة بغــــداد وهـــ  جـــ ء مـــن متطلبـــات درجــــة دكتـــوراجل آداب يف التـــاريخ اإلســـالم ،
 .144 و، ص2985
  مد عو  مرع ، ملدار إحيـاء الـرتاو العـري،  و: م ي  اللغة، حتقي :982هـ / 731األزهري،  مد بن أيبد، ملت،  -93
 .199/ ص 1 و، ج1122بريوت، 
 .772 و، ص2951القاهر ، ملاتار الصحاث، و: 2148هـ / 444ت، ملبن أي بنر بن عبد القادر،  الرازي،  مد -98
 واألثـر، حتقيـ : الطـاهر أيبـد و: النهاية يف غري  احلدي  2119هـ / 414ابن األثري، جمد الدين املبارك بن  مد، ملت،  -99

ال بيدي،  مد بن  مـد  ؛791، ص1 و، ج2945ال اوي و مود  مد الطناح ،الطبعة األوىل،ملدار إحياء النت  العربية، القاهر ، 
 . ، بـال .جمموعـة  ققـن، ملدار اهلدايـة، بـال : و: اتج العـروس مـن جـواهر القـاموس، حتقيـ 2329هــ / 2115بن عبد الـرزاع، ملت، 

 .657/ ص 17، جوت
 و: خ انـــة األدب ولـــ  لبــــاب لســـان العرب،الطبعـــة األوىل، ملاملطبعــــة 2481هــــ / 2197عبـــد القـــادر بـــن عمــــر، ملت،  -211

 .154/ ص 7هـو، ج2199ببوالع، القاهر ،  األمريية
 .97، صالوزراء -212
ــــري بغــــواما األمور،البــــارع العــــار  بطــــرع النقــــد، وهــــو معرب.ال   -211 ــــدي: اتج العــــروس مــــن جــــواهراجلهبــــ : النقــــاد اخلب  بي
 . 791/ص9القاموس،ج
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علــ  اعتبــار أن العمــل لــ  جنــاحن رأس مــا  وجهــد بشــري ملفنــري أو عضــل و ويلــ   عليــ  ومتفــ  عليــ ، 
 توفرتا حلركة العجلة االقتصادية.

وقــد ينــون املســتلفون مؤسســات الدولــة الرمسيــة يف حالــة عجــ  بيــت املــا  أو امل ارعــون لغــر  تطــوير 
ليهم أرابحاً. ومن أهم اجلهات إنتاجية األر ، أو التجار إذا أرادوا الدخو  يف است مارات جديد  تدر ع

كان يعتمـد علـ    و216ملأن الوزير عل  بن عيس  و217ملالي كانت تقد  القرو  التجار، فقد أشار الصابئ
التجــار يف حالــة حاجــة الدولــة للمــا  وم ينــن لــ  وجــ  تــدبريجل فيســتلف  مــن التجــار، كمــا أحتــاج مــن قبــل 

 و لتســيري أمــورجل، فتوجــ  إىل 823هـــ/ 111عــا  ملإىل املــا  حــن بويــ  لل الفــة  و215ملإبــراهيم بــن املهــدي
 .و214ملالتجار فطل  منهم قروضاً، من مجلتها عشر  آال  دينار اقرتضها من التاجر عبد امللك ال ات 

، توجهت اخلالفة إىل التجـار  و 891-831هـ/139 -154 عا ويف خالفة املعتمد ابي العباس  مل
 .و213ملإلمدادها ابلقرو  املطلوبة حملاربة الصفارين 

 والتجـــا إىل 961-976/هــــ719-711أن اخلليفـــة الراضـــ  ابي العباســـ  مل و218ملوقـــد ذكـــر الصـــابئ
اتجــر معــرو  حــن حلقتــ  ضــائقة ماليــة قــائاًل: " فمــا أجــد يف زمــاين مياســري مــن النتــاب والتجــار جيمــل 

ه / 717. ويف عـــا  ملو219ملك ويلجـــا املهــم إلـــيهم م ـــل ابــن اجلصـــاص يف التجـــار ومــن يقاربـــ " مبــ لهم امللـــ
أموااًل لتدبري أمور اخلالفة، ف ه  إىل مدينة املوصل وطل  القرو   و221مل و احتاج الوزير ابن مقلة976

وزير مـر  ، وقـد التجـا هـ ا الـو222ملمن بعا جتـار الـدقي  فيهـا، والـي وصـلت مبالغهـا أربعمائـة ألـف دينـار 
 و، إال أهنــم م يســتجيبوا لــ ، وقيــل يف 957هـــ / 716أخــرى إىل طلــ  القــرو  مــن نفــس التجــار عــا  مل

، وه ا يد  عل  عد  الت ا  الوزير إبيفاء مـا ترتـ  عليـ  مـن االلت امـات يف العـا  و221ملذلك: " فاسترتوا " 
 املاض .

                                                        
 .96نفس ، ص املصدر -217
 هوعل  بن عيس  بن داوود بن اجلراث، أصـل  مـن الفـرس، كـان  مـودا يف وزارتـ ، حيـ  أهـل العلـم وين ـر جمالسـتهم، وزر -216

 .25ص/21 و.اخلطي  البغدادي:اتريخ بغداد،ج965هـ/776ملت،.للمقتدر ابي وللقاهر ابي العباس 
 هو ابراهيم بن  مد املهـدي بـن عبـدت املنصـور العباسـ ،ويعر  ابب شـنل ،بوي  لـ  ابخلالفـة يف بغـداد يف اا  املـامون، -215

 .261/ص4 و.اخلطي  البغدادي:اتريخ بغداد،ج878هـ/116فلما ضفر ب  عفا عن ،ملت،
د اخللفـــاء، عـــا بنشـــرجل ج. هيورت،الطبعـــة  و: أشـــعار أوال964هــــ / 775الصـــويل،  مـــد بـــن حيـــىي بـــن عبـــد ت، ملت،  -214

هــ 322ت، ملابن منظور،  مد بـن منـر ،  ؛664/ص 11األغاين، ج :األصفهاين ؛14 و، ص2939ملدار املسري ، بريوت،  ال انية،
/  3 و، ج2945إبـراهيم األبيـاري وآخـرون، ملمطبعـة عيسـ  البـاي، القـاهر ،  :اتار األغاين يف األخبـار والتهـاين، حتقيـ  و: 2722/ 
 .182ص

  و: الــدارات، حتقيــ : كــوركيس عواد،الطبعــة ال انية،ملمطبعــة املعــار ،998هـــ / 788الشابشــي، علــ  بــن  مــد، ملت،  -213
 .132 و، ص2944بغداد، 

 .96، صالوزراء -218
 .24أخبار الراض  واملتق ، ص الصويل: -219
 اعمـا  فـارس وجيـي خراجهـا، ح اسـتوزر اا  املقتـدر ابيهو ابـو علـ  بـن احلسـن الناتـ  املشـهور،كان او  امـرجل يتـوىل  -221

 .223/ص5وفيات األعيان، ج : و.ابن خلنان979هـ/718 والقاهر ابي العباس ،ملت،
  .195التنملة، ص :اهلمداين ؛714/ ص 2جتارب األمم، ج :مسنوية -222
 .34أخبار الراض  واملتق ، ص :الصويل -221
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نـاك نصـوص ك ـري  إىل قـرو  خاصـة وم يقتصر دور التجار إىل منح القرو  إىل السلطات فقط، فه
أحــد شــعراء الدولــة  و226ملعــن ابــن عبــد  و227ملقــدمها ألفــراد مــن عامــة النــاس، منهــا مــا ذكــرجل األصــفهاين 

ركبـ  دينـاً  و225ملاألموية من أن  التمس قرضـاً مـن أحـد التجـار، وتـروي املصـادر أن  مـد بـن إبـراهيم اإلمـا 
طالباً من  التوسط يف اقرتا  ه ا املبلـ  لـ  مـن  و224ملىيعظيماً قدر مبليون درهم، ف ه  إىل الفضل بن حي

 .و223ملالتجار 
هــ / 269عـا مل و229ملإىل الضائقة املالية الي تعر  هلا عل  بن عيس  بـن ماهـان و228ملوأشار األزدي 

 و، اضــطر فيهــا إىل االقــرتا  مــن أحــد التجــار مقــدار مــا ينفيــ  لنفقــة طريقــ . والــتمس الــران بــن 334
الفة يف عهد املامون، من التجار قرضاً  لف  درهم، فلم يسعفوجل، لعد  تسديدجل ما الصلت أحد رجا  اخل

، وهنـاك مبلـ  ألـف ومـائي درهـم اقرتضـ  الواقـدي قاضـ  اخلليفـة املـامون و211ملب مت  من القرو  السـابقة 
املعتصـم ، و مد بن الفضل اجلرجـاين الـ ي تقلـد عمـاًل يف دار ربيعـة أا  و212ملالعباس  من أحد التجار 

 و217مل، وذكـر السـبن و211مل، اقـرت  مـن التجـار حلاجتـ  إليـ   و862-877هــ113-128ابي العباسـ مل
أن أحد دارس  الفق  يف بغداد استقر  مخسن ديناراً من اتجر يف قطيعة الربي ، لتاخر النفقة الي كانت 

 ترسل إلي  من ذوي .
ا  وزار  ابن الفرات لل ليفـة املقتـدر أن أحد األش اص طل  من أحد التجار، أ و216ملوذكر الصابئ

ابي العباســ ، قــر  مببلــ  مخســون ألــف درهــم، ليقدمــ  للــوزير بنــاء علــ  معاملــة خاصــة بينهمــا. واقــرت  
مبلغـاً كبـرياً مـن اتجـر معـرو ،   و912-891هــ/189-139أحد قـاد  اخلليفـة املعتضـد ابي العباسـ ،مل

 .و215ملظالمة ب  إىل اخلليفة وماطل يف تسديدجل ح  كاد التاجر أن يقد  
                                                        

   .739/ ص 1ج األغاين، -227
 هواحلنم بن عبد  بن جبلة األسدي،شاعرجميد يف طبقت  هجاء، مـن شـعراء الدولـة األمويـة.ملت،يف حـدود املائـة اهلجـري -226

  .116/ص1وفيات األعيان،ج  : و. ابن خلنان328/
ــــد املطل ،كــــان يلــــ  امــــار  احلــــ  يف خالفــــة املنصــــور عــــد  هــــو -225 ــــن عبــــاس بــــن عب ــــن علــــ  بــــن عبــــد ت ب  ابــــن  مــــد ب
 .611/ص2ج،اتريخ بغداد: و.اخلطي  البغدادي812ـ/ه285سنن،ملت،

ــــن خالــــد بــــن برمــــك الربمن ،اســــتوزر اا  الرشــــيد -224 ــــن حيــــىي ب ــــن خلنــــان: وفيــــات 813هـــــ/291ملت،،هــــو الفضــــل ب  و.اب
 .75/ص6األعيان،ج
  و،2914  و: احملاسن واملساو ، ملمطبعة السعاد ، القـاهر ،971هـ / 711البيهق ، إبراهيم بن  مد، ملكان حياً عا   -223

ـــــوزراء والنتـــــاب :اجلهشـــــياري ؛258/ ص 2ج ـــــن الطقطقـــــا ؛295ص ،ال ـــــ  بـــــن طباطبـــــا --- ،اب ـــــن عل هــــــ / 319 ،تمل ، مـــــد ب
  .116 – 117ص ، و2944 ،بريوت ،ملدار صادر ،الف ري يف اآلداب السلطانية والدو  اإلسالمية و: 2719

  .121ص ، و2943 ،عل  حبيبة، ملالقاهر  :حتقي  ،: اتريخ املوصلو 965هـ / 776 ،تملبن  مد بن أاس،  ي يد -228
  و.ابــــــن خلنــــــان: وفيــــــات821هـــــــ/295هــــــو قائــــــد جــــــيش األمــــــن الــــــ ي قتــــــل علــــــ  يــــــد طــــــاهر بــــــن احلســــــ  ســــــنةمل -229
  .528/ص1األعيان،ج
  .764ص ،1ج ،الفرج بعد الشد  :التنوخ  ؛71ص ،من كتاب الوزراء والنتاب نصوص ضائعة -211
 .11 – 29/ ص 7ج ،داداتريخ بغ :البغدادي اخلطي  -212
  .18/ص 1ج ،الفرج بعد الشد  :التنوخ  -211
  و: طبقـــات الشـــافعية النـــربى، حتقيـــ :  مـــود  مـــد2731هــــ / 332عبـــد الوهـــاب بـــن علـــ  بـــن عبـــد النـــايف، ملت،  -217

 .137/ ص 7ج ، و2932 ،مطبعة عيس  الباي،ملالطبعة األوىل،الطناح  وعبد الفتاث  مد احللو
  .181ص ،الوزراء -216
 271/ ص 5؛ ابــن اجلــوزي: املنــتظم، ج721/ ص 2؛ نشــوار احملاضــر ، ج789/ ص 1التنــوخ : الفــرج بعــد الشــد ، ج -215

– 272.   
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 ـ ا الصـدد أن بـ ازاً قـدرت  و213مل، وقد ذكـر التنـوخ و214ملوكان التجار يقر  بعضهم البعا اآلخر 
 املبال  الي اقرتضها من التجار ما يقارب األربعة آال  دينار.

وهنــاك إشــارات يف املصــادر إىل جهــات أخــرى كانــت تقــو  إبعطــاء القــرو ، مــن ذلــك مــا ذكــر عــن 
 .و218ملثرية من أهل النوفة، كانت تقد  القرو  ملن يلتمس منها ذلك  امرأ 

ـــدابري لضـــمان إيفـــاء القـــرو ، منهـــا مـــا هـــو خـــاص بتحديـــد وقـــت معلـــو   وعـــاد  مـــا كانـــت تت ـــ  ت
للتسديد، وأخرى هلا عالقة ابلضما ت املقدمة الي تنون بدياًل عن املا  املقرت  يف حالة عد  تسديدجل 

  ، ومن حي  حتديد وقت التسديد، ختتلف القرو  منها:يف املوعد املتف  علي
 (419)أ اًل: سلف مؤج 

، ومن ذلك مبل  حدد و271ملحي  يدف  املبل   كمل  يف وقت يتم حتديدجل ابتفاع األطرا  املتعاقد  
. أي بعــد شــهر مــن تســلم ، وعشــر  آال  دينــار حــدد لتســديدها أربعــة و272ملتســديدجل عنــد طلــوع اهلــال  

، أي وقـــت احلصـــاد، و277مل، وقـــر  مبلغـــ  مخســـة آال  دينـــار حـــدد تســـليم  " إىل املوســـم " و271ملأشـــهر 
قرضـاً مببلـ  ألــف درهـم حـدد موعـدجل إىل ســتة،  و275مل، وذكــر اجلـاحظ و276ملوبعـا منهـا حيـدد إىل العطـاء 

حـدد بعـد ع لـ  عـن الـوزار   و274ملوثالمثائة دينار اقرتضـها وزيـر املعتضـد ابي العباسـ  عبيـد ت بـن سـليمان
 .و273ملغرمائ  وقت تسديدجل خال  أسبوع فقط 

 (438)اث يًا: االسرمف املنجم
، من ه جل القرو  ألـف و279ملال ي يدف  بشنل أقساط، حيدد كمية ووقت التسديد كل قسط منها 

درهــم، قســطت علــ  مائــة درهــم شــهراً، تــؤدى كمــا قيــل يف ذلــك: " يف هــال  شــهر كــ ا مــن عــا  كــ ا " 
                                                        

  و،2936الدوري، عبـد الع يـ : اتريـخ العـراع االقتصـادي يف القـرن الرابـ  اهلجري،الطبعـة ال انيـة، ملدار املشـرع، بـريوت،  -214
 .271ص

  .51/ ص 7ج ،احملاضر  نشوار -213
  .131/ ص1ج ،معجم األدابء :اقوت احلموي ؛731/ ص 1ج ،األغاين :األصفهاين -218
 :حتقي  ،: اإلشار  إىل  اسن التجار ومن علماء القرن السادس اهلجري/ال اين عشر امليالديملجعفر بن عل   ،الدمشق  -219

  .41،صو 2933 ،اإلسنندرية ،مطبعة الغد،ملالبشري الشورجب 
  .219ص ،العراع االقتصادي الدوري: اتريخ -271
   .739/ ص 1ج ،: األغايناألصفهاين -272
  .795ص ،التنملة :اهلمداين -271
ملمطبعـــة  ،اتريــخ اإلســـال  وطبقــات املشـــاهري واألعــال  و: 2763هــــ / 368 ،تمل ، مــد بـــن أيبــد بـــن ع مــان الــ هي، -277
  .161/ ص 4ج ،هـو2749 ،القاهر  ،القدس 

  .45، صوهـ2722 ،القاهر  ،ملدار الطباعة العامرية ،طلبة الطلبة و: 2261هـ / 573 ت،مل، عمر بن  مد، النسف  -276
  و،2968 و: البيان والتبين، حتقي : عبد السـال  هارون،الطبعـة الرابعـة، ملبـريوت، 848هـ / 155عمرو بن ار، ملت،  -275

 ،القاهر  ،املؤسسة املصرية العامة للتاليف والرتمجة،ملعيون األخبار و: 884هـ / 134 ،تمل ،عبد ت بن مسلم ،ابن قتيبة ؛4ص ،6ج
  .153/ ص 2ج ، و2947

  و. الــ هي: ســري911هـــ/188هوابــو القاســم وزيــر املعتضــد،كان شــهما مهيبــا شــديد الوطا ،متمننــا مــن املعتضــد ملت، -274
 .699/ص21اعال  النبالء،ج 

  .163/ ص 2ج ،اتريخ بغداد :ياخلطي  البغداد ؛221 – 222/ ص 1ج ،نشوار احملاضر  التنوخ : -273
  .41ص ،اإلشار  إىل  اسن التجار  الدمشق : -278
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إىل قـــر  مبلـــ  أربعـــة آال  دينـــار اتفـــ  علـــ  تســـديدجل ملـــد  عشـــر ســـنوات،  و262مل، وأشـــار التنـــوخ و261مل
مبعــد  أربعمائــة دينــار ســنواً، وقــر  آخــر علــ  عطــار مــن أهــل النــرخ مبلغــ  ســتمائة دينــار اتفــ  علــ  

 .و261ملتسديد ثل   عاجاًل، ويتم تسديد ال ل ن عل  دفعتن بسنتن، مبعد  مائي دينار يف كل عا  
  (751)ةثالثًا: املقارض

إذ يشرتك الطرفان املقـر  واملقـرت  يف عمـل معـن، يقـد  املقـر  األمـوا ، واملقـرت  العمـل، والـربح 
علــ  حســ  مــا يشــرتط عليــ  الطــرفن، هــ ا النــوع مــن العمــل يلجــا إليــ  التجــار والصــيارفة وغــريهم، لتربيــر 

 .و266ملاألرابث املفروضة عل  املبال  املقرتضة 
ابلضما ت الي تقد  إزاء ه جل القرو ، فه  أما أن تنون بتقـدغ كفيـل ضـامن، أما ما يتعل  األمر 

أن عدداً من املعامالت املالية ملاالئتمانو  ت  و265ملأو بتقدغ رهن، فمن حي  النفيل، فقد ذكر الصابئ
 .و264ملبضمان كفيل، وكفيلن 

ا أك ـر مـن ذلـك، وقـد ، ورمبـو263ملومن حي  الرهون املقدمـة، فقـد ينـون الـرهن املقـد  بقيمـة القـر  
، أو رهــن عبــد، أو ثــوب و269مل، أو عقــاراً و268ملتعــددت أنــواع هــ جل الرهــون، كــان تنــون حلــ  وجمــوهرات 

 .و251مل
، عـن قـر  مببلـ  عشـر  آال  و252ملوهناك قرو  قدمت بدون رهن، مـن ذلـك مـا ذكـرجل األصـفهاين 

دينار أعط  كما قيل بدون رهن. إن إيراد ه ا الن  املنفـرد ليـد  علـ  قلـة القـرو  مـن هـ ا النـوع، وأن 
 .و251ملمعظمها إن م تنن مجيعها، كان حيدد ضمان هلا 

                                                                                                                                            
  .219ص ،اتريخ العراع االقتصادي الدوري: -279
  و: امل ــارج مـــن احليــل، نشــرجل وأعتــا بتصــحيح : يوســف شـــ ت،816هـــ / 289الشــيباين،  مــد بــن احلســن، ملت،  -261
  .45ص ،طلبة الطلبة :النسف  ؛71– 14ص ، و2971 ،ملليبسك

 .51/ ص 7ج ،احملاضر  نشوار -262
 .756 – 757/ ص 4ج ،املنتظم :ابن اجلوزي ؛138–134/ ص 1: الفرج بعد الشد ، جالتنوخ  -261
 .41ص ،اإلشار  إىل  اسن التجار  الدمشق : -267
 الطليعة للطباعة والنشر،العل ، صاحل أيبد: التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البصر  يف القرن األو  اهلجري، ملدار  -266

   .139ص ، و2949 ،بريوت
 .118 – 113ص ،الوزراء -265
  و: املبســـــوط،الطبعة األوىل،ملمطبعـــــة الســـــعاد ، القـــــاهر ،2192هــــــ / 687السرخســـــ ،  مـــــد بـــــن أي الســـــهل، ملت،  -264

   .73/ ص 1ج ،هـو2716
  .46/ ص 7ج ،نشوار احملاضر  :التنوخ  -263
  .88/ ص 1ج ،جتارب األمم :مسنوي  ؛195ص ،الوزراء والنتاب اجلهشياري: -268
  و: تلبــيس2112هـــ / 593؛ ابــن اجلــوزي، عبــد الــريبن بــن علــ  بــن  مــد، ملت، 38الشــيباين: امل ــارج يف احليــل، ص -269

 و: 2166هــ / 461 ،تمل ،إبـراهيم بـن عبـد ت ،ابـن أي الـد  احلمـوي ؛611ص ،هــو2748 ،بـريوت ،ملدار النت  العلميـة ،إبليس
 .573، صوت .ال ،ملدمش  ، مد مصطف  ال جيل  :حتقي  ،أدب القضاء
 .39/ ص 29ج ،املبسوط :السرخس  -251
 .713/ ص 25ج ،األغاين -252
 .136ص ،الصريفة واجلهب   :السعدي -251
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أمــا كيفيــة التصــر  ابلــرهن إذا م يســدد القــر  يف الوقــت املتفــ  عليــ ، فهــو علــ  حســ  مــا اشــرتط 
وقد أشارت نصوص إىل قر  م يسدد  كمل ، إذ دف  من  مبلغاً معيناً، والباق  كان ضمانة قطعاً  علي ،

ذهبيــة، حــدد هلــا أجــل معــن، واتفــ  علــ  إن حــل األجــل وم يســدد ابقــ  املبلــ ، يــتم بيــ  القطــ  ال هبيــة 
ـــاق  إىل  حســـ  الوكالـــة الـــي أعطيـــت للمقـــر  ســـابقاً، وقـــد أخـــ  املقـــر  قـــدر حســـاب  وأعـــاد املبلـــ  الب

 ، ويبدو أن الرهن كان أك ر قيمة من املبل  املطلوب.و257ملصاح  الشان 
إىل قـــرو  قـــدمت بضـــمان رهـــن داٍر أو قطعـــة أر  وكـــان االتفـــاع القـــائم بـــن  و256ملوأشـــار النليـــ 

الطرفن ين  إذا سدد املبل  يف الوقت ألغيت وثيقة الرهن، وابلعنس سيصبح الدار أو األر  من حصة 
 وتسجل ل .املقر  

هنـــاك شـــ ء مهـــم يتعلـــ   ـــ جل الرهـــون الـــي قـــدمت كضـــما ت للقـــرو ، هـــو أن املقـــر  ال حيـــ  لـــ  
التصر  بـ  إال إبذن مـن صـاحب  املقـرت ، فامـا أن يـ ودجل بنتـاب إذن ميـنح مبوجبـ  حـ  التصـر  بـ ، أو 

 .و255مليعط  وكالة ببيعة
ر تســديدها قــد يصــل إىل جملــس أمــا إذا كانــت القــرو  بــدون ضــمان ينفــل مبلغهــا، فالتقاضــ   مــ

القضاء، ولدينا نصـاً أترريـاً يشـري إىل م ـل هـ جل احلالـة، حينمـا اقـرت  وزيـر املعتضـد ابي العباسـ  املعـ و  
عشـــرات اآلال  مـــن الـــد نري، وتعـــ ر عليـــ  تســـديدها، فقـــا  غرمـــايجل أصـــحاب  و254ملاحلســـن بـــن القاســـم

وتوجد قرو  قدمت  ا ظالمة لل ليفة، ورمبا  و253ملهاالقرو  بتقدغ دعوى  ا إىل القاض  للبت يف أمر 
 .و258مليودع املقرت  يف السجن، يف حالة مماطلت  يف تسديدها

وتشــري نصــوص اترريــة إىل مســاعدات قــدمت إىل الــ ين علــيهم ديــون، واستعصــ  تســديدها، بعــا 
اخلليفـة هـارون  وقـد يقـو  اخللفـاء بتسـديدها، كمـا قـا  و259ملمنها قدمت من بيت املا  من حصة الغارمن

 .و241ملالرشيد العباس  بتسديد دين عل  من وصف ابلقو : "شيخ من قدماء النتاب" 
أن الوزير عل  بن  مد بن الفرات سدد دين قدرجل مخسمائة دينـار عـن رجـل قـد   و242ملوذكر الصابئ
  ا ظالمة للوزير.

                                                        
 .792 – 791/ص 1ج ،الفرج بعد الشد  ؛727 – 721/ص 2ج ،نشوار احملاضر  التنوخ : -257
  و: الفـــروع مـــن النـــايف، صـــحح  وقابلـــ  وعلـــ  عليـــ : علـــ  أكـــرب979هــــ / 718ت،  مـــد بـــن يعقـــوب بـــن إســـح ، مل -256
 .231/ ص 5ج ،هو2738 ،ملطهران ،الغفاري

 791/ ص 1؛ الفــرج بعـد الشــد ، ج46/ص 7؛ املصـدر نفسـ ، ج727 – 721/ ص 2التنـوخ : نشـوار احملاضــر ، ج -255
– 792. 

 وه ،لقبـــــــ  عميـــــــد الدولـــــــة، وزر للمقتـــــــدر واملعتضـــــــد ابيهواحلســـــــن بـــــــن القاســـــــم بـــــــن عبيـــــــد ت بـــــــن ســـــــليمان بـــــــن  -254
 .36/ص22ج،الوايف ابلوفيات : و.الصفدي977هـ/711ملت،،العباس 

  .141/ ص 2ج ،نشوار احملاضر  :التنوخ  -253
  .775/ ص 5ج ،اتريخ بغداد :البغدادي اخلطي  -258
 ن عبــد الع ي ،الطبعـــة اخلامســة،ملدار العلـــم و: ســـري  عمــر بـــ819هـــ / 126ابــن عبـــد احلنــم، أبـــو  مــد عبـــد ت، ملت،  -259
دار ،ملالطبقـات النـربى و: 866هــ / 171 ،تمل ، مد بن سعد بـن منيـ  البصـري ،ابن سعد ؛48ص ، و2943 ،بريوت ،للمالين
 .769ص ،5ج ، و2985 ،بريوت ،بريوت

  .131ص ،الوزراء والنتاب :اجلهشياري -241
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 الخاتمة

الســـائد  يف عصـــر  هـــ ا، إمنـــا  تـــد لقــد توصـــل الباحـــ  يف ا ـــ  هـــ ا إىل أن معظـــم الفعاليـــات املاليـــة 
ج ورها إىل أعماع اتررنا اإلسالم  من معامالت صريفية متنوعة كإيداع وادخار واستال  وغريها. وقد 

 أرخ كتاب حتفة األمراء يف اتريخ الوزراء للهال  بن احملسن الصابئ هل جل التعامالت املالية.
 ن  حية االستفاد  القصوى من األموا  سـواء كانـت يبدو أن اجملتم  اإلسالم  كان متطوراً آن اك م

  بتة أو متداولة، وقد قامت ل لك مؤسسات مصرفية أقامتها العديد من الصيارفة واجلهاب  .
  اســـتفاد اهلـــال  بـــن احملســـن مـــن موقعـــ  يف الـــبالط العباســـ  فنـــان مطلعـــاً علـــ  العديـــد مـــن األســـرار

 ت مصداقية.والو ئ  الي مننت  من رفد كتاب  بنصوص ذا
  ي  اهلال  بن احملسن الصابئ مبؤلفات كانت م جياً من األدب والتاريخ، فصارت خري معٍن للباح ن 

 واملؤرخن يف احلصو  عل  املعلومة املوثقة  يسر الطرع.
  كـان ألسـلوب اهلــال  بـن احملســن الصـابئ يف النتابــة و ننـ  منهـا األثــر يف صـياغة هنــ ا حتفـة أدبيــة

 واتررية.
  يعــد كتــاب حتفــة األمــراء يف اتريــخ الــوزراء مــن النتــ  الــي رفــدت املنتبــة اإلســالمية مبعلومــات قيمــة

 أرخت األحوا  االقتصادية وطرع التعامل املايل املتب  آن اك يف احليا  اليومية ويف األسواع التجارية.
 المصادر والمراجع

  و:2664هـ / 851اال يش ،  مد ين يبد، ملت، 
 هـو.2748يف كل فن مستظر ، ملالقاهر ،  املستطر  .2

  و:2119هـ / 414ابن األثري، جمد الدين املبارك بن  مد، ملت، 
، 2النهاية يف غري  احلدي  واألثر، حتقي : الطاهر أيبد ال اوي و مود  مد الطناح ، ملط .1

 و. 2945دار إحياء النت  العربية، القاهر ، 
  و: 965هـ / 776األزدي، ي يد بن  مد بن أاس، ملت، 

  و. 2943اتريخ املوصل، حتقي : عل  حبيبة، ملالقاهر ،  .7
  و: 982هـ / 731األزهري،  مد بن أيبد، ملت، 

  و. 1112م ي  اللغة، حتقي :  مد عو  مرع ،ملدار إحياء الرتاو العري، بريوت،  .6
  و:944هـ / 754ملت، األصفهاين، أبو الفرج عل  بن احلسن، 

  و. 2937األغاين، حتقي : عبد الستار أيبد فراج، ملدار ال قافة، بريوت،  .5
  و:2481هـ / 2197البغدادي، عبد القادر بن عمر، ملت، 

                                                                                                                                            
 .166ص الوزراء، -242
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 هـو. 2199، املطبعة األمريية ببوالع، القاهر ، 2خ انة األدب ول  لباب لسان العرب، ملط .4
  :971هـ / 711  البيهق ، إبراهيم بن  مد، كان حياً عا

  و.2914احملاسن واملساو ،ملمطبعة السعاد ، القاهر ،  .3
  و: 2749هـ / 836ابن تغري بردي، مجا  الدين أبو احملاسن يوسف، ملت، 

 بالتوالنجو  ال اهر  يف ملوك مصر والقاهر ،ملوزار  ال قافة،دار النت ، م ، .8
  و: 996هـ / 786التنوخ ، احملسن بن عل ، ملت، 

  و.2931اضر  وأخبار امل اكر ، حتقي : عبود الشاجل ،ملبريوت، نشوار احمل .9
  و: 848هـ / 155اجلاحظ، عمرو بن ار، ملت، 

  و.2968، بريوت، 6البيان والتبين، حتقي : عبد السال  هارون،ملط .21
  و: 961هـ / 772اجلهشياري،  مد بن عبدوس، ملت، 

  و. 2978الوزراء والنتاب، حتقي : مصطف  السقا وآخرون، ملمطبعة الباي، القاهر ،  .22
  و: 2112هـ / 593ابن اجلوزي عبد الريبن بن عل  بن  مد، ملت، 

 هـو، 2758املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم،ملالطبعة األوىل، حيدر آابد، الدكن،  .21
  و: 819 هـ /126ابن عبد احلنم، أبو  مد عبد ت، ملت، 

  و.2943، دار العلم للمالين، بريوت، 5سري  عمر بن عبد الع ي ، ملط .27
  و 2613هـ / 873ابن حجة احلموي، أي بنر بن عل بن  مد، ملت، 

 هـو.2748مثرات األوراع يف احملاضرات، ملالقاهر ،  .26
  و: 2166هـ / 461أي الد  احلموي، إبراهيم بن عبد ت، ملت، 

  مد مصطف  ال جيل ،ملدمش ، ال. تو. أدب القضاء، حتقي : .25
  و: 2119هـ / 414احلموي اقوت، اقوت بن عبد ت، ملت، 

معجــــم األدابء = إرشــــاد األديــــ  إىل معرفــــة األديــــ ، حتقيــــ : حســــان عبــــاس،ملدار الغــــرب  .24
  و. 2997، بريوت، 2اإلسالم ، ط

  و: 2131هـ / 647اخلطي  البغدادي، أيبد بن عل ، ملت، 
 تو.ملدار النتاب العري، بريوت، ال.  اتريخ بغداد، .23

  و: 2181هـ / 482ابن خلنان، أيبد بن  مد بن إبراهيم، ملت، 
 وفيات األعيان وأنباء أبناء ال مان، حتقي : إحسان عباس، ملدار صادر، بريوت، ال. تو. .28

 الدمشق ، جعفر بن عل  ملمن علماء القرن السادس اهلجري/ ال اين عشر امليالديو: 
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إىل  اســـــن التجــــــار ، حتقيـــــ : البشـــــري الشــــــورجب ، ملمطبعـــــة الغـــــد، اإلســــــنندرية، اإلشـــــار   .29
  و.2933

  و:2763هـ / 368ال هي،  مد بن أيبد بن ع مان، ملت، 
 هـو 2749اتريخ اإلسال  وطبقات املشاهري واألعال ، ملمطبعة القدس ، القاهر ،  .11

 و:  2148هـ / 444الرازي،  مد بن أي بنر بن عبد القادر، ملت، 
  و.2951اتار الصحاث، ملالقاهر ،  .12

  و: 2329هـ / 2115ال بيدي،  مد مرتض ، ملت، 
 هـو. 2714، املطبعة اخلريية، 2اتج العروس من جواهر القاموس، ملط .11

 ابن ال بري، القاض  الرشيد، ملت، القرن اخلامس اهلجري / احلادي عشر امليالديو: 
راجعــــة: صــــالث الــــدين املنجــــد، ملالنويــــت، الــــ خائر والتحــــف، حتقيــــ :  مــــد يبيــــد ت، م .17

  و. 2959
  و:2731هـ / 332السبن ، عبد الوهاب بن عل  بن عبد النايف، ملت، 

، 2طبقــات الشــافعية النــربى، حتقيــ :  مــود  مــد الطنــاح  وعبــد الفتــاث  مــد احللــو ملط .16
  و.2932مطبعة عيس  الباي، القاهر ، 
  و: 2192/ هـ 687السرخس ،  مد بن أي السهل، ملت، 

 هـو.2716، مطبعة السعاد ، القاهر ، 2املبسوط،ملط .15
  و: 866هـ / 171ابن سعد،  مد بن سعد بن مني  البصري، ملت، 

  و. 2985الطبقات النربى، ملدار بريوت، بريوت،  .14
  و: 998هـ / 788الشابشي، عل  بن  مد، ملت، 

  و. 2952بغداد، ، 2الدارات، حتقي : كوركيس عواد،ملمطبعة املعار ، ط .13
 :  و 2291هـ/ 588ملت،أي عبد ت  مد بن عل   ،ابن شهر آشوب

 -املطبعــــة احليدريــــة ، مل: جلنــــة مــــن أســــات   النجــــف األشــــر مناقــــ  آ  أي طالــــ ، حتقيــــ  .18
 و  2954،النجف األشر 

  و 816هـ / 289الشيباين،  مد بن احلسن، ملت، 
  و 2971امل ارج من احليل، نشرجل وأعتا بتصحيح : يوسف ش ت،ملليبسك،  .19

  و:2154هـ / 668الصابئ، اهلال  بن احملسن، ملت، 
  و.2946رسو  دار اخلالفة، حتقي : مي ائيل عواد، ملمطبعة العاين، بغداد،  .71
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العربيــة، حتفــة األمــراء يف اتريــخ الــوزراء، حتقيــ : عبــد الســتار أيبــد فــراج، ملدار إحيــاء النتــ   .72
  و. 2958القاهر ، 

  و:2747هـ / 346الصفدي، خليل بن أيبك، ملت، 
الــــوايف ابلوفيــــات، حتقيــــ : أيبــــد األرنـــــؤوط وتركــــ  مصــــطف ،ملدار إحيــــاء الــــرتاو، بـــــريوت،  .71

  و.1111
  و: 964هـ / 775الصويل، أبو بنر  مد بن حيىي بن عبد ت، ملت، 

  و. 2939، دار امليسر ، بريوت، 1هيورت،ملطأخبار الراض  ابي واملتق  ي، نشرجل: ج.  .77
  و. 2939، دار املسري ، بريوت، 1إشعار أوالد اخللفاء، عا بنشرجل ج. هيورت، ملط .76

  و: 2719هـ / 319ابن طقطقا،  مد بن عل  بن طباطبا، ملت، 
  و.2944الف ري يف اآلداب السلطانية،ملدار صادر، بريوت،  .75

  و:2235هـ / 532، ملت، ابن عساكر، عل  بن احلسن بن هبة ت
اتريـــــخ دمشـــــ ، حتقيـــــ : عمـــــرو بـــــن غرامـــــة العمـــــروي،ملدار الفنـــــر للطباعـــــة والنشـــــر، د.  ،  .74

  و.2995
  و: 2286هـ / 581ابن العمراين،  مد بن عل  بن  مد، ملت، 

  و.2937األنباء من اتريخ اخللفاء، حتقي : قاسم السامرائ ، ملاليدن،  .73
  و: 2412هـ / 2121ر، ملت، الغ ي، تق  الدين بن عبد القاد

 الطبقات السنية يف تراجم احلنفية،ملال.  ، ال. تو. .78
  و:884هـ / 134ابن قتيبة، عبد ت بن مسلم، ملت، 

  و2947عيون األخبار، املؤسسة املصرية العامة للتاليف والرتمجة،ملالقاهر ،  .79
  و:939هـ / 749القرطي، عري  بن سعد، ملت، 

 صلة اتريخ الطربي، حتقي :  مد أبو الفضل إبراهيم،ملدار سويدان، بريوت،ال. تو.  .61
  و:2168هـ /  464القفط ، أبو احلسن عل  بن يوسف، ملت، 

 أخبار العلماء  خبار احلنماء، ملدار اآل ر، بريوت، ال. تو. .62
  و:995هـ / 785كايف النفا ، الصاح  بن عباد، ملت، 

  و.2996، بريوت، 2: الشيخ  مد حسن آ  اسن،ملطاحمليط يف اللغة، حتقي  .61
  و:2737هـ / 336ابن ك ري، إمساعيل بن عمر، ملت، 

  و.2944، القاهر ، 2البداية والنهاية، ملط .67
  و:979هـ / 718النلي ،  مد بن يعقوب بن إسح ، ملت، 

 .هـو2738الفروع من النايف، صحح  وقابل  وعل  علي : عل  أكرب الغفاري،ملطهران،  .66
  و:2171هـ / 612مسنوي ، أيبد بن  مد، ملت، 
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ــــاء: ه.  ، مــــدروز، ملمطبعــــة شــــركة التمــــدن الصــــناعية،  .65 جتــــارب األمــــم وتعاقــــ  املــــم، اعتن
  و.2925القاهر ، 

  و:2722هـ / 322ابن منظور،  مد بن منر ، ملت، 
لســـان العـــرب، تصـــحيح: أمــــن  مـــد عبـــد الوهـــاب و مــــد الصـــادع العبيـــدي،ملدار إحيــــاء  .64

 ، بريوت، ال. تو. 7الرتاو، ط
اتـار األغــاين يف األخبــار والتهــاين، حتقيــ : إبــراهيم اإليبــاري وآخرون،ملمطبعــة عيســ  البــاي،  .63

  و.2945القاهر ، 
  و:2163هـ/678ت، ابن الندغ، أبو الفرج  مد بن إسحاع بن  مد الوراع، مل

  و.2993، 1الفهرست، حتقي : إبراهيم رمضان،ملدار املعرفة، بريوت، ط .68
  و:2261هـ / 573النسف ، عمر بن  مد، ملت، 

 هـو.2722طلبة الطلبة، ملدار الطباعة العامرية، القاهر ،  .69
ســري  النــي، راجــ  أوصــلها وضــبط غريبهــا:  مــد  يــ  الــدين عبــد احلميــد، ملمطبعــة جمــازي،  .51

 قاهر ، ال. تو. ال
  و:2113هـ / 512اهلمداين،  مد بن عبد امللك، ملت، 

 تنملة اتريخ الطربي، حتقي :  مد أبو الفضل إبراهيم، ملدار سويدان، بريوت، ال. تو.  .52
  و: 893هـ / 186اليعقوي، أيبد بن أي يعقوب بن واضح، ملت، 

 التاريخ،ملدار صادر، بريوت، ال. تو. .51
 املراجع
، دار املشــرع، 1الــدوري، عبــد الع يــ : اتريــخ العــراع االقتصــادي يف القــرن الرابــ  اهلجــري، ط .57

  . 2936بريوت، 
الســعدي، أمــل عبــد احلســن عبــاس: الصــريفة واجلهبــ   يف العــراع مــن القــرن ال ــاين إىل هنايــة  .56

 ء مـن القرن الراب  اهلجري،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اآلداب يف جامعة بغداد وهـ  جـ
  .2985متطلبات درجة دكتوراجل آداب يف التاريخ اإلسالم ، بغداد، 

العل ، صاحل أيبد: التنظيمات االجتماعيـة واالقتصـادية يف البصـر  يف القـرن األو  اهلجـري،  .55
  .2949دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 

دار احلرية للطباعة،  النبيس ، يبدان عبد احلميد: أسواع بغداد ح  بداية العصر البويه ، .54
  .2939بغداد، 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في التحصيل والتفكير االستداللي لدى طمب  (PQ5Rأثر استراتيجية )

  المرحلة االعدادية في مادة الرياضيات

The Effect of (PQ5R) Strategy in Achievement and 

Constructive Thinking Among Preparatory Stage in 

Mathematics 
 (1)محمد عباس حيدر عبد الكريم م.م 

Asst. L. Mohammed Abbas Haider Abdul Kareem                                                                     

 البحثملخص 

يف التحصــيل والتفنــري االســتداليل لــدى  وPQ5Rهــد  البحــ  إىل معرفــة أثــر اســرتاتيجية مقرتحــة مل
وللتحقــــ  مــــن هــــد  البحــــ  مت وضــــ  الفرضــــيتن طــــالب الصــــف الرابــــ  العلمــــ  يف مــــاد  الراضــــيات، 

 الصفريتن اآلتيتن: 
ـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة مل اال يوجـــد فـــرع ذ و2 و بـــن متوســـط درجـــات طـــالب 1.15دالل

ومتوسط درجات طالب  وPQ5Rوف  اسرتاتيجية ملاجملموعة التجريبية الي درست املاد  املقرر  
 الطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل.وف  اجملموعة الضابطة الي درست املاد  نفسها 

ـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة مل اال يوجـــد فـــرع ذ و1 و بـــن متوســـط درجـــات طـــالب 1.15دالل
ومتوسط درجات طالب  وPQ5Rوف  اسرتاتيجية ملاجملموعة التجريبية الي درست املاد  املقرر  

ياديـــــة يف اختبـــــار التفنـــــري الطريقـــــة االعتوفـــــ  اجملموعـــــة الضـــــابطة الـــــي درســـــت املـــــاد  نفســـــها 
 .الستداليلا

                                                        
 .العامة لرتبية كربالء املقدسة املديرية -2
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للبنــن  الصــف الرابــ  العلمــ  يف اعداديــة الــبالغ و طالبــاً مــن طــالب34تنونــت عينــة البحــ  مــن مل
، وقـد مت تـوزيعهم 1123 - 1124  والتابعة للمديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة / املرك ، للعا  الدراس

التحصيل الساب  يف ، ال كاء،  متغريات ملالعمر ال م  ابألشهرإىل جمموعتن ملجتريبية وضابطةو كوفئت يف
القبلـ و، حيـ  درسـت  سـتداليلاختبار التفنري اال، اختبار املعلومات السابقة يف الراضيات، الراضيات

ودرســــت اجملموعــــة  و،PQ5Rاســــرتاتيجية ملو طالبــــاً علــــ  وفــــ  78اجملموعــــة التجريبيــــة والبــــال  عــــددها مل
 و طالباً عل  وف  الطريقة االعتيادية.78عددها ملالضابطة والبال  

و فقـــر ، 61احــدتا اختبـــار حتصــيل  منـــون مــن مل، اختبــارين مـــن نــوع االختيـــار مــن متعـــدد مت إعــداد
و فقــر ، ومت التحقــ  مــن الصــدع وال بــات وحســاب 71منــون مــن مل ســتداليلواألخــر اختبــار التفنــري اال

 البدائل اخلاطئة لالختبارين.معامل الصعوبة والقو  التميي ية وفعالية 
وبعــدها طبـ  االختبــار  ،1123 – 1124طبقـت التجربـة يف الفصــل الدراسـ  ال ــاين للعـا  الدراسـ  

علـ  جممـوعي البحـ  ومجعـت البيـا ت وحللـت احصـائياً وكانـت  سـتداليلالتحصيل  واختبار التفنري اال
 النتائ  كاآليت: 

و بــن متوســـط درجــات طـــالب اجملموعـــة 0.05اللـــة ملوجــود فـــرع ذي داللــة إحصـــائية عنــد مســـتوى د
و ومتوســــط درجــــات طــــالب اجملموعــــة وPQ5Rاســــرتاتيجية ملوفــــ   املــــاد  املقــــرر التجريبيــــة ملالــــي درســــت 
ــــار  املــــاد  نفســــهاالضــــابطة ملالــــي درســــت  وفــــ  الطريقــــة االعتياديــــةو ولصــــاحل اجملموعــــة التجريبيــــة يف اختب

 ستداليل.التحصيل واختبار التفنري اال
Abstract 
The purpose of the research is to know the effect of using the (PQ5R) 

strategy on the achievement and constructive thinking of the preparatory 

stage in mathematics, these two null hypotheses have put to confirm the 

goal of research: 

1. There is no statistical indication on the level of (0.05) between 

the scores’ average of the experimental group students, who 

have been taught the suggested material according to using the 

(PQ5R) strategy, and the scores’ average of the standard group 

students, who have been taught the same material according to 

the usual method in the achievement test. 

2. There is no statistical indication on the level of (0.05) between 

the scores’ average of the experimental group students, who 

have been taught the suggested material according to using the 

(PQ5R) strategy, and the scores’ average of the standard group 

students, who have been taught the same material according to 

the usual method in the constructive thinking test. 
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This research sample consist (76) students of the fourth preparatory 

stage from Al-Balaq preparatory school for boys, which goes under the 

supervision of Holy Karbala directorate of education / the city center, for 

the year of 2016 – 2017. The students have been divided into two groups 

(experimental and standard), have been rewarded according to the 

variable of (chronological age counted by months, intelligence, previous 

achievement in mathematics, testing the previous information in 

mathematics, and testing the constructive thinking). The experimental 

group which consist of (38) students was taught according to using the 

(PQ5R) strategy, as for the standard group which consist of (38) was 

taught according to usual method. 

Two multiple choice tests have been prepared, one is an achievement 

test of (40) paragraphs, and the other is a constructive thinking test of (30) 

paragraphs. The validity and reliability have been confirmed according to 

the difficulty factor, discrimination force, and the effectiveness of the wrong 

substitutes for both tests. 

The experiment was applied in the second semester of 2016 – 2017, 

then applied the achievement test and constructive thinking test and came 

up with the following results after collecting and statically analyzing the 

data.  

There is a difference of statistical indication in the level of (0.05) 

between the scores’ average of the experimental group students, who 

have been taught the suggested material according to the (PQ5R) 

strategy, and the scores’ average of the standard group students, who 

have been taught the same material according to the usual method, and in 

favor of the experimental group in the achievement and constructive 

thinking tests. 

  Research Problemمشكلة البحث 

تنمـــن مشـــنلة البحـــ  يف أن املؤسســـات الرتبويـــة والتعليميـــة مازالـــت تعتمـــد علـــ  احلفـــظ واســـرتجاع 
ويــــرى الباحـــ  مــــن خـــال  خربتـــ  يف جمــــا  التعلـــيم ومــــن خـــال  اســــتطالع أراء  املعلومـــات يف التـــدريس،

املدرسن واملشرفن إن عد  است دا  طرائ  حدي ة يف التدريس أدى إىل تدين مستوى التحصيل والتفنري 
لدى الطلبة بشنل عا ، وكون الراضيات عل  عالقة وثيقة ابلتفنري ومهارات  من حي  اهنا تنطوي عل  

املعلومات واعاد  ترتيبها، ك لك مينن القو  عل  اهنا يف ذاما طريقة يف التفنري مما يتطل  العمـل تنظيم 
 عل  وض  اسرتاتيجيات مد  إىل اكساب الطلبة تلك املهارات وابلتايل االرتقاء مبستوات تفنريهم.
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لتفنــــري هــــ  ومــــن االســــرتاتيجيات احلدي ــــة الــــي حظيــــت ابالهتمــــا  يف جمــــا  التحصــــيل الدراســــ  وا
و، اذ تعمل علـ  اكسـاب وتنميـة مهـارات التفنـري، وعلـ  ضـوء ذلـك يتوقـ  الباحـ  PQ5Rاسرتاتيجية مل

 إن است دا  ه جل االسرتاتيجية جتعل الطال  مقباًل عل  التساي  واختاذ القرار وحل املشنالت.
ا ومــدى أتيتهــا يف و تــويل اهتمامــاً بتنظــيم املعلومــات واملمارســة عليهــPQ5Rوملــا كانــت اســرتاتيجية مل

 التحصيل والتفنري االستداليل، فإن مشنلة البح  تتحدد ابإلجابة عل  السؤا  اآليت:
و يف التحصيل والتفنري االستداليل لدى طالب املرحلة االعدادية يف ماد  PQ5Rما أثر اسرتاتيجية مل

 الراضيات 
  Importance Researchأهمية البحث 

 :تتجل  أتية البح  يف اآليت
يسهم البح  يف تطوير طرائ  تدريس الراضيات، إذ مي ل  اولة لتحسن مسـتوى حتصـيل الطـالب  .2

 يف الراضيات وتفنريهم االستداليل.
و عل  أداء الطالب وتطبيقهم للمهارات عل  املـدى القريـ  واملـدى PQ5Rمدى أتثري اسرتاتيجية مل .1

 البعيد.
الصف الراب  العلم  ملا هلـم مـن دور مهـم يف املسـتقبل، أتية الفئة املستهدفة يف الدراسة ه  طالب  .7

 فه  تعد املرحلة االساسية يف الدراسة العلمية لتحديد املستقبل ابلنسبة للطالب.
 حتقي  أهم أهدا  تدريس الراضيات وهو اعداد املتعلم للحيا  واجملتم . .6
 و يف الراضيات.PQ5Rتيجية ملإضافة لبنة إىل املعرفة العلمية لقلة الدراسات الي تناولت اسرتا .5
جتريــ  اســرتاتيجية تدريســية غــري مالوفــة يف مدارســنا للت بــت مــن فاعليتهــا يف رفــ  مســتوى التحصــيل  .4

 الدراس  للطالب يف ماد  الراضيات.
يعـد التحصــيل مـن أهــم الوسـائل ملعرفــة املتفـوقن عقليــاً وأحـد املظــاهر األساسـية للنشــاط العقلـ  الــي  .3

ابملستقبل، فإن اهتمامنا إبجياد العالقة بـن التحصـيل والتفنـري يعـد مـن املؤشـرات  تساعد عل  التنبؤ
 ذات العالقة ابلتنبؤ ابملستقبل.

يفعد التفنري االستداليل طريقة تفنري حلل مشنلة معينة تواج  الطالب من خال  اكتشا  املفاهيم  .8
 واالفنار  نفسهم والتوصل إىل استنتاجات صحيحة.

داليل يـدخل يف معظـم طرائــ  التـدريس وضـرور  مـن الضــرورات الـي تقـو  عليهـا أنــواع التفنـري االسـت .9
 التفنري األخرى وهو العنصر املشرتك بن كل أنواع التفنري األخرى.

  Research Objectivesأهداف البحث 

 يهد  البح  إىل:
 معرفة أثر اسرتاتيجية ملPQ5R  الراضيات.و يف حتصيل طالب املرحلة االعدادية يف ماد 



 
 

336 

 13 :العدد

 

 معرفـــة أثـــر اســـرتاتيجية ملPQ5R  و يف التفنـــري االســـتداليل لـــدى طـــالب املرحلـــة االعداديـــة يف مـــاد
 الراضيات.

  Research Hypothesesفرضيات البحث 

 لغر  التحق  من هد  البح  واالجابة عن تسايل  مت صياغة الفرضيتن الصفريتن اآلتيتن:
و بن متوسـط درجـات طـالب اجملموعـة 1.15مستوى الداللة مل داللة احصائية عند اال يوجد فرع ذ .2

ومتوســط درجــات طــالب اجملموعــة  وPQ5Rوفــ  اســرتاتيجية ملالتجريبيــة الــي درســت املــاد  املقــرر  
 الطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل.وف  الضابطة الي درست املاد  نفسها 

H0 : X1 = X2                                                                                          
H1 : X1 ≠ X2                                                                                          

و بن متوسـط درجـات طـالب اجملموعـة 1.15داللة احصائية عند مستوى الداللة مل اال يوجد فرع ذ .1
ومتوســط درجــات طــالب اجملموعــة  وPQ5Rوفــ  اســرتاتيجية ملالتجريبيــة الــي درســت املــاد  املقــرر  
 .ستداليلالطريقة االعتيادية يف اختبار التفنري االوف  الضابطة الي درست املاد  نفسها 

H0 : X1 = X2                                                                                              

                              
H1 : X1 ≠ X2                                                                                              

                              

  Limits of Researchحدود البحث 

 يتحدد البح  عل  اآليت:
 افظــة كــربالء املقدســة الدراســة النهاريــة / قضــاء املركــ   اعــداداتيف  رابــ  العلمــ طــالب الصــف ال .2

 والتابعة إىل املديرية العامة لرتبية  افظة كربالء املقدسة.
 .1123 - 1124الفصل الدراس  ال اين للعا  الدراس   .1
، أتليــف جلنــة مــن 1124 – 1125كتــاب الراضــيات للصــف الرابــ  العلمــ  املقــرر للعــا  الدراســ   .7

 وزار  الرتبية.
 الفصو  الي يتم تدريسها ه : .6
 الفصل اخلامس: املتجهات 
 الفصل السادس: اهلندسة االحداثية 
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 Definitions of Termsتحديد المصطلحات 

 Strategyأواًل: اسرتاتيجية 
  و:  هنا "جمموعة من اخلطوات االفنار واملباد  الي تتناو  جمااًل من جمـاالت 1118، ملاهلامش  وط

املعرفة االنسانية بصور  شاملة ومتناملة، ينطل  حنو حتقي  أهدا ، ح تض  أسالي  التقوغ املناسبة 
 . و1مللتعر  مدى جناحها وحتقيقها لألهدا  الي حددما من قبل"

  ،هنا "خطة تتضمن االهدا  والطرائ  والتقنيات واالجراءات الي يقو  و: 1122ملالعفون وفاطمة 
 ــا القــائم علــ  الــرب م  لتحقيــ  أهــدا  معينــة ايــ  تتضــمن املواقــف العلميــة والتعليميــة ملــد  زمنيــة 

 . و7ملطويلة"
 (PQ5Rثانيًا: اسرتاتيجية )

 ملCollier, 2002 الوصـــو  إىل املعرفـــة الســـابقة و:  هنـــا "اســـرتاتيجية حتســـن القـــراء  والفهـــم وتشـــمل
وتوســـ  عمليـــة الـــتعلم ونقـــل املهـــارات وتســـاعد الطـــالب ليصـــبحوا أك ـــر قـــدر  علـــ  التمييـــ  والقـــراء  

 . و6ملواالحتفاظ ابملعلومات"
  ، و:  هنـــا "إحـــدى طرائــ  معينـــات التـــ كر ملســـاعد  املتعلمــن علـــ  تـــ كر النصـــوص 1127ملقطــام

 Lettersى معينــــات التـــ كر، وهــــ  طريقـــة االحــــر  ملاملنتوبـــة، وامسهـــا نفســــ  هـــو تطبيــــ  إلحـــد
Strategies و، إذ يل   اسم األحر  األوىل من خطوات تطبي  ه جل الطريقة، ففيها مينن للمتعلم

 . و5ملت كر  توى فصل من كتاب مدرس  إذا اتّب  اخلطوات
 Achievementثالثًا: التحصيل 

  ،سـبة مـن قبـل الطــالب كنتيجـة لدراسـة موضــوع أو و:  نـ  "املعرفـة أو املهــارات املنت1116ملالعقيـل
 . و4ملوحد  تعليمية معينة" 

  ،و:  ن  " صلة ما يتعلم  املتعلم بعد مرور فرت  زمنية ومينن قياسها ابلدرجة الي 1119ملأبو جادو
حيصل عليها يف اختبار حتصيل  وذلك ملعرفة مدى جناث االسـرتاتيجية الـي يضـعها ورطـط هلـا املعلـم 

 . و3ملأهداف  وما يصل إلي  املتعلم من معرفة يرتجم إىل درجات" ليحق 
 Constructive Thinkingرابعًا: التفكري االستداللي 

  ،و:  نــ  "عمليــة اســت الص قضــية مــن قضــية أو عــد  قضــاا أخــرى والوصــو  إىل 1121ملأبــو زينــة
 . و8ملنتيجة ما من نتيجة أو عد  نتائ  أخرى"
                                                        

 .29 :1118وط ،  اهلامش  -1
 .94 :1122وفاطمة،  العفون -7
6- Collier, 2002: 267. 
 .677 :1127، قطام  -5
 .79 :1116، العقيل -4
 .615 :1119، أبو جادو -3
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  ، نــ  "عمليــة عقليــة منطقيــة تتضــمن جمموعــة مــن املهــارات الفرعيــة الــي و: 1121ملالعفــون ومنتهــ 
يبدو يف كل نشاط عقل  معريف يتمي  ابستقراء القاعـد  مـن ج ئيامـا، واسـتنباط اجلـ ء مـن النـل، إذ 

 . و9مليسري في  الفرد من حقائ  معروفة أو قضاا مسّلم بصحتها إىل معرفة اجملهو  ذهنياً"
  Theoretical Frameworkاالطار النظري 

 (  PQ5Rاسرتاتيجية )
إحــدى اســرتاتيجيات مفعينــات التــ كر الــي تســاعد الطلبــة علــ  تــ كر النصــوص املنتوبــة، واهنــا تطبيــ  

و إذ يل ـ  اسـم األحـر  Letter Strategiesإلحدى تقنيات مفعينـات التـ كر، وهـ  طريقـة األحـر  مل
االسـرتاتيجية  نـن الطالـ  مـن تـ كر  تـوى الفصـل الـ ي األوىل من خطوات تنفي  ه جل الطريقة، وه جل 

  و21مليدرس  من النتاب املدرس .
و والـــي تعــــ  PQ5Rهنـــاك الن ـــري مـــن االســــرتاتيجيات املســـاعد  للتـــ كر ومـــن ضــــمنها اســـرتاتيجية مل

ملافح ، اسا ، اقرأ، أتمل، مسّ، ، راج ، اكت و، حي  يتم تفسري اسم االسـرتاتيجية علـ  النحـو اآليت: 
و، Questionو مـــاخوذ مـــن كلمـــة ملQو، واحلـــر  ملPreviewو هـــو احلـــر  األو  مـــن كلمـــة ملPاحلـــر  مل
و Rو، واحلـر  ملReflectو ال ـاين مـن كلمـة ملRو، واحلر  ملReadو األو  ماخوذ من كلمة ملRواحلر  مل

و األخـــري Rو، واحلــر  ملReviewو الرابـــ  مــن كلمـــة ملRو، واحلــر  ملReciteال الــ  مـــاخوذ مــن كلمـــة مل
و يف هـــ جل االســـرتاتيجية فضـــاًل عـــن اخلطـــوات Reflectو، وان خطـــو  التامـــل ملwriteوذ مـــن كلمـــة ملمـــاخ

 و22ملالسابقة قد تساعد عل  تنمية التفنري لدى الطلبة لدراسة املاد  الدراسية. 
 (PQ5Rخطوات اسرتاتيجية )

حفظهـا، وذلـك و: القاء نظر  عامة عل  املعلومات املطلـوب Previewالقراء  التمهيدية للموضوع مل .2
 ابلنظر إىل األفنار األساسية للموضوع.

و: إحدى الطرع البسيطة إلجناز ذلك ه  حتويـل العنـاوين الرئيسـة إىل Questionsصياغة األسئلة مل .1
 أسئلة.

و: قــراء  الــن  بدقــة وعنايــة يف  اولــة ل جابــة عــن األســئلة الــي مت طرحهــا يف Readقــراء  الــن  مل .7
 . و21ملاخلطو  السابقة 

                                                                                                                                            
 .71 :1121زينة،  أبو -8
 .99 :1121ومنته ،  العفون -9

 .677 :1127، قطام  -21
 .259 :1119  سن، -22
 .676 :1127، قطام  -21
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و: يتامـل املـتعلم يف املوضـوع  ـاواًل تنـوين أفنـار يف ضـوء مـا اطلـ  عليـ  يف اخلطـو  Reciteمل ملالتا .6
الســابقة، وإذا  نــن مــن ذلــك حيــاو  الــربط بــن املعلومــات اجلديــد  ومــا لديــ  مــن معلومــات ســابقة 

 ا ونة يف بنيت  املعرفية.
اليهـا بصـوت مسـموع، أي انـ  جييـ   و: يقو  املتعلم برتديد اإلجاابت الي توصـلReciteالتسمي  مل .5

 مساعياً عن األسئلة الي طرحها يف اخلطو  ال انية.
و: يراجـــ  املـــتعلم مـــا مت التوصـــل اليـــ ، وانـــ  توصـــل إىل األهـــدا  الـــي تعـــرب عنهـــا Reviewاملراجعـــة مل .4

 األسئلة الي وضعها.
  يف املوضـوع لنـ  يـتم و: يف هـ جل اخلطـو  ينتـ  املـتعلم ويل ـ  أهـم النقـاط الـواردWriteالنتابة مل .3

 .و27ملحفظها واسرتجاعها فيما بعد 
 (PQ5Rدور املعلم يف اسرتاتيجية )

تــدري  الطلبــة علــ  اعتمــاد االســرتاتيجية إذا كــان املــنه  الدراســ  طــوياًل وحيتــوي علــ  موضــوعات  .2
 من فة.

 وتل يصها.تنليف الطلبة مبوضوعات دراسية تساعدهم عل  التفنري ابلعناوين الرئيسة والفرعية  .1
  .و26ملإخبار الطلبة إن ه ا النوع من التعلم مفيد يف اسرتجاع املعلومات من ال اكر  طويلة املدى .7

  Constructive Thinkingالتفكير االستداللي 

مي  ت سبحان  وتعاىل االنسان عن سائر امل لوقات بنعمة العقل، ب  يهتدي العبد إىل رب  وب  يتفنر 
الـب ،يَن يـَْ كفرفوَن َت قـ،ياماً َوقـفعفوداً يف اآلات الي أودعها اخلال  يف كون ، قا  تعاىل بسم ت الريبن الرحيم 

ــْبَحاَنَك َفق،َنــا َعــَ اَب  وعـــََل  جـــفنفو ،،ْم َويـََتفـــَنبرفونَ  ــاًل سف ــَمَوات، َواألْر ، َربـــبَنا َمــا َخَلْقــَت هــَ ا اَبط، يف، َخلــ ، السب
 . و25ملَصَدَع ت الَعلّ  الَعظ،يْم  النبار، 

االســتدال  لغــة معنــاجل تقــدغ دليــل أو طلــ  إلثبــات أمــر معــن أو قضــية معينــة، وأمــا اصــطالحاً فهــو 
احلقـائ  أو املعلومـات بطريقـة منظمـة ايـ  تـؤدي إىل اسـتنتاج قـرار أو حـل عملية تفنريية تتضـمن وضـ  

 و24ململشنلة.
ويــرى بعــا البــاح ن ان التفنــري االســتداليل عمليــة منطقيــة يســري فيهــا الفــرد مــن حقــائ  معروفــة أو 
ن قضاا مسلم بصـحتها إىل معرفـة اجملهـو  الـ ي يتم ـل يف نتـائ  ضـرورية لتلـك القضـاا، ويـرى أخـرون  

التفنــري االســتداليل هـــو القــدر  علــ  التعليـــل املنطقــ  واالســتنتاج وإدراك العالقـــات للــربط بــن األســـباب 

                                                        
 .242 :1119،  سن -27
 .289 :1119، عفانة ويوسف -26
 .292/اية عمران آ  -25
 .154 :1113، جروان -24
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والنتائ ، وهو يتضـمن بـ لك عمليـات م ـل التجريـد والتوصـل إىل التعميمـات، واثبـات عالقـات والتوصـل 
 . و23ملإىل حلو  للمشنالت، وتقييم اآلراء واستنباط النتائ 

 عناصر ه :  ةثالث ويتضمن االستدال 
 مقدمات يستد   ا عل  نتيجة صحيحة. .2
 نتيجة مرتتبة عل  التسليم ابملقدمات. .1
 يربط بن املقدمات عالقات منطقية يف حالـة تعـددها، بعضـها مـ  بعـا وتـرتبط بينهـا وبـن النتيجـة .7

 .و28مل
  Constructive Thinking Skillsمهارات التفكري االستداللي 

 من التفنري االستداليل وعل  النحو اآليت: اً أنواعوض  علماء املنط  
 أ اًل: االسردال  االسرنبا ي )االسرنراجي(

ويعـــ  االســـتدال  مـــن العـــا  إىل اخلـــاص، مبعـــا القـــدر  علـــ  التوصـــل إىل نتيجـــة عـــن طريـــ  معاجلـــة 
القواعــد العامــة  املعلومــات أو احلقــائ  املتــوافر  طبقــاً لقواعــد وإجــراءات  ــدد ، إذ يبــدأ فيــ  العقــل بفحــ 

ومالحظتها للتحق  منها، وذلك ابختبار اجل ئيات الي تدخل حتت القاعد  العامة، وفي  ينتقل الفنر من 
  .و29مل العا  إىل اخلاص ومن النل  إىل اجل ئ  فاحلركة الفنرية في  تنازلية

 اث يًا: االسردال  االسر رائي 
تتبــ  اجل ئيــات مــن أجــل الوصــو  إىل نتيجــة كليــة،  ويعــ  االســتدال  مــن اخلــاص إىل العــا ، أي مبعــا

فاالســتقراء هــو عبــار  عــن عمليــة اســتدال  عقلــ  تنطلــ  مــن فرضــية أو مقولــة أو مالحظــة، والتوصــل إىل 
نتيجــــة أو تعمــــيم ابالســــتناد إىل املالحظــــة أو املعطيــــات املتــــوافر ، وان احلركــــة الفنريــــة يف هــــ ا النــــوع مــــن 

  .و11مل وهو خري وسيلة ل بداع واالخرتاع االستدال  تسري بشنل تصاعدي
 اثلثًا: االسردال  الرمثيلي 

وهو االستدال  من اخلاص إىل اخلاص، ويتم عن طري  إجراء مماثلة بن شيئن أو حالتن بينهما أوج  
شب ، ويرتت  عل  عملية املماثلة الوصو  إىل نتيجة مفادها نقل حنـم أو وصـف مـن أحـد املتمـاثلن إىل 

، واالســتدال  التم يلــ  ينطــوي علــ  عالقــة بــن شــيئن لــيس مــن الســهل اكتشــافهما دائمــا والنتــائ  اآلخــر
الي يتم التوصل اليها تنون يف الغال  نتائ  احتمالية بدرجة عاليـة أو كمـا يصـطلح علمـاء املنطـ  تنـون 

  .و12مل نتيجة ظنية راجحة
                                                        

 .99: 1121، منته و  العفون -23
 .251: 1114،  مود -28
 .1121:215،منته و  العفون -29
 .148: 1113 جروان، -11
 .148: 1113 جروان، -12
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 رابعًا: االسردال  الرحويل 
و 6-1االســتدال  التحــويل الـ ي يظهــر عنــد الطفـل يف عمــر مــا بــن مل أضـا  بياجيــ  نوعــاً أخـر وهــو

ســــنوات وهــــ ا النــــوع مــــن االســــتدال  ميــــر مــــن اخلــــاص إىل اخلــــاص مــــن خــــال  الــــربط بــــن مقــــدمتن أو 
 .و11ملحالتن

ولنــــن كمــــا يظهــــر أن معظـــــم الــــ ين تنــــاولوا االســــتدال  ابلبحـــــ  والدراســــة يؤكــــدون علــــ  النـــــوعن 
ســتدال  االســتقرائ  الــ ي يســري فيــ  التفنــري مــن اخلــاص إىل العــا ، واالســتدال  االساســين لــ ، وتــا: اال

  .و17ملاالستنباط  ال ي يسري في  التفنري من العا  إىل اخلاص
  Previous Studiesدراسات سابقة 

 ( دراسات تناولت اسرتاتيجيةPQ4R( وهي قريبة من اسرتاتيجية )PQ5R:) 
 دراسة ملBibi, 2011 اسـرتاتيجية ملو: ملأثـرPQ4R  و يف التحصـيل الدراسـ  مـن طـالب الصـف الرابـ

 االعدادي يف والية بنجاب ملابكستانوو
 دراسة ملSriadi, 2012و: ملأثر اسرتاتيجية ملPQ4R و والـ كاء اللغـوي يف الفهـم القرائـ  لـدى طـالب

 الصف الراب  االعدادي يف ساكوسادا ملاندونيسياو والفهم لدى الطالبو
  ،و: ملأثر اسـرتاتيجية مل1125دراسةملعلوانPQ4R و يف حتصـيل طالبـات املرحلـة املتوسـطة ودافعيـتهنب

 حنو ماد  الراضياتو
 :دراسات تناولت التفكري االستداللي 
  ،و: ملفاعليـة بـر م  مقـرتث لتنميـة مهـارات التفنـري االسـتداليل لـدى عينـة مـن 1112دراسة ملالعتيي

 املرحلة ال انوية وكلية الرتبيةو
  و: ملأثـــــر التــــدريس التبـــــاديل يف حتصــــيل طالبـــــات االو  متوســــط وتفنـــــريهن 1127ملعيــــاد ، دراســــة

 االستداليلو
  ، و: ملأثــر الــتعلم النشــط يف حتصــيل مــاد  النيميــاء والتفنــري االســتداليل لــدى 1126دراســة ملالربيعــ

 طالب الصف ال اين املتوسطو
 منهج البحث وإجراءاته 

  Experimental Designأواًل: التصميم التجريبي 
اعتمـــد الباحـــ  أحـــد التصـــاميم التجريبيـــة احلقيقيـــة مبجمـــوعتن متنـــافئتن ملجمموعـــة جتريبيـــة وجمموعـــة 

و، وتـدرس PQ5Rضابطةو ذوايت االختبار البعدي، إذ ستدرس اجملموعة التجريبيـة علـ  وفـ  اسـرتاتيجية مل
 اآليت:اجملموعة الضابطة وف  الطريقة االعتيادية وكما موضح يف امل طط 

                                                        
11- Ginsburg and Sylvia, 1969: P. 84. 
 .28 :2996، اجلباري -17
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 مقياس املتغري التاب  املتغري التاب  املتغري املستقل تنافؤ اجملموعتن اجملموعات
 

 التجريبية
العمــــــــــــــر الــــــــــــــ م   -

 ابألشهر
 اختبار ال كاء -
التحصيل السـاب   -

 يف الراضيات
اختبـــــــــــار املعرفـــــــــــة  -

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة يف 
 الراضيات

اختبـــــــار التفنــــــــري  -
 ستداليل القبل اال

 اسرتاتيجية
 وPQ5Rمل 

 
 التحصيل -
التفنــــــــــــــــــــــــــــــــــري  -
 ستداليلاال

 
 اختبار حتصيل  -
اختبــــــــــــــار التفنـــــــــــــــري  -
 ستداليل البعدياال

 
 الضابطة

 
الطريقــــة االعتياديـــــة يف 

 التدريس

 اطط التصميم التجريي للبح 
 ثانيًا: مجتمع البحث وعينته

  Research Communityجمرمع البحث  -أ 
الرابـــ  العلمـــ  للمرحلـــة االعداديـــة، الدراســـة النهاريـــة يف يشـــمل جمتمـــ  البحـــ  مجيـــ  طـــالب الصـــف 

 - 1124 افظـــة كـــربالء / قضـــاء املركـــ  والتابعـــة للمديريـــة العامـــة لرتبيـــة كـــربالء املقدســـة للعـــا  الدراســـ  
1123. 

 Research Sampleعينة البحث  -ب 
عـة ملديريـة تربيـة كـربالء يف ضوء التصميم التجريي اختار الباحـ  عشـوائياً اعداديـة الـبالغ للبنـن والتاب

 املقدسة / قضاء املرك ، بعد احلصو  عل  موافقة املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة لتنون عينة البح .
ـبـدء التجربـة، فَ  قبلَ  مت زارما من ق،بْل الباح  وبعد حتديد املدرسة الي ستطب  فيها التجربة، د أن وج،

لتم ــل اجملموعــة بطريقــة عشــوائية  ملأوشــعبة  مت اختيــار، و ثــالو شــع  للصــف الرابــ  العلمــ  املدرســة تضــم
شــعبة  يــارطالبــاً، واختو 64ملبلــ  عــدد طال ــا  إذ، وPQ5Rاســرتاتيجية ملالتجريبيــة الــي تفــدرس علــ  وفــ  

 طالباً. و51ملبل  عدد طال ا  إذلتم ل اجملموعة الضابطة الي تفدرس عل  وف  الطريقة االعتيادية،  وبمل
طالباً، أصبح اجملموع النهائ  للطالب و 11مل وبعد استبعاد الطالب الراسبن احصائياً والبال  عددهم

خرب  سابقة يف املوضوعات الي  المتالكهمسب  استبعاد الطالب الراسبن و  طالباً، و34و ملعينة البح مل
ويف دقـة النتـائ ،  ،وسـتداليلالتحصـيل والتفنـري االملستفدّرس أثناء التجربة، وقد يـؤثر يف املتغـريين التـابعن 

  َ نتائ  الطالب الراسبن من التنافؤ اإلحصائ  والنتائ  النهائية فقط إذ أبق داستبع الباح  أن م  العلم
 واجلدو  التايل يوضح ذلك: ،عليهم يف داخل الصف حفاظاً عل  الصف املدرس 
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 عـــدد الطـــالب قبـــل الشعبة اجملموعات
 االستبعاد

عـــــــــــــــــدد الطـــــــــــــــــالب 
 املستبعدين

عـــــــــــد الطـــــــــــالب 
 بعد االستبعاد

 78 8 64 أ اجملموعة التجريبية
 78 26 51 ب اجملموعة الضابطة

 34 11 98  اجملموع
 توزي  طالب عينة البح  عل  اجملموعتن التجريبية والضابطة

 Equal Groupsثالثًا: تكافؤ املجموعتني 
 اجملموعتن ملالتجريبية والضابطةو يف املتغريات اآلتية:قبل التجربة أجرى الباح  تنافؤاً بن 

ملالعمــر الــ م   ســوابً ابألشــهر، الــ كاء، التحصــيل الســاب  يف الراضــيات، اختبــار املعرفــة الســابقة يف 
الراضــيات، اختبــار التفنــري االســتداليلو فضــاًل عــن ضــبط املتغــريات الدخيلــة، وكانــت النتــائ  تشــري إىل 

 تنافؤتا.
   Research Procedures: مستلزمات البحث رابعًا

 من مستل مات البح  القيا  مبا أييت:
  :مت حتديــد املــاد  العلميــة وهــ  الفصــل اخلــامس ملاملتجهــاتو والفصــل الســادس حتديــد املــاد  العلميــة

من كتاب الراضـيات املقـرر لطلبـة الصـف  و،243و إىل مل229، من الصفحة ململاهلندسة االحداثيةو
ــــ  العل و، الطبعــــة 1121مل ووآخــــرونملاحلــــدي     ملؤلفــــ، 1123 – 1124مــــ  للعــــا  الدراســــ  الراب

 .اخلامسة، وزار  الرتبية، املديرية العامة للمناه 
 :بعـــد إطـــالع الباحـــ  علـــ  األهـــدا  الرتبويـــة العامـــة واخلاصـــة ملـــاد   صـــياغة األغـــرا  الســـلوكية

ها ح عرض كية اخلاصة مباد  البح ،الراضيات للصف الراب  العلم ، اشت  عدد من األغرا  السلو 
وامل تصن يف الرتبية وعلم النفس و طرائـ  تـدريس الراضـيات و مدرسـ   عل  جمموعة من احملنمن

وقد مت االعتمـاد يف حتديـد األغـرا  السـلوكية علـ  مسـتوات بلـو   ،ليحددوا مدى صالحيتها املاد 
و غرضـــاً ســـلوكياً موزعـــة علـــ  227املعرفيـــة ملتـــ كر، اســـتيعاب، تطبيـــ ، حتليـــلو، حيـــ  مت صـــياغة مل

و غرضاً سـلوكياً لالسـتيعاب 11و غرضاً سلوكياً للمعرفة ومل61الفصلن ملاخلامس والسادسو، بواق  مل
و أغرا  سلوكية للتحليل، وحصـلت هـ جل االغـرا  علـ  موافقـة 6بي  وملو غرضاً سلوكياً للتط63ومل

 %.81من احملنمن بنسبة 
 اجملا      

 الفصل
 اجملموع التحليل التطبي  االستيعاب املعرفة

 46 1 18 9 15الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
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 اخلامس
الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 السادس
23 22 29 1 69 

 227 6 63 11 61 اجملموع
 لنل مستوى من املستوات املعرفيةجدو  يبن عدد االغرا  السلوكية 

 Research Toolsخامسًا: أدوات البحث 

 Achievement Testأ اًل: االةربار الرحصيلي 
مـــن متطلبـــات البحـــ  بنـــاء اختبـــار حتصـــيل  ملعرفـــة وقيـــاس مـــدى حتصـــيل الطـــالب مـــن املـــاد  املقـــرر 

االستيعاب، التطبي ، التحليلو، ل ا اتفب،عْت تدريسها هلم وف  املستوات االربعة من تصنيف بلو  ملاملعرفة، 
 االجراءات اآلتية:

 و 227صياغة االغرا  السلوكية: حفددت االغرا  السـلوكية بنـاًء علـ  آراء احملنمـن والـي بلغـت مل
غرضاً سلوكياً موزعة عل  اربعة مستوات من مستوات بلو  املعرفيـة ملاملعرفـة، االسـتيعاب، التطبيـ ، 

 التحليلو.
 اخلارطة االختبارية ملجدو  املواصفاتو: يعد جدو  املواصفات من اخلطوات املهمـة واالساسـية  بناء

يف إعداد االختبارات التحصيلية لنوهنا   ل جاني احملتـوى واالهـدا  السـلوكية اسـ  أوزان وأتيـة  
 و69: 1111ملاهليي و مد،  كل هد  منها، زاد  عل  أن  من مؤشرات صدع احملتوى.

و فقــر  وحســ  االجــراءات 61أع،ــدْت اخلارطــة االختباريــة لالختبــار التحصــيل  واملنــون مــن مل لــ لك
 اآلتية:

حســاب وزن االهـــدا  الســلوكية ملنســـبة االهـــدا و اســ  مســـتواما االربعــة، ومت حســـ  املعادلـــة  -أ 
 اآلتية:

عدد االهداف السلوكية في المجال=  الوزن النسي ملستوى اهلد 
مجموع االهداف السلوكية

  ×011  

حســـاب وزن احملتـــوى ملنســـبة احملتـــوىو علـــ  كـــل فصـــل مـــن فصـــو  املـــاد  التدريســـية، وذلـــك حســـ   -ب 
 املعادلة اآلتية:

عدد الحصص للفصل الواحد=  الوزن النسي حملتوى الفصل
مجموع الحصص المقررة

 و16مل 011×  

                                                        
 .71 :2985 دوران، -16
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 ادلة اآلتية:مت حساب عدد األسئلة لنل فصل ولنل املستوات حس  املع -ج 
 عـدد الفقـرات النليـة× النسـبة املئويـة للمحتـوى × عدد األسئلة لنل خليـة = النسـبة املئويـة للهـد  

 و15مل
 واجلدو  اآليت يوضح اخلارطة االختبارية:

 اجملموع االهدا  السلوكية احملتوى
عــــــــــــــــــــــــــــدد  املواضي 

 احلص 
نســـــــــــــــــــــــــبة 

 احملتوى
 معرفة
37% 

 استيعاب
18% 

 تطبي 
42% 

 حتليل
3% 

100% 

 الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 اخلامس

21 38% 4 7 4 1 25 

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 السادس

11 62% 9 5 21 2 15 

 61 2 24 8 25 %100 71 اجملموع
 اخلارطة االختبارية ملجدو  املواصفاتو

  صدع االختبارTest Validity  
 و14ملالصدع هو قدر  االختبار عل  قياس الش ء ال ي وفض،  لقياس  فعال فال يقيس شيئاً آخر.

 است راج كل من الصدع الظاهري وصدع احملتوى وصدع البناء لالختبار التحصيل .وقد مت 
 التحليل االحصائ  لفقرات االختبار Statistical Analysis of The Test Items 

إن الغاية من التحليل االحصائ  لفقرات االختبار هـ  مسـاعد  الباحـ  علـ  التاكـد مـن ان فقـرات 
ديـة بـن الطـالب مـن حيـ  صـعوبتها وقـدرما علـ  التمييـ  بـن الطـالب، وقـد االختبار تراع  الفـروع الفر 

و طالــٍ  مــن طــالب الصــف الرابــ  العلمــ  يف 211طفب،ــَ  االختبــار علــ  عينــة اســتطالعية تنونــت مــن مل
اعداديـة املناســ  للبنـن، لغــر  إجيــاد معامـل الصــعوبة وقــو   ييـ  الفقــرات وفعاليــة البـدائل اخلاطئــة لنــل 

فقرات االختبار التحصيل ، وبعد اهناء عملية التصحيح مت حتليل فقرات االختبـار وذلـك برتتيـ  فقر  من 
ــَ ْت أعلــ  نســبة مل و مــن درجــات الطــالب   ــل اجملموعــة %27درجــات طــالب العينــة ترتيبــاً تنازليــاً، ح اخ،

صعوبة كل فقر   و من درجات الطالب   ل اجملموعة الدنيا، بعدها مت حساب معامل%27العليا، وأدىن مل
 – 1.71مـــن فقـــرات االختبـــار املوضـــوعية ملابســـت دا  املعادلـــة اخلاصـــة  ـــاو، فوجـــد قيمتهـــا تـــرتاوث بـــن مل

ـبْت القـو  التميي يـة 1.81 – 1.11و، وتعد الفقرات جيد  إذا تراوث معامل صعوبتها بن مل1.53 و، وحفس،
 – 1.14، فوجــد ان قيمتهـا تــرتاوث بــن مللنـل فقــر  مـن فقــرات االختبــار ملابسـت دا  املعادلــة اخلاصـة  ــاو

و، و  ا تعد فقرات االختبار مقبولـة 0.20و وتنون الفقر  مقبولة إذا كانت درجة  يي ها ت يد عن مل1.51

                                                        
 .81: 2999وآخرون،  الظاهر -15
 .613: 2999 احليلة، -14
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من  حية الصعوبة والتميي ، كما مت حساب فعالية البدائل اخلاطئة فنانت مجي  نتائ  الفقرات سـالبة ممـا 
 يد  عل  فعاليتها.

 ار التحصيل ثبات اختبReliability of Test  
يفعــد ال بــات علــ  أنــ  درجــة االتســاع أو التجــانس يف النتــائ  ويقصــد بــ  "دقــة الفقــرات واتســاقها يف 

  و13ملقياس اخلاصية املراد قياسها".
و الــي تعطـــ  نتـــائ  دقيقـــة يف االختبـــارات KR-20ريتشاردســـون مل -وقــد مت اســـت دا  معادلـــة كيـــودر

و وهو معامـل ثبـات جيـد ابلنسـبة لالختبـارات املوضـوعية، و ـ ا 1.39معامل ال بات ملاملوضوعية، إذ بل  
 االجراء اصبح االختبار التحصيل  جاه اً بصيغت ، النهائية.

 Constructive Thinking Testاث يًا: اةربار الرفكري االسرداليل 
  العلمـ  علـ  التفنـري  حتديد اهلد  مـن االختبـار: هـد  االختبـار قيـاس قـدر  طـالب الصـف الرابـ

 االستداليل.
 مت االعتماد عل  جمموعة من املصادر والدراسات وابالستعانة خبربات بعا  :صياغة فقرات االختبار

و فقر  من 71املت صصن يف جما  الرتبية وطرائ  التدريس، مت صياغة فقرات االختبار املتنون من مل
 تداليل.نوع االختيار من متعدد حس  مهارات التفنري االس

  صـــدع االختبـــار: مت اســـت راج الصـــدع الظـــاهري وذلـــك بعـــر  فقـــرات االختبـــار علـــ  جمموعـــة مـــن
احملنمـــن واملت صصـــن يف الراضـــيات وطرائـــ  التـــدريس للحنـــم علـــ  مـــدى ســـالمة الفقـــرات، وقـــد 

 .%80حصلت الفقرات بصيغتها النهائية عل  نسبة اتفاع اك ر من 
 و 211طفب،ـــَ  االختبــار علـــ  عينـــة اســتطالعية تنونـــت مـــن مل :رالتحليــل االحصـــائ  لفقــرات االختبـــا

طال  مـن طـالب الصـف الرابـ  العلمـ  يف اعداديـة املناسـ  للبنـن، لغـر  إجيـاد معامـل الصـعوبة 
وقـو   ييــ  الفقــرات وفعاليــة البــدائل اخلاطئــة لنــل فقــر  مــن فقــرات االختبــار التحصــيل ، وبعــد انتهــاء 

ت االختبـــار وذلـــك برتتيـــ  درجـــات طـــالب العينـــة ترتيبـــاً تنازليـــاً، ح عمليـــة التصـــحيح مت حتليـــل فقـــرا
ــَ ْت أعلــ  نســبة مل و مــن درجــات %27و مــن درجــات الطــالب   ــل اجملموعــة العليــا، وأدىن مل%27اخ،

الطــــالب   ــــل اجملموعــــة الــــدنيا، بعــــدها مت حســــاب معامــــل صــــعوبة كــــل فقــــر  مــــن فقــــرات االختبــــار 
و، وتعـد الفقـرات 1.47 – 1.66اصة  ا فوجد قيمتها ترتاوث بـن ملاملوضوعية ابست دا  املعادلة اخل

ـــبْت القـــو  التميي يـــة لنـــل فقـــر  مـــن 1.81 – 1.11جيـــد  إذا تـــراوث معامـــل صـــعوبتها بـــن مل و، وحفس،
و وتنون 1.54 – 1.71فقرات االختبار ابست دا  املعادلة اخلاصة  ا فوجد ان قيمتها ترتاوث بن مل

و، و  ا تعد فقرات االختبار مقبولة مـن  حيـة 0.20ت درجة  يي ها ت يد عن ملالفقر  مقبولة إذا كان

                                                        
 .756: 2998، عود  -13
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الصعوبة والتميي ، كما مت حساب فعالية البدائل اخلاطئة فنانت مجي  نتائ  الفقرات سـالبة ممـا يـد  
 عل  فعاليتها.

 ريتشاردســون مل -مت اســت دا  معادلــة كيــودر :ثبــات االختبــارKR-20  دقيقــة يف و الــي نعطــ  نتــائ
و وهـو معامـل ثبـات جيـد ابلنسـبة لالختبـارات 1.31االختبارات املوضوعية، إذ بلـ  معامـل ال بـات مل

 املوضوعية.
  Procedures of The Experiment Applicationسادسًا: إجراءات تطبيق التجربة 

بعـد اسـتنما  متطلبامـا  1123 – 1124طفبَقْت التجربة يف الفصل الدراس  ال اين للعـا  الدراسـ  
مـــن اختيـــار اجملمـــوعتن وحتقيــــ  التنـــافؤ بينهمـــا وحتديــــد املـــاد  العلميـــة، بـــدأ تطبيــــ  التجربـــة يـــو  االحــــد 

، ومن أجل تطبي  إجراءات التجربة بشنل صـحيح 11/6/1123وانتهت يو  اخلميس  29/1/1123
 قا  الباح  ابخلطوات االتية:

  التجريبية والضابطة ابالتفاع م  إدار  املدرسة ومدرس املاد .تنظيم جدو  الدروس للمجموعتن .2
و يف تــدريس PQ5Rمت تــدري  مــدرس املــاد  علــ  وفــ  اخلطــط التدريســية الــي أعــدْت ابســرتاتيجية مل .1

 طالب اجملموعة التجريبية، والطريقة املعتاد  يف تدريس طالب اجملموعة الضابطة.
موعـــة ضـــما ً لتســـاوي اجملمـــوعتن فيمـــا تتعـــر  لـــ  مــــن أعطيـــت املـــاد  التعليميـــة نفســـها يف كـــل جم .7

 معلومات.
 .16/6/1123مت حتديد موعد لتطبي  االختبار التحصيل  يف يو  االثنن  .6
 .13/6/1123موعد اختبار التفنري التامل  يو  اخلميس  .5
مت تصـــحيح االجـــاابت وخصصـــت درجـــة واحـــد  لنـــل إجابـــة صـــحيحة وصـــفر لنـــل إجابـــة خاطئـــة  .4

   املرتوكة معاملة الفقر  اخلاطئة، لغر  معاجلتها احصائياً وحتليل النتائ  وتفسريها.وعوملت الفقر 
  Statistical Methodsسابعًا: الوسائل االحصائية 

 و لعينتن مستقلتن متساويتن.t- testاالختبار التائ  مل .2
 است دمت الست راج ما يل :

  يف ملالعمــر الــ م  ابألشــهر، الــ كاء، التحصــيل ملعرفــة تنــافؤ جممــوعي البحــ  ملالتجريبيــة والضــابطةو
 الساب  يف الراضيات، اختبار املعرفة السابقة، اختبار التفنري االستداليلو.

   للمقارنة بن املتوسطات احلسابية لدرجات طالب اجملمـوعتن ملالتجريبيـة والضـابطةو ملتغـريي البحـ
 الصفرية للبح .ملالتحصيل والتفنري االستداليلو الختبار الفرضيات 

 معامل صعوبة الفقرات املوضوعية. .1
وتســـت د  هـــ جل املعادلـــة يف االختبـــارات املوضـــوعية ملاختبـــار التحصـــيل واختبـــار التفنـــري االســـتداليلو 

 حلساب صعوبة الفقرات.
 معامل  يي  الفقرات. .7
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واختبـــار  مت اســـت دا  معامـــل  ييـــ  الفقـــرات يف حســـاب القـــو  التميي يـــة لفقـــرات االختبـــار التحصـــيل 
 التفنري االستداليل.

 فعالية البدائل اخلاطئة. .6
ــــــار التفنــــــري  ــــــار التحصــــــيل  واختب ــــــة لفقــــــرات االختب ــــــدائل اخلاطئ ــــــة الب مت اســــــت دمها حلســــــاب فعالي

 االستداليل.
 و.KR-20ريتشاردسون مل -معادلة كيودر .5

التفنــري  ريتشاردسـون حلســاب معامـل ال بــات الختبـار التحصــيل واختبـار -اسـت دمت معادلـة كيــودر
 االستداليل.

 عرض النتائج وتفسيرها:

   Results Presentationأواًل: عرض النتائج 
 أن : إىلالتحق  من الفرضية الصفرية االوىل والي تـَنفْ   .2

و بن متوسـط درجـات طـالب اجملموعـة 1.15داللة احصائية عند مستوى الداللة مل املال يوجد فرع ذ
ومتوسط درجات طالب اجملموعـة الضـابطة الـي  وPQ5Rاتيجية ملر  ابسرت التجريبية الي درست املاد  املقر 

 درست املاد  نفسها ابلطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيلو.
وبعد تصحيح أوراع اجـاابت الطـالب وحسـاب الدرجـة النفليـة لنـل طالـ  يف اجملمـوعتن ملالتجريبيـة 

لدرجات اجملموعتن، وكما مبـن يف اجلـدو   املعياريحنرا  والضابطةو، مت احتساب املتوسط احلساي واال
 اآليت:

املتوســـــــــــــط  العدد اجملموعة
 احلساي

االحنـــــرا  
 املعياري

درجــــة  القيمة التائية التباين
 احلرية

الداللــــــــــــــــــــــة 
االحصـــائية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عن
مســــــــــــــــــتوى 

0.05 

 اجلدولية احملسوبة

دالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  36 2.000 1.848 11.691 6.513 19.724 78 التجريبية
 احصائياً 

 4.587 1.544 14.895 78 الضابطة

نتــائ  االختبــار التــائ  ملعرفــة داللــة الفــرع بــن متوســط  درجــات اجملمــوعتن ملالتجريبيــة والضــابطةو يف 
 االختبار التحصيل 

 احنــــرا  معيــــاري مقــــدارجلو  درجــــة، و19.724إذ بَلــــَ  متوســــط درجــــات طــــالب اجملموعــــة التجريبيــــة مل
واحنـرا  معيـاري  درجـة، و14.895بلَ  متوسط درجات طالب اجملموعة الضـابطة ملو، يف حن 6.513مل
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معرفــة داللـة الفــرع بــن متوســط  درجـات طــالب اجملمــوعتن الختبــار  ارأتى الباحــ و، 1.544مل مقـدارجل
متســاويتن، اتضــح ان الفــرع بينهمــا   االختبــار التــائ  لعينيتــن مســتقلتن واســت د صــحة الفرضــية أعــالجل، 

و وهـ  أكـرب 1.848و، اذ كانـت القيمـة التائيـة احملسـوبة مل0.05ال إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة ملكـان دا
وتفقبـــل  و، و ـــ ا تفـــرفا الفرضـــية الصـــفرية األوىل36و بدرجـــة حريـــة مل2.000مـــن القيمـــة التائيـــة اجلدوليـــة مل

بـن متوسـط درجـات و 1.15داللة احصائية عند مستوى الداللـة مل ايوجد فرع ذ، أي أن  الفرضية البديلة
ومتوسط درجات طـالب اجملموعـة  وPQ5Rاسرتاتيجية ملطالب اجملموعة التجريبية ال ين درسوا عل  وف  

 يف االختبار التحصيل  ولصاحل اجملموعة التجريبية. عتياديةالضابطة ال ين درسوا عل  وف  الطريقة اال
 أن : إىلالتحق  من الفرضية الصفرية ال انية والي تـَنفْ   .1

و بن متوسـط درجـات طـالب اجملموعـة 1.15داللة احصائية عند مستوى الداللة مل اال يوجد فرع ذمل
ومتوسط درجات طالب اجملموعـة الضـابطة الـي  وPQ5Rسرتاتيجية ملالتجريبية الي درست املاد  املقرر  اب

 و.ستداليلدرست املاد  نفسها ابلطريقة االعتيادية يف اختبار التفنري اال
لــدرجات طــالب اجملمــوعتن ملالتجريبيــة والضــابطةو  حنــرا  املعيــاريب املتوســط احلســاي واالمت احتســا

 اآليت: بعد تصحيح أوراع اجاابمم، وكما مبن يف اجلدو 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
درجة  القيمة التائية التباين

 الحرية
الداللة 

االحصائية 
عند 

مستوى 
0.05 

المحسو 
 بة

 الجدولية

دالة  47 2.000 2.859 15.754 3.969 23.763 83 التجريبية
 احصائيا  

 6.902 2.627 21.553 83 الضابطة

نتــائ  االختبــار التــائ  ملعرفــة داللــة الفــرع بــن متوســط  درجــات اجملمــوعتن ملالتجريبيــة والضــابطةو يف 
 اختبار التفنري االستداليل
احنــرا  و  درجــة، و23.763ان متوســط درجـات طــالب اجملموعــة التجريبيــة مل أعــالجليتضـح مــن اجلــدو  

 درجــة و12.557و، يف حــن بلــَ  متوســط درجــات طــالب اجملموعــة الضــابطة مل7.949مقــدارجل مل معيــاري
معرفـة داللـة الفـرع بـن متوسـط  درجـات اجملمـوعتن  الباحـ  ارأتى و،1.413مقـدارجل مل احنرا  معياريو 

متساويتن، اتضح ان الفـرع  است دا  االختبار التائ  لعينتن مستقلتنمت رضية اعالجل، الختبار صحة الف
و وهـ  1.859و، اذ كانت القيمة التائيـة احملسـوبة مل1.15بينهما كان دااًل احصائياً عند مستوى الداللة مل

 فرية ال انيـــةو، و ـــ ا تـــرفا الفرضـــية الصـــ36و بدرجـــة حريـــة مل1.111أكـــرب مـــن القيمـــة التائيـــة اجلدوليـــة مل
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و بــن متوســط 1.15داللـة احصــائية عنــد مســتوى الداللــة مل ااي انــ  يوجــد فــرع ذ وتفقبـل الفرضــية البديلــة،
ومتوسـط درجـات طـالب  وPQ5Rاسرتاتيجية ملدرجات طالب اجملموعة التجريبية ال ين درسوا عل  وف  

سـتداليل ولصـاحل اجملموعـة لتفنـري االاجملموعة الضابطة ال ين درسوا علـ  وفـ  الطريقـة املعتـاد  يف اختبـار ا
 .التجريبية

  Interpretation of Resultsثانيًا: تفسري النتائج 
أتضــح وجـود فـرع ذي داللـة إحصـائية بـن حتصـيل طــالب  ،الـي مت التوصـل اليهـا نتـائ ال مـن خـال  .2

 رســتْ ملالــي دَ و واجملموعــة الضــابطة وPQ5Rاســرتاتيجية ملعلــ  وفــ   رســتْ اجملموعــة التجريبيــة ملالــي دَ 
إىل  وف  الطريقة االعتياديةو، يف االختبار التحصيل  ولصاحل طالب اجملموعة التجريبية، ويع ى ذلك

 ألسباب اآلتية:ا واحد أو أك ر من
 اعتنوا بتنظيم املعرفة العلمية. وPQ5Rاسرتاتيجية ملالطالب ال ين درسوا عل  وف   -أ 
لفهــم، وســاعدت الطــالب لينونــوا أك ــر قــدر  و علــ  حتســن القــراء  واPQ5Rعملــت اســرتاتيجية مل -ب 

 .عل  التميي  واالحتفاظ ابملعلومات
اســت ار  املعرفــة واخلــربات الســابقة وربطهــا ابملعرفــة اجلديــد  وإعــاد  ترتيــ  مــا لــديهم مــن معلومــات يف  -ج 

 البنية املعرفية يف شنل فئات جديد  أو عناصر جديد .
 نة بدالف من االقتصار عل  سؤا  واحد.طرث عدد أكرب من االسئلة ملعاجلة مشنلة معي -د 
إن حداثة الطريقة واألسئلة واملناقشات الي تت لل املوقـف التدريسـ  أدت إىل إ ر  اهتمـا  الطـالب  -ه 

 وتشوقهم ملاد  الراضيات وزاد  انتباههم للدرس مما أدى إىل زاد  حتصيلهم.
داللــة إحصــائية بــن طــالب اجملموعــة توصــل اليهــا، تبــن وجــود فــرع ذي مت المــن خــال  النتــائ  الــي  .1

وف  الطريقة  رستْ و واجملموعة الضابطة ملالي دَ وPQ5Rاسرتاتيجية ملعل  وف   رستْ التجريبية ملالي دَ 
إىل واحـد  ولصاحل طالب اجملموعة التجريبية، ويعود ذلـك ستداليلاالعتياديةو، يف اختبار التفنري اال

 ألسباب اآلتية:ا أو أك ر من
 مما قد تنون ،اىل زاد  رغبة الطالب يف البح  والتقص  عن املعلومات وPQ5Rاسرتاتيجية مل أدت -أ 

 لديهم. ستداليلأدت اىل زاد  التفنري اال
و علــ  التفاعــل االجيــاي بــن املعلــم والطــالب يف العمليــة التعليميــة  ــد  PQ5Rتؤكــد اســرتاتيجية مل -ب 

ابخلـربات اجلديـد ، وان كـل ذلـك يسـاعد علـ  حل مشنلة  ـدد  عـن طريـ  دمـ  اخلـربات السـابقة 
 .انتقا  أثر التعلم وقد يعمل عل  حتسن التفنري االستداليل لدى الطالب

إنب التفنري االستداليل ابعتبارجل، مؤشـراً قـواً للتفنـري بشـنل عـا ، يشـري مـن خـال  معاجلـة املعلومـات  -ج 
قــــرار معــــن أو اشـــباع رغبــــة يف الفهــــم  إىل قيـــا  الطــــالب ابســــت دا  أنشـــطة تفاعليــــة انتقائيــــة الختـــاذ

 .للمسالة أو اجابة عن سؤا ، وه ا كل  قد يؤدي إىل حتسن تفنري الطالب
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  Conclusionsثالثًا: االستنتاجات 
 مينن استنتاج ما أييت: يف ضوء النتائ  الي توصل اليها الباح 

ريقـــة االعتياديـــة لـــدى طـــالب يف زاد  التحصـــيل مقارنـــة ابلط وPQ5Rالســـرتاتيجية ملاألثـــر االجيـــاي  .2
 .راب  العلم الصف ال

 .راب  العلم لدى طالب الصف ال ستداليليف التفنري اال وPQ5Rالسرتاتيجية ملاألثر االجياي  .1
اخلـروج عــن الــنمط املــالو  يف التــدريس وجعــل الطالـ  العنصــر الفعــا  يف الــدرس قــد يســاعد يف  نب إ .7

 اجيابياً عل  حتصيلهم وتفنريهم االستداليل.، مما قد ينعنس فهم ماد  الراضيات
تبعــ  علــ  التفنــري  نشــطة ســاعد علــ  تــوفري بيئــة تعليميــةي وPQ5Rاســرتاتيجية ملان التــدريس وفــ   .6

علــ  االســـتيعاب  الب، ومينـــن ان يســهم ذلــك يف حتســن قـــدر  الطــســتداليلوابألخــ  التفنــري اال
 والفهم.

  Recommendationsرابعًا: التوصيات 
 وص  مبا أييت:ن  اليها فان  و وصال مت ل  النتائ  اليبناًء ع

ملا هلا من أثر اجياي  بعا املواضي  يف وPQ5Rاسرتاتيجية ملأن يعتمد مدرسو ومدرسات الراضيات  .2
 حسبما توصل الي  ه ا البح . يف التحصيل والتفنري

من خال  احملتوى الراض  يف مفردات ملاملـنه  وطرائـ   وPQ5Rالسرتاتيجية مل التدريس وفقاً  إدخا  .1
 تدريس الراضياتو.

 .ستداليلإثراء كت  الراضيات املقرر  ابألنشطة املتنوعة الي حتف  الطلبة عل  التفنري اال .7
تشـجي  االهتما  ابسرتاتيجيات التدريس احلدي ة الـي ترمـ  إىل تنميـة القـدرات العقليـة لـدى الطلبـة و  .6

 عل  االهتما  بتعليم التفنري.املدرسن 
   Suggestionsخامسًا: املقرتحات 

إن أتية الدراسة العلمية ال تقتصر عل  ما تتوصل إلي  من نتائ  بل فيما تظهرجل مـن نقـاط ت ـري لـدى 
الباح ن احلاجـة إىل إجـراء امل يـد مـن البحـوو، واسـتنمااًل للبحـ  احلـايل يقـرتث الباحـ  إجـراء دراسـات 

 ا يل :مماثلة وكم
ابلنسـبة ملتغــري  وPQ5Rاتيجية ملاـوو مماثلـة علـ  عينـات أخـرى تشـمل كـال اجلنسـن لبيـان أثـر اسـرت  .2

 اجلنس.
يف متغـــريات أخـــرى كالـــداف  املعـــريف واالجتـــاجل حنـــو الراضـــيات  وPQ5Rاســـرتاتيجية ملاـــ  ملعرفـــة أثـــر  .1

 وأنواع التفنري االخرى.
امـــل الصـــور  امـــا  املســـؤولن يف وزار  الرتبيـــة اـــ  مماثـــل علـــ  مراحـــل دراســـية أخـــرى وصـــوال إىل تن .7

 .لعمو  مراحل التدريس العا  وPQ5Rاتيجية ملللوقو  عل  اثر اسرت 
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Some of these universities got high standings as far as the formal 

quality is concerned, where they possess material potentials like buildings, 

gardens_a matter which made it possible for them to deceive the 

inspection committees which see the matters with their eyes not with their 

thought. 

Universities should have been judged according to the amount of  

services they offer to society, and the number of the creative, and technical 

and administrative leaders they provide the society with as well. Such a 

view should be corrected so that we can manage to build up an 

epistemological society in which the universities seek to create the human 

beings parallel to the construction of classrooms. 
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Editorial’s word 
Quality Standards 

Universities are the place where the leaders are built and upbrought, 

and any goal will be futile and pointless unless it realizes the purpose for 

which universities are set up. 

Frankly speaking, if universities couldn't manage to create the 

competent humans capable of the leadership of society, each in its 

specialty, it would be the same whether they existed or not. And that can 

be seen in the global universities with long standing history and lengthy 

experience like Harvard university in which a lot of the world's leaders 

graduated, and who occupied high positions in their countries. 

On this basis, the quality criteria of universities are laid; university 

capable of upbringing and building the human beings and leaders will be 

possessive of quality in education. Such a university will have qualified 

teachers, textbooks, researches, and means of applying the global 

techniques for an authentic education. 

The universities graduating the creative, the competent, and the loyal to 

their science which they get during their study, will be the authentic 

universities having high objective has diminished in some universities of 

the third world where they reduced to places of pastime, entertainment, 

and rest; and students spent their lives therein; and in the long run, they 

got nothing but a mural. These universities walked away from the real 

quality criteria according to which universities are judged whether they 

perform their responsibilies or not. 

In these universities, the real criteria are replaced by formal criteria 

which serve no purpose. 
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