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 المجلة في النشر قواعد

، سالمياإل الفكر جماالت يف والباحثني والكّتاب االساتذة مبسامهاتالبيت أهل جملة ترحب
 والتجدد، واإلسالمي العريب العامل يف الثفافية املشكالت بقضااي اإلهتمام مع واإلجتماعية اإلنسانية والعلوم
 . والتعليمي الرتبوي اإلمناء قضااي وكذلك، احلضاري والبناء

 : املرسلة املادة يف يشرتط
 . أخرى جمالت يف للنشر أرسلت أو نشرت قد التكون أن
 كاملة  البياانت بذكر، واملراجع املصادر بتوثيق األكادميية واألعراف العلمي البحث اعدبقو  تلتزم أن ،

 بصورة الشريف النبوي واحلديث القرآنية النصوص ختريج مع، العلمية واملعاجلة واملنهجية املوضوعية حتقق مع
 . وكاملة دقيقة
 صياغتها وحسن اللغة سالمة الباحث يراعي أن . 
 واحدة صفحة يف ملخص ويرافقه واحلاسوب الكاتبة اآللة على مطبوعة نسختني من البحث يقدم 

 . ابلباحث تعريف مع
 املتخصصني املقومني ملراجعة للنشر املرسلة املادة ختضع . 
 عدم أسباب إببداء اجمللة تلتزم وال. تنشر مل أم نشرت، تسرتد وال اجمللة إىل ترسل اليت املواد تعاد ال 

 . النشر
 . كاتبه  رأي عن يعرب اجمللة يف ينشر ام

 . العنوان على التحرير رئيس إىل املراسالت مجيع توجه
  البيت أهل جامعة، شارع احلر الصغري، شارع احلر، كربالء املقدسة

 351257ـ9: هاتف، 486: ب. ص
 info@abu. edu. iq: الربيد االلكرتوين

 http: //abu. edu. iq/ahl-al-bayt-jurnal: املوقع االلكرتوين للمجلة
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 يرالتحر هيئة كلمة

 الوظيفة األولى للجامعات. . البحث العلمه

لو مل يكن االنسان قادرًا على املالحظة والتأمل واالستنتاج لكان قد بقي عائشًا يف الغابة حىت يومنا 
 . هذا

فقد أنعم هللا عليه بعقل يستطيع من خالله أن يفكر حلل مشكالت احلياة منذ أن اكتشف النار يف 
 . الغابة

 . . ويصنع الطوب لبناء بيته ووو، ق إىل ميادين احلياة؛ أخذ يطبخ الطعامومن العقل انطل
ومن ، إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن من ثورة ألخرى ومن تطور آلخر من قبس النار إىل النانو

ومن امتطاء احلمار إىل ركوب األقمار الصناعية والتجوال ، احَلَمام الزاجل إىل شبكات التواصل االجتماعي
 .  الفضاء الشاسع الواسعيف

البحث عن حلول . . . البحث عن وسيلة أفضل حلياة أمجل . . . كل ذلك حدث ابلبحث والتقصي
 . ملشاكله احلياتية حىت وصل إىل القمر ومنه إىل املريخ يف األعوام القادمة إن شاء هللا

 . فعرب البحوث طور اإلنسان احلياة اليت حوله
 . ا يف داخلهوطور احلياة اليت يعيشه

 . فتوّلد من هذا الكائن احلي عباقرة يف التاريخ كغاليلو وأديسون
وكل واحد منا عبقري إذا استخدم هذه الطاقة اليت أودعها هللا يف داخله واليت هبا يُعبد هللا وهبا يدخل 

 . وجنة اآلخرة ابلعمل الصاحل، جنة الدنيا يف الرخاء االقتصادي واالعمار والبناء
مون أوصلوا إلينا احلضارة جبهودهم العلمية واببداعاهتم اخلرية وجعلوان نعيش عصر النور فاألقد

 . عصر الفضاء وشبكات التواصل االجتماعي، والتكنولوجيا
والزالت هناك نقاط مظلمة ومساحات ابهتة الزال جيهلها اإلنسان ويف خمتلف جماالت احلياة فكان 

وهذه هي ، الم ويقتحم مناطق اجلهل السوداء وذلك ابلبحث العلميعلى اجليل اجلديد أن جيتاز هذا الظ
 . واليت بدوهنا تصبح اجلامعات جمرد جدران ال تردد سوى صدى الكلمات اجلوفاء، مسؤولية اجلامعات اليوم
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 ( االيالمه  ه ماد االما) مله   مالمح المذهب االقتصادال

 مصرالى مالك بن الحارث االشتر واليه ملى 

Features of Islamic Economic doctrine in Imam Ali's 
Covenant to his Egyptian Ruler Malik bin AL-Harith 

AL-Ashter 
  Faris                     . Talib H. Prof. Assist(1) طالب حسين فارس. د. م. أ

 الملخص

ء مالمح الفكر االقتصادي االسالمي يعمل البحث العلمي يف جانب االقتصاد االسالمي على استجال
من منابعه االساسية اليت تنطوي عليها النصوص االسالمية من الكتاب و السنة و النصوص الصادرة يف 

ويف هذا االطار حياول هذا البحث ، يف هنج البالغة --ضوئهما مثل النصوص الواردة عن االمام علي 
اىل مالك بن احلارث االشرت  -- عهد االمام علي مالمح املذهب االقتصادي االسالمي يفاستجالء 

، ملا تضمنه العهد من صورة أسالمية مركزة و متكاملة للمذهب االقتصادي االسالمي، واليه على مصر
هذه الصورة عند استخالصها تكون مادة أصيلة يف تكوين مقاربة معرفية مهمة يف توصيف أفضل للمخطط 

 . ميالنظري للمذهب االقتصادي االسال
Abstract  
This research is Trying Gives a Suitable Answers for scientific questions 

which related to modality the Islamic text performance it is function in order 
to reveal features of Islamic economic doctrine,this what the research 
looking for to discover in the well-known text (Imam Ali peace be upon him 
testament to Malik AL- Ashter) through a methodology based on the 
extraction of theoretical vocabulary from the text through the method of 

                                                       
 د. كربالء / كلية االدارة واالقتصا  جامعة -1



 

 ( اىل مالك بن احلارث االشرت واليه على مصريف عهد االمام علي ) مالمح املذهب االقتصادي االسالمي 
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integrated approach between extrapolation and induction. And the research 
paper reached to description the features of Islamic economic doctrine as it 
is implied in the text and therefore achieved important addition to the results 
of scientific research in texts.  

 المقدمة

تتزايد احلاجة يف كل يوم اىل معرفة أدق وأعمق و أصدق للصورة النظرية الكاملة للمذهب االقتصادي 
ألم )الكتاب و السنة( مث ية واملتمثلة ابلنصوص االسالمية ااالسالمي ومن منابعه االصيلة و االساس

ومن أمشل ، هنج البالغةيف  --النصوص الصادرة يف ضوئهما مثل النصوص الواردة عن االمام علي 
عهد االمام النصوص للصورة االسالمية عن املذهب االقتصادي االسالمي اليت وردت يف هنج البالغة هو؛ 

فقد أحتوى العهد على مالمح لصورة متكاملة ، اىل مالك بن احلارث االشرت واليه على مصر --علي
وقد ، االجتماعية و االخالقية و العقائدية وغريهاللمذهبية االسالمية يف ابعادها االقتصادية و السياسية و 

على أسس الرؤية ، صبت يف قالب واحد متكامل يعرب عن املخطط االسالمي العام لبناء اجملتمع الصاحل
ومن أهم ميزات صورة املذهب ، الكونية االسالمية والغاايت العليا تعرب عنها و نظرية العدالة املتولدة منها

حالة الرتابط بني البعد النظري و العملي يف صورة : ي اليت تضمنها العهد هي أوهلماسالماالقتصادي اال
املفردات  الستخالصواحدة مما جيعل العهد عينة مثالية للنصوص اليت تصلح أن تكون مادة متكاملة 

ي كما أن هنالك ميزة أخرى ه:  اثنيهما، ملذهب االقتصادي االسالميالنظرية اليت تبىن منها عناصر ا
السياق الرتابطي بني البعد االقتصادي مع االبعاد االخرى مما يسمح لعملية البحث العلمي ممارسة 

الوقت استخالص الصورة النظرية يف عملية جتريد نظري غنية ابجلذور املرتبطة ابملوضوع قيد البحث و يف 
 . ايت البحث و أهدافهتعطي مرونة التعامل حلقات الرتابط الضرورية حبكم طبيعة املوضوع وغا هذات

مالمح املذهب ما هي : اآليتميكن صياغة مشكلة البحث ابلتساؤل العلمي : مشكلة البحث
ذلك النص  اىل مالك بن احلارث االشرت واليه على مصر --االقتصادي االسالمي يف عهد االمام علي

الزمة لتوصيف املالمح االساسية االسالمي الذي متيز خبصائص املادة العلمية الغنية ابملفردات النظرية ال
 . للمذهب االقتصادي االسالمي

اىل مالك بن احلارث  --عهد االمام عليينطلق البحث من فرضية أساسية تتمثل؛ : فرضية البحث
هو مادة علمية غنية ابملفردات النظرية الالزمة لتوصيف املالمح االساسية للمذهب  االشرت واليه على مصر

سرتاتيجية املذهبية االسالمية الشاملة يف بناء متيز به من مشول وتكامل يف بناء امي ملا االقتصادي االسال
 . اجملتمع الصاحل

 املذهب االقتصادي االسالمي ستخالص توصيف نظري ملالمحيهدف البحث اىل ا: هدف البحث
سالمي ا بوصفه نص اىل مالك بن احلارث االشرت واليه على مصر --عهد االمام عليكما يقدمها 

غناء الرصيد اأفضل صياغة علمية يف توظيف النص قيد البحث يف إىل للوصول ، غين مبالمح هذه الصورة
 . العلمي املتنامي يف جمال املذهب االقتصادي االسالمي

يعتمد البحث املنهج التكاملي يف البحث العلمي الذي جيمع بني االستنباط و : منهجية البحث
ستقراء املفردات النظرية املستهدفة و توحيدها يف يل موضوعي للنص يف سياق اخالل حتلاالستقراء من 
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 24: العدد

 
دائرة املوضوع قيد البحث مث نظم املفردات املستخلصة يف قالب نظري واحد ميثل الصورة النظرية املستهدفة 

 . للمذهب االقتصادي االسالمي
مشكلة البحث و الربهنة على فرضية وفقا ملتطلبات االجابة عن االسئلة اليت تطرحها : البحث يةهيكل

البحث اىل ثالثة مباحث؛ أختص االول ابالطار املنهجي لتوظيف النصوص يف  يةالبحث مت تقسيم هيكل
البحث العلمي يف الفكر االقتصادي االسالمي فيما تناول الثاين متضمنات العهد من املفردات البنائية 

قتصادي االسالمي مث حبث الثالث متضمنات العهد من لنظرية العدالة و الفلسفة العامة للمذهب اال
 . مفردات اهليكل النظري للمذهب االقتصادي االسالمي

االطار المناجه لتوظيف النصوص  ه البحث العلمه  ه : المبحث األول

 الفكر االقتصادال االيالمه

 االقتصادي رالفك يف العلمي البحث يف سنتناول منهجية توظيف النصوصيف هذا املبحث : متهيد
طار التحليل املالئم لتوظيف مضامني النص قيد البحث يف التوصل اىل االسالمي من زاوية استكشاف ا
 --عهد االمام علي كما يقدمها   املذهب االقتصادي االسالمي استخالص توصيف نظري ملالمح

للوصول أفضل ، ذه الصورةغين مبالمح ه اً إسالمي اً بوصفه نص اىل مالك بن احلارث االشرت واليه على مصر
صياغة علمية يف توظيف النص قيد البحث يف إغناء الرصيد العلمي املتنامي يف جمال املذهب االقتصادي 

 . االسالمي
 االشرت الحارث بن مالك اىل ع علي االمام االهمية العلمية لنصوص عهد: املطلب االول

 : مصر على واليه

اىل  --هو العنوان الذي اشتهر لرسالة االمام علي  اىل مالك االشرت --عهد االمام علي 
الرواة  ابهتماميت هذه الرسالة وقد حظ، ندما واله حكم مصر عام هـع --الصحايب مالك االشرت 

وقد استمر ، وحبث قوته او ضعفه(2)واهل التواريخ و السري اىل احلد الذي جيعلها غنية عن ذكر السند 
ور الفكر االسالمي وصوال اىل الفكر احلديث و املعاصر فقد تناولتها اقالم االهتمام هبا يف كل مراحل تط

العلماء و الباحثني ابلشرح و التحليل حىت تكون يف الرصيد املعريف االسالمي املقدار الكبري واملتنامي من 
ه الفهم العلمي ملضامني نصوص العهد وحماوالت توظيف دالالت هذا الفهم يف تقدمي مقارابت متجدد

وخصوصا يف املوضوعات املتعلقة ابلدولة ووظائفها  املختلفةحلقائق االسالم و رؤيته يف املوضوعات 
و تزداد أمهية العهد مع تزايد احلاجة اىل النصوص اليت ختدم جتديد الفكر ، االجتماعية و االقتصادية
 . (3)املختلفةاالسالمي يف هذه االبعاد 

اىل مالك بن  --عهد االمام علي ا الكبرية اليت حيظى هبيمة العلمية يف ضوء ذلك جاءت الق
بوصفه نص إسالمي غين مبالمح الصورة النظرية الكاملة للمذهبية االسالمية  احلارث االشرت واليه على مصر

                                                       
-قم : --منشورات مدرسة االمام علي ، شرح عصري جامع لنهج البالغة، نفحات الوالية، انصر مكارم الشريازي -2

، يف عهده اىل مالك االشرت --مام علي مع اال، حممد ابقر الناصري: كذلك انظر.  280 - 279ص ، ه1426، 10ج، ايران
 . 8ـ  5ص ، 1985، 2ط، بريوت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات

دار الفكر ـ ، مراجعة انس الزرقا، ترمجة رفيق يونس املصري، مستقبل علم االقتصاد من منظور اسالمي: حممد عمر شابرا -3
 . 177ص، م2004، 1ط، املعهد العاملي للفكر االسالمي، دمشق
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ومن منابعها االصيلة و االساسية واملتمثلة ابلنصوص االسالمية أألم )الكتاب و السنة( مث النصوص الصادرة 
ومن أمشل النصوص للصورة ، يف هنج البالغة --ما مثل النصوص الواردة عن االمام علي يف ضوئه

اىل  --عهد االمام علي االسالمية عن املذهب االقتصادي االسالمي اليت وردت يف هنج البالغة هو؛ 
ية فقد أحتوى العهد على مالمح الصورة املتكاملة للمذهب، مالك بن احلارث االشرت واليه على مصر

وقد صبت يف ، االسالمية يف ابعادها االقتصادية و السياسية واالجتماعية و االخالقية و العقائدية وغريها
على أسس الرؤية الكونية ، قالب واحد متكامل يعرب عن املخطط االسالمي العام لبناء اجملتمع الصاحل

ومن أهم ميزات صورة املذهب االقتصادي ، هااالسالمية والغاايت العليا تعرب عنها و نظرية العدالة املتولدة من
حالة الرتابط بني البعد النظري و العملي يف صورة واحدة مما : سالمي اليت تضمنها العهد هي أوهلمااال

املفردات النظرية اليت تبىن  الستخالصجيعل العهد عينة مثالية للنصوص اليت تصلح أن تكون مادة متكاملة 
كما أن هنالك ميزة أخرى هي السياق الرتابطي بني :  اثنيهما، ادي االسالميملذهب االقتصمنها عناصر ا

البعد االقتصادي مع االبعاد االخرى مما يسمح لعملية البحث العلمي ممارسة استخالص الصورة النظرية 
ل تعطي مرونة التعام ذاته الوقت ع قيد البحث و يفيف عملية جتريد نظري غنية ابجلذور املرتبطة ابملوضو 

 . (4)لقات الرتابط الضرورية حبكم طبيعة املوضوع وغاايت البحث و أهدافهحل
 . مؤشرات صورة االقتصاد االسالمي يف النصوص االسالمية: املطلب الثاني

تتضمن النصوص االسالمية جمموعة من املؤشرات االساسية الدالة على مالمح الصورة الكاملة لالقتصاد 
تصنيف مضامني النص املدروس وتبويب دالالهتا مبا خيدم عملية توظيف االسالمي وهي متثل مداخل ل

 . متضمنات النص الستكشاف ما يكتنزه من مفردات الصورة النظرية حلقائق الفكر االقتصادي االسالمي
 : (5)ومن أهم هذه املؤشرات التايل 

 على الدالة االساسية ؤشراتامل املهم من بني املؤشرجتاه روح التشريع ميثل ا: ( اجتاه روح التشريع1)
أحكام  منالشريعة  يقدم لنا النص ما تتضمنهان : يعينوهو  االسالمي لالقتصاد الكاملة الصورة مالمح
فلسفة التشريع اليت تنعكس يف فلسفة  كونه يعرب عنالشارع   عليهيؤكد ، بطبيعتها حنو هدف مشرتك تتجه

صياغة البد من احلفاظ عليه  ألجل، مؤشرا اثبتا عديان هذا اهلدف  و، اإلسالمي االقتصادياملذهب 
و من ، اهلدف التشريعيهذا ومبا حيقق ، مجلة من العناصر املتحركة ويف حدود صالحيات سلطة التشريع

، اإلسالمي االقتصادحرمة الراب اليت تعـد من العناصر الثابتة يف  الشواهد على ذلك النصوص اليت تناولت
ابحلصول على العائد املضمون يف ، اإلسالم لراس املال النقدي مساح متثل بعدم اً كمشرت  اً اليت تضمنت هدف

 . النشاط االستثماري
( أي اكتساب ى)احلم السليب من ظاهرة اإلسالم النصوص اليت عربت عن موقفومن أمثلة ذلك أيضا 

))ال  -- قوله استنادا إىل -بدون أحياء-احلق يف مصدر طبـيعي على أساس احليازة وجمرد السيطرة 
أي ما فيه )منفعة بال ، فال يكتسب حق خاص يف مصادر الثروة بدون عمل، (6)إال هلل ولرسوله(( ىمح

                                                       
4-  
منشورات مركز ، -ضمن جمموعة اإلسالم يقود احلياة-خطوط تفصيلية عن اقتصاد اجملتمع اإلسالمي ، حممد ابقــر، الصـدر -5

مطبعة ، 1ط، --حتقيق جلنة التحقيق للمؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر ، --األحباث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 
 . 45ص. م2001، شريعة

 . 44ص، 5ج، بريوت، دار الفكر، فتح الباري يف شرح صحيـح البخاري، امحد بن علي بن حجر العسقالين -6



 
 

12 

 24: العدد

 
 . (7)نفقة(

 بعد تعطلرفع اليد عن املصدر الطبيعي )مثل األرض(  أجتاه النصوص يف مسألة هو، ومثال آخر
))عادي األرض هلل و  --يف قوله بشكل امثل كما  أعادة استثماره و ضرورةالنشاط االستثماري 

ذلك ألن ))التحجري ، (8)لرسوله مث لكم من بعد فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس حملتجز حق بعد ثالث((
 . (9)ال يفضي للملكية إمنا اإلحياء الفعلي هو الذي مينح الشخص هذا احلق((

كشف عن اهلدف احملدد حلكم النص قد يذا املؤشر ان يقصد هب: ( اهلدف املنصوص حلكم اثبت2)
ملئ اجلانب املتحرك يف املذهب دالة يف مبثابة  لذلك يكون هذا اهلدف، التشريع اإلسالمي معني يف

الظروف والشروط  بقيد، وهو من وظائف الدولة، ووفق صيغ تشريعيه مالئمة، اإلسالمي االقتصادي
ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى يت ومثال ذلك النص القرآين اآل. االقتصاديةاملوضوعية للمرحلة  َما َأفَاَء اَّلله

 (10)ْغِنَياِء ِمْنُكمْ َفِللهِه َوِللرهُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السهِبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلةً َبنْيَ اْلَ 
ان توجه الدولة مصارف الفي لتحقيقه واملتمثل ابلتوازن  جيب، والنص القرآين يكتنز إشارة إىل هدف أساس

 يعدلذا؛  (11)كي ال يكون دولة بني األغنياء منكمأي عدم تركز املال بيد طبقة حمدودة  االجتماعي
ومبا ، وخصوصا ما يتعلق إبشباع احلاجات املشروعة للمجتمع، هذا اهلدف مؤشرا اثبتا للعناصر املتحركة

 . (12)فيه تماعياالجيكفل التوازن 
تعد القيم من عناصر املذهبية االسالمية : اليت أكد اإلسالم على االهتمام هبا االجتماعية( القيم 3)

القيم اليت يريد  منظومةالنصوص اإلسالمية االصيلة حبكم طبيعة الرؤية الكونية االسالمية لذلك تقدم 
 وهي مصدر  ، وغريهاة واالخوة والعدالة والقسط مثل املساوا، على أساسها االجتماعياإلسالم تشييد بنائه 

ومتكن الدولة ، (13) واالجتماعية االقتصاديةتطور احلياة  تفي مبتطلبات، صيغ تشريعية ستنباطال يأساس
 . وفق األهداف العامة لهو اإلسالمي  االقتصاديمن ملئ منطقة الفراغ يف املذهب 

أو العصر جملتمع الرسالة  االقتصاديةاحلالة  ضوء يف: ( اجتاه العناصر املتحركة يف عصر الرسالة4)
 --اليت أمر هبا الرسول ، اإلجراءات واملواقف من مفردات احلياة اإلقتصادية تعد، االسالمي األول

املنهج النبوي  يعد هذاو ، يف حدود ظروف املرحلة، مبليء منطقة الفراغ يؤدي وظيفةبصفته ويل األمر الذي 
من املؤشرات العامة اليت تصاغ يف ضوئها  دوكذلك يع، النموذج األكمل والتامهو غ يف مليء منطقة الفرا 

-ما جاء عن النيب ، ومن أمثلة ذلك، أحكام منطقة الفراغ يف أي مرحلة زمنية من قبل الدولة اإلسالمية
انه قال  --فقد روي عن اإلمام الصادق ، املاء والكأل موارد مثل احتكارمن النهي عن  -

 (14)انه ال مينع فضل ماء أو كأل((. …بني أهل املدينة يف مشارب النخل  --ضى رسول هللا ))ق
                                                       

 . 42ص، 4ج، 1973، 2ط، بريوت، دار املعرفة، األم، أبو عبد هللا حممد أبن إدريس الشافعي -7
 . 65ص، 1979، بنانل، بريوت، دار املعرفة للنشر والطباعة، اخلراج، أبو يوسف، يعقوب أبن إبراهيم -8
 . 15ص، دون ذكر أي معلومات أخرى، تطور ملكية األراضي وأصنافها يف العصر األموي، فاحل حسني -9

 . 7آية ، سورة احلشر -10
 . 33آية ، سورة النور -11
 . 6-5ص، 1982، 1ط، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، اإلسالم وعدالة التوزيع، حممد شوقي الفنجري. انظر د -12
، م2008، مصر -القاهرة، 1ط، دار النشر للجامعات، االقتصاد االسالمي بني الفكر والتطبيق، حسني حسني شحاته -13

 . 29ـ24
 . 420هـ ص1483، 1ط، طهران، املكتبة اإلسالمية، 2وسائل الشيعة ج، احلر العاملي، حممد بن احلسن -14
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بوصفه ويل األمر نظراً حلاجة جمتمع املدينة إىل الثروة الزراعية  --وهذا النهي عن حترمي ممارسة الرسول 
 . اإلقتصاد يف تلك املرحلة مصادر احلاجات االساسية يفواحليوانية اليت متثل 

، األهداف العامة للمذهب اإلقتصادي اإلسالمي دتع: لدولة يف اإلسالمل( األهداف اليت ُحـددت 5)
هذا  من املؤشرات األساسية يف استخالص العناصر املتحركة ومن أهم االسالميةواألهداف احملددة للدولة 

 . تصادي اإلسالميواألهداف العامة للمذهب اإلق، التوازن اإلقتصادي والضمان اإلجتماعياالهداف 
، يف حتديد املوقف من املقوالت املذهـــبية يف اإلسالم اكبري   دورااملفاهيم  تؤدي: ( املفاهيم األساسية6)

اإلسالم امللكية  عد أذمثال مفهوم اإلسالم عن امللكية يرتبط مبفهوم االستــخالف اإلجتماعي والفردي ، 
من استـثمار املال ومحايته وإنفاقه يف مصاحل الفرد ، الفةاخلاصة أسلواًب حيقق ضمنه الفرد متطلبات اخل

عملية ميارسها الفرد حلساب اجلماعة وحلسابه ضمن  بكوهنا، مفهوم امللكية يتحددوابلتايل ، واجلماعة
ويساندها يف إصدار املوقف املذهيب ، اإلشعاع على بعض األحكام رفهذا املفهوم يقوم بدو ، (15)اجلماعة

 . وكذلك احلرية اإلقتصادية، ةمن مقولة امللكي
األضواء  و، املفاهيم القاعدة اليت ترتكز عليها العناصر املرنة يف املذهب اإلقتصادي اإلسالمي تعد لذلك

 . (16)منطقة الفراغ مللئتشريعات اإلقتصادية املالئمة الكاشفة عن نوعية ال
 . النص ومنهجية التنظري يف االقتصاد االسالمي: املطلب الثالث

تعتمد منهجية التنظري يف االقتصاد االسالمي على النص بوصفه املادة االساسية اليت تعمل املنهجية 
على حتليلها و الكشف عن ما تتضمنه من املفردات النظرية الداخلة يف تكون صورة املذهب االقتصادي 

، بناء املركبات النظرية يف التحليل و أستخراج املفردات و اً خاص اً وتتخذ هذه املنهجية مسار ، االسالمي
وواجهت  ت هذه املنهجية مبراحل تطور عديدةووفقا حلركة تطور الفكر االقتصادي االسالمي فقد مر 

وهنا ويف حدود هذا البحث نركز على الصورة املشرتكة التكاملية ألبرز املسامهات العلمية ، أشكاليات خمتلفة
 : اآلتيةووفق سياق النقاط  ،يف بناء منهجية التنظري يف االقتصاد االسالمي

وفق هذا : للمفردات النظرية للمذهب االقتصادي االسالمي اً مباشر  اً التعامل مع النص بوصفه مصدر  .1
املنهج يتم استنباط جوانب املذهب االقتصادي االسالمي من النص االسالمي الذي يصرح هبا بشكل 

الدالالت اليت ختدم االفصاح املباشر  منفردا أو بضم جمموعة أخرى من النصوص تشرتك بذات، مباشر
عادة صياغتها بشكل ري عملية مجع النتائج وتنسيقها وامث جت، عن ذلك اجلانب أو بعض مفرداته

 . (17)مع حاجات البناء النظري للمذهب االقتصادي االسالمي يتالءم
ذا املنهج يتم يف ه: التعامل مع النص بناء علوي للمفردات النظرية للمذهب االقتصادي االسالمي .2

، استنباط جوانب املذهب االقتصادي االسالمي من النص االسالمي الذي ال يصرح هبا بشكل مباشر
، اجتاهاتهيرتكز على املذهب االقتصادي ويستمد منه  علوايً  من خالل توظيف النص بوصفه بناءً 

قدمها النصوص مالمح املذهب من خالل الداللة النظرية اليت ت اكتشافلذلك يكون من املمكن 

                                                       
حتقيق جلنة التحقيق ، --اث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر منشورات مركز األحب، اقتصادان، حممد ابقر، الصدر -15

 . 439ص . م2004، مطبعة شريعة قـم، 1ط، --للمؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر 
 . 199ص، 2003، 3ط، إيران، طهران، املشرق للنشر، مخسون درساً يف االقتصاد اإلسالمي، حممد علي التسخريي -16
 . 433ص ، مصدر سابق، إقتصادان ،حممد ابقر الصدر -17
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مثل النصوص اليت تضمنت االحكام اليت نظم هبا االسالم العقود واحلقوق أو ، اليت متثل البناء العلوي

 . (18)ما يعرف ابلقانون املدين االسالمي وكذلك احلال ابلنسبة للنظام املايل االسالمي 
تشاف املفردات النظرية بعد أن يتم أك: الرتكيب بني املفردات املستنبطة للوصول للقاعدة العامة .3

أتيت عملية الرتكيب بني املفردات املستنبطة لتكوين القاعدة ، للمذهب من خالل حتليل البناء العلوي
العامة ومن خالل الربط بني القواعد العامة ذات املوضوع الواحد تنتج النظرية اليت متثل أحد مفاصل 

 . (19)ع أو القيمة اخل اهليكل النظري للمذهب مثل نظرية االنتاج أو التوزي
يفسر ظاهرة كونية  اً سالميًا ااملفهوم بوصفه تصور : التميز بني املفاهيم و االحكام يف مضامني النص .4

يكون هلذه املفاهيم وظيفة بنائية يف ، أو تشريعية أو أجتماعية وفق الفلسفة العامة للمذهبية االسالمية
املفردات  اشتقاقوتساهم املفاهيم يف أضاءة مسار ، عملية تكوين القواعد العامة للنظرايت املذهبية

 . (20)النظرية من نصوص االحكام بوصفها أبنية علوية للمذهب 
املوضوعية يف عملية اكتشاف املذهب من النص تعين نفي : املوضوعية كشرط ضروري لنجاح املنهج .5

و حماولة دمج ، ع معنيمن خالل جتنب ظواهرها االساسية وهي؛ توظيف النص لتربير واق (21)الذاتية
أو أختاذ موقف معني ، أو جتريد النص من ظروفه وشروطه، النص االسالمي يف أطار فكري مغاير

 . (22)بصورة مسبقة جتاه النص 
أن النصوص اليت حتاكي منوذج تطبيقي سليم للمذهب االقتصادي : جتنب خداع الواقع التطبيقي .6

هذه ، --ة و النموذج التطبيقي يف عهد االمام علي االسالمي مثل النموذج التطبيقي لعصر النبو 
النصوص هلا قيمة كبرية يف بيان صورة االقتصاد االسالمي بشرط مالحظة خصوصية الواقع التطبيقي 
يف كل مرحلة اترخيية و موقف النص من هذه اخلصوصية لتجنب الوقوع يف خداع الواقع التطبيقي 

 . اإلسالمي اإلقتصادي املذهب يف ديناميكيةال و النص. (23)اثناء عملية االكتشاف 
املتغري و املرن الذي يعطي ديناميكية االستجابة يطلق مصطلح منطقة الفراغ على اجلــانب التشريعي  .7

األحكام اليت حتقق  تؤدي وظيفة حتديدويل األمر)الدولة(  ووفقا لالصول التشريعية فأن، للواقع املتغري
 . (24)تصاد اإلسالمي ومقتضياهتا يف كل زمانمتطلبات األهداف العامة لإلق

تطورات احلياة  معيستطيع أن يتكيف  جتعله، هذه املرونة اليت يتمتع هبا املذهب اإلقتصادي يف اإلسالم
 . ةاإلقتصادي ياةويالئم الطبيعة الديناميكية للظروف املوضـوعية يف احل، اإلقتصادية

تصادي اإلسالمي مبثابة مؤشرات عامة تعتمد كأساس ويكون اجلانب الثابت من عناصر املذهب اإلق
                                                       

دمشق ـ ، 1ط، اليمامة للطباعة و النشر و التوزيع، مراجعة نور الدين عرت، معامل االقتصاد االسالمي، صاحل محيد العلي -18
 . 52ص، م2006، سوراي

ركز الغدير للدراسات م، القسم االول -املذهب االقتصادي االسالمي املبادئ العامة واخلصائص، حممد هتامي دكري و آخرون -19
 . 376ــ374ص، م2009، 1ط، بريوت ـ لبنان، والنشر والتوزيع

 . 441ــ 439ص ، مصدر سابق، إقتصادان، حممد ابقر الصدر -20
، بدون معلومات اخرى، لبنان -بريوت ، دار النهضة العربية، اتريخ الفكر االقتصادي، عادل امحد حشيش: ينظر يف ذلك -21

 . 622ـ621ص
 . 446ــ 441ص ، مصدر سابق، إقتصادان، د ابقر الصدرحمم -22
كذلك .  84 -82ص، 1988، 1ط، مصر-االسكندرية ، ، دراسات يف علم االقتصاد االسالمي، عبد الرمحن يسري امحد -23

 . 1995، 24 العدد ،السادسة السنة، املعاصرة الفقهية البحوث جملة، والعقل النقل بني اإلسالمي االقتصاد. هللا الثمايل عبد، : ينظر
 . 191ص، 1987، 1ط، مكتبة األلفني، الكويت، املذهب اإلقتصادي يف اإلسالم، جعفر عباسي حاجي. د -24
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لتحديد العناصر املرنة واملتحركة اليت تتطلبها طبيعة املرحلة اإلقتصادية ومقتضياهتا وعملية استنباط العناصر 
 : (25)اآليت منهجية حمددة الستنباطها من النص ووفق املتحركة من املؤشرات اإلسالمية العامة تتطلب

 . مؤشراهتا العامة الوقوف علىاصر الثابتة و ( حتديد العن1)
األهداف اليت حتددها  حتديدو ، اإلقتصادية ووقاعها وشروطها التارخيية ( استيعاب طبيعة املرحلة2)

 . حتقيقهاووسائل ، املؤشرات العامة
ويف حدود الصالحيات التشريعية للدولة ، تلك العناصر املتحركةب املتعلقة( صياغة التشريعات 3)

 . إلسالميةا
متضمنات العاد من المفردات البنائية لنظرية العدالة و : المبحث الثانه

 الفلسفة العامة للمذهب االقتصادال االيالمه

 . الرؤية الكونية: املطلب االول

هي التفسري الذي يؤمن به اجملتمع للكون واحلياة؛ ويف (26)بوصف أن الرؤية الكونية او الرؤية العاملية 
د االجاابت عن االسئلة املركزية يف موضوع الغاايت العليا للنشاط احليايت ويتحدد مفهوم املثل ضوئها تتحد

كما يتحدد يف ضوئها عالقة االنسان مع ،  الفردي أو االجتماعي هاالعليا و نوع عالقة االنسان هبا بوصف
هذه االبعاد اليت ، ا الواسع(بين نوعه وكذلك مع املفردات املكونة للبيئة اليت يعيش فيها )الطبيعة مبعناه

تتحدد مضامينها يف أطار الرؤية الكونية يتلخص املوقف فيها يف مضمون الغاية العليا اليت جيري يف ضوئها 
صياغة نظرية العدالة بقواعدها اليت تنظم ابعاد النشاط احليايت وفق اسرتاتيجية ختدم هذه الغاية العليا من 

ويف ضوء قواعد نظرية العدالة العامة جيري ، فرعية املنبثقة عن الغاية العلياخالل تلبية متطلبات الغاايت ال
حتديد القواعد الفرعية املنظمة لكل جانب من جوانب النشاط احليايت العام يف ابعاده االساسية )االقتصادية 

ففي البعد  واملوقف يف كل بعد ميثل ما يسمى ابملذهب، اخل(. . . و االجتماعية والسياسية و الثقافية
واملذهب ، االقتصادي يتحدد املذهب االقتصادي ويف البعد االجتماعي يتحدد املذهب االجتماعي وهكذا

االقتصادي بوصفه جمموعة القواعد الفرعية لنظرية العدالة يف اجلانب من النشاط احليايت و اليت تؤمن بناء 
ية يف العدالة واليت ختدم مبجموعها الغاية العليا اسرتاتيجية تنظم النشاط االقتصادي مبا خيدم القواعد الفرع

 . اليت حددهتا الرؤية الكونية
 ئهاولكي أيخذ املذهب فرصته للتطبيق يف الواقع املوضوعي البد أن تتجسد مضامينه النظرية بكامل بنا

وهذه  النظري يف جمموعة من املؤسسات و العالقات اليت تضع مضامني اسرتاتيجية املذهب موضع التطبيق
وأن مستوى جتسيد مضامني ، املؤسسات و العالقات وغريها من املفردات هي ما تؤلف النظام االقتصادي

: املذهب االقتصادي الذي تتكفل به مؤسسات النظام يتوقف على عدة عوامل تتوزع يف جانبني؛ االول
و اجلانب ، نظرية العدالةاملركب النظري للنظام االقتصادي و هي مسألة تعكس كفاءة الرؤية الكونية و 

حالة الواقع املوضوعي و ما يتيح من فرص ظهور املضامني الكاملة السرتاتيجية املذهب اليت يناط : الثاين
                                                       

 . 55-45ص، املصدر السابق، اإلسالم يقود احلياة، حممد ابقر الصدر -25
26-(3)NECATI AYDIN ;Redefining Islamic Economics as aNew Economic Paradigm, Islamic 

Economic Studies, Vol. 21, No. 1 June 2013 (1-34)p10-15 . 
 . 95ـ 50ص، مصدر سابق، مستقبل علم االقتصاد من منظور اسالمي: حممد عمر شابرا
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 . (27)مبؤسسات النظام االقتصادي متثيلها 

م وفقا ملا سبق فأن هناك أمهية كبرية يف أجالء املوقف يف الرؤية الكونية وفق الصياغة النظرية اليت ختد
ويف حالة املذهب االقتصادي االسالمي متثل النصوص القادرة أن ، عملية التنظري للمذهب االقتصادي

ختدم هذا اجلانب ذات أمهية ابلغة يف حتقيق مقارابت نظرية اعلى يف هذا البعد االساسي من ابعاد الفكر 
سنحاول استكشاف و من بني أهم هذه النصوص هو النص قيد البحث والذي ، االقتصادي االسالمي

املعطيات اليت يقدمها يف جانب توصيف الدين االسالمي بوصفه الرؤية الكونية اليت يؤمن هبا اجملتمع املسلم 
وتتصف أبعلى درجات الكفاءة والفاعلية من خالل الضماانت اليت توفرت من خالل منابع تكوين هذه 

 . (28)ب الواقعية الكاشفة عن البعد املوضوعي هلاالرؤية الكونية و املصادر الدالة على مضامينها و التجار 
 : النص يف موضوع الرؤية الكونية أضاءهاويف التايل أهم اجلوانب اليت 

 --يف مواقع خمتلفة من نصوص العهد اوضح االمام : ( الطابع العام للرؤية الكونية االسالمية1)
 : اآلتيةملضامني هذه املوارد يف سياق النقاط الطابع العام للرؤية الكونية االسالمية ويف التايل حتليل 

َوات َِباِع ، َوِإيثَاِر طَاَعِتهِ ، َأَمَرُه بِتَ ْقَوى للاِ ) --يف قوله : )أ( املسار العام للحركة حنو الغاايت العليا
َواَل َيْشَقى ِإاله َمَع ُجُحوِدَها ، ِِبت َِباِعَهاالهِِت اَل َيْسَعُد َأَحٌد ِإاله ، ِمْن فَ َراِئِضِه َوُسَنِنهِ : َما َأَمَر ِبِه يف ِكَتاِبهِ 

، َقْد َتَكفهَل بَِنْصِر َمْن َنَصَرهُ ، َجله اْْسُهُ ، فَِإنههُ ، َوَأْن يَ ْنُصَر للَا ُسْبَحانَُه بَ َيِدِه َوقَ ْلِبِه َوِلَسانِهِ ، َوِإَضاَعِتَها
وهي مقتضى التطور التكاملي تنتج عن تطبيق اسرتاتيجية  يبني النص أن "السعادة" (29)(. َوِإْعَزاِز َمْن َأَعزههُ 

الدين يف الواقع املوضوعي هذه االسرتاتيجية اليت تصوغها "السنن و الفرائض" بوصفها قواعد تنظم حركة 
و أن انتج تفاعل الفرد واجملتمع يف البيئة اليت حتكمها اسرتاتيجية ، التطور التكاملي صوب غايتها العليا

و ، ن "السعادة" وهي التعبري االخالقي عن بلوغ النظام االجتماعي العام لغاايته يف الرفاه العامالدين سيكو 
فالنتيجة احلتمية هي عدم حتقق ، خالف ذلك يكون يف اذا مل تطبق اسرتاتيجية الدين و مت أبداهلا بغريها
 . اتيجية املصممة لبلوغهاالغاايت العليا للوجود االنساين لطبيعة التالزم بني هذه الغاايت و االسرت 

و كذلك مفهوم "االيثار يف ، و أن مفهوم "التقوى" الذي ينصرف اىل االنضباط يف حتمل املسؤولية
" الذي ينصرف اىل النصرةكذلك مفهوم "،  الطاعة" الذي يدل على وعي عميق حملتوى موضوع املسؤولية

ا املتفاعلة هنا تبني الشرط الضروري للقدرة على عانيههذه املفاهيم مب، (30)الدفاع عن اعتقاد راسخ وعميق 
جتسيد اسرتاتيجية الدين وهو بناء احملتوى الداخلي لالنسان يف ضوء حقائق و معطيات الرؤية الكونية 

"التقوى" القوة اليت  ةوأن املستوى املتحقق من التطبيق يعتمد على مضمون هذه املفاهيم الثالث، لالسالم
و االيثار يف الطاعة الذي يعطي داللة العمق الكايف ، يف حتمل مسؤولية التطبيق متنح االنضباط العايل

                                                       
 - 20ص ، م2012، ب ط، منشورات مؤسسة الثقلني الثقافية، الرؤية الكونية التوحيدية، مرتضى مطهري: ينظر يف ذلك -27

، 2014، ، 1ط، لبنان-بريوت ، دار الوالء، 1ج، فقه فلسفة اقتصاد املمانعة و املقاومة، عفر عباس حاجيج كذلك ينظر؛،  38
 . 163-157ص

، ترمجة رفيق يونس املصري، مستقبل علم االقتصاد من منظور اسالمي، حممد عمر شابرا، انظر: للمزيد حول الرؤية الكونية -28
، دروس يف العقيدة االسالمية، حممد تقي مصباح اليزدي، 62 - 58ص ، م 2004، 1ط، الميدار الفكر و املعهد العاملي للفكر االس

 . 30ـ  28ص ، هـ 1424، 4ط، مؤسسة اهلدى، 1ج، هاسم حممد: ترمجة
 . 392ص ، م2012، 1ط، لبنان -بريوت ، منشورات دار احملجة البيضاء، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -29
 . 293ــ  291ص، مصدر سابق، 10ج، نفحات الوالية، لشريازيمكارم ا -30
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 . (31)و "النصرة" اليت متثل مستوى االرادة املتولد من االدراك و الوعي الداخلي، لوضوح الغاايت العليا
 نَ ْفَسكَ  ْنِصَبه ت َ  َوالَ ) --يف قوله : )ب( فاعلية العالقة بني الرؤية الكونية و االسرتاتيجية املذهبية

 َوالَ ، َعْفو َعَلى تَ ْنَدَمنه  َوالَ . َوَرْْحَِتهِ  َعْفِوهِ  َعنْ  ِبكَ  ِغَن  َوالَ ، (33)بِِنْقَمِتهِ  َلكَ  اَل َيدَ  فَِإنههْ ، (32)للاِ  حِلَْربِ 
َها َوَجْدتَ  (35)َِبِدرَة ِإىَل  ُتْسرَِعنه  َوالَ ، ِبُعُقوبَة (34)تَ ْبَجَحنه   آُمرُ  (37)ُمَؤمهرٌ  ِإن ِ : تَ ُقوَلنه  َوالَ  ،(36)َمْنُدوَحةً  ِمن ْ
َهَكةٌ ، اْلَقْلبِ  يف (38) ِإْدَغالٌ  ذِلكَ  فَِإنه ، فَُأطَاعُ  ينِ  (39)َوَمن ْ  . (40)اْلِغَيِ  ِمنَ  َوتَ َقرُّبٌ ، ِللدِ 
َةً  ُسْلطَاِنكَ  ِمنْ  ِفيهِ  أَْنتَ  َما َلكَ  َأْحَدثَ  َوِإَذا ، فَ ْوَقكَ  للاِ  ُمْلكِ  ِعَظمِ  ىَل إِ  فَاْنظُرْ ، (42)َمَِيَلةً  َأوْ  (41)ُأَّبه
 َوَيُكفُّ ، (44)ِطَماِحكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  (43)يُطَاِمنُ  ذِلكَ  فَِإنه ، نَ ْفِسكَ  ِمنْ  َعَلْيهِ  تَ ْقِدرُ  الَ  َما َعَلى َمْنكَ  َوُقْدرَتِهِ 
كَ (46) يَِفيءُ ، (45)َغْرِبكَ  ِمنْ  َعْنكَ   يُِذلُّ  للاَ  فَِإنه ، َجََبُوتِهِ  يف  ِبهِ  َشبُّهَ َوالته ، َعَظَمِتهِ  يف  للاِ  (47)َوُمَساَماةَ  ِإَّيه
الصلة واالرتباط مع  --يف هذا املقطع من النص يبني لنا االمام  (48)(. َُمَْتال ُكله   َويُِهنيُ ، َجبهار ُكله 

ن هذه الصلة جيب ان تكون مستمرة بني التكوي، هللا تعاىل وهو املثل االعلى يف الرؤية الكونية االسالمية
ومن جهة أخرى جيب أن يكون ، جهةهذا من ، الداخلي لالنسان الصاحل مثله االعلى بشكل متصاعد

التطبيق املوضوعي السرتاتيجية الدين ملتزم ابالجتاه العام الرادة املثل االعلى و االطار االخالقي واملعريف 
طي لتطبيقها موضوعيا خصائص الذي يعرب عن هذه االرادة ليتفاعل تكامليا مع قواعد االسرتتيجية و يع

بعد ان عدد مظاهر انفصال منوذج احلكم عن  --من هنا جاء قول االمام ، االرادة املذهبية اليت متثلها
َهَكةٌ ، اْلَقْلبِ  يف  ِإْدَغالٌ  ذِلكَ  فَِإنه الصلة ابملثل االعلى احلقيقي؛ قال "  ينِ  َوَمن ْ " فما اْلِغَيِ  ِمنَ  َوتَ َقرُّبٌ ، ِللدِ 

املذهبية  االسرتاتيجية و الكونية الرؤية بني العالقة الدين بصفته اسرتاتيجية يف التطبيق هو عدم فاعليةينهك 
لذلك تكون ، متصاعد بشكل االعلى مبثله الصاحل لالنسان الداخلي التكوين بني الصلة لعدم استمرار

 الذي يضمن ارتباطه ابملثل النتيجة املؤكدة من هذا االنفصال هي ان يفقد منوذج احلكم أطاره املذهيب
االعلى احلقيقي و يتحول اىل صورة مشوهه للمذهبية االسالمية تفقد قيمتها وفق معايري املذهبية االسالمية 

 اْلِغرَيِ" وهي احلوادث او املفاعيل اليت ينتج عنها تبدل ِمنَ  للحكم الرشيد وهو عرب عنه النص بـ "َوتـََقرُّب  
                                                       

 . 297ص ، ، مصدر سابق: نفحات الوالية، مكارم الشريازي: انظر يف ذلك -31
 . خمالفة شريعته ابلظلم واجلور: أراد حبرب هللا -32
 . أي ال طاقة لك هبا، أي ليس لك يد أن تدفع نقمته: اليدي لك بنقمته -33
 . فظاً ومعىنكفرح ل:  جبح به -34
 . ما يبدر من احلدة عند الغضب يف قول أو فعل: البادرة -35
 . أي املخلص، املتسع: املندوحة -36
 . مسلط: مؤمر ـ كمعظم ـ أي -37
 . إدخال الفساد: االدغال -38
 . ابلغ يف عقوبته: أي، هنكه السلطان من ابب فهم: وتقول. . . أي أضعفه، هنكه: وتقول، مضعفة: منهكة -39
 . حاداثت الدهر بتبدل الدول: الِغري ـ بكسر ففتح ـ -40
 . العظمة والكربايء: االهّبة ـ بضم اهلمزة وتشديد الباء مفتوحة ـ -41
ِخيلة ـ بفتح فكسر ـ -42

َ
 . اخليالء والعجب: امل

 . خيفض منه: يُطامن الشيء -43
 . النشوز واجلماح: الِطماح ـ ككتاب ـ -44
 . حلدةا: الَغْرب ـ بفتح فسكون ـ -45
 . يرجع: يفيء -46
 . أي العلو، املباراة يف السمو: املساماة -47
 . 394ـ  393ص ، مصدر سابق، هنج البالغة، الشريف الرضي -48



 
 

18 

 24: العدد

 
احلكم الصاحل أو الرشيد اىل النموذج الفاقد ألي فاعلية يف مسار الغاايت العليا  الدول اي حتوهلا من منوذج

 . احلقيقية
 . نظرية العدالة: املطلب الثاني

يف ضوء الغاايت العليا اليت تتمخض عنها الرؤية الكونية تصاغ نظرية العدالة اليت متثل اجلذر احلاكم 
ومن خالل النص قيد البحث ميكن ، ياسية و االقتصاديةملضامني املذهبية أببعادها االجتماعية و الس

استخالص مالمح نظرية العدالة اليت عربت عنها فقرات النص يف صياغة تالئم متطلبات موضوع النص 
 : تيةاآلو ميكن اجياز ذلك يف سياق النقاط ، وهو النموذج االسالمي يف احلكم الصاحل او الرشيد

يظهر من خالل موارد عديدة يف النص قيد البحث أن االنصاف : الة( منهج االنصاف يف نظرية العد1)
 للاَ  أَْنِصفِ ) --ومن أبرز هذه املوارد قوله ، هو املنهج الذي تتحقق من خالله فلسفة نظرية العدالة

 تَ ْفَعلْ  ِإاله  فَِإنهكَ ، ِتكَ َرِعيه  ِمنْ  (49)َهوىً  ِفيهِ  َلكَ  َوَمنْ ، َأْهِلكَ  َخاصهةِ  َوِمنْ ، نَ ْفِسكَ  ِمنْ  النهاسَ  َوأَْنِصفِ 
 هلل وََكانَ ، ُحجهَتهُ  (50)َأْدَحضَ  للاُ  َخاَصَمهُ  َوَمنْ ، ِعَباِدهِ  ُدونَ  َخْصَمهُ  للاُ  َكانَ   للاِ  ِعَبادَ  ظََلمَ  َوَمنْ ، َتْظِلمْ 
 َعَلى ِإقَاَمة ِمنْ  نِْقَمِتهِ  َوتَ ْعِجيلِ  للاِ  نِْعَمةِ  تَ ْغِييِ  ِإىَل  َأْدَعى َشْيءٌ  َولَْيسَ . َويَ ُتوبَ  (52)يَ ْنزعَ  َحّته  (51)َحْرِبً 
يقدم النص مفهوم االنصاف ، (53)( .ِِبْلِمْرَصادِ  ِللظهاِلِمنيَ  َوُهوَ ، اْلَمْظُلوِمنيَ  َدْعَوةَ  َْسِيعٌ  للاَ  فَِإنه ، ظُْلم

عن خصوصية بوصفه املنهج الذي مينح قواعد نظرية العدالة فاعلية البعد االخالقي و االعتقادي تعبريا 
فمنهج ، الغاايت اليت تعرب عنها نظرية العدالة و توظيفا لطبيعة تركيب احملتوى الداخلي لالنسان الصاحل

ويف عبارات الفقرة ، االنصاف يكون بذلك ضمان فاعلية التجسيد املوضوعي للعدل و املظهر العملي له
لالنصاف  --ل جعل االمام قيد البحث من نصوص العهد يظهر املعىن الذي مت استخالصه من خال

حمورا للعالقة مع هللا تعاىل وهي العالقة مع املثل االعلى مث العالقة مع النفس ووحدة التفاعل االجتماعي 
ان بناء العالقة مع هذه املستوايت على اساس منهج ، "االسرة" مث مع من هم يف دائرة املصاحل االجتماعية

املي للفرد يكون كافيا لتحمل مسؤولية تطبيق منوذج احلكم الصاحل االنصاف يعين ان مستوى التطور التك
لذلك يكون الظلم هو النتيجة التلقائية لغياب منهج االنصاف بوصفه جزء من ، وفق املذهبية االسالمية

 للاُ  َكانَ   للاِ  ِعَبادَ  ظََلمَ  َوَمنْ ، َتْظِلمْ  تَ ْفَعلْ  ِإاله  فَِإنهكَ ) --القدرات الالزمة للعدل وهو مضمون قوله 
 َشْيءٌ  َولَْيسَ . َويَ ُتوبَ  يَ ْنزعَ  َحّته  َحْرِبً  هلل وََكانَ ، ُحجهَتهُ  َأْدَحضَ  للاُ  َخاَصَمهُ  َوَمنْ ، ِعَباِدهِ  ُدونَ  َخْصَمهُ 
 َوُهوَ ، اْلَمْظُلوِمنيَ  َدْعَوةَ  َْسِيعٌ  للاَ  فَِإنه ، ظُْلم َعَلى ِإقَاَمة ِمنْ  نِْقَمِتهِ  َوتَ ْعِجيلِ  للاِ  نِْعَمةِ  تَ ْغِييِ  ِإىَل  َأْدَعى

اذ أن عدم بناء قدرات منهج االنصاف يفقد نظام ادارة الدولة صلته بنظرية (54)( ِِبْلِمْرَصادِ  ِللظهاِلِمنيَ 
العدالة االسالمية ويكون مبثابة اقصاء و تعطيل للمذهبية االسالمية وفقدان املسار اىل غاايهتا العليا و قطع 

االعلى الذي ترتبط به لذلك جاء الوصف أن من عطل منهج االنصاف صار ظاملا و الصلة مع املثل 
 . يقطع صلة النظام االجتماعي و ابلتايل اجملتمع ابملثل االعلى األنه هنج منهج، ينتهي اىل صفة احملارب هلل

                                                       
 . أي لك إليه ميل خاص: من لك فيه هوى -49
 . أبطل: أدحض -50
 . أي حمارابً : كان حرابً   -51
 . يقلع عن ظلمه: ينزع ـ كيضرب ـ أي -52
 . 394ص ، مصدر سابق، هنج البالغة ،الشريف الرضي -53
 . 395ـ  394ص ، مصدر سابق، هنج البالغة، الشريف الرضي -54
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ظهور الوسطية يف تقدير فعل العدل من انحية نطاق العدالة و موضوعها و مستوى : ( مبدأ الوسط2)
يف هذا املبدأ يقول االمام ، معامل نظرية العدالة يف املخطط املذهيب يف ابعاده االقتصادية واالجتماعية وغريها

 فَِإنه ، الرهِعيهةِ  ِلِرَضى َوَأْْجَُعَها، اْلَعْدلِ  يف  َوَأَعمَُّها، احْلَق ِ  يف  َأْوَسطَُها ِإلَْيكَ  ااْلُمورِ  َأَحبه  َوْلَيُكنْ ) --
 ِمنَ  َأَحدٌ  َولَْيسَ . اْلَعامهةِ  ِرَضى َمعَ  يُ ْغتَ َفرُ  اْْلَاصهةِ  ُسْخطَ  َوِإنه ، (55)اْْلَاصهةِ  ِبِرَضى ُُيِْحفُ  اْلَعامهةِ  ُسْخطَ 
 َوَأْسَألَ ، لإلنصاف َوَأْكَرهَ ، اْلَباَلءِ  يف  َلهُ  َمُعونَةً  َوَأَقله ، الرهَخاءِ  يف  َمُؤونَةً  اْلَواِل  َعَلى أَثْ َقلَ ، الرهِعيهةِ 

 الدهْهرِ  ُمِلمهاتِ  ِعْندَ  َصَْباً  َوَأْضَعفَ ، اْلَمْنعِ  ِعْندَ  ُعْذراً  َوأَْبطَأَ ، ااْلْعطَاءِ  ِعْندَ  ُشْكراً  َوَأَقله ، (56)ِبإلحلاف
َا، اْْلَاصهةِ  َأْهلِ  ِمنْ  ينِ  َعُمودُ  َوِإَّنه  فَ ْلَيُكنْ ، ااْلمهةِ  ِمنَ  امهةُ اْلعَ ، لألعداء َواْلُعدهةُ ، اْلُمْسِلِمنيَ  (57)َوِْجَاعُ ، الدِ 

ُلكَ ، ََلُمْ (58) ِصْغُوكَ  يف هذا املقطع من النص يشري االمام اىل منهج الوسطية الذي يتحقق ، (. َمَعُهمْ  َوَمي ْ
، من خالله تعلية متصاعدة لدائرة العدل من خالل تفعيل االرادة املذهبية يف االدراك والفعل االجتماعي

ا لدى العامة" هذا الرضا املعرب عن املزاج االجتماعي املوافق لروح الفلسفة العامة وهذا يشري اليه "الرض
لذلك فمن معايري احلكم الرشيد هو تنمية هذا املزاج االجتماعي و تلبية متطلباته وهو ، للمذهبية االسالمية
رى من النص قيد البحث ال يسع هَلُْم" و يف أتكيد لذات املعىن جاء يف موارد أخ ِصْغُوكَ  ما عرب عنه"فـَْلَيُكنْ 
 ِبَرِعيهِتهِ  َوال َظن ِ  ُحْسنِ  ِإىَل  ِبَِْدَعى َشْيءٌ  لَْيسَ  أَنههُ  َواْعَلمْ ) --نشري منها قوله ، املقام لبحثها مجيعا

 َحُسنَ  َمنْ  َأَحقه  َوِإنه ، َطِويالً ( 6)َنَصباً  َعْنكَ  يَ ْقَطعُ  الظهن ِ  ُحْسنَ    اىل قوله   فَِإنه ، ِإلَْيِهمْ  إْحَسانِهِ  ِمنْ 
هذه املقطع  (59)(ِعْنَدهُ  َباَلُؤكَ  َساءَ  َلَمنْ  ِبهِ  ظَنُّكَ  َساءَ  َمنْ  َأَحقه  َوِإنه ، ِعْنَدهُ  َباَلُؤكَ  َحُسنَ  َلَمنْ  ِبهِ  ظَنُّكَ 

يشري اىل وظيفة احلكم الصاحل يف تنمية روح الفلسفة العامة للمذهبية االسالمية يف املزاج االجتماعي و 
 . ذي خيدم تعلية متصاعدة لقيم العدل يف الفعاليات االجتماعية و االقتصادية وغريهاال

من أهم مناهج نظرية العدالة يف حتقيق الغاايت العليا : ( تكامل مستوايت البناء القدرايت للمجتمع3)
ناء القدرايت اذ ان التباين يف مستوى الب، (60)هو منهج تكامل مستوايت البناء القدرايت لطبقات اجملتمع

هذا ، على مستوى الفاعلني االجتماعيني و الفاعلني االقتصاديني و الفاعليني معرفيا اً طبقي اً ينتج عنه تباين
وهذا ، التباين هو من اخلصائص الضرورية التلقائية حلركة التطور التكاملي وتنوع مستوايت البيئة التكاملية

 بِبَ ْعِضَها ِغَن  َوالَ ، بِبَ ْعض إاله  بَ ْعُضَها َيْصُلحُ  الَ  طَبَ َقاتٌ  الرهِعيهةَ  َأنه  َواْعَلمْ بقوله ) --يشري اليه االمام 
( اىل هناية الفقرات اليت أوضحت انواع و تقسيمات الفاعلني يف خمتلف انواع و مستوايت بَ ْعض َعنْ 

ني هذا املستوايت يف وأن وظيفة احلكم الرشيد هي أن تؤدي الدولة وظيفتها يف ادامة العالقة ب، الفاعلية
، سياق التفاعل التكاملي من خالل اسرتتيجيات اساسية وضعتها املذهبية االسالمية لتحقيق ذلك وهي

 . (61)اسرتاتيجية الرشد واسرتاتيجية التمكني و اسرتاتيجية التصحيح املوازي 
                                                       

 . يذهب برضاهم: جيِحف برضى اخلاصة -55
 . االحلاح والشدة يف السؤال: االحلاف -56
 . أي مجاعة االسالم، مجعه: مِجاع الشيء ـ ابلكسر ـ -57
 . امليل: الِصْغو ـ ابلكسر والفتح ـ -58
 . 397ـ  396ص ، مصدر سابق، هنج البالغة، الشريف الرضي -59
، دار الدكتور، 1ج، دراسة حتليلية لالفكار االقتصادية عرب احلقب الزمنية -اتريخ الفكر االقتصادي ، جعفر طالب جنديل -60

 . 299ـ 298ص، م2016، 2ط، بغداد ـ العراق
قر أتصيل نظري ملنهج اقتصاد بال فقر يف املذهب االقتصادي االقتصاد اإلسالمي والف، طالب حسني فارس الكريطي. د -61
 . وما بعدها 367ص ، م2014، 1ط، العراق -كربالء ،  مركز كربالء للدراسات والبحوث، اإلسالمي
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متضمنات العاد من المفردات البنائية لدور الدولة  ه : المبحث الثالث

 . قتصادال االيالمهلمذهب االا

من خالل مضامني العهد يظهر بشكل واضح ابعاد مهمة من دور الدولة االقتصادي كما يصوغه 
وميكن استنتاج عناصر املخطط النظري لنظرية دور الدولة يف املذهب ، املذهب االقتصادي االسالمي

 : تيةاآلاالقتصادي االسالمي من خالل فقرات النص قيد البحث يف سياق املطالب 
املفاهيم االساسية التي تدخل يف بناء نظرية دور الدولة يف املذهب االقتصاد : املطلب االول

 : االسالمي

وردت يف العهد االشارة اىل العديد من املفاهيم االسالمية اليت تدخل يف بناء املذهب االقتصادي 
و بذلك حنصل ، ملذهبية االسالميةأذ قدم العهد صورة ملفاهيم هذه القيم من انحية صلتها اب، االسالمي

على تفسري حمدد لظاهرة اجتماعية أو أقتصادية يف منوذج مفهوم ميكن االعتماد عليه يف تكوين صورة 
 : ومن هذه املفاهيم اليت تضمنها العهد التايل، املذهب االقتصادي االسالمي

من العهد التعرض لعدة حقائق تض: التجارة والربح التجاري و مربراته يف احلياة االقتصادية مفهوم .1
تتعلق ابلتجارة و منها مفهوم الربح التجاري الذي ميكن أن نستخلصه من النص التايل الذي يؤكد 

 ِِبلتُّجهارِ  ِإاله على االمهية االقتصادية للتجار ويقرهنم بذوي الصناعات فاحلياة االقتصادية ال قوام هلا ))
 ِمنَ  َوَيْكُفوََنُمْ ، َأْسَواِقِهمْ  ِمنْ  َويُِقيُمونَهُ ، (62)َمَراِفِقِهمْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  ِمُعونَ َُيْتَ  ِفَيما، الصِ َناَعاتِ  َوَذِوي
َفُّقِ  ُلُغهُ  الَ  مم ا ِِبَْيِديِهمْ  (63)الرته  ِِبلتُّجهارِ  اْستَ ْوصِ  ثُه مث يقول يف موضع آخر ))، (64)((. َغْيِِهمْ  رِْفقُ  يَ ب ْ
ُهمْ  اْلُمِقيمِ : َخْياً  َِّبِمْ  َوَأْوصِ ، الصِ َناَعاتِ  َوَذِوي ، بَِبَدنِهِ  (66)َواْلُمرَتَفِ قِ ، (65)ِبَاِلهِ  َواْلُمْضَطِربِ ، ِمن ْ
ُمْ  ، َوََبِْركَ  بَ رِ كَ  يف ، (68)َواْلَمطَارِحِ  اْلَمباِعدِ  ِمنَ  َوُجالهَُّبَا، (67)اْلَمَراِفقِ  َوَأْسَبابُ ، اْلَمَناِفعِ  َمَوادُّ  فَِإَنه

َها َُيْرَتُِئونَ  َوالَ ، (69)ِلَمَواِضِعَها النهاسُ  يَ ْلَتِئمُ  الَ  َوَحْيثُ ، كَ َوَجَبلِ  َوَسْهِلكَ  ُمْ ، َعَلي ْ هذه النصوص ، ((فَِإَنه
تبني أن مفهوم التاجر يف االقتصاد االسالمي يشرتك مع مفهوم الصانع الذي يقوم بعملية تطوير املادة 

فالتاجر وفق ، ند املستهلك أو أي مستخدم للسلعةاخلام اىل مادة أكثر مالئمة للمنفعة االستعمالية ع
الذي يعظم املنافع االستعمالية من خالل النشاط التباديل الذي خيلق  النشاط ذاتههذا املفهوم ميارس 

التوافق بني املنافع االستعمالية و التبادلية للسلعة من القيام بدور الوسيط بني املنتج و املستهلك و 
و هنا ، يف املعروض السلعي عرب النشاط التسويقي وما يتضمنه من خدماتمن خالل خلق االاتحة 

يتضح مفهوم التجارة يف املذهب االقتصادي االسالمي بكوهنا؛ نشاط منتج من خالل توظيف عناصر 
انتاج من رأس املال و العمل و املعرفة للوصول اىل زايدة املنافع االستعمالية عرب خدمات النشاط 

                                                       
 . أي املنافع اليت جيتمعون الجلها: املرافق -62
 . أي التكسب أبيديهم ما ال يبلغه كسب غريهم من سائر الطبقات: الرتفق -63
 . 398ـ  397ص ، مصدر سابق، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -64
 . املرتدد به بني البلدان: املضطرب مباله -65
 . املكتسب: املرتّفق -66
رَاِفق -67

َ
 . ما ينتفع به من االدوات واالنية: امل

 . االماكن البعيدة: املطارح -68
 . م الناس واجتماعهم يف مواضع تلك املرافق من تلك االمكنةال ميكن التئا: اليلتئم الناس ملواضعها أي -69
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ويف ضوء ما يعطيه النص للتاجر من مفهوم قائم على تربير كسب التاجر مبا يبذله ، سوقالتباديل يف ال
من عمل من نوع خاص فأن الوساطة بني املنتج واملستهلك اليت يقوم هبا التاجر يشرتط هبا ان ال 
 تتحول اىل عمل طفيلي ال يقوم على بذل العمل واجلهد و ابلتايل اوكل املذهب االقتصادي االسالمي

 . (70)للدولة حق منع العمل الطفيلي يف النشاط التباديل سواء يف تبادل املنافع أو تبادل السلع 
 دور خالل من، التجارة يف نظريته يف االسالمي االقتصادي املذهب موقف من جانبا وهنا: االحتكار .2

 كقوة  االقتصادي لدورها الدولة ممارسة خالل من املذهيب منوذجه يف التجاري النشاط ضبط يف الدولة
-اذ يقول ، النظرية يوافق الذي التجاري النشاط منوذج عن اً خروج بوصفه االحتكار منع يف ضبط
ُهمْ  َكِثي  يف  َأنه  -ذِلكَ  َمعَ - َواْعَلمْ )) -  َواْحِتَكاراً ، قَِبيحاً  (72)َوُشح اً ، فَاِحشاً  (71)ِضيقاً  ِمن ْ

 ِمنَ  فَاْمَنعْ ، اْلُواَلةِ  َعَلى َوَعْيبٌ ، ِلْلَعامهةِ  َمَضرهة َِببُ  َوذِلكَ ، اتِ اْلِبَياعَ  يف  َوََتَكُّماً ، ِلْلَمَناِفعِ (73)
 الَ  َوَأْسَعار، َعْدل ِبََوازِينِ : َْسْحاً  بَ ْيعاً  اْلبَ ْيعُ  َوْلَيُكنِ ، ِمْنه َمَنعَ  --للاِ  َرُسولَ  فَِإنه ، ااْلْحِتَكارِ 
َتاعِ َوا اْلَباِئعِ  ِمنَ  ِِبْلَفرِيَقنْيِ  ُُتِْحفُ  و بوصف ان االسعار االحتكارية هي تعرب عن قيمة ، (75)(((74)ْلُمب ْ

مصطنعة خلقتها ظروف االحتكار وان الربح الناتج من القيمة التبادلية املصطنعة هو ربح غري موافق 
ملفهوم الربح الذي يقره املذهب االقتصادي االسالمي لذلك تعمل الدولة هنا على منع االحتكار 

ن مصدر االحتكار االساسي هو احتكار من ميلك ا، يف منوذجها االقتصادي السليم ةلتىب التجار 
املواد االولية املستخرجة من الطبيعة وفرض اسعار احتكارية على املنتجني الذين ينقلون ارتفاع اسعار 

حتكار انشئة املواد االولية اىل اسعار السلع املنتجة و ابلتايل فأن هذه القيمة املصطنعة اليت أوجدها اال
من حتكم جبزء من املوارد الطبيعية وألن مبدأ التسخري يضع قواعد االنتاج من الطبيعة اليت متكن اجملتمع 

رف من اشباع حاجاته التكاملية لذلك فأن حرف مسار االنتاج االويل عن مساره و الذي ادى اىل ح
ى عاتق الدولة التدخل ملنع يف سلسلة القيمة كل ذلك يضع عل مسار االنتاج الثانوي عن مساره

ومن اشكال ، (76)االحتكار بوصفه جزء من دورها يف ضمان سالمة الشكل املذهيب لالنتاج و التوزيع 
االحتكار املهمة هو احتكار النقد الذي يسمح بفرض سعر احتكاري عنه يتمثل ابلفائدة الربوية بدال 

 . (77)بادلة من السلع و اشكال الثروة عن سعره الطبيعي وهو عائد االستثمار او قيمته يف امل
 : مسؤولية الدولة يف املذهب االقتصادي االسالمي: املطلب الثاني

 : ويتضح من خالل النقاط التالية
 جاء: االقتصاديموارد الدولة املالية و ملكيتها للموارد الطبيعية ودورها يف حتقيق غاايت املذهب  .1

"اخلراج" بوصفه العنوان العام ملوارد الدولة من االنواع املختلفة  احلديث يف الفقرات االوىل من العهد عن
                                                       

، مصدر سابق، ضمن جمموعة االسالم يقود احلياة، خطوط تفصيلية عن اقتصاد اجملتمع االسالمي، الصدر: انظر يف ذلك -70
 . 109ــ 106ص

 . عسر املعاملة: الضيق -71
 . البخل: الشحّ  -72
 . اس ال يسمحون به إال أبمثان فاحشةحبس املطعوم وحنوه عن الن: االحتكار -73
 . املشرتي: املبتاع ـ هنا ـ -74
 . 404ـ  403ص ، مصدر سابق، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -75
 . 97ـــ 92ص ، املصدر السابق -76
 . 103ــ  102ص ، املصدر السابق -77
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وهو ما ميكن الدولة من اداء دورها يف "العمارة" وهو املصطلح الذي يعرب عن توفر ، (78)من ملكيتها 
وهذا الربط بني اخلراج و العمارة ، ائص الالزمة يف البيئة املالئمة حلركة التطور التكامليصالشروط و اخل

 ْبنَ  َماِلكَ ، اْلُمْؤِمِننيَ  َأمِيُ  َعِليٌ  للاِ  َعْبدُ  ِبهِ  َأَمرَ  َما هَذا) --صدر نصوص العهد اذ يقول ت
َها َوِجَهادَ ، َخَراِجَها جباية: ِمْصرَ  َوالههُ  ِحنيَ ، ِإلَْيهِ  َعْهِدهِ  يف  ااْلْشرَتَ  احْلَاِرثِ  ، َأْهِلَها َواْسِتْصاَلحَ ، َعُدوِ 
"اخلراج و االستصالح و العمارة" و داللته  ةونالحظ هنا الربط بني املفاهيم الثالث (79)(ِدَهاِبالَ  َوِعَمارَةَ 

يف فلسفة املذهب االقتصادي االسالمي يف متكني الدولة الداء وظيفتها يف الضبط املذهيب لعملية 
هذا ما عرب عنه يف ائص الالزمة يف البيئة املالئمة حلركة التطور التكاملي و صادامة توفر الشروط و اخل

فَِإنَّ ذِلَك قـُوَّة  هَلُْم َعَلى اْسِتْصاَلِح ، (80)مُثَّ َأْسِبْغ َعَلْيِهُم ااْلْرزَاقَ ) --موضع آخر من العهد اذ يقول 
وهنا يشري النص اىل العالقة املوضوعية بني حالة التمكني و مستوى االاتحة يف القدرات  (أَنـُْفِسِهمْ 

 . ذا مل يتاح للفرد حتصيله من نشاطه بوصفه فاعل اقتصاديالذي تتكفل به الدولة ا
 ِمنْ  أَبْ َلغَ  ااْلْرضِ  ِعَمارَةِ  يف  َنَظُركَ  َوْلَيُكنْ ) --يف قوله : مسؤولية الدولة يف رعاية القطاع العام .2

 َأْخَربَ  ِعَمارَة ِبَغْيِ  اْْلََراجَ  طََلبَ  َوَمنْ ، َِبْلِعَمارَةِ  ِإاله  يُْدَركُ  الَ  ذِلكَ  اِلنه ، اْْلََراجِ  اْسِتْجاَلبِ  يف  َنَظِركَ 
من خالل هذا النص يظهر موقف املذهب  (81)(َقِليالً  ِإاله  َأْمُرهُ  َيْسَتِقمْ  َولَْ ، اْلِعَبادَ  َوَأْهَلكَ ، اْلِباَلدَ 

االقتصادي االسالمي يف مسؤولية الدولة يف رعاية القطاع العام اذ ان العالقة بني عمارة االرض و 
هذه ، اخلراج وامهية االخري يف كمورد اساسي يف موازنة الدولة واالنفاق العام احملقق ألهدافهاحجم 

احلقيقة تضع الدولة أمام مسؤولية تنمية االنتاج عرب التدخل املباشر عرب االنفاق العام او غري املباشر 
وهذه االبعاد تدخل حتت  عن طريق دعم االستثمار اخلاص يف املوارد الطبيعية اليت متثل وعاء اخلراج

 . (82)مفهوم العمارة الذي هو اوسع من مفهوم التنمية يف املفهوم احلديث 
 ِبََوازِينِ : َْسْحاً  بَ ْيعاً  اْلبَ ْيعُ  َوْلَيُكنِ ) --ويف قوله: مسؤولية الدولة يف احلفاظ على القيم التبادلية .3

َتاِع َفَمنْ  َباِئعِ الْ  ِمنَ  ِِبْلَفرِيَقنْيِ  ُُتِْحفُ  الَ  َوَأْسَعار، َعْدل هُ  ََنِْيكَ  بَ ْعدَ  (84)ُحْكَرةً  (83)قَاَرفَ  َواْلُمب ْ  ِإَّيه
يف هذا النص يطرح مفهوم الثمن العادل أو القيمة ، (87)(، (86)ِإْسَراف َغْيِ  يف  به َوَعاِقبْ (85)فَ َنكِ لْ 

بقاء القيم التبادلية يف العادلة و عالقته ابالحتكار و مسؤولية الدولة يف مراقبة النشاط التباديل لضمان 
ويتم ذلك من خالل معيار نظرية القيمة ، (88)صورهتا املقبولة وفق املذهب االقتصادي االسالمي 
أذ تقوم نظرية العدالة على عامل الندرة الطبيعية ، االسالمية بوصفها ميزان نظرية العدالة يف هذا اجلانب

                                                       
 . 291ــ 290ص ن  10ج ، مصدر سابق، نفحات الوالية، انصر مكارم الشريازي -78
 . 393ـ  292ص ، مصدر سابق، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -79
 . أكمله وأوسع له فيه: أسبغ عليه الرزق -80
 . 401ص ، مصدر سابق، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -81
، د املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيعجم، التنمية يف الفكر االسالمي، ابراهيم حسني العسل. د: ينظر يف ذلك -82

 . 122ــ  120ص ، م2006، 1ط، بريوت ـ لبنان
 . أي خالط: قارف -83
 . االحتكار: احُلْكَرة ـ ابلضم ـ -84
 . عقوبة له، أي أوقع به النكال والعذاب: َنّكل -85
 . أي من غري أن جتاوز حد العدل: يف غري إسراف -86
 . 404ص ، مصدر سابق، شرح حممد عبده، ج البالغةهن، الشريف الرضي -87
 138ـ 137ص ، م2002، 1ط، بريوت ـ لبنان، دار اهلادي، الفكر االقتصادي يف هنج البالغةاملوسوي، حمسن ابقر  -88
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الندرة الطبيعية يتحدد الثمن وفق ندرة املادة كمعيار موضوعي يف عدالة التبادل فمن خالل معيار 
االولية الداخلة يف تكوين السلعة ووفق ندرة كمية و نوعية العمل املطلوب إلنتاجها ووفقا هلذين 

اال ان ظروف العرض و الطلب قد تتيح القدرة لدى ، العنصرين تتكون القيمة وفق معيار موضوعي
ة عرب التحكم بتدفق السلع و املنافع يف دورة التبادل بعض اطراف التبادل خلق ظروف ندرة مصطنع

وهذه ، و ابلتايل تظهر االسعار اليت تتجاوز القيمة التبادلية اليت حتددها العوامل املوضوعية الطبيعية
و هنا تربز وظيفة ، عن منوذج التبادل املقبول مذهبيا اً االسعار تنشئ عن قوة االحتكار وهي متثل احنراف

ولكون مسألة ، ضبط مذهيب تعمل على أعادة ميزان التبادل اىل حالته الطبيعية العادلة الدولة كقوة
حتديد نقطة البداية يف خلق القيم املصطنعة يف السوق قد جتزء املسؤولية عن نشوء هذه القيم بني عدة 

عار من اطراف لذلك تقتضي العدالة التدرج يف ممارسة سلطة الضبط يف منع االحتكار و مراقبة االس
، لذلك يضع النص مبدأ النهي و االعتدال كمعايري اجرائية يف ممارسة سلطة الضبط، قبل اجهزة الدولة

كما أن مصطلح "البيع السمح" الذي ورد يف النص يعرب عن البعد الشكلي يف شروط التبادل و البعد 
فهوم البيع السمح أو فمن خالل تفاعل هذين البعدين يتكون لدينا م، االخالقي يف فلسفة التبادل

وهو مفهوم غين يعكس مضامني تكامل املذهبية االسالمية  (89)اجلانب االقتصادي ملفهوم التسامح
 . يف تنظيم ابعاد البيئة العامة للنشاط احليايت للفرد واجملتمع

سان و وفقا ملنهجية املذهبية االسالمية يف العالقة بني االن: دور الدولة يف بناء القدرات االنسانية .4
غاايته فأن الوسائل املوصلة اىل هذه الغاايت هي القدرات االنسانية اليت تتولد من خالل بيئة التطور 

و الدولة بوصفها املؤسسة العليا اليت ، التكاملي و هي القوة احملركة ملسار التطور التكاملي حنو غايته
و النص التايل ، (90)ظام الرتبية والتكوينتقع على عاتقها مهمة ادارة ن، متثل االرادة املذهبية موضوعيا

يف العهد حيدد مسؤولية الدولة يف تنمية القدرات االنسانية و ضمان توظيفها خلدمة اجملتمع الصاحل أذ 
)مث أعرف لكل أمرٍئ منهم ما ابلى و ال تضَمَن بالء أمرٍئ اىل غريه و ال تقَصرَن به  --يقول 

 . (91)أمرٍئ اىل أن تستصغر من بالئه ما كان عظيما(و ال يدعونك شرف ، دون غايته بالئه
 : املناهج التي يحددها االقتصاد االسالمي للدولة: املطلب الثالث

حيدد املذهب االقتصادي االسالمي جمموعة من املناهج اليت جتب ان تسعى الدولة للوصول اليها 
و من خالل نص العهد ميكن ، ق غاايتهجتسيدا لدورها الذي يرمسه املذهب يف جتسيد فلسفته العامة وحتقي

ان نقف على بعض تلك املناهج اليت حددها العهد لويل االمر وهي مبثابة املؤشرات اليت ميكن يف ضوئها 
ومن هذه املناهج اليت حددها ، رسم السياسة االقتصادية يف ضوء املعطيات املتحركة يف الواقع املوضوعي

 : سياق املباحث السابقة هي التايلالعهد ومت حبثها يف نصوصه انفا يف 
 ليحقق االنصاف منهج قدرات بناء من خالل: العدالة نظرية لتنفيذ متطلبات االنصاف أ( حتقيق منهج

                                                       
ل أتصي، العالقة بني قيمة التسامح و السياحة الدينية يف االقتصاد االسالمي والوضعي: طالب حسني فارس الكريطي. د -89

جملة . ، 2015نظري مفاهيمي يف ضوء االقتصاد االسالمي و دراسة تطبيقية على عينة من السائحني يف حمافظة كربالء املقدسة 
 . 212ـ 207ص ، م 2016، هـ 1437، العدد الثاين ـ السنة االوىل، مركز كربالء للدراسات و البحوث، السبط

، بريوت ـ لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، التنمية يف االقتصاد االسالمي العدالة االجتماعية و، عبد احلميد ابراهيمي -90
 . 41ـ40ص، 1997، 1ط

 . 399ص، مصدر سابق، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -91
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 املذهبية تشغيل السرتاتيجية و امضاء مبثابة ويكون االسالمية العدالة بنظرية صلته الدولة ادارة نظام

 . العليا غاايهتا اىل املسار وضمان احلركة على االسالمية
 تفعيل خالل من العدل لدائرة متصاعدة تعلية خالله من يتحقق الذي: الوسطية ب( تطبيق منهج

 . االجتماعي والفعل االدراك يف املذهبية االرادة
 تؤدي أن هي الرشيد احلكم وظيفة: اجملتمع لطبقات القدرايت البناء مستوايت تكامل ج( تطبيق منهج

 التكاملي التفاعل سياق يف اجملتمع لطبقات القدرايت البناء مستوايت بني العالقة ادامة يف وظيفتها الدولة
 الرشد اسرتاتيجية، وهي ذلك لتحقيق االسالمية املذهبية وضعتها اساسية اسرتتيجيات خالل من

 . املوازي التصحيح اسرتاتيجية و التمكني واسرتاتيجية
يف  تطبق الدولة هذا املنهج من خالل التدخل املباشر: يد( منهج الضبط املذهيب للنشاط االقتصاد

النشاط االقتصادي عرب القطاع العام او غري املباشر من خالل توجيه حركة االنتاج عرب توظيفها مللكيتها 
للموارد الطبيعية و قدراهتا املالية والتشريعية و مراقبتها للنشاط االقتصادي و استخدام قوة االلزام لديها ملنع 

عن النموذج املذهيب مثل االحتكار الذي ميثل احنراف النشاط التباديل عن منوذجه  اً الظاهر اليت متثل احنراف
 . (92)املذهيب 

 والذي تؤدي الدولة من خالله وظائف عديدة للوصول اىل مستوى: (93)هـ( منهج أقتصاد بال فقر 
هذه الوظيفة تضمنتها عدة موارد من العهد و مالمح ، من اداء النظام االقتصادي مينع ظهور ظاهرة الفقر

 : و كالتايل
تقدم الدولة الضمان االجتماعي للفئات دون مستوى : ( مسؤولية الدولة يف الضمان االجتماعي1

التمكني الكايف من خالل ادارهتا ملبدأ التكافل العام و تطبيق مبدأ حد الكفاية لرفع مستوى التمكني 
 الَ  الهِذينَ  ِمنَ  السُّْفَلى الطهبَ َقةِ  يف  للاَ  للاَ  ثُه نتها الفقرة التالية من العهد )هذه االبعاد تضم (94)اجلوهري
 (97)قَانِعاً  الطهبَ َقةِ  هِذهِ  يف  فِإنه ، (96)َوالزهْمَن  (95)اْلبُ ْؤَسى َوَأْهلِ  َوالْ ُمْحَتاِجنيَ  َواْلَمَساِكني ََلُمْ  ِحيَلةَ 
 ِمنْ  َوِقسماً ، َماِلكَ  بَ ْيتِ  ِمنْ  ِقسْماً  ََلُمْ  َواْجَعلْ ، ِفيِهمْ  َحقِ هِ  ِمنْ (99)اْسَتْحَفَظكَ  امَ  هلل َواْحَفظْ ، (98)َوُمْعرَت اً 
ُهمْ  ِلاْلْقَصى فِإنه ، بَ َلد ُكل ِ   يف  ااْلْساَلمِ  (101)َصَوايف  (100)َغالهتِ   اْسرُتِْعيتَ  َقدِ  وَُكل  ، ِلاْلْدنَ  الهِذي ِمْثلَ  ِمن ْ

                                                       
السياسة ، من احباث ندوة االقتصاد االسالمي، السوق وتكون االسعار يف االقتصاد االسالمي، علي يوعال: ينظر يف ذلك -92

 . 186ـ  170ص ، 1991، املعهد االسالمي للبحوث و التدريب -منشورات البنك االسالمي للتنمية ، االقتصادية يف االسالم
 . 185ــ  178ص ، مصدر سابق، االقتصاد االسالمي والفقر، طالب الكريطي: ينظر يف ذلك -93
كلية االدارة   -رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة القادسية ، ميدور الدولة يف املذهب االقتصادي االسال: طالب الكريطي: -94

 . 36ــ 34ص، ، و االقتصاد
 . شدة الفقر: البؤسى ـ بضم أوله ـ -95
يريد أرابب العاهات املانعة هلم عن ، أي العاهة -بفتح الزاي-مجع زمني وهو املصاب ابلَزمانة : -بفتح أوله -الَزْمىَن  -96

 . االكتساب
 . السائل: القانع -97
ْعرّت ـ بتشديد الراء ـ -98

ُ
 . املتعرض للعطاء بال سؤال: امل

 . طلب منك حفظه: اْسَتْحَفَظك -99
 . مثرات: َغاّلت -100
 . وهي أرض الغنيمة، مجع صافية: صوايف االسالم -101
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ُهمْ َيْشَغل َفالَ ، َحقههُ   َفالَ . اْلُمِهمه  اْلَكِثيَ  اِلْحَكاِمكَ  (103)التهاِفهَ  بَِتْضِييعِ  تُ ْعَذرُ  الَ  فَِإنهكَ ، (102)َبَطرٌ  نهَك َعن ْ
ُهمْ  (104)ََههكَ  ُتْشِخصْ  ُهمْ  ِإلَْيكَ  َيِصلُ  الَ  َمنْ  أُُمورَ  َوتَ َفقهدْ ، (105)ََلُمْ  َخدهكَ  ُتَصعِ رْ  َوالَ ، َعن ْ  تَ ْقَتِحُمهُ  ممهنْ  ِمن ْ
 ِإلَْيكَ  فَ ْلَيَْفعْ ، َوالت هَواُضع اْْلَْشَيةِ  َأْهلِ  ِمنْ  (107)ثَِقَتكَ  اِلولِئكَ  فَ َفر ِغْ ، الر َِجالُ  َوََتِْقُرهُ ، (106)اْلُعُيونُ 
 ِإىَل  َأْحَوجُ  رهِعيهةِ ال َبنْيِ  ِمنْ  هُؤاَلءِ  فَِإنه ، تَ ْلَقاهُ  يَ ْومَ  (108)للِا تَ َعاىَل  ِإىَل  َِباْلْعَذارِ  ِفيِهمْ  اْعَملْ  ثُه ، ُأُموَرُهمْ 

 يف  الر ِقهةِ  َوَذِوي اْليُ ْتمِ  َأْهلَ  َوتَ َعههدْ . ِإلَيهِ  َحقِ هِ  ََتِْديَةِ  يف  تَ َعاىَل  للاِ  ِإىَل  فََأْعِذرْ  وَُكل  ، َغْيِِهمْ  ِمنْ  ااْلنَصافِ 
 َوَقدْ ، ثَِقيلٌ  ُكلُّهُ   َواحْلَقُّ ، ثَِقيلٌ  اْلُواَلةِ  َعَلى َوذِلكَ ، نَ ْفَسهُ  يَ ْنِصُب ِلْلَمْسأََلةِ  َوالَ ، َلهُ  ِحيَلةَ  الَ  ممهنْ  (109)السِ ن ِ 
 . (110)(ََلُمْ  للاِ  َمْوُعودِ  ِبِصْدقِ  َوَوثُِقوا، أَنْ ُفَسُهمْ  َفَصََبُوا اْلَعاِقَبةَ  طََلُبوا َأقْ َوام َعَلى للاُ  ُُيَفِ ُفهُ 

ن االجتماعي للفئات اليت تقع هذه الفقرات من النص تقرر بشكل واضح مسؤولية الدولة يف الضما
 ََلُمْ  ِحيَلةَ  الَ  الهِذينَ  ِمنَ  السُّْفَلى الطهبَ َقةِ  --دون مستوى التمكني الكايف وهو املستوى الذي عرب عنه 

الذين تتكفل الدولة برفع مستوى متكينهم من َوالزَّْمىَن " و  (111)اْلبُ ْؤَسى َوَأْهلِ  َوالْ ُمْحَتاِجنيَ  َواْلَمَساِكني
الوظيفة  بـََلد " و هذه ُكلِّ   يف  ااْلْساَلمِ  َصَوايف  َغالَّتِ  ِمنْ  َوِقسماً ، َماِلكَ  بـَْيتِ  ِمنْ  ِقسْماً  هَلُمْ  ردها " َواْجَعلْ موا

للدولة يف غاية االمهية لتحقيق غاايت املذهبية االسالمية الهنا تتعلق اباتحة املستوى الضروري من التمكني 
-اقتصادين اذ يقول تكاملي لفئة من الفاعلني االجتماعيني دون كوهنم فاعلني االقتصادي الدامة التطور ال

 ََتِْديَةِ  يف  تَ َعاىَل  للاِ  ِإىَل  فََأْعِذرْ  وَُكل  ، َغْيِِهمْ  ِمنْ  ااْلنَصافِ  ِإىَل  َأْحَوجُ  الرهِعيهةِ  َبنْيِ  ِمنْ  هُؤاَلءِ  فَِإنه ) -
، نَ ْفَسهُ  يَ ْنِصُب ِلْلَمْسأََلةِ  َوالَ ، َلهُ  ِحيَلةَ  الَ  ممهنْ  (112)السِ ن ِ  يف  الر ِقهةِ  َوَذِوي ْتمِ اْلي ُ  َأْهلَ  َوتَ َعههدْ . ِإلَيهِ  َحقِ هِ 
 . (ثَِقيلٌ  اْلُواَلةِ  َعَلى َوذِلكَ 

 االيتنتاجات و التوصيات

 . يف ضوء النتائج اليت توصل اليها البحث ميكن بناء العديد من االستنتاجات والتوصيات
 : و أهمها التالي تاالستنتاجا

حتوى العهد على مالمح لصورة متكاملة للمذهبية االسالمية يف ابعادها االقتصادية و السياسية ا: 1
وقد صبت يف قالب واحد متكامل يعرب عن املخطط ، واالجتماعية و االخالقية و العقائدية وغريها

تعرب عنها و اليت االسالمية والغاايت العليا  على أسس الرؤية الكونية، االسالمي العام لبناء اجملتمع الصاحل
 . منها نظرية العدالة املتولدة

يقدم العهد جمموعة مهمة من املفاهيم اليت ختدم عملية البناء النظري للمذهب االقتصادي : 2
 . االسالمي

                                                       
 . طغيان ابلنعمة: َبَطر -102
 . احلقري: التافه -103
 . شؤوهنم أي ال تصرف اهتمامك عن مالحظة: ال ُتْشخص مهك -104
 . أماله إعجاابً وكرباً : صّعر خّده -105
 . تكره أن تنظر اليه احتقاراً وازدراءً : تقتحمه العني -106
 . أي اجعل للبحث عنهم أشخاصاً يتفرغون ملعرفة أحواهلم يكونون ممن تثق هبم: فـَرِّغ الولئك ثقتك -107
 . أي مبا يقدم لك عذراً عنده: ابالعذار إىل هللا تعاىل -108
 . املتقدمون فيه: وو الرّقة يف السنذ -109
 . 405ــ404ص ، مصدر سابق، شرح حممد عبده، هنج البالغة، الشريف الرضي -110
 . شدة الفقر: البؤسى ـ بضم أوله ـ -111
 . املتقدمون فيه: ذوو الرّقة يف السن -112
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دم يتبني من العهد مالمح العالقة بني املذهب االخالقي االسالمي و املذهب االقتصادي ومبا خي: 3

 . الظهور املوضوعي للمذهب االقتصادي
يقدم العهد توصيفا لدور الدولة يف املذهب االقتصادي االسالمي و منهج احلكم الرشيد أو الصاحل : 4

 . أببعاده املتعددة
 التوصيات 

 : و يف ضوء االستنتاجات اعاله ميكن تقدمي العديد من التوصيات
ا ختدم مقارابت اعلى يف عملية البناء النظري للمذهب توظيف ما يكتنزه العهد من مفردات مب: 1

 . االقتصادي االسالمي
االهتمام العلمي بنتائج البحوث اليت تكشف املضامني املعرفية للعهد و اعتمادها كأساس ملقارابت : 2

 . علمية جديدة استجابة للحاجات املتجددة يف الفكر االقتصادي االسالمي
مه العهد لدور الدولة االقتصادي يف بناء سياسات احلكم الرشيد يف اعتماد التوصيف الذي قد: 3

البلدان االسالمية لتوافق العالقة بني الرؤية الكونية للمجتمع يف هذه البلدان و متضمنات امنوذج احلكم 
 . الرشيد الذي يقدمه العهد

 
 المصادر والمراجع

 . القرآن الكرمي •
 و النشر و للدراسات اجلامعية املؤسسة جمد، االسالمي الفكر يف التنمية، العسل حسني ابراهيم .1

 . ، م2006، 1ط، لبنان ـ بريوت، التوزيع
 . 1973، 2ط، بريوت، املعرفة دار، األم، الشافعي إدريس أبن حممد هللا عبد أبو .2
 ب، بريوت، الفكر دار، البخاري صحيـح شرح يف الباري فتح، العسقالين حجر بن علي بن امحد .3

 . ت ب، ط
، 1ط، لبنان - بريوت، البيضاء احملجة دار منشورات، عبده حممد شرح، البالغة هنج، الرضي لشريفا .4
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Dependence on the new media in forming public opinion 
against Iraqi crises 

  Ghalib Kadhim. Dr                                                         (1) د غالب كاظم جياد الدعمي. م

 ملخص البحث

االعتماد على اإلعالم اجلديد يف تشكيل الرأي العام إزاء األزمات يف العراق" )دراسة  يعاجل البحث"
غريه مسحية على أعضاء النقاابت املهنية يف العراق( موضوعًا مل يتم تناوله كثريًا ال سيما من جانب متّ 

"إلعالم اجلديد" وذلك أن دراسات اندرة تناولت الربط بني هذا املّتغري وتشكيل الرأي العام إزاء  املستقل
 . وهي الدراسة األوىل يف العراق اليت تناولت هذا اجلانب يف حمافظة كربالء املقدسة، األزمات

 -: وهي كما أييت، واعتمد الباحث على فروض مستمدة من نظرية االعتماد
وتفاقم أتثريها يف ، يزداد االعتماد على اإلعالم اجلديد ّكلما اشتدت األزمات: الفرض األول -1

 . اجلمهور
 تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات كلما كان مستوى االعتماد: الفرض الثاين -2

 . ونوعه عاليني
 م اجلديد يف إاثرة اهتمام اجلمهور وتوجيهكما سعى البحث إىل حتديد مستوى االعتماد على اإلعال

والكشف عن مقدرته يف تغيري اجتاهاهتم وترتيب ، انتباهه بشأن التعاطي مع األزمات اليت حتصل يف العراق
 . أولوايهتم عرب االعتماد على اإلعالم اجلديد

 مجع فضال عن أن الباحث استخدم املنهج املسحي يف، ويعد هذا البحث وصفيًا من حيث النوع
 . املعلومات وتبويبها وحتليلها

 -: وخلص البحث إىل نتائج أمهها

                                                       
 . كلية اآلداب  /--جامعة أهل البيت -1
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زايدة ملحوظة يف االعتماد على اإلعالم اجلديد يف احلصول على املعلومات واالخبار بشأن  -1

 . الّسيما األزمات احمللية منها، املوضوعات احمللية والعاملية
 .  اإلستخدام عند أعضاء النقاابت املهنيةوحل اليوتيوب اثنيا يف، أييت الفيس بوك اوالً  -2
 . أكد البحث على أّن اجلمهور يزداد يف اعتماده على اإلعالم اجلديد مع تفاقم األزمات -3

Abstract  
The researcher investigates "the role of the new media in forming the 

public opinion of Iraqi crises" (a survey study on the members of the trade 
unions in Iraq). This subject has not been dealt with extensively especially, 
its independent variable "the new media". The reason behind that are the 
rarity of studies which have tackled the connection between this variable and 
the formation of the public opinion about crises.  

The researcher depends upon hypotheses derived from two theories; the 
"Dependency theory and the Arrangement of Priorities theory" and as 
follows:  

1. The dependency upon the new media increases whenever there 
are strong crises that have extreme effect upon the people.  

2. The second hypothesis: the stimulated awareness by the new 
media increases about crises whenever the dependency has high 
level and quality.  

It also detects the new media's ability to change people's trends and 
rearranging their priorities depending upon the new media's variable.  

This research is descriptive moreover, the researcher uses a survey 
approach in collecting, classifying and analyzing the data.  

 The study has come to the following conclusions:  
1. Notable increase in the dependency upon the new media in obtaining 

information and informing about international and local topics especially, 
local crises.  

2. The study points out that mothers are lesser group of people who uses 
the new media in times of crises in Iraq.  

3. Facebook ranks first followed by YouTube in terms of usage by the 
members of trade unions.  

The study confirms that the people's dependency upon the new media 
increases with aggravation of crises.  

 المقدمة

، حديث مؤثراً يف مسار الظاهرات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةضحى اإلعالم اجلديد كمفهوم أ
ال ّسيما وحنن ندرس عملية تشكيل الرأي العام ، وعلى املستوايت كافة سواء كانت مؤسسات أم أفراداً 
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يرافقه اخرتاع وسائل اخرى أكثر تقنية ، ثريف ظّل تنامي دور هذا املفهوم يف التأثري والتأ، احمللي إزاء األزمات
ومع كتابة هذه املقدمة قررت ادارة ، فضاًل عن اضافة خصائص جديدة ملا هو موجود، وإاتحة للجمهور

الفيس بوك اضافة خاصية جديدة وهي إاتحة االمكانية ألكثر من مخسني شخصاً ابلتحدث يف آن واحد 
وجيري احلديث عن إاتحة هذه اخلدمة لتكون مرئية ، بعضهمبّغض النظر عن املسافات اليت تفصلهم عن 

 . للمتحدثني مع بعضهم
ويف خضم هذه النقالت التكنلوجية اهلائلة واملتسارعة ميكننا أن نفهم حقيقة ابتت من املّسلمات يف 

د وهي أّن مساحة اإلعالم اجلديد اتسعت إىل احل، ّظل هذه املرحلة املهمة من مراحل التطور اإلنساين
الذي مبوجبه ابت فضاًء افرتاضياً جتري يف ظّله احلوارات والنقاشات املتعلقة ابملوضوعات اليت هتم اجلمهور 

 . ومنها األزمات اليت حتتل حيزاً كبرياً من اهتمامات اجلمهور
لذا فإن حتديد العالقة بني اإلعالم اجلديد واجلمهور يف ضوء دراسة موضوعة معينة أو قضية حمددة 

وحتمل يف طياهتا الكثري من النتائج غري ، وأتخذ حجماً معيناً من التحدي، ليس ابألمر اهلنّي ، ابهلم تشغل
 . املعروفة اليت ال ميكن التنبؤ هبا من دون دراسة اجلمهور بدقة وحتديد أولوايته

 ويقسم هذا البحث على االطار املنهجي واالطار والنظري وأخرياً االطار امليداين والنتائج
 االطار المناجه

  مشكلة البحث: أوالا 
عدم الوضوح والغموض الذي يكتنف الدور الذي تضطلع به وسائل  إىلتستند مشكلة هذا البحث 

أعضاء النقاابت املهنية  على مستوىميات إزاء األزمات و اإلعالم اجلديد بشأن تشكيل االراء واملواقف والتق
 على العتماد اجلمهورغياب املقياس احلقيقي لوضوح بشأن عدم افضاًل عن ، يف حمافظة كربالء املقدسة

ن املشكلة يف وجهها الثاين ترتبط ابلضبابية املتعلقة بطبيعة العالقة بني اإلعالم أكما ،  وسائل اإلعالم اجلديد
 بعاً ات ي العام بشأن األزمات بوصفه متغرياً أوبني الر  مستقالً  غرياً بوصفه متّ  ةاملتعددة من جه وأنواعهاجلديد 
طبيعة العالقة بني متغريات البحث لفك الغموض عن  هذا امليدانإىل ولوج قادت الباحث رؤية وهي 

 . أو اجتاهاهتا املستقبلية"، مساراهتاو 
 : يتاآل الرئيس ويوجز الباحث مشكلة البحث ابلتساؤل

اي العام إزاء على وسائل اإلعالم اجلديد يف تشكيل الر  أعضاء النقاابت املهنيةاعتماد  حدودما 
 ؟يف العراق األزمات

 -: وتتفرع منه اسئلة فرعية هي
للحصول على  لوسائل اإلعالم اجلديد أعضاء النقاابت النقاابت املهنية استخدام حدودما  -1

 ؟املعلومات بشأن األزمات يف العراق
 ستجدات اململعرفة آخر  على استخدامها ونما نوع وسائل اإلعالم اجلديد اليت حيرص املبحوث -2
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 فروض البحث: ثانياا 

 . على اإلعالم اجلديد بشأن الزماتفروض االعتماد  -أ
 . اجلمهور يفيزداد االعتماد على اإلعالم اجلديد كلما اشتدت األزمات وتفاقم أتثريها : الفرض األول .1
 هونوع االعتمادلما كان مستوى تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات كّ : الفرض الثاين .2

 . عاليني
املتغريات الدميغرافية هناك عالقة ارتباطية بني االعتماد على اإلعالم اجلديد وبني : الفرض الثالث .3

نوع النقابة( بشأن ، ةياحلالة الزوج، التحصيل العلمي، السكن، مستوى الدخل، املهنة، )اجلنس
 . حمافظة كربالء املقدسةاألزمات يف 

 . ثالبحهمية أ: ثالثاا 

 : وتتجلى أمهية هذه الدراسة فيما أييت
للمكتبة اإلعالمية والباحثني ، إضافة علمية هنا ستكونأمهية االكادميية هلذه الدراسة من أتيت األ .1

 . وللمؤسسات املهتمة هبذا الشأن
ستمرة نقطة انطالق يف الدراسات املتصلة ابلرأي العام واإلعالم اجلديد وعالقته بدراسة األزمات املمتثل  .2

 . يف العراق
أتيت االمهية من جهة أختيار جمتمع البحث كونه جمتمع بكر وجتري عليه تطبيقات اتصالية جديدة  .3

 . ألول مرة
 : هداف البحثأ: رابعاا 

 -: هداف االتيةىل حتقيق األإيسعى البحث 
فيما  ديدعالم اجللإل املقدسة يف حمافظة كربالء أعضاء النقاابت املهنيةالكشف عن حجم استخدام  .1

 . يتعلق ابألزمات
 تشكيل الرأي العامالكشف عن مقدرة وسائل اإلعالم اجلديد يف تغيري قناعات اجلمهور وإسهامه  .2

 . لوايهتمأو و 
ميات السلبية واالجيابية لدى اجلمهور و معرفة طبيعة وسائل اإلعالم اجلديد يف ترسيخ املواقف والتق .3

 . بشأن األزمات
  منهج البحث ونوعه: خامسا

، وهو األنسب ملا يتميز به من قدرة على وصف الظاهرة الراهنة، يُعد البحث وصفيًا من حيث النوع
املنهج املسحي الذي يكشف لنا  واستخدم الباحث. الظروف احمليطة هبا ومن مث حتليلها وتفسريها ومعرفة

، متعددةمعارف تمع حنو واجتاهات الناس واجمل آبراءية عملية ختطيط تعرفنا من املعلومات والبياانت أل
 . والتعليموالثقافة ، كالسياسة والفن
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 . ادوات البحث: سادسا

 االستبانة .1
 املقياس .2

 مجاالت البحث: سابعاا 

 فضاًل عن تنفيذ اجراءات، وعينته البحث جمتمع حتديدتمثل ابملدة املتزامنة يف يّ : اجملال الزماين -1
توزيع  ومن مث، واختبار صالحية املقياس واإلستبانه لتمهيديةعملية التحليل املتمثلة بتوزيع االستبانة ا

 /1/10بدء من  عادة مجعها وحتليل املعلومات ومعاجلتها احصائياً إالنهائية على املستهدفني و  االستبانة
 . 2017 /31/2ولغاية  1016
. ومدينة( )حضر نيةوحبسب توزيع اعضاء النقاابت امله تمثل مبجتمع مدينة كربالءويً : اجملال املكاين -2

 . -: وقد مت اختيار مدينة كربالء لألسباب اآلتية
 . مل خيضع مجهورها لدراسات سابقة هبذا الشأن -أ

 . فضاًل عن مركز املدينة، انتشار كبري وملفت لشبكة اإلنرتنت يف اقضيتها ونواحيها -ب
 تمون إىل هذه النقاابتأعضاء النقاابت املهنية يف حمافظة كربالء املقدسة املن: اجملال البشري -3

 . وحيققون زايرات منتظمة إىل مقر النقابة اليت هلا مركز عام يف بغداد، ويدفعون اشرتاكات سنوية
 . تحديد مجتمع البحث وعينته: ثامناا 

 : َتديد جمتمع البحث -أ
 اعتمد الباحث اإلختيار العمدي للمجتمع الذي تنتمي اليه عينة البحث بناء على معايري حمددة

موجودة يف مفرداته ُتسهم يف خدمة أهداف البحث وتصل إىل النتائج اليت يرجو الباحث حتقيقها والوصول 
ويتمثل جمتمع البحث احلايل أبعضاء النقاابت املهنية يف حمافظة كربالء وقد بلغ العدد الكلي جملتمع ، اليها

 . ( نقابة وإحتاد ومجعية22( يتوزعون على )28,564البحث)
 -: اختيار اعضاء النقاابت كمجتمع للبحث لألسباب اآلتيةوقد مت 

يتوزع أعضاء النقاابت املهنية على مستوى الطبقات االجتماعية كافة وهم ميثلون اجملتمع الكربالئي  .1
 . إىل حد كبري

والقضااي ذات الصلة بتشكيل  وعاتمي املوضو ميتلكون القدرة على تقالذين الفئات االجتماعية  من اهنم .2
 . ي العامالرأ
 : عينة البحث -ب

عرب إستخراج ، مت حتديد حجم العينة املطلوبة على وفق معيار علمي معتمد يف الدراسات اإلنسانية
عينة مناسبة من درجة التباين بني أفراد جمتمع البحث اليت حصل عليها الباحث من إجاابت املبحوثني يف 

 -: إبستخدام املعادلة اإلحصائية األتيةالعينة اإلستطالعية اليت ُوزعت على جمتمع البحث 
n =

(z2×δ2 )

e2 = ((1. 96)2 × (0. 592)2 ) /(0. 05)2 =  515,2 = 515  
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وخبطأ معياري ، (0,05( ومت حتديد حجم عينة ملستوى معنوية مقداره ))592 .0وقد كانت نسبة التباين

 . (2)(%5مقداره )
وقد زاد ، رض حتقيق توزيع عادل ألفراد العينة بني اإلانث والذكورلغ، (528جرى تقريب العدد إىل )

األول احتمال عدم اسرتجاع بعض اإلستمارات من قبل : الباحث هذا العدد بنسبة معينة ابلنظر ألمرين
وقد استخدام التوزيع احلصصي ، واإلحتمال الثاين ورود اجاابت متناقضة مّما يستدعي استبعادها، املبحوثني

 . اوي مراعاة للنوع االجتماعي وختصص النقاابتاملتس
كما جرى إعتماد العينة العارضة)عينة الصدفة( وهي احدى العينات غري اإلحتمالية )غري العشوائية( 

وهو اسلوب استخدمه الباحث يف توزيع األستبانة على ، للوصول ألعضاء النقاابت يف مقرات عملهم
، ضل طريقة للوصول اليهم هي عرب الزايرات املتكررة ملقرات نقاابهتمواف، املبحوثني ألهنم ميثلون نقاابت

وقد وزّع  (3)فضالً عن أهنا من االساليب اليت كثريا ما تستخدم يف حبوث اإلعالم واستطالعات الرأي العام
، ( مبحواث570وكان عدد املستجبني )، ( استمارة إلحتمال عدم إستجابة بعض املبحوثني600الباحث )

وفيما أييت اخلطوات اليت ، ( استمارة أخرى لشموهلا على اجاابت متناقضة42 استبعد الباحث )يف حني
 -: مت عربها الوصول إىل عينة البحث

لعدم حّتقق العدد الكامل يف االسبوع األول اضطر الباحث إىل تكرار زايراته ملقر النقاابت من اسبوعني  -1
عدد املطلوب من العينة احملددة يف حني اكتفى بزايرة إىل أربعة اسابيع حىت يتحقق احلصول على ال

 . واحدة يف بعض النقاابت
مل جيد الباحث اي مبحوث من اإلانث يف اجلمعيات والنقاابت واألحتادات اآلتية)احتاد اجلمعيات  -2

وافر من مجعية املدققني واحملاسبني العراقية( لذا اضطر لتوزيع االستبانة على املت، نقابة العمال، الفالحية
 . الذكور فقط

، ونقابة الفنانني، أكتفى الباحث بتوزيع األستباانت على املتوافر من األانث يف كل من )مجعية القضاء -3
 . احتاد األدابء(، مجعية الشعراء، نقابة الصحفيني

 : اجراءات البحث: تاسعاا 

 الصدق : أوالً 
الذي ُأجري عرب  (4)وصدق احملتوى ،استخدم الباحث نوعني من انواع الصدق مها "الصدق الظاهرى

الذي ، واألسلوب اآلخر عالقة درجة الفقرة ابلفقرة الكلية للمقياس(، األول )اجملموعتان املتطرفتان، اسلوبني
وتشري هذه إىل الدرجة الكلية للفرد اليت تعد مؤشراً ، يكشف لنا عن مدى تطابق الفقرة مع حمورها أو جماهلا

 . لصدق األختبار"

                                                       
2- Berenson, M. L. D. M. Levine, et al. (Basic business statistic: concepts and application. Upper 

Saddle River, N. J, pearson prentice hall, 2009, p24 . 
 . 207ص، 2004، مركز القاهرة للتعليم املفتوح، القاهرة، مقدمة يف مناهج البحث، سامي طايع -3
مكتبة ، القاهرة، حممد نبيل: ت، وعلم النفس الرتبوي ةاالرتبيمناهج البحث العلمي يف ، ديبو لدب وآخرون، فان داليني -4

 . 448ص، 1977، األجنلو مصرية
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 . الظاهري الصدق .1
للتحقق من صدقها  ()قد حتقق الصدق الظاهري عن طريق عرض االستبانة على أحد عشر خبرياً 

 . وصالحيتها
  -: ومن املعادلة اآلتية مت استخراج الصدق لفئات املقياس واالستخدام والبياانت الدميغرافية وكما أييت

 81,41 = 100 ×
1021
1254 = 100 ×

 جمموع الفقرات املتفق عليها 

جمموع الفقرات الكلية 
=  الصدق

ومتطابقة يف مكان ، وقد مّت تعديل االستبانة على وفق مالحظات اخلرباء اليت كانت متباينة يف مكان
 . (1كما مبني يف جدول ).  آخر

 ( آراء اخلرباء بشأن اسئلة اإلستخدام وفقرات املقياس1جدول)
 آراء اخلرباء على فقرات االستبانة

الفقرات  تبانةحماور االس ت
 الكلية

 الفقرات الصاحلة اراء اخلرباء

 غري صاحلة  صاحلة
 85,71 11 66 77 البياانت الدميغرافية 1
 80,92 107 454 561 االستخدام 2
 81,33 115 501 616 املقياس 3
 81,41 233 1021 1254 اجملموع 4
 صدق احملتوى  .2

 : ما أييت ومشل
 . (Contrasted Groups) اجملموعتان املتطرفتان -أ

ألن ، يهدف اختبار اجملموعتني املتطرفتني إىل اإلبقاء على الفقرات املتميزة واستبعاد األخرى غري املتميزة
من الشروط املهمة لفقرات املقياس أن تتسم بقوة متييزية بني املبحوثني ذوي الدرجات العالية وأقراهنم من 

 . (5)ياسهاذوي الدرجات الواطئة يف الصفة املراد ق
                                                       

- سب اللقب العلمي والتخصصحبكمني مساء احملّ أ :-  
 . جامعة بغداد -كلية اآلداب  -جتماعقسم علم اال -الهاي عبد احلسني خميف. د. أ (1
 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -لفزيونبةذاعية والتقسم الصحافة اإل -وسام فاضل راضي. د. أ (2
 . جامعة بغداد -كلية العلوم السياسية،  عبد اجلبار أمحد. د. أ (3
 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونبة -عبد النيب خزعل. د. م. أ (4
 . جامعة بغداد –كلية اإلعالم   -قسم الصحافة -عبد األمري الفيصل. د. م. أ (5
 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -قسم اإلذاعية التلفزيونية واإلذاعية -رعد جاسم محزة. د. م. أ (6
 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية، عمار طاهر. د. م. أ (7
 جامعة بغداد، كلية اآلداب،  قسم علم النفس، عبد الرحيم عبد الصاحب. د. م. أ (8
 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية، علي نورحسني . د. م. أ (9

 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية -وياحسني رشيد العز . د. م. أ (10
 . جامعة بغداد -كلية اإلعالم  -قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونبة -ميان عبد الرمحنإ. د. م. أ (11

5-Gronlund, N. Measurement and Evolation n teaching second, New Yourk. McGrew. 1981,P253 . 
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إذ قام ابعتماد نسبة ، وإلجياد القوة التميزية لفقرات التمييز اتبع الباحث أسلوب اجملموعتني املتطرفتني

ميكن  وعند هذه النسبة يتحقق اقصى ما ميكن من التطرف وأكرب ما، ( من اجملموعتني العليا والدنيا27%)
 (6)توهذان الشرطان مهمان يف حتقيق متييز الفقرا، من احلجم

 : وقد اتبع الباحث يف حتقيق ذلك اخلطوات اآلتية
 . ( استمارة528حتقيق)تفريغ( االستباانت البالغ عددها) -1
 . (70-206ترتيب الدرجات تنازلياً من أعلى درجة إىل أدىن درجة وتراوحت الدرجات بني ) -2
( تراوحت 143( من االستمارات اليت حصلت على أعلى الدرجات وبلغ عددها )%27اختيار نسبة) -3

( ومثلها من اإلستمارات اليت حصلت على أوطأ الدرجات وتراوحت 206-169درجاهتا بني)
 . (130-70درجاهتا بني)

 . (7)( العليا والدنيا توفر جمموعتني أبكرب حجم وأقصى متايز ممكنني معاً %27إن نسبة) -4
لعليا لّكل فقرة من فقرات وبعد استخراج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمجموعتني الدنيا وا

قام الباحث بتطبيق االختبار التائي لعينتني مستقلتني الختبار داللته بني درجات ّكل من ، املقياس
وتبني ، وقد ًعدت القيمة التائية احملسوبة مؤشرًا لتمييز كل فقرة عرب مقارنتها ابلقيمة اجلدولية، اجملموعتني

( إذ أن قيمتها احملسوبة كانت أكرب من القيمة 0,05وى داللة )ان فقرات املقياس مميزة كلها عند مست
 . ( ُحذفت كوهنا غري دالة35( ابستثناء الفقرة )526( عند درجة حرية)1,96اجلدولية البالغة)

 . عالقة درجة الفقرة ِبلدرجة الكلية لإلختبار -ب

الباحث اجياد العالقة  وحاول، تـُّعد الدرجة الكلية اليت حصل عليها الفرد مؤشرًا لصدق االختبار
وبذلك مّت حساب ، (8)االرتباطية بني الدرجة اليت حصل عليها يف ّكل فقرة مع الدرجة الكلية لالختبار

وّتوَضَح أن ، معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالختبار ابستعمال معامل االرتباط الثنائي
 . (35الفقرات دالة ابستثناء الفقرة )

 . الثبات -: اثنيا
 . لالتساق الداخلي Alphakronbachs)معامل الفا كرونباخ) -1

الذي يزودان بتقدير جيد يف ، يكشف لنا هذا األسلوب مدى اتساق اداء املبحوث من فقرة إىل أخرى
( استمارة ومن مث استخدم 528واستخدم الباحث استمارات البحث مجيعها البالغ عددها)، اغلب املواقف

ويعد هذا املعامل مرتفعًا عند مقارنته على ، (80,98وقد بلغ معامل ثبات املقياس)، اكرونباخمعادلة الف
 . (9)وفق معيار مطلق

                                                       
 . 74ص، 1981، جامعة املوصل، االختبارات واملقاييس النفسية، عبد اجلليل ابراهيم الزوبعي وآخرون: ينظر -6
7-See: Stanley, C, j, Hopkins, K. D, K, Educational and Psychological measurement and evalution, 

N. J, Prentice – Hill, 1970,P345 . 
 . 50ص، 1974، دار النهضة، القاهرة، القياس والتجريب يف علم النفس والرتبية، عبد الرمحن حممد عيسوي: ينظر -8
9-See: Hinkle, D, Wiersma,S. applied statistic for the behavioral science, Rond Mc, nally,Chicago, 

1981, P175 . 
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 . طريقة التجزئة النصفية -2
وقد مت حساب ، تقوم فكرة التجزئة النصفية على أساس قسمة فقرات املقياس على نصفني متجانسني

املقياس خدام االستمارات مجيعها عن طريق تقسيم فقرات الثبات على وفق هذه الطريقة بواسطة است
واجلزء الثاين يضم الفقرات الزوجية ، (21ني األول يضم الفقرات الفردية البالغة )( فقرة على جزئ43البالغة)

 . ( فقرة21اليت بلغت )
إذ بلغ ، مت استخراج معامل ارتباط بريسون بني درجات اجلزأين ابستخدام معادلة سيربمان التصحيحية

وبلغ معدل ، (80,4يف حني بلغ معدل الثبات للفقرات الزوجية )، 83,0معدل الثبات للفقرات الفردية
 . (9كما مبني يف جدول).  وهو معامل ثبات عالٍ ، (80,8الثبات للفقرات الزوجية والفردية)

 ( معامل الثبات3جدول )
 طريقة التجزئة النصفية الفا كرونباخ

80,98 80,8 

 . سابقةالدراسات ال: عاشرا

 . عراقيةالدراسات ال: أوالً 
 . (10)(2014دراسة التميمي) .1

وتفسري الكيفية اليت ، متحورت أهداف البحث يف معرفة دوافع استخدام الشباب لإلعالم اجلديد
عل يف امجهور وسائل اإلعالم اجلديد ف: كما قدم الباحث فروضاً عدة هي،  يستخدمون فيها هذه الوسيلة

يعرب استخدام وسائل اإلعالم اجلديد عن حاجات اجلمهور حبكم و ، أهداف اتصالية تليب توقعاتهحتقيق 
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي يف . عوامل الفروق الفردية والتفاعل االجتماعي وتنوع احلاجات

 . الوصول للمعلومات
وهذه ، لإلنرتنت من الشباب التأكيد على االستخدام الواسع: وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية .1

 . النتيجة الفته وذات داللة على أن مؤشرات االستخدام عالية
اشارت إىل أن االستخدام الرئيس لوسائل اإلعالم اجلديد يرجح كفة الذكور يف العملية تلك مقابل  .2

 . مستوى اقل من االستخدام من اإلانث
 . (11)2011 اللهييبدراسة  .2

ة اليت يستخدم فيها الشباب العراقي اإلعالم اجلديد للحصول على سعت الدراسة ملعرفة الكيفي
فضاًل عن معرفة تفضيالت الشباب العراقي يف االعتماد على وسيلة ، املعلومات بشأن األحداث اجلارية

                                                       
كلية ،  اطروحة دكتوراه غري منشورة، واإلشباعات املتحققة اجلديد اإلعالم وسائل الشباب استخدام، مدين عمران التميمي -10
 . 2014، جامعة بغداد، قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية، اإلعالم

، وسائل اإلعالم اجلديدة يف متابعة األحداث اجلارية يف العراق اعتماد الشباب العراقي على، مجعه حممد عبد هللا اللهييب -11
، القاهرة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، رسالة ماجستري غري منشورة

2011 . 
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. ن يف احلصول على املعلومات ابلشأن نفسهو وحتديد املصادر اليت يعتمد عليها املبحوث، من دون أخرى
 . ( فرداً 410لباحث املنهج املسحي يف مجع البياانت عرب توزيعها على عينة مكونة من )وقد استخدم ا

 : وقدم الباحث فروضاً لدراسته اثبت فيها صحة الفروض األتية
ل من دوافع هذا التعرض واالشباعات نرتنت وكّ توجد عالقة ذات دالة إحصائية بني معدل التعرض لإل .1

 . اليت حتققها
 . مدى االعتماد على اإلنرتنت والتأثريات النامجة بني ة إحصائيةاللتوجد عالقة ذات د .2

 : التعليق على الدراسات السابقة
 . سابقة( مع دراسِتالدراسات الأوجه التقارب والتباين بني ): أوال

، اعتمد الباحث يف الدراسة احلالية على النظرية نفسها اليت اعتمدهتا الدراسات السابقة املشار اليها .1
لكنها اختلفت عنها يف املتغريات اإلخرى ، ذكرها بشكل صريح ضمن العنوان الرئيس للبحث عرب

 . أم التابعة، سواء املتغريات املستقلة منها
لكنها اختلفت ، يف اعتماد النظرية واملتغري املستقل يف بعض الدراسات اً وجد الباحث أن هناك تطابق .2

 . وعينتهيف املتغري التابع واجلمهور وجمتمع البحث 
ال ّسيما يف حمور أتثري استخدام ، تطابق النتائج اليت خلصت إليها الدراسة احلالية مع الدراسات األخرى .3

فضاًل عن ، وحمور تزايد استخدامها يف اايم األزمات، اإلعالم اجلديد يف وسائل اإلعالم التقليدي
شكل مضطرد وهذا ما تؤكده االزدايد املتسارع يف نسب استخدام اإلعالم اجلديد من اجلمهور ب

 . اإلحصاءات الرمسية ملواقع اإلحصاء املختصة هبذا الشأن
 . االفادة من الدراسات السابقة: اثنيا

اسهم إّطالع الباحث على الدراسات السابقة يف حتديد عنوان البحث احلايل ومتغرياته بشكل دقيق  .1
 . . مبا خيدم حتقيق األهداف احملددة يف البحث

 . تائج اليت توصلت اليها الدراسات السابقة ومقارنتها ابلنتائج اليت توصل اليها هذا البحثمعرفة الن .2
طالع على الدراسات السابقة يف زايدة معرفية لدى الباحث يف شأن دراسات اجلمهور اليت الأسهم ا .3

 . تتعلق ابإلعالم اجلديد
بكر وعينة جديدة مل يتم دراستها أسهمت الدراسات السابقة يف دفع الباحث إىل أختيار جمتمع حبث  .4

 . يف أطار املتغري املستقل اإلعالم اجلديد
عرب مالحظتنا الكيفية اليت يتم فيها حتديد جمتمع البحث وعينته يف الدراسات السابقة حفزان العتماد  .5

 . معيار علمي يف اختيار جمتمع البحث وعينته
 االطار النظرال

 : تمهيد

هل هي قدمية ُتطلق على ّكل جديد يف وقت ، تسمية اإلعالم اجلديدمل يتفق املختصون يف حتديد 
وتعبري عن واقع جديد آين فرضته البيئة اإلعالمية احلديثة ، أو هي وليدة التطورات التكنولوجية، حدوثة
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وعلى وفق هذه الرؤية انطلقت تسميات عدة ملفهوم اإلعالم اجلديد تعكس واقع البيئة ، مبدايت أخرى؟
، لذا فإننا جند أمامنا مفاهيم عدة أقرتن هبا اإلعالم اجلديد، قت منها هذه املفاهيم أو التسمياتاليت انطل

وبعضهم يطلقون هذا ، فبعض خرباء اإلعالم يطلقون مفهوم اإلعالم اجلديد على الصحف اإللكرتونية
ج احلوارية يف وآخرون يطلقون اإلعالم اجلديد على الربام، املفهوم على شبكات التواصل اإلجتماعي

ن يف شأن اإلعالم اجلديد مل يتفقوا على تعريف موحد ميكن أن جييب عن تساؤالت و حىت املختص، التلفزيون
 . املهتمني هبذا الشأن

 إشارات تاريخية لإلعالم الجديد

فكلمة ، (New mediaجاءت الرتمجة احلرفية ملفهوم وسائل اإلعالم اجلديد من اللغة االنكليزية )
(media) ( وهي مجع مفردها )وسائل إعالم( تقابلها يف العربيةmedium) ، وتقابلها يف اللغة العربية

وقد تباين ، ( نعين به )وسائل اإلعالم اجلديد(New Mediaوعلى وفق هذا حني نقول )، )وسيلة إعالم(
 عن البيئة اليت فضالً ، وقدمت له تعريفات متعددة تنسجم مع رؤيتهم وفهمهم له، الباحثون يف حتديد هويته

 . (12)ينتمون اليها
لكن ، ال يوجد اتريخ حمدد ميكن لنا أن نشري عربه ابلدقة إىل ظهور مصطلح اإلعالم اجلديد وتداوله

ويذهب ، من قبل العامل األملاين نوتنربغ1447أوىل اإلشارات بشأن هذا املفهوم كانت مع اخرتاع املطبعة يف 
خرتاع أحدث نقلة كبرية أسهمت يف والدة أحد أهم وسائل اإلعالم اصحاب هذه الرؤية إىل أّن هذا اال

يف ، (13)جمالت( وطبعها وتوزيعها بشكل جتاري، اجلماهريي املتمثلة يف وسائل اإلعالم املطبوعة )صحف
 1740( أّن أول استخدام هلذا املفهوم كان يف Pingreeوبنَكري )، (Gitelman)حني يعّد الباحثان غيتلم 

وما وّفره من ، التلغراف مستندين إىل فكرة االنتقالية يف جمال اإلعالم الذي مثّله هذا االخرتاع مع اخرتاع
 . (14)سرعة انتقال املعلومات بني دول العامل املتعددة

كما ،  وبقي املختصون واجلمهور يّصنفون كّل اخرتاع يّتعلق ابالتصال على أنه وسيلة إعالم جديدة
 TV/Talkويشري بعض الباحثني إىل أّن برامح احلوار )، 1925والتلفزيون  1918حدث مع اخرتاع الراديو 

Radioماهي إال منطًا من أمناط اإلعالم اجلديد، ( اليت بدأت ابلبث يف العقد الرابع من القرن املاضي ،
ت واستمر ، وكان الرئيس االمرييكي)فرانكلني روزفلت( يستخدمهما للتواصل مع اجلمهور بشكل كبري وواسع

 . (15)هااتن الوسيلتان بتجديد نفسيهما عرب إنتاج برامج حية مباشرة تتواصل مع اجلمهور
( Marshal McLuhanإال أن أول من استخدم مصطلح اإلعالم اجلديد كان مارشال ماكلوهان)

 عندما حّتدث عن التطورات التكنولوجية ومقدرهتا على مجع املعلومات وتوصيلها إىل بقاع العامل عرب1953
مع تصاعد  1960وازادت وترية استخدام هذا املصطلح . (16)هذه اخلاصية التكنلوجية اجلديدة)التلفزيون(

                                                       
 . 29ص، 2015، املكتبة العصرية، املنصورة، خبارياإلعالم اجلديد وعصر التدفق اإل، محد عقيلةأعبد احملسن حامد  -12
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، اآلفاق، االستعماالت، املفهوم -اجلديدة لإلعالم واإلتصال التكنولوجيا، فضيل دليو -13
 . 41ص، 2010

، 2008، للنشر والتوزيع دار الشروق، عمان، املفاهيم والوسائل والتطبيقات -اإلعالم اجلديد، صادقعباس مصطفى  -14
 . 29ص

 . 39ص، املصدر نفسه -15
 . 11ص، مصدر سابق، عبد احملسن حامد امحد عقيلة -16
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وارتفاع مستوى تداوله مع ظهور برامج أخرى مثل برامج الصباح ، إنتاج الربامج احلية يف الراديو والتلفزيون

، ور التلفزيون التفاعلي الذي يتسم ابلتفاعليةوظه، واستمر التجديد مع برامج مثل أوبرا والتابلويد، يف امرييكا
فضالً عن إمكانية استخدامه بواسطة منصة اإلنرتنت كــ)متغري( ، اليت تعد احدى اهم خواص اإلعالم اجلديد

 . (17)جديد
كما أطلق مفهوم اإلعالم اجلديد على )الشريط( أاّبن الثورة اإليرانية حني جلأ بعض الشباب االيراين 

ومن مث نقلها إىل داخل ، قراءة الصحف الفرنسية الناطقة ابللغة الفارسية على أشرطة كاسيتالثائر إىل 
والتأثري يف معنوايت ، ليّتم توزيعها على الرافضني حلكومة الشاه وقراءهتا من املعارضني، إيران مع املسافرين

 . (18)املؤيدين الستمرار حكم الشاة
 االطار العمله

 : املبحث االول

 -: وكانت ما أييت، وزيع العينة على وفق املت غيات الدميغرافيةت: اوال
 من العينة( %37,68) مثلوا اإلانثو ، املبحوثني كانوا من الذكور ( من62,32%) -1
 . ( حيملون شهادة البكالوريوس56,06%) -2
 . ( مبحواثً حيملون شهادة املاجستري15,15%) -3
 . ة الدبلوم( من املبحوثني حيملون شهاد13,26%) -4
 . ( من املبحوثني حاصلون على شهادة االعدادية ودوهنا11,36%) -5
 . ( من املبحوثني حيملون شهادة الدكتوراه4,16%) -6
، ( يسكنون االقضية%14,77وما نسبته )، ( من املبحوثني يسكنون مركز املدينة64,20%) -7

 . ني يسكنون القرى( مبحوث%6,82فضاًل عن )، ( منهم يسكنون النواحي%14,20و)
وما ، ( منهم%17,42يف حني ّمثل العزاب ما نسبته )، ( من املبحوثني متزوجون78,59%) -8

 . ( تّوزعوا بني مطلق وأرمل3,97نسبته )
 َّنط االستخدام: اثنيا

( يستخدمون اإلعالم اجلديد يومياً للحصول على 89,59كشفت إجاابت املبحوثني عن أن ما نسبته)
( منهم إىل أهنم يستخدمون اإلعالم اجلديد 6,81كما أشار ما نسبته )،  أن األزمات يف العراقاملعلومات بش

يربط الباحث هذه النتيجة ابلتحوالت . عند توافر الوقت املناسب للحصول على املعلومات بشأن األزمات
دة الّسيما اجلهاز التكنولوجية الكبرية اليت وفرت االحتات للوصول لإلعالم اجلديد عن طريق منافذ متعد

 . (4كما يف جدول).  احملمول والالبتوب واحلاسوب وبعض األجهزة األخرى
 ( امناط اإلستخدام4جدول)

                                                       
 . 193ص، 2010، دار فكر وفن للنشر والتوزيع، القاهرة، اإلعالم التفاعلي، حسنني شفيق -17
، العاشرالعدد ، جملة دراسات استرياتيجية ،(وسائل اإلعالم واالنتخاابت من جيل الراديو إىل جيل اإلنرتنت)، حممد عقاب -18

 . 45ص، 2010، آذار
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 النسبة املئوية التكرار منط اإلستخدام ت
 89,59 473 يومياً  1
 6,81 36 عند توافر الوقت املناسب 2
 10 1,89 ()عند اشتداد األزمات 3
 1,71 9 اسبوعيا 4
 %100 528 م    وعاجمل

 مستوى االعتماد على اإلعالم يف تشكيل الرأي العام إزاء الزمات يف العراق : اثلثا
 ( من املبحوثني أشاروا إىل أهنم ال يعتمدون على الصحافة%67,99نسبة ): الصحافة املطبوعة -أ

( منهم %27,09)يف حني أشار ما نسبته، املطبوعة يف تشكيل الرأي العام إزاء األزمات يف العراق
( من املبحوثني أهنم %4,92كما ذكر ما نسبته)،  إىل أهنم قلياًل ما يعتمدون على الصحافة املطبوعة

تتفق هذه النتيجة مع واقع الصحف . كثرياً ما يعتمدون على الصحافة املطبوعة يف تشكيل الرأي العام
، كبري جدا حبسب مايؤكده املوزعنياملطبوعة فقد تراجعت مبيعات الصحف اليومية يف العراق إىل حِد  

إىل  2005( الف نسخة يف 75وعلى سبيل املثال تراجعت عدد النسخ املطبوعة جلريد الصباح من )
 . 2016( نسخة يف 4000)

العام  ( من املبحوثني ذكروا أهنم ال يعتمدون على اإلذاعة يف تشكيل الرأي%45,07نسبة ): اإلذاعة -ب
، ( منهم أهنم قليالً ما يعتمدون على اإلذاعة%39,58حني ذكر ما نسبته) يف، إزاء األزمات يف العراق

تشري هذه النتيجة . ( أهنم كثرياً ما يعتمدون على اإلذاعة يف هذا الشأن%15,35وذكر ما نسبته )
إىل أن اإلذاعة ماتزال حتتفظ بنسبة يعتد هبا من املستمعني لكن بنسب أقل بكثري من نسبة املشاهدة 

وهذا يعود إىل أن الكثري من رابت البيوت واصحاب ، ى هبا التلفزيون واستخدام اإلعالم اجلديداليت حيظ
 . السيارات مايزالون يستمعون للراديو

تشكيل  ( من املبحوثني أشاروا إىل أهنم كثرياً ما يعتمدون على التلفزيون يف%52,84نسبة ): التلفزيون -ت
ما يعتمدون  ( إىل أهنم قليالً %43,38حني أشار ما نسبته) يف، الرأي العام إزاء األزمات يف العراق

. ( منهم أهنم ال يعتمدون على التلفزيون يف هذا الشأن%3,78كما ذكر ما نسبته)،  على التلفزيون
وهذا ما ، يرى الباحث أن التلفزيون مايزال من الوسائل املهمة اليت حتظى ابملوثوقية العالية من اجلمهور

 . اإلعالم اجلديد وأن حظيت ابستخدام كبري ال حتظى به وسائل
 ( من ااملبحوثني أشاروا إىل أهنم كثريًا ما يعتمدون على اإلعالم%69,51نسبة ): اإلعالم اجلديد -ث

( منهم إىل %29,16يف حني أشار ما نسبته )، اجلديد يف تشكيل الرأي العام إزاء األزمات يف العراق
( منهم أهنم ال يعتمدون %1,33وأخرياً ذكر ما نسبته)، اجلديد أهنم قلياًل ما يعتمدون على اإلعالم

                                                       
-  أشارت الدراسة إىل أن أعضاء النقاابت يلجأون إىل اإلعالم اجلديد يف احلصول على املعلومات يف حني ظهرت النسبة هنا

ط بغري املنتظمني يف استخدام ( ويعود ذلك إىل أن اإلجابة على هذا السؤال كانت على بديل واحد وهذه النسبة تتعلق فق1,89)
 . اإلعالم اجلديد
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هذه النتيجة تتفق متاما مع الدراسات اليت كشفت عن تصاعد . على اإلعالم اجلديد يف هذا الشأن

 (5وكما يف جدول). نسب استخدام اإلعالم اجلديد سواء يف العراق أو يف دول العامل األخرى
 . إلعالم اجلديد واإلعالم التقليدي( مستوى االعتماد على ا5جدول)

 الوسيلة             
 
 

 حجم االستخدام

 االعالم اجلديد التلفزيون  االذاعة الصحافة 

 % عدد % عدد % ع % عدد

 69,51 367  52,84 279 15,35 81 4,92 26 كثريا
 29,16 154 43,38 229 39,58 209 27,09 143 قليال

 1,33 7 3,78 20 45,07 238 67,99 359 ال اعتمد
 %100 528 %100 528 %100 528 %100 528 اجملموع

 . اإلختبار التائي ودالالت الفروق: املبحث الثاني

 . اإلختبار التائي لعينة واحدة: اوالً 
ملعرفة هل أّن هناك عالقة ذات داللة معنوية بني أفراد العينة لكل فرض من فروض املقياس مت استخدام 

وقد ظهرت النتائج على ، ومن مث مقارنة الوسط الفرضي ابلوسط احلسايب، ائي لعينة واحدةاالختبار الت
 : وفق اآليت
 . ك لما اشتدت الزمات وتفاقم َتثيها يف اجلمهور،  يزداد االعتماد على اإلعالم اجلديد -1

دولية عند مستوى وهي أكرب من القيمة التائية اجل، (28,30ظهرت القيمة التائية احملسوبة هلذا الفرض)
وهذا يعين أن هناك فروقاً ذات داللة معنوية بني أفراد ، (1,97( البالغة )527( ودرجة حرية )0,05داللة)
فهذا يعين أن الفرض ، (21( هي أكرب من قيمة الوسط الفرضي)26,83وألن قيمة الوسط احلسايب)، العينة

كما .  أتثريها يف اجلمهورلما اشتدت األزمات وتفاقم ك،  مبعىن" يزداد االعتماد على اإلعالم اجلديد، متحقق
 . (6يف جدول )
 كلما اشتدت األزمات وتفاقم أتثريها يف اجلمهور،  ( االعتماد على اإلعالم اجلديد6جدول)

درجة 
 احلرية

 الوسط
 احلسايب

 
االحنراف 

 املعياري
الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
 الداللة اجلدولية

 دالة 1,97 28,30 21 4,73 26,83 527
تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن الزمات كلما كان مستوى االعتماد ونوعيته  -2
 . عاليني

وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية عند مستوى ، (18,52ظهرت القيمة التائية احملسوبة هلذا الفرض)
ذات داللة معنوية بني أفراد  اً وهذا يعين أن هناك فروق، (1,97) ( البالغة527( ودرجة حرية )0,05داللة)
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وهذا يعين أن الفرض ، (21( هي أكرب من قيمة الوسط الفرضي)24,96وألن قيمة الوسط احلسايب)، العينة
مستوى االعتماد ونوعية مبعىن" تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات ّكلما كان ، متحقق
 . (7كما يف جدول ).  عاليني

 . اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد كلما كان مستوى االعتماد ونوعيته عاليني تزداد (7جدول)
درجة 
 احلرية

 الوسط
 احلسابيد

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
 الداللة اجلدولية

 دالة 1,97 18,52 21 4,92 24,96 527
 -: نتائج بشأن جمموع الفروض النهائية كما أييتجاءت ال

( وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية عند 24,19كشفت القيمة التائية احملسوبة للفروض مجيعًا )
ذات داللة معنوية  اً وهذا يعين أن هناك فروق، (1,97( البالغة)527( ودرجة حرية )0,05مستوى داللة )
، (129( هي أكرب من قيمة الوسط الفرضي)152,55الوسط احلسايب الكلي ) وألن قيمة، بني أفراد العينة

وهذا يعين أن الفروض متحققة مجيعها مبعىن أن اإلعالم اجلديد يؤدي دورًا يف تشكيل الرأي العام إزاء 
 . (8وكما يف جدول). األزمات يف العراق

 -: ( نتائج جمموع الفروض النهائية كما أييت8جدول)
درجة 
 احلرية

 الوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
 الداللة اجلدولية

 دالة 1,97 24,19 129 22,36 152,52 527
 دالالت الفروق: اثنيا

 النوع مع االستخدام والفروض .1
إذ تّبني من ، فروقملعرفة العالقة بني مّتغريات البحث احلايل مت استخدام مربع كاي ملعرفة دالة ال -أ

( ملتغريي النوع واالستخدام وبدرجة حرية 20,59( ان قيمة مربع كاي احملسوبة)9مالحظة جدول)
وهذا يبني عدم ، (21,03( البالغة )0,05هي أقل من القيمة اجلدولية عند مستوى داللة )، (12)

 . فروق ذات داللة معنوية بني النوع واالستخداموجود 
 روق بني النوع واإلستخدام( داللة الف9جدول)

قيمة كاي  درجة احلرية قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة اجلدولية

 غ دالة 21,03 12 20,59 اإلستخدام النوع
ّكلما اشتدت األزمات ،  ملعرفة العالقة بني النوع والفرض األول "يزداد اإلعتماد على اإلعالم اجلديد -ب

( هي أقل من القيمة اجلدولية 8,89أتثريها يف اجلمهور" فقد تـَّبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)وتفاقم 
( وهذاُ يبني عدم وجود فروق 9,49( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة )4للفرض وبدرجة حرية )

 . ذات داللة احصائية بني الذكور واإلانث يف الفرض األول
 نوع والفرض األول( داللة الفروق بني ال10جدول)
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قيمة كاي  درجة احلرية قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة اجلدولية

 غ دالة 9,49 4 8,89 الفرض األول النوع
ملعرفة العالقة بني النوع والفرض الثاين "تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات ّكلما كان  -ت

( هي أقل من القيمة 4,37عتماد ونوعية عاليني" توضح أن قيمة مربع كاي احملسوبة )مستوى اإل
وهذا يبني ، (9,49( البالغة )0,05( وعند مستوى داللة)4التائية اجلدولية للفرض وبدرجة حرية)

 . عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني النوع والفرض الثاين
 ع والفرض الثاين( يبني داللة الفروق بني النو 11جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 غ دالة 9,49 4 4,37 الفرض الثاين النوع
( إن قيمة 12للدراسة مجيعها يتوضح من مالحظة جدول ) ةملعرفة العالقة بني النوع والفروض الست -ث

( عند مستوى 3( هي أقل من القيمة اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )6,158مربع كاي احملسوبة )
وهذا يكشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني النوع ، (7,81( البالغة )0,05داللة )

 . مبعىن أن النوع ال يؤثر على درجة االعتماد، وفروض الدراسة كافة
 . يعها( داللة الفروق بني النوع والفروض الست مج12جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 غ دالة 7,81 3 6,158 الفروض كافة النوع
 . السكن مع االستخدام والفروض .2
من إذ تبني ، ملعرفة العالقة بني متغرّيات البحث احلايل مت استخدام مربع كاي ملعرفة دالة الفروق -أ

( ملتغريي السكن واالستخدام وبدرجة 57,90( ان قيمة مربع كاي احملسوبة )13مالحظة جدول)
( وهذا يبني 49,77( البالغة )0,05( وهي أعلى من القيمة اجلدولية عند مستوى داللة )36حرية )

 . وجود فروق ذات داللة معنوية بني السكن واإلستخدام
 ن واإلستخدام( داللة الفروق بني حمل السك13جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 دالة 49,77 36 57,90 ستخداماال السكن
كلما اشتدت األزمات ،  ملعرفة العالقة بني السكن والفرض األول"يزداد االعتماد على اإلعالم اجلديد -ب

( هي أعلى من القيمة 36,30ور" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة )وتفاقم أتثريها يف اجلمه
( وهذا يبني وجود 21,03( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة )12اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )
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مبعىن أن متغري السكن يؤثر يف . فروق ذات داللة معنوية بني السكن واالستخدام يف هذا الفرض
 . عالم اجلديد لألفراداإلحجم االعتماد على 

 ( داللة الفروق بني حمل السكن والفرض األول14جدول)
املتغري 
قيمة مربع كاي  املتغري الثاين االول

 الداللة قيمة كاي اجلدولية درجة احلرية احملسوبة

الفرض  السكن
 دالة 21,03 12 36,60 األول

عرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات كلما كان ملعرفة العالقة بني السكن والفرض الثاين"تزداد اإلاثرة امل -ت
( هي أكرب من القيمة 34,87مستوى اإلعتماد ونوعية عاليني" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)

( وهذا يبني وجود 21,03( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة )12اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )
 . (15كما يف جدول ).  تخدام يف هذا الفرضفروق ذات داللة معنوية بني السكن واالس

 ( داللة الفروق بني حمل السكن والفرض الثاين15جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 دالة 21,03 12 34,87 الفرض الثاين السكن
( أن 16للدراسة يتوضح من مالحظة جدول ) ةوالفروض الستملعرفة العالقة االرتباطية بني السكن  -ث

( عند 9( هي أعلى من القيمة اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )37,30قيمة مربع كاي احملسوبة )
وهذا يكشف عن وجود عالقة ذات داللة احصائية بني ، (16,92( البالغة )0,05مستوى داللة )

 . ن يؤثر يف درجة االعتمادمبعىن أن السك، السكن وفروض الدراسة كافة
 . ( داللة الفروق بني الفروض كافة وحمل السكن16جدول)

قيمة كاي  درجة احلرية قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة اجلدولية

الفروض  النوع
 دالة 16,92 9 37,30 كافة

 . املستوى التعليمي مع االستخدام والفروض .3
إذ تبني من ، القة بني متغريات البحث احلايل مت استخدام مربع كاي ملعرفة دالة الفروقملعرفة الع -أ

( ملتغريي املستوى التعليمي واالستخدام 79,88( أن قيمة مربع كاي احملسوبة)17مالحظة جدول)
، (61,63( البالغة )0,05( وهي أعلى من القيمة اجلدولية عند مستوى داللة )48وبدرجة حرية )

 . ستخداميبني وجود فروق ذات داللة معنوية بني املستوى التعليمي واالوهذا 
 . ( العالقة بني مستوى االستخدام والتحصيل الدراسي17جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية احلرية
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 دالة 61,63 48 88. 79 اإلستخدام التعليم

ّكلما اشتدت ،  والفرض األول"يزداد اإلعتماد على اإلعالم اجلديد، رفة العالقة بني املستوى التعليميملع -ب
( هي أعلى من 40,53األزمات وتفاقم أتثريها يف اجلمهور" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)

( وهذا يبني 26,39( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة )16القيمة اجلدولية للفرض بدرجة حرية )
وجود فروق ذات دالة معنوية بني التحصيل الدراسي التعليمي لألفراد وأثره يف زايدة وزايدة االعتماد 

 . على وسائل اإلعالم اجلديد على وفق هذا الفرض
 ( العالقة بني التحصيل الدراسي الفرض األول18جدول )

ة درج قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية احلرية

الفرض  التعليم
 دالة 26,39 16 40,53 األول

ملعرفة العالقة بني املستوى التعليمي والفرض الثاين"تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات  -ت
( هي أقل 22,56كلما كان مستوى اإلعتماد ونوعية عاليني" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)

( وهذا 26,39( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة )16من القيمة اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )
مبعىن أن ، يبني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف أتثري املستوى التعليمي لألفراد يف هذا الفرض

  .(19املستوى التعليمي ال يؤثر يف زايدة األاثرة املعرفية كما يف جدول )
 ( العالقة بني التحصيل الدراسي الفرض الثاين19جدول )

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية احلرية

 غ دالة 26,39 16 22,56 الفرض الثاين التعليم
 للدراسة ةوالفروض الستوعلى مستوى النتائج الكلية وملعرفة داللة الفروق بني املستوى التعليمي  -ث

( هي أعلى من القيمة اجلدولية 37,30( أن قيمة مربع كاي احملسوبة)20يتوضح من مالحظة جدول )
وهذا يكشف عن وجود ، (16,92( البالغة )0,05( عند مستوى داللة )9للفرض وبدرجة حرية )

ىن أن التحصيل الدراسي مبع، عالقة ذات داللة احصائية بني املستوى التعليمي وفروض الدراسة كافة
 . يؤثر على درجة اإلعتماد

 . ( داللة الفروق بني الفروض كافة والتحصيل الدراسي20جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 غ دالة 16,92 9 37,30 الفروض كافة التعليمي
 . مع االستخدام والفروضحلالة االجتماعية ا .4
إذ تبني من ، ملعرفة العالقة بني متغريات البحث احلايل مت استخدام مربع كاي ملعرفة دالة الفروق -أ

( ملتغريي احلالة االجتماعية واالستخدام 34,48( ان قيمة مربع كاي احملسوبة)21مالحظة جدول)
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، (36,43( البالغة )0,05لة )( وهي أقل من القيمة اجلدولية عند مستوى دال24وبدرجة حرية )
 . وهذا يبني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني احلالة االجتماعية واالستخدام

 . ( داللة الفروق بني احلالة االجتماعية واالستخدام21جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية احلرية

 غ دالة 36,43 24 48. 34 اإلستخدام تماعيةاالج
كلما ،  والفرض األول"يزداد اإلعتماد على اإلعالم اجلديد، ملعرفة العالقة بني واحلالة االجتماعية -ب

( هي أقل 3,26اشتدت األزمات وتفاقم أتثريها على اجلمهور" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)
وهذا  (15,51)( البالغة 0,05( وعند مستوى داللة )8ة )من القيمة اجلدولية للفرض بدرجة حري

يبني عدم وجود فروق ذات دالة بني احلالة اإلجتماعية لألفراد يف درجة التأثريه وزايدة االعتماد على 
 . (22كما يف جدول ).  وسائل اإلعالم اجلديد على وفق هذا الفرض

 ماعية( داللة الفروق بني الفرض األول واحلالة االجت22جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية احلرية

 غ دالة 15,51 8 3,26 الفرض األول االجتماعية
ملعرفة العالقة بني احلالة االجتماعية والفرض الثاين"تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات  -ت

( هي 4,62وى االعتماد ونوعية ونوعية عاليني" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)ّكلما كان مست
( وهذا 15,51( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة)8أقل من القيمة اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )

أن مبعىن ، يبني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف أتثري احلالة االجتماعية لألفراد يف هذا الفرض
 . (23احلالة االجتماعية ال تؤثر يف زايدة األاثرة املعرفية كما يف جدول)

 ( داللة الفروق بني الفرض الثاين واحلالة االجتماعية23جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 الةغ د 15,51 8 4,62 الثاين االجتماعية
للدراسة يتوضح  ةعلى مستوى النتائج الكلية وملعرفة داللة الفروق بني احلالة االجتماعية والفروض الست -ث

( هي أقل من القيمة اجلدولية للفروض 7,77( أن قيمة مربع كاي احملسوبة)24من مالحظة جدول )
دم وجود وهذا يكشف عن ع، (21,03( البالغة )0,05( عند مستوى داللة )6وبدرجة حرية )

مبعىن أن احلالة االجتماعية ، عالقة ذات داللة احصائية بني املستوى التعليمي وفروض الدراسة كافة
 . ال تؤثر يف درجة االعتماد

 . ( داللة الفروق بني احلالة االجتماعية والفروض جمتمعة24جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

كاي   قيمة
 الداللة اجلدولية
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الفروض  االجتماعية
 غ دالة 12,56 6 7,77 كافة

 نوع النقابة مع االستخدام والفروض .5
إذ تبني من ، ملعرفة العالقة بني متغريات البحث احلايل مت استخدام مربع كاي ملعرفة دالة الفروق -أ

نقابة واالستخدام ( ملتغريي نوع ال499,332( ان قيمة مربع كاي احملسوبة)25مالحظة جدول)
، (124,34( البالغة )0,05( وهي أعلى من القيمة اجلدولية عند مستوى داللة )252وبدرجة حرية )

مبعىن أن هناك فروق يف . وهذا يبني وجود فروق ذات داللة معنوية بني نوع النقابة واالستخدام
 . استخدام اإلعالم اجلديد بني أعضاء النقاابت املهنية

 ة الفروق بني نوع النقابة واالستخدام( دالل25جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

 دالة 124,34 252 499,332 االستخدام نوع النقابة
لما اشتدت ك،  والفرض األول"يزداد اإلعتماد على اإلعالم اجلديد، ملعرفة العالقة بني ونوع النقابة -ب

( هي أعلى من 315,566األزمات وتفاقم أتثريها يف اجلمهور" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)
( وهذا يبني 107,52( البالغة)0,05( وعند مستوى داللة )84القيمة اجلدولية للفرض بدرجة حرية )

سائل اإلعالم اجلديد على وجود فروق ذات داللة معنوية بني نوع النقابة ودرجة اعتماد األفراد على و 
 . (26كما يف جدول).  وفق هذا الفرض

 ( داللة الفروق بني احلالة االجتماعية والفرض األول26جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 احلرية

قيمة كاي 
 الداللة اجلدولية

الفرض  نوع النقابة
 دالة 107,52 84 315,556 األول

رفة العالقة بني نوع النقابة والفرض الثاين"تزداد اإلاثرة املعرفية لإلعالم اجلديد بشأن األزمات كلما ملع -ت
( هي أعلى 249,582كان مستوى اإلعتماد ونوعية عاليني" إذ تبني أن قيمة مربع كاي احملسوبة)

( وهذا 107,52)( البالغة0,05( وعند مستوى داللة )84من القيمة اجلدولية للفرض وبدرجة حرية )
مبعىن أن نوع النقابة يؤثر يف زايدة األاثرة ، يبني وجود فروق ذات داللة معنوية معنوية يف هذا الفرض

 . (27املعرفية كما يف جدول )
 جتماعية والفرض الثاين( داللة الفروق بني احلالة اال27جدول)

درجة  قيمة مربع كاي احملسوبة املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية ريةاحل

 دالة 107,52 84 249,582 الثاين نوع النقابة
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 الدراسةفروض لنقابة اليت ينتمي هلا املبحوث و على مستوى النتائج الكلية وملعرفة العالقة بني نوع ا -ث
( هي أعلى من 265,729( أن قيمة مربع كاي احملسوبة)28يتوضح لدى مالحظة جدول ) مجيعاً 

وهذا ، (84,81( البالغة )0,05( عند مستوى داللة )63جلدولية للفروض وبدرجة حرية )القيمة ا
مبعىن ، يكشف عن وجود عالقة ذات داللة احصائية بني املستوى نوع النقابة وفروض الدراسة كافة

 . ينتمي هلا املبحوث تؤثر يف درجة االعتمادأن نوع النقابة اليت 
 . بة والفروض جمتمعة( العالقة بني نوع النقا28جدول)

قيمة مربع كاي  املتغري الثاين املتغري االول
 الداللة قيمة كاي اجلدولية درجة احلرية احملسوبة

الفروض  نوع النقابة
 دالة 84,81 63 265,729 كافة

 اإلستنتاجات : اثلثا
ج اليت توصل متخض البحث عن جمموعة من االستنتاجات متثل قراءة الباحث العلمية واملنهجية للنتائ

 : إليها وهي تصنف حسب احملاور اآلتية
 . االستبانة: احملور الول

كشفت الدراسة عن زايدة حملوظة يف اعتماد اجلمهور على اإلعالم اجلديد بشأن األزمات يف العراق  .1
مما يدل على دور وسائل اإلعالم اجلديد يف تشكيل الرأي العام إزاء ، مبعدالت متصاعدة سنواي

اليت هتم اجلمهور بشكل عام وأعضاء النقاابت املهنية يف حمافظة كربالء املقدسة بشكل  األزمات
ذلك أن االعالم اجلديد قد متكن من حتقيق االنتشار املطلوب بني هذه الشرائح يف وقت ، خاص
 . عن طريق بث رسائل واقعية تتناول قضااي وأزمات حملية كثرية، سريع

نقاابت املهنية يستخدمون املوابيل ابلدرجة الرئيسة يف احلصول على كشفت الدراسة عن أن أعضاء ال .2
املعلومات بشأن األزمات بواسطة استخدام تطبيقات املوابيل أو عن طريق الوصول لوسائل التواصل 

ذلك أن لقطات الفيديو القصرية اليت يتم إنتاجها . االجتماعي ووسائل اإلعالم اجلديد األخرى
اء النقاابت املهنية عرب تطبيقات املوابيل أو عرب شبكة اإلنرتنت قد تكون أكثر وتوزيعها من قبل اعض

فضال عن ااتحته وسهولة استخدامه الّسيما بعد . فعالية يف عرض األزمات من نشرة األخبار املفصلة
 . استخدام اجليل الثالث منه يف العراق

، ومواقع الرأي، واملنتدايت، وانتافصحت الدراسة عن أن أعضاء النقاابت ال يعتمدون على املد .3
وأمنا اعتمادهم كان بنسب قليلة ، ومواقع الصحف املطبوعة بشكل كبري، ومواقع القنوات الفضائية

وهذا يدل على أن افراد العينة مايزالون يفتقرون إىل استخدام وسائل اإلعالم اجلديد هذه كوهنا ، جداً 
فقد اجاب اعضاء النقاابت املهنية )نقابة ، وهذا ما أتكد للباحث، متثل االختصاص الدقيق

أحتاد اإلذاعيني( أهنم كثريا ما يستخدمون هذه الوسائل الهنا جزء من ، احتاد الصحفيني، الصحفيني
 . اختصاصهم وعملهم املهين
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، أظهرت الدراسة عن تراجع االعتماد على الصحف املطبوعة بنسب كبرية لصاحل اإلعالم اجلديد .4

و تتفق هذه النتيجة مع واقع ، ى مجيع الصحف احلكومية واحلزبية واملستقلة ايضاً وينسحب احلال عل
فقد تراجعت مبيعات الصحف اليومية يف كربالء خاصة ويف ، الصحف املطبوعة اليت نعيشها اليوم

وعلى سبيل املثال تراجعت عدد النسخ املطبوعة ، العراق عامة إىل حِد كبري حسب ما يؤكده املوزعون
 . 2016( نسخة يف 4000إىل ) 2005( الف نسخة يف 75000الصباح من ) جلريد

ويرى ، ولكن ليس مبستوى تراجع مقروئية الصحف، افصحت الدراسة عن تراجع االستماع لإلذاعة .5
الباحث أن ذلك يعود إىل أن اإلذاعة ماتزال حتتفظ بنسبة يعتد هبا من املستمعني لكن بنسب أقل 

وهذا يعود إىل أن الكثري ، اليت حيظى هبا التلفزيون واستخدام اإلعالم اجلديدبكثري من نسبة املشاهدة 
 . من رابت البيوت واصحاب السيارات مايزالون يتمسكون ابالستماع للراديو

بينت الدراسة أن اجلمهور مايزال يعتمد إعتماداً كبريًا على التلفزيون بشأن احلصول على املعلومات  .6
وهو ، د الدور الكبري الذي يضطلع به التلفزيون يف تشكيل الرأي العاموهذا يؤك، بشأن األزمات

إذ انه مايزال من الوسائل املهمة اليت حتظى ابملوثوقية ، يتطابق مع ما تشري الدراسات إليه يف هذا الشأن
 . وهذا ما ال حتظى به وسائل اإلعالم اجلديد وأن حظيت ابستخدام كبري، العالية من قبل اجلمهور

 . نتائج املقياس: ثانور الاحمل
 نتائج الفروض: أوال

كشفت النتائج عن وجود عالقة دالة معنوية بني استخدام أعضاء النقاابت املهنية يف حمافظة كربالء 
وبني تشكيل الرأي العام إزاء األزمات يف العراق على وفق النتائج الكلية اليت ظهرت عن طريق استخدام 

وبذلك حتققت فروض البحث اليت تشري إىل أّن اإلعالم اجلديد يسهم يف ، احدةاالختبار التائي لعينة و 
 : ونورد فيما أييت النتائج يف ضوء الفروض، تشيكل الرأي العام

كشفت الدراسة أن اعتماد أعضاء النقاابت املهنية يف حمافظة كربالء املقدسة يزداد كلما إشتدت  .1
 . اجلمهوراألزمة وتفاقم دورها وتعاظم أتثريها على 

خلصت الدراسة إىل أن اإلعالم اجلديد حُيّقق اإلاثرة املعرفية ألعضاء النقاابت املهنية كلما كان مستوى  .2
وهذا يتطابق مع الواقع إذ يلجأ اجلمهور يف أثناء األزمات إىل وسائل اإلعالم ، االعتماد ونوعه عاليني

 . بشكل عام للحصول على املعلومات
والفيديوهات  اجلديد يف اشاعة األمن واإلستقرار النفسي للجمهور عرب املنشوراتزايدة إسهام اإلعالم  .3

وهذا تؤكده الدراسات النفسية من أن اإلنسان يشعر . اليت تركز على إشاعة الطمأنينة واألمل والسالم
 . ابألمان مع اشباع احلاجات االعالمية من األخبار املتفائلة

 دالالت الفروق : اثنيا
، واإلانث( وبني متغري االستخدام، اسة عن عدم وجود عالقة بني متغري النوع)الذكوركشفت الدر  .1

وهذا ما عربت عنه اجاابت املبحوثني اليت مل تشر إىل وجود فروق ذات أمهية بني النوع واستخدام 
 وهذا يشري إىل تقارب التحصيل الدراسي واملستوى الثقايف. أعضاء النقاابت املهنية لإلعالم اجلديد

فضال عن حرص أعضاء النقاابت على التواصل فيما بينهم عن طريق ، ألعضاء النقاابت املهنية
 . تطبيقات االعالم اجلديد
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أتضح أن متغري السكن يشكل فروقا معنوية دالة يف استخدام اإلعالم اجلديد من قبل أعضاء النقاابت  .2
ن السكن يُعد متغرياً يف استخدام اإلعالم إذ اشارت اجاابت اإلعضاء إىل أ، املهنية يف حمافظة كربالء

وهذا يؤكد تباين االهتمام بني من يسكن ، اجلديد ألجل احلصول على معلومات ذات الصلة ابألزمات
السيما يف ظل توفر التقنية وانتشارها على نطاق قرى ونواحي ، مراكز املدن واالقضية والنواحي والقرى

 . وأقضية احملافظة
أتكيد وجود فروقًا معنوية دالة بني االستخدام والتحصيل الدراسي ألعضاء  خلصت الدراسة إىل .3

وهذا ما عربت عنه اجاابت املبحوثني اليت أشارت بوضوح إىل أن ارتفاع املستوى ، النقاابت املهنية
. التعلمي ُيسهم يف زايدة استخدام اإلعالم اجلديد للحصول على املعلومات بشأن األزمات يف العراق

 . نتيجة طبيعة فكلما ارتفع التحصيل الدراسي تتنوع معه وتزداد االهتمامات يف الشأن العاموهذه 
فقد ، مل تشر الدراسة إىل وجود عالقة ذات فروق معنوية بني احلالة االجتماعية وبني االستخدام .4

ذا أمهية خلصت إجاابت املبحوثني عن أن احلالة االجتماعية ألعضاء النقاابت املهنية ليست متغرياً 
 . يف استخدام اإلعالم اجلديد بشأن األزمات

للدراسة وبني التحصيل الدارسي  ةتبني عرب مالحظة النتائج الكلية لداللة الفروق بني الفروض الست .5
 . عن وجود فروقا معنوية بني االعتماد على اإلعالم اجلديد بشأن األزمات وبني التحصيل الدراسي
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 دور القوة الناممة  ه إمادة تشكيل الشرق األويط 

  العراق ويوريا انموذجا(

The role of soft power in the restructuring of Middle 
East (Iraq, Syria, amodel) 

 Khalid Oleiwi Jiad. Dr  (1) العرداويخالد عليوي جياد د . م. أ

 Issawi -AL. D. Mithaq M (2)م ميثاق مناحي دشر العيساوي. م
 الخالصة

واالقتصادية( ، والقوة الصلبة )العسكرية، والسياسة اخلارجية(، والسياسات احمللية، القوة الناعمة )القيم
وقد دفع التطور التكنلوجي وتنامي حتدايت ، مها املصدران االساسيان لقوة الدولة يف العالقات الدولية

لقوة الناعمة للدول وهي تسعى اىل إيقاع التأثري املناسب على العوملة يف الوقت احلاضر اىل زايدة قيمة ا
وإذا اقرتن استخدام القوة الصلبة بعنصري االغراء . بعضها البعض للوصول اىل النتائج اليت ترغب فيها

فان القوة الناعمة تركز على قوة اجلذب اليت ميثلها النموذج من اجل ، واالكراه للوصول اىل النتائج األفضل
فضعف ، وال ميكن الفصل بني القوتني للوصول اىل األهداف. ول على إذعان طوعي أكثر فاعليةاحلص

وضعف القوة الصلبة جيعل القوة الناعمة ، القوة الناعمة جيعل القوة الصلبة اجملردة أكثر كلفة واقل فاعلية
وحتسن ، الكافية من القوتنياما الدولة اليت متتلك املوارد ، عرضة للفشل واالحنطاط وأكثرحمدودة التأثري 

فستكون هي الدولة اليت حازت على القوة احلقيقية اليت متكنها ، استخدامهما يف املكان والزمان املناسبني
 . والتحكم بنتائجه، من حتديد جدول اعمال االخرين

او ان الشرق األوسط اليوم يرزح حتت أتثري القوة الناعمة لألخرين )دول او منظمات غري حكومية 
هذا ما تبينه على األقل جتربة االحداث يف العراق -منظمات دولية( ويواجه خماطرا حقيقية يف إعادة تشكيله

ودول الشرق األوسط متتلك مكامن قوة انعمة مؤثرة لكنها مل ، بصورة ال حتقق مصاحل شعوبه -وسوراي
فكانت النتائج كارثية ، صلبة اجملردةوغالبا ما اعتمدت يف عالقاهتا الدولية على القوة ال، حتسن استثمارها

                                                       
 . جامعة كربالء/ مركز الدراسات االسرتاتيجية -1

 . مركز الدراسات االسرتاتيجية /جامعة كربالء -2
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ووضع ، لذا هي حباجة ماسة اىل مراجعة اسرتاتيجياهتا السابقة لتجاوز عناصر ضعفها، على مجيع األطراف

وإذا كانت . اسرتاتيجيات جديدة توظف فيها قوهتا الناعمة والصلبة بطريقة فعالة من اجل حتقيق أهدافها
والدول القوية تكون قوية ، فان القوة الناعمة متثل قوة الشعوب، حسبالقوة الصلبة متثل قوة احلكومات ف

فهذه هي القوة الشاملة املؤثرة ملن يرغب يف امتالك القدرة على التنافس من اجل ، حبكوماهتا وشعوهبا
 . النجاح يف السياسة الدولية املعاصرة

Abstract  
Soft power (values, domestic policies, foreign policy), and hard power 

(military and economic) considered both as the primary sources for the 
power of the state in international relations. Technological development and 
the growing challenges of globalization both has pushed at the present time 
to increase the value of the soft power of the states as they seeks to enhance 
their own appropriate influence on each other in order to achieve thier 
targets. Moreover, while the hard power combines the temptation and 
threats to get the best results, the soft power focus on the attraction force 
represented by the model in order to get effectively voluntary compliance. 
Nevertheless, we cannot separating the two forces in order to reach the 
targets, because the weak soft power makes the lonely hard power more 
expensive and less effective. In addition, the weakness of the hard power 
makes the soft power has a limited effect. In contrast, the state who have 
the both powers, and use it in a good way at the suitable place and time, it 
will be the country, who win the real power to be able to determine the 
agenda of others, and control its outcomes.  

The Middle East, today, suffering from the other's soft power whether they 
are (states or non-governmental organizations or international 
organizations), and facing a real risk in reconfigured, this can be seen from 
events in Iraq and Syria. However, the Middle East countries has soft power 
elements, but it did not manage it in a good way, and often relied on the hard 
power alone in managing its international relations, then the results were 
disastrous for all parties. Therefore, they are in dire need to review their 
previous strategies to develop new strategies based on effective employing 
of the soft and hard power in order to achieve their targets. If the hard power 
represents the amount of the government’s strength, the soft power 
represents the amount of people strength, the powerful nations are taking 
their strength from both people and governments, and this is the real overall 
strength for those who wish to possess the ability to compete for success in 
contemporary international politics.  
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 المقدمة

 : أهمية البحث
متثل العالقات الدولية ميداان رحبا متارس من خالله الوحدات الدولية قدراهتا يف التأثري والتأثر بعضها 

. املرغوبة لكل طرف ببعض مستفيدة من مصادر قوهتا املختلفة من اجل الوصول اىل النتائج واالهداف
بعضها ظهرت على مسرح االحداث ، وقد شهد هذا امليدان على مر التاريخ صعود وهبوط دول وامم كثرية

وبعضها اآلخر اخذ حيزا زمنيا طويال كان فيه هو الالعب الرئيس ، بسرعة وغابت دون ان ترتك أتثريا عميقا
ويف التأثري املتبادل بني ، وره عالقا يف الذاكرة البشريةبقي أتثريه ود-أحياان-بل ، او من الالعبني الرئيسيني

والسبب الكامن وراء هذا التفاوت يف البزوغ والتأثري بني الالعبني الدوليني . الشعوب اىل الوقت احلاضر
اقتصادية( أي  –عسكرية )وهذا الوزن ال يعتمد على القوة اجملردة القسرية ، هو الوزن النوعي لكل العب

فتجعله ، بدرجة كبرية على قوة املبادئ والقيم اليت حيملها -أيضا-وامنا يعتمد ، يب والرتهيبقوة الرتغ
بل وجيعلهم يشعرون ، مما يدفعهم اىل اخلضوع واالذعان الطوعي، أمنوذجا جاذاب أيسر قلوب وعقول األخرين

ية إجياد األرضية لقبول ما يعين يف النها، برغبة وإرادة يف التشارك مع صاحب النموذج يف قيمه ومبادئه
 . التعاون معه يف حتقيق أهدافه او عدم اختاذه عدوا جيب تدمريه والتخلص منه

وهذه القوة تشكل مع قوة القسر ، إن قوة القيم واملبادئ هي جزء مما يطلق عليه اليوم اسم القوة الناعمة
ثري هذه القوة مع زايدة التطور التكنلوجي وقد ازداد أت، )القوة الصلبة( املعيار النهائي لقوة الدولة الشاملة

وكما انه ال ميكن لطرف ما يرغب يف حتقيق أهدافه ، وتقارب الشعوب بعضها من بعض، واملعريف اإلنساين
كذلك فان ،  الدولية ان ينجح يف مسعاه هذا ما مل ميتلك مقومات القوة الشاملة بشقيها )الناعمة والصلبة(

ومسلوب اإلرادة يف ، او ألحد شقيها جيعله ضعيفا عدمي التأثري يف االخريناالفتقار اىل هذه املقومات 
مما يتطلب على الوحدات ، ومنه منطقة الشرق األوسط، كله  وهذا الواقع الدويل يواجه العامل. محاية ذاته

رادت ان حتمي الناعمة والصلبة( إذا ا)الفاعلة يف هذه املنطقة ان تركز يف بناء قوهتا على امتالك كال القوتني 
 . وارادت ان جتعل لنفسها دورا فاعال يف املسرح الدويل، نفسها وشعوهبا من أتثري األخرين

 مشكلة البحث

ان اإلشكالية اليت ينشغل هبا هذا البحث تركز على حتديد ما نعنيه ابلقوة الناعمة؟ وكيف تؤثر هذه 
سليب او االجيايب يف منطقة الشرق األوسط من القوة يف ميدان العالقات الدولية؟ وما هو واقع أتثريها ال

خالل الرتكيز على دوليت العراق وسوراي كدراسة حالة؟ وكيف ميكن توظيفها اسرتاتيجيا للوصول اىل 
 األهداف املرغوبة لدول املنطقة؟

 فرضية البحث

يل يف ينطلق البحث من فرضية مفادها ان الشرق األوسط يف الوقت احلاضر يواجه عملية إعادة تشك
وال ، تلعب فيها القوة الناعمة دور احملرك الرئيس، الثقافية-خمتلف بناه السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ولكن املطلوب منها امتالك املوارد الكافية من القوة ، ميكن لدول املنطقة إعاقة او إيقاف هذه العملية
 . اعدائها او منافسيها الناعمة جلعلها تصب يف مصلحتها بدال من ان تصب يف مصاحل

 : منهجية البحث

 . والوصول اىل نتائجه النهائية، الختبار صدق فرضيتهالتحليل النظمي اعتمد البحث على منهج 
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 هيكلية البحث

املبحث األول هو حتديد لإلطار النظري : مت وضع خطة للبحث تقوم على تقسيمه اىل مبحثني
اما املبحث . واالمهية يف ثالثة مطالب، واملوارد، ن حيث التعريففينشغل مباهية القوة الناعمة م، للموضوع

فجرى فيه الرتكيز على معطيات القوة الناعمة يف الشرق األوسط من خالل دراسة واقعها يف دوليت ، الثاين
 وكيفية توظيفها اسرتاتيجيا لتحقيق اهداف دول املنطقة، وأتثريها السليب على هذين البلدين، العراق وسوراي

 . كما تضمن البحث املقدمة واخلامتة.  يف ثالثة مطالب أيضا
 ماهية القوة الناممة: االولالمبحث 

ان األسئلة الرئيسة اليت يدور حوهلا لذا ف، ينشغل هذا املبحث بتوضيح القوة الناعمة من خمتلف جوانبها
تكز عليها؟ وكيف تعمل هذه ماذا نقصد ابلقوة الناعمة؟ وما هي مواردها او مقوماهتا اليت تر : تركز على

 ؟القوة لتكون مؤثرة وفاعلة يف ميدان العالقات الدولية؟ وملاذا ختتلف عن بقية اشكال القوة
 تعريف القوة الناعمة: املطلب األول

تبقى القوة ، على الرغم من كثرة املدارس والنظرايت اليت هتتم بتعريف القوة يف ميدان العالقات الدولية
ما على التأثري يف طرف آخر حلمله على تنفيذ إرادته؛ ملا ميتلكه من متغريات اثبتة ومتغرية تعين قدرة طرف 

علما أن أفضل الوسائل للحصول على اذعان االخرين ، تسمح له ابلوصول اىل هذه النتيجة املرغوب هبا
املقصود الق حنو حتديد استنادا اىل هذا الفهم العام للقوة ميكن االنطو  (3). هي اقلها كلفة وأكثرها أتثريا

فقد بدأ ، االدبيات السياسية يفمصطلح القوة الناعمة من املصطلحات املعاصرة اذ أن ، ابلقوة الناعمة
وقد جاءت التسمية متأثرة ابلتطور التكنلوجي ، تداوله تقريبا منذ هناية عقد الثمانينات من القرن العشرين

ولكن تكاد اغلب الدراسات البحثية ترجع الفضل يف انتشاره  ،(4)العاملي السيما يف جمال تقنيات احلاسوب
وعد نفسه خمرتعا هلذا ، (5)اىل الكاتب األمريكي جوزيف اني الذي شغل مراكز مهمة يف اإلدارة االمريكية

 فكيف فهم اني القوة الناعمة؟ (6). املصطلح
خالل كتابه )ملزمون ابلقيادة(  من 1990يذكر اني انه بدأ بتطوير مفهوم القوة الناعمة ألول مرة عام 

                                                       
 : انظر للمزيد -3
شرق األوسط املتغريات السياسية املعاصرة يف منطقة ال: أثر القوة يف العالقات الدولية. حممد النوريحامد بن عبد العزيز  -

رسالة ماجستري منشورة يف . 2006، كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية-اخلرطومن جامعة اخلرطوم. 1945-1990
 . بدون رقم صفحة khartoumspace. uofk. edu: االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين)الشبكة الدولية للمعلومات 

ص . 2016، دار السنهوري، بريوت. 1ط، ها يف مستقبل اهليمنة األمريكيةالقوة الناعمة وأثر . الرفيعي حممد أمنيف علي -
20-26 . 

ص . 2003، مطبعة العبيكان، الرايض. 1ط. تعريب حممد توفيق البجريمي. مفارقة القوة االمريكية. اني. سجوزيف  -
31 . 

 : للمزيدانظر  -4
ة لتعضيد القوة الصلبة يف إدارة االزمة اإلرهابية يف اململكة اسرتاتيجية توظيف القوة الناعم. القحطاينبن ظافر بن عائض مسفر 

 . 69ص . 2010، كلية الدراسات العليا-جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض. أطروحة دكتوراه غري منشورة. العربية السعودية
نصب رئيس جملس املخابرات الوطين وشغل م، اني هو عميد مدرسة كيندي للدراسات احلكومية جبامعة هارفرد. جوزيف س -5

 . ومساعد وزير الدفاع يف إدارة كلينتون
الرايضن مطبعة . 1ط. تعريب حممد توفيق البجريمي. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية لقوة الناعمة. اني. جوزيف س -6

 . 17ص. 2007، العبيكان
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ولقد أراد االبتعاد عن التصور  (7). من خالل كتابه )مفارقة القوة االمريكية( 2001مث عاد اليه عام 
التقليدي لقوة الدولة الذي يرتكز على قدراهتا العسكرية واالقتصادية اليت يسميها ـ"القوة الصلبة" اببتداعه 

، القوة الناعمة او الطرية" كما مساها يف كتابه )مفارقة القوة االمريكية(لتصور جديد أوسع مدى يقوم على "
وقد بني يف هذا الكتاب "ان القوة العسكرية والقوة االقتصادية معا مثاالن على القوة الصلبة اآلمرة اليت 

قناع )اجلزر( فالقوة الصلبة ميكن ان تستند اىل حماوالت اال. ميكن استخدامها إلقناع اآلخرين بتغيري موقفهم
فقد حيصل بلد ما على النتائج ، غري ان هناك طريقة غري مباشرة ملمارسة القوة. واىل التهديدات )العصي(

، وتقتدي مبثاله، حتذو حذوه، معجبة بقيمه، اليت يريدها يف السياسة العاملية؛ ألن بلداان أخرى تريد ان تتبعه
ذا املعىن فان وضع جدول االعمال يف السياسة العاملية وهب. متطلعة اىل مستواه من االزدهار واالنفتاح

واجتذاب االخرين اليه له أمهية تعادل متاما أمهية اجبارهم على التغري ابستخدام األسلحة العسكرية او 
-أي جعل االخرين يريدون ما تريده انت –وهذا اجلانب من القوة . االقتصادية او التهديد ابستخدامها

مث عمل اني على تعريف القوة الناعمة بطريقة أكثر منهجية يف كتابه )القوة  (8). مة الطرية"امسه القوة الناع
فعرفها على أهنا " القدرة على  2004وسيلة النجاح يف السياسة الدولية( الذي صدر عام . . . الناعمة

من جاذبية ثقافة بلد وهي تنشأ . احلصول على ما تريد عن طريق اجلاذبية بدال من االرغام او دفع األموال
، (9)تتسع قوتنا الناعمة"، فعندما تبدو سياساتنا مشروعة يف عيون االخرين، وسياساته، ومثله السياسية، ما

. منهاولو أن ذلك جزء ، وأن "القوة الناعمة أكثر من جمرد االقناع أو القدرة على استمالة الناس ابحلجة
؛ ألهنا " تستخدم نوعا خمتلفا (10)ا ما يؤدي اىل اإلذعان"واجلذب كثري ، بل هي أيضا القدرة على اجلذب

ووجود االسهام يف حتقيق تلك ، والعدالة، وهو االجنذاب اىل القيم املشرتكة، لتوليد التعاون. . . من العمل
 (11). القيم"

اىل  ان هذا الفهم للقوة الناعمة ارتكزت عليه معظم اآلراء اليت تناولت املوضوع فـ فرانك فايربت ذهب
ان القوة الناعمة تشري اىل " حتقيق األهداف الدولية عن طريق االقناع والتعاون بدال من استخدام القوة 

ورأى غريه اهنا " القدرة على التأثري  (12). املسلحة أو العقوابت االقتصادية وغريها من اشكال االكراه"
بعيدا ، وكياهنا ابستخدام املوارد املادية واملعنوية وجاذبية األطراف املعنية اىل املسار الذي خيدم مصاحل الدولة

وهي " القدرة على االحتواء اخلفي واجلذب اللني حبيث يرغب االخرون يف فعل ، (13)عن االرغام والتهديد"
واذا كانت القوة الصلبة تنبع . . . ما ترغب فيه القوة املهيمنة من دون احلاجة اىل استخدام القوة )الصلبة(

فان القوة الناعمة تتأتى من جاذبية النموذج وما ميتلكه من ، القدرات العسكرية واالقتصاديةأساسا من 
)و( كلما تضخم استخدام القوة االكراهية . . . قدرة التأثري واالغراء للنخب واجلمهور على حد سواء

تجاري وكل ما )الصلبة( وضعفت شرعية مثل هذا االستخدام يتضاءل معها النفوذ الثقايف والسياسي وال

                                                       
 14ص. املصدر نفسه -7
 . 38ص . مصدر سابق، يةاالمريكمفارقة القوة . اني. جوزيف س -8
 . 12ص. مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية لقوة الناعمة. اني. جوزيف س -9

 . 26ص. املصدر نفسه -10
 . 27ص . املصدر نفسه -11
 . 46ص . مصدر سابق. الرفيعيأمنيف علي حممد : نقال عن -12
 . 8ص . مصدر سابق. القحطاينبن ظافر بن عائض مسفر  -13
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والقوة الناعمة وفقا لقاموس أكسفورد هي" منهج االقناع يف  (14). يدخل ضمن دائرة القوة الناعمة"

وهناك من رأى أهنا " تلك املوارد  (15). العالقات الدولية املبين على استخدام النفوذ االقتصادي او الثقايف"
، واالقناع، ل املشاركة يف حتديد جدول االعمالالوطنية اليت تسمح للدولة ابلتأثري على االخرين من خال

 (16). وامتالك قوة اجلذب للحصول على النتائج املفضلة"
القوة "ألكسندر فوفنغ الباحث يف مركز اسيا واحمليط اهلادئ للدراسات األمنية اعتقد من جانبه ان 

ومن الذين ، الثقايف للدول جيعل منها قوة شبيهة بقوة التأثري، األول ضيق: الناعمة تنطوي على معنيني
وغالبية الباحثني ، والكاتب األملاين جوزيف جوف، اخذوا هبذا املعىن كل من املؤرخ الربيطاين نيل فريغسون

وجيعلها ترادف عدم استخدام القوة العسكرية يف ، اما االخر فهو واسع. يف املؤسسات البحثية الصينية
 (17). "يد من خالل امتالك التأثري الثقايف والقدرة االقتصاديةللوصول اىل ما تر ، حتقيق ما تريده الدول

فمع ، يظهر انه هناك حالة من الفوضى يف حتديد معىن القوة الناعمة بشكل دقيق، ما تقدماستنادا اىل 
اال ، االتفاق على اهنا تعين قوة اجلذب واالقناع والقبول الطوعي ابإلذعان للخصم الناجم عن قوة منوذجه

القوة الصلبة  مصادراذ مرة يتم اخراج القدرة االقتصادية لتكون من ، مصادرهاتباك يبدو يف حتديد ان االر 
. (18)وآخرون ألكسندر فوفنغكما فعل  ومرة أخرى يتم ادراجها ضمن مصادر القوة الناعمة، كما فعل اني

لحا واسعا ويعود السبب يف ذلك حسب اعتقاد ألكسندر فوفنغ اىل ان القوة الناعمة متثل مصط
ينقصه البحث و ، ومل يتحول اىل نظرية متكاملة ومتماسكة، وملتواي)غامضا(؛ ال زال يف طور التأطري النظري

وميكن ان نضيف  (19). وجود درجة ما من الغموض التحليلي نفضال ع. بتطويره األكادميي العميق املعين
، بسلوك اإلدارة االمريكية يف العالقات الدوليةاىل ذلك ان الذين تعاملوا مع املوضوع معظمهم كانوا متأثرين 

ومل حياولوا التأمل بعمق اكثر يف الفلسفة الكامنة ، مما جعلهم مسكونني بنزعة حب او كراهية هذه الدولة
لذا نالحظ ، وراء املناداة بضرورة تغليب دور القوة الناعمة يف عصر العوملة والتطور التكنلوجي واملعلومايت

ر احلديث عن القوة الناعمة داخل املؤسسات احلكومية والبحثية االمريكية ومنها اىل العامل مل انه منذ انتشا
يسلم املصطلح من االنتقادات ومنها على سبيل املثال االنتقاد الذي وجهه له الباحث رفيق عبد السالم 

احلديث عن القوة الناعمة أييت يف حبثه القيم )الوالايت املتحدة بني القوة الصلبة والناعمة( انطالقا من كون 
وانه ميثل صرخة فزع اطلقها اني لتحذير أمريكا من ، يف سياق تكريس مفهوم اهليمنة االمريكية على العامل

تراجع نفوذها العاملي شبيهة بصرخة الفيلسوف األملاين شبنجلر صاحب كتاب )سقوط الغرب( يف 
وال ختتلف عن الرؤى اليت حكمت صامويل ، نة الغربيةعشرينات القرن العشرين اليت حذرت من تراجع اهليم

                                                       
ص . 2008، مركز اجلزيرة للدراسات، الدوحة. 1ط. الوالايت املتحدة بني القوة الصلبة والقوة الناعمة. السالمفيق عبد ر  -14

9-10 . 
15- com. oxforddictionaries. en//https : 

16Tudit Trunko. whatis soft power capability and how does it impact foreign -policy?. www. 
culturaldiplomacy. org 

17- org. apcss. www. How soft power works?. Vuving. Alexander L 

 : للمزيدانظر  -18
Alexander L. Vuving. Ibid . 

رسالة ماجستري غري . اجلزائري يف احلرب على اإلرهاب وأتثريه على املنطقة املغاربية-التعاون األمين األمريكي . مرمي براهيمي
 . 12ص . 2012، كلية احلقوق والعلوم السياسية-جامعة حممد خيضر، اجلزائر. منشورة

19-cit. op. Vuving. Alexander L . 
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فالغاية من املوضوع هي استمرار اهليمنة االمريكية والغربية ، (20)هنتنغتون صاحب مقولة )صدام احلضارات(
وان الكالم عن االقناع واجلاذبية واالذعان الطوعي جمرد شكل اخر من اشكال االكراه واهليمنة ، على العامل

ن ما ذهب اليه الرأي أعاله وامثاله يتناسى حقيقة ان القوة الناعمة جاءت اصال كرد فعل ا. على اخلصم
على تراجع التأييد العاملي للوالايت املتحدة بعد حروب اخلليج الثانية والثالثة وحرب افغانستان من شخص 

وهو يؤكد على هذه احلقيقة ، يةيعمل يف اإلدارة االمريكية ومعين كثريا ابحملافظة على السيادة االمريكية العامل
وحياول لفت نظر ادارته اىل املتغريات املهمة اليت يشهدها العامل على ، (21)يف كثري من املقاطع يف كتاابته

يف طور  -كذلك جاءت لتعمل كنظرية ،  لرتاجع طريقة تفكريها يف تقييم موارد قوهتا املستوايت كافة
وان قوة الدولة يف هذا امليدان تقاس بقدرهتا على جعل اخلصم ، داخل ميدان العالقات الدولية -التشكل

لكن الفرق هو ان اخلصم حتت االرغام املتولد من القوة الصلبة سيفعل  -وهذا هو املهم-يفعل هلا ما تريد
القوة العسكرية او االقتصادية وقد يبقى : امللموسة القوة ابإلكراه او ابإلغراء حتت أتثري مصادر لك ما تريد

. ألنه اذعان ابالكراه وغري طوعي، تحينا للفرصة املناسبة إلظهار مترده من اجل التخلص من حالة اإلذعانم
مما يعطيك ، انت؛ بسبب قوة االجنذاب اليك فانه سيجعله يريد ما تريد، اما االرغام املتولد من القوة الناعمة

وهذا سيجعل ارادته يف دوام اإلذعان أكثر ، القدرة للتأثري على سلوكه ليتناسب مع ما تريد الوصول اليه
واهليمنة ابستخدام القوة ، والفرق بني اهليمنة ابستخدام القوة الصلبة اجملردة. أتثريا وأوسع انتشارا واطول عمرا

لذلك ذهب الباحث األملاين جون جاتونج اىل . وملدة أطول، الناعمة هي أن االخرية هيمنة بتكاليف أقل
رة الدولية ال تنفصل ابي حال من األحوال عن آليات الرتويض الثقايف والسياسي اليت " ان السيط: القول

. تستخدمها القوى الدولية الكربى ضد من هو أضعف منها حظا من انحية االقتدار العسكري واالقتصادي
ع مصاحل ان وجود خنب سياسية وثقافية )النخب القائدة او املتحكمة( يف الدول التابعة ذات تناغم م. . 

وذات انسجام مع رؤيتها العامة صار يغين يف الكثري من األحيان عن احلضور ، وأولوايت املراكز الدولية
 (22). العسكري املباشر"

الناعمة والصلبة من اجل بلوغ النتائج املرغوبة : والسؤال املهم االن هو هل هناك فصل اتم بني القوتني
  ؟فاعلة يف القوتني ام ان الدولة حباجة اىل امتالك مصادر

يرفض اني بشكل قاطع منطق الفصل بني القوتني؛ ألهنما ابمتزاجهما الفعال يعطيان معىن للقوة الكلية 
يسمح خبلق جاذبية للدولة -الصلبة والناعمة-غاية األمر انه يطالب إبجياد مزيج من موارد القوتني، للدولة

" القوة الصلبة والقوة الناعمة الطرية : لذا نراه يقول، تتيح هلا احلصول على اإلذعان الطوعي من االخرين
فكلتامها من جوانب القدرة على حتقيق اغراضنا ابلتأثري على ، تتصل كل منهما ابألخرى وميكن ان تقويها

وتستطيع مصادر القوة نفسها أحياان ان تؤثر على طيف السلوك كله من القسر اىل ، سلوك األخرين

                                                       
 . 11. ص. مصدر سابق. رفيق عبد السالم -20

 : للمزيدانظر 
بريوتن مركز دراسات الوحدة . 369العدد ، العريب املستقبلجملة . التمظهرات اجلديدة للتسلطيف القوة الناعمة او . حيىي اليحياوي

 . 38-28ص. 2009، العربية
 : للمزيد انظر -21

 . 66-65ص. مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية القوة الناعمة. اني. جوزيف س
 . 12ص . مصدر سابق. رفيق عبد السالم -22
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ي يعاين احنطاطا اقتصاداي وعسكراي حيتمل ان يفقد قدرته على تشكيل جدول فالبلد الذ. االجتذاب

"وبعض البلدان قد تنجذب اىل بلدان أخرى ذات قوة صلبة ، (23)وكذلك جاذبيته"، االعمال العاملي
. ولقد حاول هتلر وستالني تطوير اساطري من هذا النوع". وكوهنا شيئا حتميا، بواسطة اسطورة كوهنا ال تقهر

تصوره عن العالقة بني القوتني يرى ان "كل منهما تشكل جانبا من قدرة املرء  أكثرولكي يوضح  (24)
القدرة على تغيري ما يفعله  أي-اآلمرةفالقوة . على حتقيق اغراضه من خالل التأثري على سلوك األخرين

القدرة على تشكيل  أي-ة( اما القوة االنتقائية )الناعم. أن تستند اىل االرغام او االغراء ميكن-االخرون
ان تستند على جاذبية ثقافة املرء او عقيدته األيديولوجية او قدرته على التالعب  فيمكن-االخرونما يريده 

وينتهي من هذا ، (25)". . . الالزمجبدول اعمال اخليارات السياسية ألهنا تبدو بعيدة عن الواقعية أكثر من 
اىل التأكيد على أمر مهم جدا اال وهو أن ارصدة القوة الصلبة هي بيد التفصيل حلدود العالقة بني القوتني 

أي ان األخري يشارك حكومته يف مدها ، اما ارصدة القوة الناعمة فمعظمها بيد اجملتمع، فقطاحلكومات 
 وقد ابتدع اني من هذا املزج الفعال بني القوتني ما أمساه القوة (26). مبصادر القوة يف عالقاهتا الدولية

"جناح أمريكا سوف يعتمد : ونصح واشنطن يف الصفحة األخرية من كتابه )القوة الناعمة( ابلقول، الذكية
وتطوير توازن أفضل للقوتني الصلبة والناعمة يف سياستنا ، على تطويران لتفهم أعمق لدور القوة الناعمة

 (27). رون على فعله مرة أخرى"وحنن قاد، لقد فعلنا ذلك من قبل. وتلك ستكون القوة الذكية. اخلارجية
كما تتفق معه يف ان نقص ،  وهذه الدراسة تتفق مع ما ذهب اليه اني من استحالة الفصل بني القوتني

 . املوارد يف أي منهما يرتك أتثريات سلبية على القوة الشاملة للدولة
العالقات الدولية ام رمبا يراود الكثري وهو هل ان القوة الناعمة موضوع جديد يف  سؤال-أيضا-هناكو 

  ؟ان له جذورا اترخيية قدمية
من اخلطأ االعتقاد أبن التأثري يف االخرين بواسطة القوة الناعمة ظهر فجأة اىل عامل العالقات الدولية 

لكن املضمون قدمي جدا ميتد اىل البداايت األوىل ، نعم قد تكون التسمية جديدة، يف هناية عقد الثمانينات
اذ نرى له وجود مثال لدى معظم احلكام البارزين يف بالد ، طورايت والدول على وجه األرضلظهور االمربا

فهم عندما كانوا  -سرجون األكدي ومحورايب البابلي أمنوذجا-ما بني النهرين منذ االلف الثالث قبل امليالد
فضال ، ويظهرون التقدير هلاكانوا يبقون على آهلتها ،  يبسطون نفوذهم على دول خمتلفة يف عباداهتا وثقافاهتا

، ويعمدون اىل التقريب بينها ابملصاهرة والقوانني اجلامعة وحسن اإلدارة وما شابه، على احرتام ثقافتها العامة
لذا ال غرابة ان جتد ان مثل ، يف الوقت الذي يسعون فيه اىل تعزيز مصادر قوهتم العسكرية واالقتصادية

على خالف غريهم ، اطورايت استطاعت السمو والصمود لفرتة طويلةهؤالء احلكام استطاعوا أتسيس امرب 
 . من احلكام قليلي احلكمة وقصريي النظر

كذلك جتد أاثر القوة الناعمة لدى اإلسكندر املقدوين منذ اللحظات األوىل لوضع اقدامه يف الرب 
                                                       

 . 40-39ص . مصدر سابق. مفارقة القوة االمريكية. يان. جوزيف س -23
 . 29ص . املصدر نفسه -24

 . 40ص . املصدر نفسه -25
 . 42ص . املصدر نفسه -26
انظر أيضا رأي والرت راسيل . 215ص. مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية القوة الناعمة. يان. جوزيف س -27

 Alexander L. Vuving. op. ct: ميد يف
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يق املزج الثقايف بني ثقافته مبا اظهره من حرص على حتق، االسيوي يف القرن الثالث والعشرين قبل امليالد
، بالد الشام وغريها(، بالد ما بني النهرين، بالد فارس، والثقافات االسيوية القدمية )مصر، االغريقية االوربية

فرتكت مساعي االسكندر يف . ويف رغبته يف قيادة عامل متعايش ثقافيا يكون أمنوذجا يف اإلدارة واحلكم
يف الوقت الذي كان أتثري ، ناعمة أتثريها العميق يف ثقافات الشعوب االسيويةالصلبة وال: اجلمع بني القوتني

 . القوة الناعمة هلذه الثقافات عميقا على االسكندر نفسه
ل آخر يربز من خالل السريورة التارخيية لألداين السماوية اليت شكلت يف توسعها وانتشارها أمنوذجا امث

فاحلمالت ، واشد الثقافات انغالقا، ق حصون اعىت االمرباطورايتمثاليا على قوة انعمة استطاعت اخرتا
مل تستند اىل قوة السيف فقط يف انتشار الدين اجلديد ، العسكرية اإلسالمية يف القرن السابع امليالدي

رمبا كان السيف يف كثري من األحيان مدعاة النتقادات يف شرعية استخدامه ال ميكن اجلدال  -وانتصاره 
، كن انتصارها االمضى كان يف قوة القيم اليت خلقت اجلاذبية واالقناع بتفوق النموذج الذي ميثلهاول -فيها

ويكفي داللة على قوة أتثري هذا النموذج انه اهنى واىل االبد الوجود السياسي لإلمرباطورية الساسانية يف 
 لتصبح جزء من عامل إسالمي وأعاد تشكيل جمتمعاهتا ثقافيا ودينيا وحضاراي، بالد فارس)ايران حاليا(

كذلك ،  تتفاعل معه سلبا او إجيااب بطريقة تستنبط معايريها وحججها من داخل الثقافة اإلسالمية نفسها
 حالكان والشيء نفسه  . وجاذبية أمنوذجه، كان احلال مع كثري من األمم اليت اعتنقت اإلسالم لقوة قيمه

 . دين وآخربقية األداين مع اختالف درجة التأثري بني 
-1798كما ميكن أن نلمح ااثرا للقوة الناعمة يف محلة انبليون بوانبرت على مصر وبالد الشام )

، بل وكانت أهدافها العسكرية مدعاة لالنتقاد والكراهية، فعلى الرغم من فشل احلملة عسكراي، (1801
حتريك العقل السياسي يف املنطقة واجتاهه اال أن أتثرياهتا الثقافية واحلضارية يف املشرق العريب كانت سببا يف 

اىل طرح تساؤالته املهمة عن أسباب ختلف أبنائها وتقدم غريهم؟ ومدى صحة النظم اليت حكمتهم ملدة 
  ؟طويلة من الزمن

ان التاريخ البشري يشهد ويف حقب كثرية على أن القوى اليت متتعت خباصية اجلمع بني قوة صلبة فعالة 
بل وبقيت ااثر قوهتا ، واستمرارا اترخييا أطول، هي القوى اليت حققت انتشارا أوسع وقوة انعمة مؤثرة

اما القوى اليت ركنت اىل قوهتا الصلبة . الناعمة فاعلة على املسرح على الرغم من أفول جنم قوهتا الصلبة
لك القوة املرعبة انظر على سبيل املثال ت، فكانت سريعة الزوال، فقط يف احلصول على االرغام من االخرين

اال اهنا يف النهاية انتهت وزالت ، واملدمرة للمغول اليت استطاعت ان تكتسح العامل سريعا وتقهر شعواب كثرية
من الوجود ومل يعد العامل يذكر عن املغول اال اهنم شعب بدائي ال ميتلك حظا من الثقافة واحلضارة واحتاج 

قد يكون القادة املغول آنذاك رغبوا يف احلصول على إذعان ، خرينيف آخر املطاف اىل الذوابن يف ثقافة اآل
اال ان ما حصلوا عليه من اذعان ، وعدوا تلك سياسة انجحة يف حتقيق النتائج املرغوبة، االخرين ابلرعب

نعم . واشباه املغول على مسرح التاريخ كثر. مع زوال مصادر قوة اخلصم الصلبة زال، كان اذعاان غري دائم
القاعدة وداعش والتنظيمات اإلرهابية األخرى والطغاة واملستبدون -كون الدعاايت اليت يطلقها بعضهم قد ت

اال انه يف إطار ، تنطوي على أتثري ما من القوة الناعمة يساعد على اكتساب االتباع واملناصرين-وامثاهلم
 . ل لالنتشار واالستمرارالدور واملستوى احلقيقي للقوة الناعمة املؤثرة يكون حمدودا وغري قاب

ان أي دولة او قوة تعمل يف املسرح الدويل ال تكون هلا قوة انعمة حترك االخرين : أخريا ميكن القول
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وتدفعهم اىل املقارنة بينها وبني احلياة اليت يعيشوهنا ال تكون انجحة ، وتشد ابصارهم اىل األعلى، اىل االمام

يبدأ ل، وقيت سرعان ما تنقشع حقيقته-ان وجدت-قوهتا الناعمة سيكون أتثريو ، يف خلق النموذج الفعال
 . الناس يف االمشئزاز منه

 مصادر القوة الناعمة : املطلب الثاني

والقوة الناعمة ال ، لكل قوة مصادرها اليت توظفها لتحقيق هدفها يف احلصول على اذعان اآلخرين
 فما هي مصادرها؟، ختتلف عن غريها

ابت املختلفة اليت تطرقت اىل هذا املوضوع تبقى كتاابت جوزيف اني هي األبرز على الرغم من الكتا
 وقد حدد، ؛ لكونه اول من كتب عنها بعمق واراد هلا ان تكون مرتكزا يف بناء العالقات بني الدولبينها

  (28). "و"السياسة اخلارجية، و "القيم السياسية"، مصادر القوة الناعمة بـ "الثقافة"
هي" جمموعة العلوم والفنون واألفكار واملعتقدات واالخالقيات والتعليمات والقوانني واآلداب فالثقافة 

وقد ، (29)والرسوم وسائر التعليمات والعادات والتقاليد اليت يكسبها االنسان بوصفه أحد أفراد اجملتمع"
وعلى أشياء ، ان واحلركاتمثل األوزان واالحل، عرفها مالك بن نيب أبهنا " اجلو املشتمل على أشياء ظاهرة

مبعىن أهنا اجلو العام الذي يطبع أسلوب احلياة يف جمتمع معني وسلوك ، كاألذواق والعادات والتقاليد،  ابطنة
والثقافة عند اني متثل "  (30). خيتلف عن الطابع الذي جنده يف حياة جمتمع آخر"، الفرد فيه بطابع خاص

عىن للمجتمع" وهي تشمل الثقافة العليا للمجتمع اليت تؤثر على جمموعة القيم واملمارسات اليت ختلق م
والثقافة الدنيا )الشعبية( اليت يرى اهنا عندما تعمل ضمن السياق الصحيح . والتعليم، والفن، االدب: النخب

، ة" ان ثقافتنا الشعبية قد جعلت الوالايت املتحدة تبدو لآلخرين مثري : فيقول، يكون هلا أتثريا جاذاب مهما
ومثل هذه . وصاحبة الدور األبرز يف احلداثة واالبتكار، وصانعة للميول والتوجهات، وقوية، وغنية، وغريبة

حىت ، الصور هلا جاذبية يف عصر يريد فيه الناس ان يشاركوا يف احلياة الطيبة والرغيدة على الطراز األمريكي
، واجملتمع، ء ابلتقصري يف أمريكا من انحية البيئةولو كانوا كمواطنني مسيسني واعني ابجلانب املنحدر امللي

هذا املزج بني فاعلية الثقافة العليا الراقية والثقافة الدنيا الشعبية مهم جدا لتحقيق اجلاذبية  (31). واملساواة"
واالاثرة ، وكما ينقل اني عن بن واتنربغ " فان الثقافة االمريكية تشمل الربيق السطحي، الثقافية الشاملة

فالثقافة . ولكن هذا ليس هو القصة بكاملها، والنزعة املادية، والتفاهة املبتذلة، والعنف، واجلنس، لرخيصةا
، واملعاكسة ملؤسسات النظام القائم، والفردية النزعة، واملتحركة، الشعبية أيضا تصور القيم االمريكية املنفتحة

ان هذا احملتوى سواء انعكس بصورة . ات الشعبية الدنياواملتصلة ابلطبق، واحلرة، والطوعية، واملتعدد األطراف
. وهو حمتوى اقوى من السياسة او االقتصاد. رمؤاتيه ام غري مؤاتيه هو الذي أييت ابلناس اىل شباك التذاك

 (32). "بل هو الذي حيرك السياسة واالقتصاد
اإلسالمي أحياان ترتفع  على الرغم من ان بعض النخب السيما يف عاملنا، ان الرأي اعاله دقيق جدا

                                                       
 . 32ص. مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية قوة الناعمةال. اني. جوزيف س: للمزيدانظر  -28
 . 54ص . مصدر سابق. لرفيعيحممد أمنيف ا علي -29
 . 147ص . 2014، دار الفكر، دمشق. 11ط. تأتمال. مالك بن نيب -30
 . 34ص . مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية القوة الناعمة. يان. جوزيف س -31
 الرئيـس عهـد فـي األمريكيـة اخلـارجيـة والسيـاسـة النـاعمة القـوة، صاحل طـارق مؤمن: وانظر للمزيد. 80ص. در نفسهاملص -32

 . 42ص، 2015، بغداد، السياسية العلوم كلية،  النهرين جامعة، رسالة ماجستري غري منشورة، أوبـامـا بـاراك
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لكن ما الحظناه ، عن ادراك امهية الثقافة الشعبية للطبقات الدنيا رامجة إايها مبختلف التهم واالنتقادات
يشهد ان قوة اجلاذبية بني الشعوب حتصل بتأثري الثقافة الشعبية مع عجز الثقافة  2003يف العراق بعد عام 

 1988 -1980فمن املعروف ان جتربة احلرب العراقية اإليرانية ، عن حتقيقه -احلكومية والنخبوية-العليا
وهذا اجلدار استمر على الرغم من االنفتاح بني الدولتني ، قد تركت جدارا صلدا من العداء بني الشعبني

ولكن الوفود اإليرانية اليت جاءت لزايرة العتبات املقدسة يف العراق رجعت متأثرة ، على املستوى احلكومي
ا ابلطقوس الشعبية العراقية املصاحبة ملراسيم الزايرات السيما زايرة احلسني عليه السالم يف شهري حمرم كثري 

 (33): وقد انعكس ذلك على جانبني، وصفر اهلجريني من كل عام
 . زايدة اعداد الوفود اإليرانية القادمة اىل العراق كل عام بشكل متواصل: األول
لجدار النفسي بني الشعبني حىت وصل االمر اىل ان يتعجب الكثري من االهنيار التدرجيي ل: الثاين

وهل فعال خاضوا حراب لثماين سنوات مع شعب طيب كالشعب ، اإليرانيني كيف حصلت احلرب مع العراق
 . العراقي

 الشعبية كانت عنصرا مهما يف خلق اجلاذبية واالقناع يفالدينية فالصورة اإلجيابية اليت خلقتها الطقوس 
، رمبا يتجاوز أتثريه أحياان اىل تعديل طبيعة السياسات احمللية واخلارجية للدولة ذاهتا، العالقات بني الدول

والدولة اليت حتقق اهليمنة الثقافية على غريها ستكون قدرهتا على اجلذب واالقناع للوصول اىل الغاايت أيسر 
: وللتأثري الثقايف أدوات كثرية تشمل.  الثقايفبكثري من الدول اليت ال متتلك أي شكل من اشكال التأثري

، واجلامعات، والزماالت الدراسية، وتبادل الوفود، والتجارة، والتلفزيون والسينما، واملوسيقى، الكتاب
ومنط احلياة حىت طريقة ، والتطور التكنلوجي، جنوم الفن والرايضة وما شابهوصور ، والرايضة، واملدارس

 . العالقات االجتماعية اللبس واألكل وتبادل
الدميقراطية  مبدى أتكيداملرتبطة  الوطنيةفهي تلك اليت تربز يف السياسات احلكومية ، اما القيم السياسية

عدم االكتفاء إبعالن الدميقراطية وحقوق من الضروري يؤكد اني كما و ، من عدمها واحرتام حقوق االنسان
، اك اميان حقيقي هبا ليعطيك القدرة على التأثري يف االخرينيكون هن ان-أيضا-االنسان وامنا من الضروري

 وإدراك"ان كيفية سلوك أمريكا يف الداخل ميكن ان توسع صورهتا : ينصح اإلدارة االمريكية بقولهلذا 
وليس معناه أن االخرين يرغبون أو ، وهذا بدوره قد يساعد على تقدم أغراض سياستها اخلارجية. شرعيتها

 (34). صبحوا نسخا أمريكية"حيتاجون أن ي
لقوة الناعمة تكشف عن سعة او ضيق املصاحل الوطنية اثلث لكمصدر ،  من جانبها، السياسة اخلارجيةو 

للدولة "فالسياسات القائمة على حتديدات شاملة وبعيدة النظر يف املصاحل الوطنية يسهل جعلها جذابة 
"عليك أن متد يدك اىل الشخص  اذ (35). النظر" لآلخرين أكثر من السياسة ذات املنظور الضيق القصري

. وعليك أن تقنع اآلخرين أبن الصداقة الطويلة األمد ينبغي أن تتغلب على الشدة القصرية األمد". اآلخر
                                                       

 : انظر للمزيد -33
مقال منشور يف املوقع االلكرتوين ملركز الدراسات . ربعني يف ميزان النهوض احلضاري للعراقزايرة اال. خالد عليوي العرداوي

 .http: //kerbalacss. uokerbala: جامعة كربالء يف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( على الرابط االلكرتوين -االسرتاتيجية
edu. iq 
 . 94ص. مصدر سابق. اح يف السياسة الدوليةالقوة الناعمة وسيلة النج. اني. جوزيف س -34

 . 100ص. املصدر نفسه -35
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، أو غري مبالية برأي اآلخرين، أو متغطرسة، السياسات احمللية واخلارجية اليت تبدو منافقة. . . "ان و  (36)

 (37). ة ضيقة األفق للمصاحل الوطنية قد تقوض القوة الناعمة"أو قائمة على معاجل
فاجلذب ، أمهية ان تكون للدولة قيم معينة جتذب اآلخرين اليهاتؤكد على مصادر القوة الناعمة أعاله ان 

بقوة القيم لتحقيق ما تريده من تفضيالت ال يقل عن أمهية اإلذعان الناتج عن استخدام مصادر القوة 
وتروج سياساته قيما ومصاحل ، " فعندما حتتوي ثقافة بلد ما على قيم عاملية، يةعسكرية واالقتصاال-الصلبة 

فانه يزيد من إمكانية حصوله على النتائج املرغوبة بسبب عالقاته اليت خيلقها من ، يشاركه فيها اآلخرون
واجلاذبية ال  (38). للقوة الناعمة"فالقيم الضيقة والثقافات احملدودة يقل احتمال انتاجها . اجلاذبية والواجب

ومجيع الدول قادرة على ان تقدم منوذجها من ، تكون للدولة اال بعد ان تصبح قدوة ومنوذجا لالخرين
وبعضها ، منوذجا سيئا منفراااال ان بعض الدول قد تضرب ، خالل ما تؤمن به وتدافع عنه من قيم سياسية

على الرغم من مظاهر القوة ، لضعف من نصيب األوىلفيكون ا، حسنا جاذابامنوذجا االخر تضرب 
 . وتكون القوة من نصيب األخرية، اخلارجية الصلبة أحياان )االحتاد السوفييت السابق مثال(

 (39): ولتكون مصادر القوة الناعمة قابلة للتأثري فهي حباجة اىل
 . وجود مفسرين جيدين قادرين على ارسال الرسائل املناسبة اىل اآلخر -
وقد يتطلب هتيئة هذه الوسط املستعد وقتا ، وجود متلقني )مجهور( مستعدين لتقبل هذه الرسائل -

 . طويال من العمل إلعطاء النتائج املبتغاة
 أهمية القوة الناعمة يف العالقات الدولية : املطلب الثالث

رغام واهليمنة الطوعية هل ان قوة اجلاذبية لتحقيق اال: حياول هذا املطلب اإلجابة عن تساؤل مفاده
 للوصول اىل النتائج املرغوبة بعيدا عن القسر العسكري او االقتصادي مهم يف العالقات الدولية؟

دور القوة الناعمة يندرج يف سياق فهم  ؛ كون إدراكاىل القول نعم اشد أنصار القوة الناعمةيذهب 
فإنك حباجة اىل معرفة ، كم من صاحب األوراق الراحبةقواعد اهليمنة الدولية يف عامل اليوم املتغري "فقبل أن حت

ومن قواعد هذه اللعبة ان دميقراطيات  (40). وكيف ميكن أن تتغري قيمة األوراق"، ما هي اللعبة اليت تلعبها
، ما بعد التصنيع ستكون اقل ميال الستخدام قوهتا العسكرية؛ ألهنا " ترتكز على الرفاهية بدال من اجملد

( يف الدميقراطيات اني )فـ( غياب اخالق احملاربني )حسب وصف. . . ره اإلصاابت الكثريةكما اهنا تك
اال إذا ، احلديثة يعين أن استخدام القوة يتطلب تربيرا أخالقيا مفصال أبحكام متقن لضمان التأييد الشعيب

يت السابق كنموذج على هنيار االحتاد السوفييضرب اني املثل ابو  (41). كان البقاء احلقيقي مهددا ابخلطر"
"كانت لالحتاد السوفييت قدرات : بقوله، قوة جبارة عسكراي مل تنفعها هذه القوة يف اللحظات احلرجة

ويف أوائل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية كان لديه أيضا ، عسكرية رهيبة تشكل هتديدا ألورواب الغربية
. األيديولوجية الشيوعية وسجله يف التصدي ألملانيا النازية مصادر مهمة للقوة الناعمة من جاذبية العقيدة
                                                       

 . 109ص. املصدر نفسه -36
 . 36 ص. نفسه املصدر -37
 . 32ص. املصدر نفسه -38

 . 149وص ، 39ص . مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية القوة الناعمة. اني. جوزيف س -39
 . 23ص. املصدر نفسه -40
 . 44ص . هاملصدر نفس -41
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وأدائه . من خالل ممارسته للقمع يف الداخل ويف أورواب الشرقية قوته الناعمةغري أنه بدد جزءا كبريا من هذه 
لسوفيتية فالربامج الدعائية والثقافية ا. االقتصادي غري الكفوء يف سنواته األخرية حىت مع ازدايد قوته العسكرية

. اليت كانت تديرها الدولة مل تستطع ان تضاهي أتثري ثقافة أمريكا الشعبية التجارية يف املرونة واجلاذبية
. 1989فجدار برلني كان قد مت اخرتاقه ابلتلفزيون واألفالم السينمائية قبل زمن طويل من سقوطه يف عام 

الصور املبثوثة من ثقافة الغرب الشعبية على مدى ذاك أن املطارق واجلرافات ما كانت لتنتج لوال انتقال 
و"مهما كانت أمهية قوة الوالايت املتحدة العسكرية  (42). سنوات طوال فاخرتقت اجلدار قبل أن يسقط"

فاحلقيقة أن جاذبية أمريكا ، ووعدها السياسي يف إرساء النجاحات االمريكية يف أورواب احلرب الباردة
وكلما كان االستهالك ، الشباب للدميقراطية الغربية ةاليت كسبت عقول وقلوب اغلبياالقتصادية والثقافية هي 
فاحلرب الباردة . كانت هناك فرص عالية أبنه يتعني استبعاد االشرتاكية احلقيقية،  احلقيقي يصعد اىل احللبة

، حتواء العسكريفالقوة الصلبة خلقت جدارا صادا من اال. الصلبة والناعمة: مت كسبها خبليط من القوتني
 (43). ولكن القوة الناعمة جعلت النظام السوفييت يتآكل ويهرتئ من الداخل"

فحىت منتقدو القوة الناعمة مل يتجاهلوا أمهيتها ، مل يتولد من فراغ القوة الناعمة اإلصرار على أمهيةان 
مألوفا جدا أن يرى املثقف "صار : منها قولهعدة قائق حبعرب رفيق عبد السالم عن هذا االمر اذ ، وأتثريها

، وحىت عامة الناس يف نيودهلي والقاهرة وجاكارات وبكني يف نظام العمارة وهندسة املدن والشوارع، والسياسي
ورمبا نظم الشعر على الطريقة اإلجنليزية أو الفرنسية أو االمريكية ابعتبارها ، وعزف املوسيقا، ويف سن القوانني

وقد أدى هذا االمر اىل زهد الكثري من النخب . حد لتطور الوعي وجتسد احلضارةالنموذج األمثل ورمبا األو 
و" ان زعامات عاملثالثية كبرية مثل عبد الناصر وهنرو وتيتو ، (44)فيما هو حملي وموروث اال لكونه قدميا"

الغربيني بقدر  وبن بال واىل حد ما ماوتيسي تونغ كانوا متمردين على اهليمنة السياسية واملرياث االستعماري
او يف احلد األدىن تقليص . ما كانوا يتطلعون اىل اجناز املهمة التحديثية على الطراز الغريب وااللتحاق به

"وحىت قادة التيارات اإلسالمية اليوم اليت ورثت االجتاهات القومية والوطنية ختتلط عندها ، (45)الفارق معه"
ية الغرب ونفاقه أبقدار غري قليلة من االجنذاب واالنبهار عدوان تعدهمشاعر الكراهية والتمرد على ما 

"أن نعرتف هنا أبننا حنن أبناء هذا اجليل ممن قدر لنا العيش يف : علينا-السالموالكالم لعبد -إذا. (46)به"
 فضال على ادراكنا ملآزق هذه احلداثة الغربية وعاهاهتا مل يقدر لنا، العواصم الغربية والدراسة يف جامعاهتا

 . (47)". . . التخلص من عقدة الغرب وسطوة ادعاءاته الكونية احلداثية
ومن الدالئل امللفتة للنظر على أمهية القوة الناعمة هي ان التنظيمات اإلرهابية واحلركات املتطرفة 
واملنظمات غري احلكومية استطاعت التمدد عابرة للحدود السيادية للدول من خالل ما متتلكه من قوة 

"يعتمد اإلرهاب اعتمادا حساسا على : وهذا االمر سبق لناي ان حذر منه بقوله، بشكل أساس انعمة
وهو يعتمد على قدرته على اجتذاب الدعم من اجلمهور ، القوة الناعمة من أجل حتقيق انتصاره النهائي
                                                       

 . 84-83ص . املصدر نفسه -42
 . 86-85ص . املصدر نفسه -43
 . 21ص . مصدر سابق. رفيق عبد السالم -44
 . نفس الصفحة. املصدر نفسه -45
 . 22ص . املصدر نفسه -46
 . نفس الصفحة. املصدر نفسه -47
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تزيد وصول "فالتكنلوجيا ، (48). بطريقة تعادل على األقل قدرته على تدمري إرادة القتال عند عدوه"

ولكنهم كذلك يستفيدون كثريا من قدرات االتصال املتزايدة مع بعضهم بعضا ، اإلرهابيني اىل القوة املدمرة
و"القوة الناعمة تعتمد على مجهور مستعد للتلقي  (49). ومع املستمعني عرب العامل"، عرب مناطق السيطرة

برة القومية مثل القاعدة قد تكون منفرة لغالبية فاملنظمات اإلرهابية عا. حىت ولو كانت عني الناظر شريرة
-اما ابلنسبة للمنظمات غري احلكومية فإهنا (50). ولكن من الواضح أهنا جذابة لبعض املتطرفني"، العامل
ابعتبارها "ضمريا عامليا متثل مصلحة عامة واسعة تتجاوز ، هلا قوهتا الناعمة اليت تساعدها على التمدد-أيضا

فهذه ، على احلكومات أن أتخذها يف احلسبان سواء كحلفاء أم كخصوم"” ويتعني، ول"نطاق فرادى الد
  (51). املنظمات مرنة وفعالة يف اخرتاق الدول دون مراعاة احلدود اجلغرافية

خطورة القوة الناعمة يف ميدان العالقات الدولية وصلت اىل ان ترتفع أصوات قيادات دولية كما أن 
منهم على سبيل املثال علي اخلامنئي املرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف ، هذه القوةابرزة حتذر من أتثري 

"احلرب الناعمة حرب : ايران الذي طالب شعبه وخنبه ابحلذر مما امساها احلرب الناعمة لألعداء بقوله
ن تضليل وان " احلرب الناعمة عبارة ع، رغم أن بعض األشخاص ال يروهنا"، حقيقية يف عاملنا املعاصر

بشعارات ظاهرها حق ولكن حمتواها ابطل وفاسد وااثرة الغبار يف اجلو السياسي  -الرأي العام-الشعب 
، و"ان اهلدف املركزي للحرب الناعمة هو حتويل نقاط القوة والفرص اىل نقاط ضعف وهتديدات، للبلد"

 (52). وقلب حقائق البالد"
الدول العربية ذات األنظمة - تراه يف كثري من الدول ولعل أوضح دليل على أمهية القوة الناعمة ما

من حماوالت تبذهلا حكوماهتا من اجل غلق حدودها  -التقليدية وايران وتركيا وغريها من الدول املماثلة
 ام عن طريق املباشر اجلغرافية بوجه الوافد األجنيب الثقايف سواء جاء عن طريق تبادل التواصل البشري

ابسم مواجهة الغزو الثقايف . . . االنرتنيت وشبكات التواصل االجتماعيو ، سائل االعالمو : التواصل التقين
فهذه الدول رمبا ال ترهبها اساطيل خصومها وعقوابهتم االقتصادية ، او احلرب الناعمة او أي تسمية أخرى

من ميتلك اهليمنة  بقدر ما تقف مشدوهة حائرة امام قوة منوذجهم وتغلغل نفوذهم الثقايف؛ ألهنا تدرك ان
نعم قد . إرادة مقاومتهاخلصم وحتطيم  جدول اعمالتشكيل إعادة الناعمة سيمتلك يف النهاية القدرة على 

لكنها ال ، جتادل بعض قيادات هذه الدول بذرائع شىت وقد تكون يف كثري من األحيان حججها صحيحة
بوجه مصادر القوة الناعمة املوجهة هلا من  تستطيع ان تنكر ان جمرد غلقها حلدودها البشرية واجلغرافية

 . خصومها دليل على ضعفها وعدم قدرهتا على كسب الصراع يف هذا املضمار
وحيتاج من يريد التقدم فيه تكنلوجيا واقتصاداي اىل ، ومتطور بصورة أسرع، ان عامل اليوم متغري بسرعة

مجيع الدول والشعوب مكشوفة على بعضها  لذا لن يطول الزمن كثريا حىت تصبح، االنفتاح على اآلخرين

                                                       
 . 48ص. مصدر سابق. وسيلة النجاح يف السياسة الدولية القوة الناعمة. اني. جوزيف س -48
 . 51ص . املصدر نفسه -49
 . 144ص. املصدر نفسه -50
 . 138-136ص. املصدر نفسه -51
 : انظر هذه االقوال يف -52

: االلكرتوين على املوقعيف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( مقال منشور . كيف نواجه احلرب الناعمة.  بال اسم كاتب
www. almaaref. org 
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وستجد الدول ، وعندها سيتفاقم أتثري القوة الناعمة بصورة مل يسبق هلا مثيل يف اتريخ البشر، البعض
اما تطور : األضعف يف مصادر قوهتا الناعمة اهنا حماصرة يوما بعد آخر اىل ان تصل اىل واحدة من نتيجتني

واما هتزم بطريقة جتعلها ، ن االستمرار يف التنافس والتأثري على اآلخرينمصادر قوة انعمة خاصة متكنها م
 . عاجزة عن مواصلة العناد واملكابرة فتخسر ارادهتا وشعبها ملصلحة اخلارج

 : خنلص مما تقدم من حديث عن ماهية القوة الناعمة اىل اهنا تتمتع مبيزات مهمة جدا هي
مما حيمل الدول مسؤولية إجياد ، ا جتسد أيضا قوة شعوهباوامن، اهنا ال جتسد قوة احلكومات فقط -

كما حيمل الشعوب مسؤولية السعي بال هوادة حنو التطور ،  حكومات جيدة تنظيما وإدارة وقرارا واشخاصا
 . الثقايف يف حقلي الثقافة العليا والشعبية

قابلة للجذب واالقناع يف جاذبية النموذج يف القوة الناعمة يتطلب من الدولة ان تكون سياساهتا  -
وهذا يعين ان السياسات املنفرة واملكروهة لن تكون حمل ترحيب ملن ، حقلي السياسات الداخلية واخلارجية

 . يريد امتالك قوة انعمة عالية التأثري
على الرغم من كوهنا غري ملموسة؛ ألن احلصول عليها ينسجم مع فهم طبيعة ، اهنا ليست قوة عمياء -
ت اليت جتري يف البيئة الدولية من اجل التكيف مع هذه املتغريات واالستعداد للتنافس مع وحداهتا املتغريا
 . وصوال اىل حتقيق النتائج املرغوبة للدولة بطريقة ذكية، املؤثرة
سريغم ابلقوة ، غري مقبول؛ ألن الضعيف كما يرغم عسكراي واقتصاداي-ظاهرا وجوهرا-الضعف  -

االنتصار يف عامل دويل شديد التعقيد والتنافس واحلركة عليه ان يكون قواي ال بقوته الصلبة ومن يريد ، الناعمة
وسياسات ، وثقافة حمفزة، وامنا قواي ابجلوهر ايضا من خالل امتالكه لنظام حكم مقبول، الظاهرة فقط

 . . . ومؤسسات مؤثرة، وتقدم تكنلوجي، صاحلة
والدول ، واحلركات املتطرفة، على احتواء النزعات الفكرية املدمرةاالستعمال الفعال هلذه القوة يساعد  -

عند ، والعكس صحيح متاما، العدوانية بفعل اإلرادة الدولية الراغبة فعال بتحقيق السلم واالمن الدوليني
 . إساءة استعماهلا او عند عدم امتالك مصادرها

 القوة الناممة  ه يوريا والعراقمعطيات : المبحث الثانه

طاملا أن القوة الناعمة تعين قوة اجلذب للدولة من خالل ما جتسده من أفكار ومبادئ وأخالق وقيم 
مما يدفع اآلخرين إىل احرتام ، ومن خالل الدعم الذي تقدمه يف جماالت حقوق اإلنسان والثقافة والفن

فأن . وارد القوة الناعمةبسبب قوة التأثري اليت حتدثها م، النموذج الذي متثله تلك الدولة واإلعجاب به
فاملبدأ الدميقراطي ، من مشاكل كثرية تضعف أتثري قوته الناعمة يعاين-األقلعلى  العريب-الشرق األوسط 

أبعد ما تكون عن الواقع يف التجربة ، بل وفكرة التداول ذاهتا، املتعلق ابلتداول السلمي على السلطة
ود نظم حكم عائلية أو عسكرية أو فردية على عرش السلطة لذا تس. السياسية العربية احلديثة واملعاصرة

بل إن النظم ، ومل تفلح حىت االنقالابت العسكرية اليت عرفها العرب مبكرَا يف تغيري الصورة، منذ عقود
. االنقالبية يف احلقيقة أرست دعائم جديدة وقوية لرسوخ الدكتاتورية أطاحت كل شكل لتداول السلطة

، نه حىت ما يسمى بـ "اجلمهورايت العربية" اليت تدعي االنتماء إىل العائلة الدميقراطيةولعله من الطريف أ
لذلك . كما يفرض النظام اجلمهوري أساساً ،  وليس مبدأ التداول، أخذت ابلتحول حنو إقرار مبدأ التوريث

ىل توريث السلطة جتد أن البعض يسمي هذه النظم "مجلكيات" نتيجة ميل احلاكم أو القائد وسعيه احلثيث إ
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 (53). السبلألبنائه مبختلف 

أكثرها تثبيطًا لآلمال من حيث التنمية االجتماعية ، وكان الشرق األوسط من بني مجيع مناطق العامل
واألسباب املفسرة لذلك كثرية ال جمال . ومنو اجملتمع املدين، وحقوق االنسان واحلرايت العامة، واالقتصادية

فالبلد الالدميقراطي ذو االقتصاد املتخلف ال ميكن أن يعكس ، وال عجب يف ذلك". (54) هناللخوض فيها 
القوة و . الدميقراطية كقوة انعمة ال ميكن استنباهتا بشكل مصطنع مبعزل عن الواقعف. . . صورة مزدهرة

 الناعمة للدولة تتعزز عندما تكون رائدة يف متوسط عمر مواطنيها ومستوى الرواتب واالجور واحلقوق
التقاعدية لديهم ومعدل دخلهم ومستوى متتعهم ابلتعليم والضمان الصحي واالستقرار ألطول فرتة بال 

وغالبا ما ترى . حروب أو كوارث ومؤشرات اخرى كثرية تكّون هيبة ومسعة البلد يف عيون الشعوب االخرى
علما أن  (55). أكثر"فاعلة دوال صغرية تتقدم يف كثري من املؤشرات على دول كبرية فتكون قوهتا الناعمة 

لكثري من الدول قوة انعمة لكن ال جتيد استخدامها أو توظيفها وتتجاهلها الطبقة السياسية وعامة الناس 
 . ؤدي إىل نتائج عكسية على البلد نفسه داخليا وخارجياً يبشكل متعمد أو غري متعمد مما 

معطيات القوة الناعمة لبلدين عربيني  لواقع الشرق األوسط سنحاول قراءة العام ومن هذا التوصيف
 التوظيفمن حيث واقع القوة الناعمة لديهما؟ وأتثريها السليب عليهما؟ وكيفية ، مها سوراي والعراقمهمني 

 االسرتاتيجي هلذه القوة املهمة لتعزيز قوهتما الشاملة؟
 والعراق واقع القوة الناعمة يف سوريا: املطلب األول

،  الشرق االوسط اىل استغالل وسائل القوة الناعمة يف بناء مرتكزات وجودهالقد سعت بعض الدول يف
كاإلمارات العربية املتحدة من "، رغم عدم امتالكها اسس القوة التقليدية، وامهيتها يف السياسة الدولية

شبكة اجلزيرة وقطر من خالل ، وسياحة املهرجاانت واملؤمترات، ومنط املعيشة املتطور، خالل االهبار العمراين
واململكة العربية ، كالرايضة والسياسة،  الفضائية اليت جذبت الرأي العام العريب يف اجملاالت االكثر مجاهريية

وتركيا من ، واهليمنة على وسائل االعالم واالنتاج الفين والثقايف، السعودية من خالل توظيف الفكر الوهايب
 (56). "ج السياسي االردوغاينخالل الدراما التلفزيونية والرتويج للنموذ 

فإن واقع القوة الناعمة يف هذين البلدين يشري اىل اهنما يفتقران اىل املوارد والعراق وابلنسبة لسوراي 
احلقيقية هلذه القوة او اهنما حباجة اىل اصالح مقومات قوهتما الناعمة من اجل إعادة الفاعلية والتأثري هلا 

 . كما سيتضح من خالل مايليو ، على املستوى احمللي والدويل
 سورَّي : أوال
إىل ثقافة حقوق اإلنسان وممارستها على نطاق  1946ستقالهلا عام افتقرت سوراي احلديثة بعد ا"لقد 

ابستثناء فرتات دميقراطية يف اخلمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين؛ إذ أتيح فيها اجملال ، واسع
                                                       

 مركز، بريوت. 1ط، . امليدانية الدراسة نتائج حتليل: الدميقراطية حنو العريب العام الرأي اجتاهات. الصواين مجعة حممد يوسف -53
 . 121 ص. 2014، العربية الوحدة دراسات
 املصرية اجلمعية، القاهرة. 1ط. زيدان ليلى رمجةت. الثالث العامل يف والتنمية األمريكي لنموذج: املدين اجملتمع. وايردا ج هوارد -54

 . 110 -109 ص ص. 2007، العاملية والثقافة املعرفة لنشر
مقال منشور يف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( على . 2013، الناعمة القوة ونظرية اني جوزيف، هوشيار جودت -55

 http: //goo. gl/KAwRp8: املوقع االلكرتوين
 :http: مقال منشور يف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين. العراقية الناعمة القوة. عبود عباس -56

//goo. gl/DfuMSI . 
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فنعين مجلة املعايري ، وعندما نتحدث عن حقوق اإلنسان ابملفهوم احلقوقي .لبعض هوامش احلرايت السياسية
أتمني سالمة األفراد من احلرمان : السياسية واملدنية اليت صنفتها مؤسسات األمم املتحدة واليت من أمهها

اإلنسانية ومن االختفاء ومن التعذيب والعقوبة واملعاملة القاسية وغري ، التعسفي وغري القانوين من احلياة
ومن التدخل التعسفي يف احلياة ، واحلرمان من احملاكمة العادلة، ومن االعتقال التعسفي، واحلاطة ابلكرامة

وحرية التجمع وتكوين األحزاب ، وضمان حرية التعبري ووسائل اإلعالم، اخلاصة واألسرية واملنزلية واملراسالت
واحرتام احلقوق ، خل البالد وخارجها واهلجرة والعودةوحرية التنقل دا، وحرية اعتناق الدين، واجلمعيات

وااللتزام احلكومي بضمان إاتحة اجملال ، مبا يف ذلك احرتام حرية املواطنني يف تغيري حكوماهتم، السياسية
والتحقق من عدم وجود متييز وحتقري ، للتحقيق األممي أو األهلي يف أي انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان

فضاًل على كفالة حقوق العمل واليت تشمل يف املقام األول العمل النقايب ، أو طبقة معينة اجتماعي جلنس
ووجود شروط مقبولة ، وحظر عمالة األطفال وتطبيق معايري لألجر االدىن، ومنع العمل القسري والسخرة

 األخطاء والتشديد اعتماد هنج الدولة األمنية والتوغل يف"إال أن استمرار النظام السوري يف  (57). "للعمل
مث . ّعرضت البالد حلالة عزلة دولية ومواجهة مع اجملتمع الدويل، على احلرايت وحقوق اإلنسان واإلعالم

ونظر إىل اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان بوصفها نتاجاً ، جلأ النظام إىل خطاب "اخلصوصية" يف املنطقة
ة حتاور وتالقح الثقافات واحلضارات واألساس املشرتك وتعبريًا عن هيمنته متجاهاًل ضرور ، لثقافة الغرب

وكثري ما كان النظام يلجأ إىل احللول األمنية "القوة الصلبة" بدل احللول ، لتلك احلقوق بني مجيع البشر
 (58). "املدنية "القوة الناعمة" للتعامل مع اجملتمع واحلركات املدنية املطالبة ابلدميقراطية وحقوق االنسان

اذ ، لية النظام احلاكم السوري جعلته يتشدد ضد انتقاد احلكومة وسياساهتا وممارساهتا ورموزهاإن مشو 
كما أن وسائل ،  ال جيوز املس مبقام رئيس اجلمهورية وغريه من القائمني على السلطة التنفيذية واألمنية

ي اآلخر ابملشاركة يف وال يسمح ألصحاب الرأ، اإلعالم يف اجلملة تدار مباشرة بواسطة النظام السوري
وكثري من معتقلي الضمري والرأي يقبض عليهم . وسائل اإلعالم املقروءة أو املسموعة أو املرئية أو اإللكرتونية

، مفصل على مقاس النظام"والدستور السوري ، (59)ويعاملون معاملة سيئة؛ بسبب تعبريهم عن آرائهم
ويكرس الدستور السلطات . جلنة خاصة من حزب البعثوتّرشحه ، فرئيس اجلمهورية جيب أن يكون بعثياً 

أما االنتخاابت فشكلية تقتصر على االستفتاء على . التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد رئيس اجلمهورية
أما جملس الشعب واجملالس احمللية فلها ، مرشح للرائسة من املستحيل أن يفوز إال بنسبة فوق التسعني ابملائة

فاملواطنون السوريون حمرومون من املمارسة . بقًا تضمن السيطرة والفوز للسلطة القائمةنسب مقررة مس
جبمعيات حقوق اإلنسان ة وال تعرتف السلطات السوري. الدميقراطية ومن احرتام حقوقهم السياسية يف بلدهم

يت وردت إليها فقد صمتت ومل جتب عن عشرات الرسائل ال، وال تسمح ابلتحقيق األممي، واجملتمع املدين
حىت يف حني اضطرارها يف السنوات األخرية ، وعلى تقارير األمم املتحدة، من مؤسسات حقوقية عاملية

ومل حيقق ابنتهاك واحد حلقوق اإلنسان على األراضي . لإلجابة فقد حاولت التهرب من اإلجابة الواضحة
                                                       

 سوراي يف الدميقراطي التحول كتاب  ضمن مقاالت جمموعة. رسةومما حركة: سورية يف االنسان حقوق قضية، سفور وليد -57
 . 106 ص. 2009، االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. 1ط. اإلسبانية واخلربة

 الدميقراطي التحول كتاب  ضمن مقاالت جمموعة. الدميقراطي للحوار االاتسي مجال منتدى جتربة: دمشق ربيع. األاتسي سهري -58
 . 65-63 ص ص. 2009، االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. 1ط. اإلسبانية واخلربة سوراي يف

 . 109-108 ص ص. سابق مصدر، سفور وليد -59
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الطوارئ واالحكام العرفية اليت تضع إىل يومنا هذا حتت حالة  1958وتعيش سوراي منذ  (60). ة"السوري

 . قيودا على احلرايت
إذ مت تدجني دورهن يف حركة التغيري من ، معاانة النساء السورايت أكرب"فإن ، اما ابلنسبة لوضع املرأة

وكذلك أمهل اجملتمع ، قبل السلطة السياسية واألحزاب ومجعيات حقوق اإلنسان والنشطاء الدميقراطيني
هتميشهن وأصبحن جمرد ديكور رقمي للتباهي؛ لذلك يقول البعض إن هناك ارتباطاً وثيقاً  مثدورهن؛ ومن 

بني حقوق النساء والدميقراطية واليت ال ميكن حتقيقها بدون مشاركة النساء؛ وال ميكن القضاء على التمييز 
  (61). ة"ضد النساء يف ظل أنظمة غري دميقراطي

املفرتض أن تكون مؤسسة مستقلة ومهنية تعمل على خدمة اليت من ة واملؤسسة العسكرية السوري
، واستمرارية نظام حكمه، اصبحت جمرد أداة طيعة خلدمة شخص احلاكم"، الشعب وليس النظام أو السلطة

، مبحاولة إعادة هذه املؤسسة لضمان خضوعها التام 2010اىل  2005السيما مع قيام بشار يف املدة من 
وسلم املؤسسة إىل الضباط الذين ، ادي القدمي من الضباط الذين ورثهم من والدهفقام إبفراغ اجلهاز القي

وتعيني املوثوقني له من ضباط احلرس يف . "واعتمد على احلرس اجلمهوري الذي يدين ابلوالء له، نشأوا معه
جليش فغدت وحدات احلرس اجلمهوري نوعاً من "جيش خاص" لرئيس الدولة يف إطار ا، املناصب اليت ختلو
وانتشرت على ، إذ "صور رئيس الدولة" على صدر كل ضابط وجندي يف زيّه الرمسي، عائلة رئيس الدولة

وحتتها عبارة "هكذا تنظر األسود" وهذه ، حافظ وبشار وماهر األسد: بعض السيارات الصورة الثالثية
املظاهر انطباعات  فرتكت هذه (62). الصورة أبرزت بشكل واضح مظاهر اإلفصاح عن "عائلية النظام"

. حكومة عائلة وليس حكومة شعب ةأبن احلكومة السوري، سلبية لدى الشعب السوري والرأي العام الدويل
 . ويف عيون املراقبني له يف احمليط الدويل، كانت شرعية النظام حمل شك يف عيون شعبه،  لذلك
راقبون أن اإلصالح يف سوراي أصبح مسألة اعتقد امل بداية االلفية الثالثة عندما تبوأ بشار األسد احلكمو 
يبقى ، فالضغط االجتماعي املعيشي يتزايد واإلصالح مهما أحدث من تغريات فهو بعد فرتة حتّول. وقت

. وأن عدم فعل شيء هو اخلطر احلقيقي على استقرار سوراي، أفضل من االستقرار بقوة النظام األمنية
وأشار مراقبون وخرباء إىل انتشار ، ائلة األسد السلطة يف هذا البلدتويل عيتدهور منذ كان الوضع الداخلي  ف

، وغياب حقوق االنسان، والقيود على احلرايت، الفساد والعراقيل على التجارة وتراجع النشاط االقتصادي
، وغياب الكفاءات يف القطاع اخلاص ايضاً؛ بسبب أولوية الوالء للنظام السياسي يف اختيار موظفي الدولة

ا تسبب بغياب شامل لقوة الدولة املرنة أو الناعمة يف عملية االندماج السياسي مع النظام ابلنسبة للمواطن مم
وابلتايل بدأ النظام بفقدان اجلاذبية اليت ترغم ، وهي بوادر أولية للنفور الشعيب اجتاه النظام والسلطة، السوري

ت إما إطالق تغيري وإصالح تدرجيي غري واضح املعامل ولكن املعضلة أمام النظام كان. املواطن على احرتامه
وإما إصالح تدرجيي بطيء قد يواجه صعوابت ، يهيئ الطريق لظهور قوى اجتماعية جديدة تطيح ابلنظام
بدء ابألول الذي ُعرف ، فجرب بشار األسلوبني. داخلية ولكنه يؤّمن االستقرار ويسمح خبطوات مدروسة

                                                       
 . 111-110 ص ص. نفسه املصدر -60
اإلسبانية.  ةواخلرب  سوراي يف الدميقراطي التحول جمموعة مقاالت ضمن كتاب. املدين واجملتمع السورية املرأة. موسى دعد -61

 . 114-113 ص ص. 2009، االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. 1ط
، لألحباث ودراسة السياسات العريب املركز، قطر -الدوحة. الراهن التاريخ يف حماولة احلرية حنو اآلالم درب: سورية. بشارة عزمي -62
 . 303-302 ص ص، بال اتريخ
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 (63). احلرايتجة تفاؤل وانفراج يف العامني األوليني من عهده السيما يف مسألة بـ "ربيع دمشق" ورافقته مو 
وهو ، يزعم انه يرغب يف حترير النظام السياسي واالقتصادي وتعزيز الدميقراطية يف الداخل السوري"وكان 

، األسدهبذا ادخل الراحة إىل العديد من املؤسسات اليت جرت السيطرة عليها بشدة من قبل والده حافظ 
إال أنه بعد سنة من توليه السلطة تصاعد تشديد اإلجراءات على النشاطات السياسية وأغلقت املنتدايت 

الذين كانوا يناقشون وجيادلون أبهنا ، حتت ضغط من املسؤولني الرمسيني. 2002السياسية يف آذار/ مارس/
  (64). النظام"واحلط من قدر ، تسببت يف تعميق اخلالفات

لو كتب هلا النجاح كان من املمكن أن ختلق قوة انعمة داخلية للنظام  اإلصالح يف سوراي إن "جتربة
متع لمجالسيما مع تنامي دور مؤسسات ا، على الصعيد الداخلي واخلارجي، تعزز مصادر قوته الشاملة

ا متثل نهكوفضاًل عن  ، متعي ابعتبارها أهم قنوات املشاركة السياسيةلمجاملدين يف إطار تنشيط احلراك ا
فمؤسسات اجملتمع . الوسيلة املثلى للتنمية يف جماالت العمل االجتماعي والثقايف والعدالة والبيئة والدميقراطية

وال ميكن للدميقراطية أن تتجسد إال عرب هنوض اجملتمع املدين أبنظمته ، جوهرها اخليار الدميقراطي املدين
يعد  هاكما أن تفعيل،  والدولة من أجل مصلحة الوطنومؤسساته وخلق حالة حوار نقدي بني اجملتمع 

، األمر اجلوهري ابلنسبة للجميعف. السبيل الوحيد لبناء دولة حقيقية للجميع وحتقيق حراك اجتماعي فاعل
هو استقرار الوطن واجملتمع على أساس متانة االنتماء الوطين والشعور ابملواطنة وسيادة القانون وحقوق 

وال ميكن ، وقوة الدولة ومتانة مؤسسات اجملتمع املدين، لى التعدد يف إطار وحدة الوطناإلنسان واحلفاظ ع
كما أن االستقرار ،  أن يتحقق التوفيق بني النظام والتعدد إال بقيام اجملتمع املدين وابالستناد إىل الدميقراطية

  (65). العدم"و وإال فإنه يصبح مساوايً للموت ، مامل يقرتن ابلتجديد والتطور، لن يرتسخ
افتقد النظام السوري بعد احلملة اليت أطلقها لإلصالح إىل اهم عنصر من عناصر القوة الناعمة قد و 

اليت حددها اني يف كتابه )القوة الناعمة( وهي "القيم السياسية"؛ ألن تلك القيم عادة ما تسوق النظام إىل 
يف  الكاتب عبد الرؤوف حداد ذلك كما يؤكد،  فقومشل كل املرا القد كان الفساد يف السلطة كبري . اخلارج

وهيمنة ، والفساد السياسي واالقتصادي، فضال عن الفساد اإلداري واالخالقي، صحيفة اخبار الشرق
واخذت املعارضة الظاهرة . وتغيب اصحاب اخلربة والصالح، والتمييز بني املواطنني، األمن يف ربوع البالد

حىت ، وابتعادها عن القيم السياسية املعاصرة يف احلكم ةت السلطة السورياو اخلفية تنتشر نتيجة لسياسا
ن يتكلمون عن احلاجة إىل اإلصالح الدميقراطي يف كالم صريح غري معتاد يف سوراي واملطالبة و اخذ الناشط

قراطية والدعوة إىل بناء دمي، وأهناء الرقابة على الصحف وأتسيسها، حبرية التعبري عن الرأي وحرية الصحافة
وإصالح النظام السياسي من خالل االنفتاح على كل هذه العناصر اليت متثل ، مبجتمع مدين فعال وقوي

، كما يف سائر الدول العربية،  لكن يف سوراي. األساس يف بناء الدول احلديثة والركيزة االساسية الستقرارها
فمن األمور اليت ُحرم ، ستفيد منه الصاحل العاممل يسمح النظام ابلنقد احملق واملوّجه ضد أخطاء ال تغتفر في

مما عزز من القناعة بعمق ازمة الشرعية اليت يعاين منا . قضااي حقوق االنسان، ذكرها يف اإلعالم السوري
                                                       

 . 421 ص. 2011، النهار دار، بريوت. 1ط. 2001 صيف إىل الفرنسي االنتداب من عاصرامل سورية اتريخ. ديب كمال  -63
: جمموعة مقاالت ضمن كتاب، االسد لبشار السياسية اإلصالحات حمدودية بسبب دمشق يف اعتقاالت. عثمان خليل -64

 . 624-623 ص ص، ال اتريخب، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، هناايت-اجتاهات-قضااي: دمشق ربيع
. بال اتريخ، اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. هناايت -اجتاهات -قضااي: دمشق ربيع، زايدة رضوان -65
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سواء فيما يتعلق بفسح اجملال للحرايت الصحفية ، الكثري من القيم السياسية الداخلية افتقدكما   (66). النظام

. وإجراء انتخاابت نيابية حرة، والتعددية السياسية أم فيما يتعلق بتعزيز دور املرأة يف اجملتمع وحرية التعبري
ومل يتغري هنج اإلعالم يف سوراي يف فرتة بشار االسد عن الفرتات السابقة؛ ذلك ألن معظم ما ظهر يف 

ففرض الرقابة . ما تقرره الدولةاإلعالم والذي ميكن تسميته أبنه يدعم مسرية التطوير يُظهر أّن التغيري هو 
حىت أن السلطة كانت تضغط على اإلصالحيني واملعارضني ليوقفوا ، الصارمة على اإلعالم وحرية الرأي

فيشرح تركي ، فيما تصدى صحافيو القطاع العام ملا يُنشر ويقال، الكالم عن اجملتمع املدين واملناداة ابلتغيري
"أّن اإلصالحيني ليسوا سوى موجة أخرى يف سياق موجات ، يةالسور  صقر رئيس حترير صحيفة البعث

عدانن اما ، "يريدون من خالهلا فرض أفكارهم املعادية للعروبة على الشعب، اهلجمة اإلمربايلية على سوراي
ّعد فقد ، عمران الذي قدم للرأي العام كإنسان عصري وحداثوي ميّثل اجليل اجلديد الذي أحاط ببشار

ما يعين أن اإلصالحيني السوريني الذين ،  أداة أمريكية املرجعية تستعمل الخرتاق الشعوباجملتمع املدين
 (67). ينادون ابجملتمع املدين هم طابور خامس وخونة

للشعب وفشل  وجتاهلها-يف عهد بشار-سنوات من تراكم أخطاء السلطة السياسية عشر وبعد مرور 
، واملظاهرات ضد احلكومة ملطالبتها إبصالح فعلي وشاملبدأت مظاهر االحتجاج ، كل حماوالت اإلصالح

إال أن سوء التقدير وغياب احلكمة يف التعامل معها ، متأثرة بثورات الربيع العريب يف تونس واليمن ومصر
. أجج الوضع بشكل كبري حىت حتولت تلك االحتجاجات من مطالب شعبية إىل حرب أهلية مدمرة

وسياساته احمللية املعادية للدميقراطية وحقوق ، م السوري غري الدميقراطيةطبيعة النظابشكل سافر ظهرت ف
وقمعه ، وسطوته العسكرية القامتة، واملنغلقة بوجه دعوات االنفتاح واإلصالح املؤسسي والسياسي، االنسان

ذلك من  وما تركه كل، واستعداده اىل الذهاب ابجتاه اهتام كل من خيالفه الرأي أبنه خائن، الشديد لشعبه
اليت بقت تصنف  وعلى سياساته الداخلية، أتثريات سلبية على البنية االجتماعية والثقافية للشعب السوري

 . سوراي من خالهلا على اهنا دولة انمية متخلفة القيم واملؤسسات والعالقات االجتماعية البينية والعمودية
بقت كما يف عهد والده ،  يف عهد بشار يةفإن سياسة دمشق اخلارج، لسياسة اخلارجيةابوفيما يتعلق 

وان عالقاهتا اخلارجية حتكمها ، سوراي ال حتضى بسياسة خارجية مؤثرة يف حميطها اإلقليمي والدويلف، اثبتة
ال تعكس القوة احلقيقية للدولة يف امليدان الدويل بقدر شابه وهي مسميات حمور املقاومة او املمانعة او ما 

ليست  ةفالسياسة اخلارجية السوري. فرضتها ظروف التأزم والصراع اإلقليمي والدويلما تعكس مصاحل آنية 
وهذا االمر طبيعي؛ ألن أي سياسة خارجية ال تكتسب زخم قوة ، جذابة وال مؤثرة يف حميطها اخلارجي

 (68). اجلذب والتأثري ما مل تنطلق من نظام سياسي لديه مثل هذه القوة يف الداخل
 العراق: اثنيا

                                                       
 . 727ص. مصدر سابق. ديب كمال  -66
 . 733-732 ص ص. املصدر نفسه -67
 : انظر للمزيد حول السياسة اخلارجية السورية -68

 حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. سامل ترمجة حازم. أورواب يف واملسموع املرئي اإلعالم جتارب. والد وأخرون جرن أندرايس
 . 487-486 ص ص. 2005، االنسان

 319 ص. بـال اتريخ، اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. السورية اخلارجية السياسة. ماكوفسكي آالن
 يف الدميقراطي التحول جمموعة مقاالت ضمن كتاب. األمريكي العامل: سوراي يف التغيري يف اخلارجية عواملال دور. مسعو الياس

 . 20وص 18 ص. 2009، االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. 1ط. اإلسبانية واخلربة سوراي
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يف  نظام احلكميف طبيعة وشكل  الذي حصل على الرغم من التطور انه تجدند حتليل وضع العراق سع
واعتماد الدولة يف بنيتها الدستورية على نصوص دستورية تؤكد على احلكم  2003بعد عام  هذا البلد
مع التأكيد ، ملس هباومحاية احلقوق واحلرايت العامة وعدم ا، وحكم القانون، والتعددية السياسية، الفدرايل

حاله حال -على أتسيس نظام فعال للحماية االجتماعية اال أن مسات الثقافة العامة داخل اجملتمع العراقي 
مثل قيم الطاعة واخلضوع ، ال زالت تكرس بدرجات كبرية قيمًا منافية للدميقراطية -بقية اجملتمعات العربية

. قيم مهمة كاملشاركة واملساواة والتسامح واإلقرار حبق االختالفوتفتقر بدرجة كبرية اىل ، والوالء والتعصب
اليت متارس ضغوطها الثقافية على ، لقد سامهت التنشئة االجتماعية عمومًا يف تكريس تلك القيم السلبية

سواء من خالل املؤسسة العائلية ذات السلطة األبوية اليت تكرس الوالء وال تدع ، كل شيء يف هذا البلد
أو من خالل املؤسسات الرتبوية والتعليمية اليت تتمحور العالقة ، للنقد أو التعبري عن آراء خمالفة جماال

ويكاد دورها يكون حمدودا جدا يف تنمية الشخصية . داخلها على التسلط والطاعة أيضاً يف كثري من االحيان
فغالباً ما تتمحور هذه املؤسسات ، ويف تشجيع الفكر النقدي املستقل، املستقلة للطفل أو الشاب العراقي

إن الرواسب اليت نشأت  (69). واعتماد فلسفة التعليم على التلقني، حول قمع الفضول املعريف لدى الطالب
خلق صعوبة يف اجياد ، وأتثري حزب البعث السياسي الكبري عليها، عليها املؤسسات الرتبوية والتعليمية

، دة تربية دميقراطية متحضرة تنسجم مع تطلعات املرحلة احلاضرةمؤسسات قادرة على تربية األجيال اجلدي
بل ما زالت أفكار حزب البعث جتد صداها يف معظم مفاصل العمل الرتبوي والتعليمي مما يتطلب إعادة 

وقد عجزت احلركات اإلسالمية وغري اإلسالمية اليت تولت السلطة بعد سقوط البعث . تنظيمه من جديد
تكامل إلنتاج مؤسسات قادرة على النهوض مبشروع ثقايف سياسي جديد ينجح يف عن اجياد مشروع م

خلق ثورة ثقافية سياسية تعاجل اخلطأ وتؤسس لبنية ثقافية معرفية أكثر اتساقا وانسجاما مع الدميقراطية 
اهات لذلك جتد أن املؤسسات العراقية الرمسية والشعبية عانت من التشظي إىل اجت. الناشئة يف هذا البلد

، أو حىت الطبقة السياسية، وال ميكن حتديد ثقافة سياسية واحدة للمجتمع العراقي (70). عدةطائفية وقومية 
حبكم طبيعة الرتاكمات الثقافية اجملتمعية املختلفة اليت أفرزهتا املراحل السياسية السابقة منذ أتسيس الدولة 

 . بل قبل ذلك بعقود طويلة، العراقية
واملشكلة ليست يف تعدد الثقافات ، لمجتمع العراقيلاملعطيات السياسية أكثر من ثقافة  لقد أفرزت هذه

: مبعىن آخر، امنا يف تنافرها وتناحرها؛ ألن أنظمة احلكم أتسست على ركائز طبقٍة حاكمة وأخرى حمكومة
فالطبقة ، اصةوهلذا تكونت لكل طبقة ثقافة خ، وأقلية حاكمة متجربة ومتسلطة، غالبية حمكومة ومقهورة

السنية هلا مزااي وخصائص يف ثقافتها السياسية حبكم أهنا هي اليت حكمت العراق قبل وبعد أتسيس الدولة 
لذلك ختتلف ثقافتها عن ثقافة اجملتمع الشيعي يف العراق الذي أخذ دور املعارض لألنظمة ، العراقية احلديثة

فتكونت له ثقافة سياسية خاصة به ، س ضده اترخييااحلاكمة؛ بسبب التهميش واالقصاء املتعمد الذي مور 
الشيعي )أما الكورد؛ فهم ميتلكون ثقافة ختتلف كثرياً عن كال املكونني . بناءً على تلك املعطيات واخللفيات

على الرغم من اشرتاكهم مع الثقافة السياسية الشيعية حبكم التهميش واالقصاء والدماء اليت جتعل ، والسين(
                                                       

دراسات يف البث االعالمي يف االردن ومصر : واهليمنةاالعالم يف العامل العريب بني التحرر . عبد الكرمي العبدالوي وآخرون -69
 . 136 ص. بال اتريخ، االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة. واملغرب

 . 325 وص 316 ص. 2013، الساقي مطبعة، بريوت. العراقي للشعب السياسية الثقافة. اهلامشي صادق حممد -70
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سياسية والقبلية وطبيعة التعاطي مع الغرب جعلهم خيتلفون  لكن اخلصوصيات اجليو، ًا بينهمامثة اشرتاك

ولكن هذا . وهكذا احلال يف بقية االقليات االجتماعية االخرى. كثرياً عن ثقافة املكونني الشيعي والسين
 منها حبكم االنتماء ال يعين عدم وجود مشرتكات ثقافية بني هذه املكوانت االجتماعية؛ بل هناك الكثري

. بينهاوحبكم االختالط الواسع ، وحبكم العادات االجتماعية اجلامعة والعابرة لالنتماء الطائفي، إىل الوطن
على الرغم من امتالك هذا ، اال أن التنافر والتناحر الثقايف أضعف القوة الناعمة الثقافية للعراق كدولة (71)

 : منها ن استثمارها بشكل إجيايب وفاعل يف ظل ظروف مؤاتيهالبلد ملوارد قوة ثقافية كثرية ميك
 . الرئيسة التوحيدية للدايانت األنبياء موطن العراق -
 . موطن أقدم احلضارات اإلنسانيةو  -
 . مقر اخلالفة العباسيةو  -
 . مركز التشيع العامليو  -
ما بني حضارات العامل الشرقية يعطيه ميزة أن يكون جسرا ثقافيا مه الذي موقعه اجلغرايففضاًل عن  -

بسبب  ؛ويقدم هذا البلد مزجيا ثقافيا مذهال مل يتم استكشاف دفائنه اىل الوقت احلاضر بل. . . والغربية
وعدم وجود قيادة ، عدم تصدي النخب الثقافية والفكرية فيه اىل هذه املهمة بروح جدية ونفس طويل

 . سؤوليةسياسية لديها القدرة والكفاءة لتحمل هذه امل
والدليل على ما تعانيه الثقافة العراقية من مشاكل ما يراه املراقب من أداء هش يف عمل وسائل االعالم 

اال أن  (72). اإلعالميةفعلى الرغم من كون الدول العربية معروفة بسيطرة حكوماهتا على سياستها ، العراقية
لكنه بقي ، ستقاللية بعيدا عن سيطرة احلكومةمتيز بدرجة اعلى من اال 2003االعالم العراقي بعد عام 

لذا ، يعاين بدرجة او أخرى من تشظيه وتعدده بتعدد املكوانت املذهبية والقومية والفكرية واأليديولوجية
كذلك جتد االجتاهات   (73). حسب املوزائيك االجتماعي العراقي االثين والعرقي وما شابه ذلك اً جتده منقسم

ال يوحدها رابط معني  صورة عميقةتنقسم ب 2003س يف الصحف العراقية بعد العام السياسية للخرب الرئي
 (74). للدولةيعكس ثوابت حمددة لقيم وسياسات دميقراطية ختلق قوة التأثري واجلذب 

خطيط تفهذه السياسات واجهت مشاكل عدة على مستوى ال، اما ابلنسبة للسياسات احمللية للدولة
املراتب املتقدمة  علىتردي خطري يف اإلدارة العامة جعل الدولة ترتبع عكس بشكل ان، وعلى مستوى التنفيذ
واقلها ، واكثرها فسادا إداراي وماليا وبطالة وفقرا، واكثر الشعوب شعورا ابلتعاسة، ومدنه ألسوء عواصم العامل

تصاداي وغريها من املؤشرات وتنوعا اق، وأقلها دخال فرداي، وابعدها عن كفاءة األداء املؤسسي، انفاذا للقانون
ال ميكن أبي حال من االحوال ان جيعل هذه السياسات ، اليت تشري اىل ضعف عام يف السياسات احمللية

 . عنصر جذب انعم داعم لنموذج احلكم السائد يف هذا البلد
ب ظروفها أبصع متر-يف الوقت احلاضر-وزارة خارجية العراق انف، وفيما خيص السياسة اخلارجية العراقية

                                                       
 . 13-12 ص ص. نفسه املصدر -71
 عام األمريكي االحتالل بعد الصحفية لالخبار وصفية دراسة: العراقية للصحافة السياسية االجتاهات. الربيعي نيحس ظمياء -72
 . 41 وص 38 ص. 2012، العامة الثقافية الشؤون دار، بغداد. 1ط. 2003

 . 362-360 وص، 333 ص. سابق مصدر. اهلامشي صادق حممد -73
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 : (75) منهاألسباب عدة 
يف وسط ، ( واحالل نظام اخر )برملاين دميقراطي(2003سقوط النظام االستبدادي السابق )عام " .1

االمر الذي ادى اىل افتعال ، انظمة شرق اوسطية )خصوصا العربية منها( مل تعتد على هكذا حتوالت
ومنع اعادة اندماجه يف ، ن ممارسة دوره الطبيعيالعديد من االزمات الداخلية واخلارجية للعراق ملنعه م

وسطه العريب واالقليمي بعد االخفاقات السياسية والرتكة الثقيلة اليت خلفتها السياسات السابقة لنظام 
واليت حاولت فرض نفسها على العديد من ، خوفا من انتقال ما وصفوه "عدوى الدميقراطية"، صدام

 . "2011 منذ عاملربيع العريب ما مسي ابت من خالل جمراي، الحقا، االنظمة
بدال من تغليب املصاحل الوطنية العليا يف حكم العراق من قبل الكتل  الضيقةسيطرة املصاحل السياسية " .2

واليت تشبه اىل حد كبري طريقة توزيع املناصب اليت جتري يف لبنان منذ ، والشخصيات السياسية النافذة
 . "توقيع اتفاق الطائفب، 1991- 1975انتهاء احلرب االهلية 

اىل هجمة قوية من قبل التنظيمات االرهابية واجلماعات اجلهادية  2004تعرض العراق منذ عام " .3
تنظيم ارهايب تواجد على ارض العراق  20وذكر ابحثون أن أكثر من ، ذات الفكر االسالمي املتطرف

خارجية استثنائية ملنع حتول العراق اىل  اجهود مما تطلب، كان أبرزها تنظيم القاعدة والدولة االسالمية
السيما وأن العديد من الدول االقليمية دعمت بعض اجلماعات املتطرفة ، ساحة للحروب والصراعات
 . من خالل ما يسمى احلرب ابلوكالة"ألغراض سياسية تنافسية 

د االداري واحلكومي واملايل يف الفسا األوىل عامليافغالبا ما يتصدر العراق املراتب ، الفساد الكبري" .4
ووزارة ، سيادة احملسوبية يف اغلب مرافق الدولة نفضال ع، ات دولية ملنظمات عامليةحسب احصائي

 . "ذلك مناخلارجية ليست استثناء 
ضعيفا ومل حيصد أي جناحات العراقية لسياسة اخلارجية ل األداء ضعيفا ظل، لكل هذه األسباب وغريها

تراوح يف مكاهنا ومل تعكس ثوابت وقيم الدولة ونظام احلكم اجلديد يف السياسة  وبقت هذه، (76) تذكر
بقدر ما كانت خاضعة ملصاحل ضيقة حتددها شخصية الوزير والكتلة السياسية واللون اجملتمعي الذي  البلد

ا ضعيفا يف وكان أتثريه، من ارتباك واضح يف حتديد شبكة عالقاهتا اإلقليمية والدوليةفعانت ، ينتمي اليه
اذ مل تنجح يف إقامة صداقات دولية ذات شأن ، بل وحتالفاهتا اخلارجية كانت غري واضحة، معظم احملافل

ري الذي يفالتغ، ومل تكن هلا ثوابت معينة تبين على أساسها مواقفها، ميكن ان حتضى ابملوثوقية واالستمرارية
مل يتكلل بسياسة خارجية انجحة قادرة  2003يف العراق بعد عام  وشكله حصل يف طبيعة نظام احلكم

وهذا يف . لتميز العراق الدميقراطي عن عراق االستبداد والدكتاتورية، يف اجملال الدويلعلى التأثري واالقناع 
السيما تلك ، جزء منه طبيعي طاملا أن السياسة اخلارجية ال تنفصل يف عملها عن مقومات قوهتا الداخلية

إن التشتت واالرتباك وعدم الوضوح يف داخل نظام احلكم . لقرار يف قمة هرم السلطةاملتعلقة ببيئة صنع ا
فاقتصرت سياستها اخلارجية على متطلبات األداء ، العراقي انعكس سلبا على االداء اخلارجي هلذه الدولة

 . الروتينية
                                                       

مقال منشور يف الشبكة الدولية للمعلومات . العراقية للحكومة االصعب التحدياخلارجية:  السياسة. الزيدي حسني ابسم -75
 http: //goo. gl/4XqKOg: )االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين
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وهذا الضعف ، الناعمة امان جدا يف موارد قوهتتضعيفوالعراق سوراي : أن كال الدولتني يتضح، مما تقدم

فتجربتهما يف احلكم واإلدارة مل تولد النموذج ، قاد اىل ضعف ادائهما الدويل يف أوقات السلم واوقات احلرب
-كليهمااو االقتصادية او   العسكرية-موارد القوة الصلبة  ببعض-أحياان-ومع متتعهما. اجلاذب لآلخرين

يف حميط إقليمي ودويل ال تنقصه ، وللدول األخرى معهماجملتهذه القوة بقت جمرد قوة اكراه قسري  لكن
 . هدافهما املرغوبةمما أضعف قدراهتما يف الوصول اىل ا، موارد القوة الصلبة

 والعراق التأثري السلبي للقوة الناعمة على سوريا: املطلب الثاني

قناع اليت حيوزها طرف القوة الناعمة اىل التأثري على خيارات اآلخرين من خالل قوة اجلذب واال تذهب
وكشأن أي قوة أخرى فأن القوة الناعمة هلا أتثري إجيايب ابلنسبة للدول اليت . ما إلخضاع وارغام طرف آخر
على الدول اليت -اقوى من القوة الصلبة أحياان-لكن هلا أيضا أتثري سليب ، متتلك مقوماهتا وحتسن توظيفها

وإذا كانت التأثريات . األخرينجهة القوة الناعمة املعرضة هلا من تفتقر اىل املصدات الناعمة الالزمة ملوا
ما لتقطف مثارها فان أتثرياهتا السلبية تستغرق وقتا أقصر من  اً اإلجيابية هلذه القوة تستغرق وقتا طويال نوع

، ماعمو  الشرق األوسطوتبدو التأثريات السلبية للقوة الناعمة على معظم دول . ذلك بكثري لتظهر يف امليدان
 : من خالل اآليتبشكل خاص  والعراق وعلى سوراي
 تشويه صورة الدولة لدى الرأي العام الدول: أوال

، وسياساته احمللية القائمة على الفصل بني السلطات، هناك إمجاع دويل على أن دميقراطية نظام احلكم
، والشفافية، ام حكم القانونواحرت ، واستقالل القضاء والتعددية احلزبية، واالستجابة لتوقعات شعبه

، وخباصة احلقوق السياسية، واحرتام جممل حقوق اإلنسان، والصحافة احلرة التعددية واملستقلة، واحملاسبة
تشكل أساسا لسمعة الدولة  (77) واالنتخابويف مقدمتها حرية تكوين اجلماعات والتعبري وحق التصويت 

وتبنيها ، فدميقراطية الدولة يف الداخل. منوذجها وجاذبيته للغري وداعم أساس لقوة، امام الرأي العام الدويل
واالستماع اىل الغري يف املؤسسات متثل املاركة التجارية ، لسياسات تدعم قضااي السالم وحقوق االنسان

وسوراي والعراق بشكل ، وإن الضعف الذي تعاين منه دول الشرق األوسط عموما. لتسويق صورة الدولة
فهذه الدول يتم ، قراطية املؤسساتية والشعبية شكل منطلقا لتشويه صورة هذه الدولميتها الدخاص يف بني

وهشة ، وضعيفة البنية االقتصادية، وفاسدة، ومستبدة، تسويقها على اهنا دول ال حترتم حقوق االنسان
ذلك حالة  وقد ساعد على. وفاشلة يف بعض احلاالت، ومتطرفة فكراي يف كثري من األحيان، اجتماعيا

اب ودول ازمة الالجئني اليت هددت أمن أور العنف واإلرهاب السائدة اليت متخض عنها أزمات كثرية متثل 
وهكذا مسعة سيئة للدولة جتعل مسؤوليها ومواطنيها يعانون كثريا يف تسويق . اجلغرايف أحد مظاهرها اجلوار

ومما زاد ، جهدا من اجل نفي هذه التهمة عنهمو ، بل ويستغرقون وقتا طويال، سياساهتم يف امليدان الدويل
التأثري السليب لضعف القوة الناعمة يف اإلطار احمللي للعراق وسوراي هو وقوع البلدين يف قلب الصراع 

واملتورطة فيه أطراف إقليمية ودولية كثرية سخرت كل ادواهتا من ، الساخن الدائر حاليا يف الشرق األوسط
والبنية ، واإلدارة، ن ثغرات احلكمإ. قامتة حول هذين البلدين عامليادة الصورة الاجل االمعان أكثر يف زاي

وحجم التفاؤل الشعيب ، وسياسات التعليم العام، والتطور التكنلوجي، والتنمية االقتصادية، االجتماعية
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يط الدويل لتأيت على قدرهتا التفاوضية يف احمل بل هي تضغط، وغريها مل تعد شأان داخليا للدول، ابملستقبل
وتقلل ورمبا تنعدم امكانيتها يف تسويق أي ، كما تضعف حضورها الثقايف،  بنتائج معاكسة ملا ترغب فيه

وهذا ما يراه ، وتفتح شهية اجلميع للتدخل يف شؤوهنا الداخلية، قيم جتدها مهمة يف العالقات الدولية
، بل قبل هذا التاريخ بوقت طويل، 2003اكم عام ليس فقط بعد تغيري نظامه احل، املراقبون جليا يف العراق

ولكن بعد أن ضعفت هذه القوة ، إال أن وجود أدوات القوة الصلبة السافرة آنذاك حجمت هذا التدخل
كثريا بعد الغزو األمريكي وما رافقه من تبعات اصبح التدخل واضحا وجليا ومتارسه كل األطراف حبجج 

بعد حركة االحتجاجات الشعبية فيها واليت انتجت  2011منذ عام  كذلك احلال يف سوراي.  وأدوات شىت
فالسمعة الدولية السيئة الناجتة عن سياسات ونظم مؤسسية . حراب مدمرة ال تعرف مساراهتا اىل هذه اللحظة

ومن جهة أخرى زادت من نفور ، داخلية سيئة اضعفت املناعة الداخلية للدولة ابلنسبة ملواطنيها من جهة
. اجلغرافيةكما اوجدت الفرص للتدخل يف شؤوهنا اىل درجة هتديد سيادهتا ووحدهتا ،  العام الدويل منهاالرأي 

(78)  
 ثقافة الغي اْلضوع اىل: اثنيا
، يف دعم قوة الدولة الناعمة واحلفاظ على كياهنا الداخلي اً مهم اً عنصر -منهاالشعبية  السيما-الثقافةتعد 

ذهنية حول االنفتاح واحلراك االجتماعي والطموح الفردي والروح خاصة عندما تشتمل على تصورات 
، وهي قيم مؤثرة على الصعيد السياسي؛ ملا تعكسه من قيم الدميقراطية، اجلماعية والتطوعية والتحرر واملغامرة

وهذه حبد ذاهتا تعد مصادر جذب قوية تزيد من ، والتلقائية يف العالقات االجتماعية، وحقوق اإلنسان
ميارس اإلعالم ابعتباره اداة مهمة من ، فعلى سبيل املثال. حة االقناع والتأثري للدولة يف عالقاهتا الدوليةمسا

ويعد من الوسائل املهمة اليت تلجأ إليها ، ادوات التأثري الثقايف دوراً ابرزاً يف اسرتاتيجية األمن القومي للدولة
ومبا يسهم يف ، وهو يستخدم يف أوقات السلم واحلرب، الدول يف دعم أمنها وصورهتا الداخلية واخلارجية

حىت أصبح اإلعالم يف عصران احلايل يشكل رمزًا السرتاتيجية األمن ، حتقيق األهداف املرسومة للدولة
فهو قد يوجه إىل الداخل ألحداث أتثري على اجلماهري أو يوجه إىل اخلارج : وعرب بعدين أساسيني، القومي

وأييت . وأصبحت وسائل اإلعالم مصدرًا جديدًا وابرزًا لقوة الدولة، رأي العام العامليألحداث أتثري يف ال
من  دور اإلعالم وامهيته كأحد سبل ومعايري العوملة والتحكم الثقايف العاملي ملا حتمله االشياء املعلن عنها

ضمن ، مع ثقافة املنتج وملا يفضي االستخدام والتفاعل معها من أمناط سلوكية متوافقة، ثقافات اصحاهبا
أن تعمل الوسيلة  نوميك. اسرتاتيجية األمن القومي اليت ميكن استعماهلا إلقناع اآلخرين بتغيري مواقفهم

. هلا عرب املعلومات وتغطية األحداث والرتويجاإلعالمية واملعلوماتية على نشر املفاهيم والقيم اجملتمعية للدولة 
أصبحت  حىت، وأخبار عن األشخاص واألحداث، دمه من برامج وأفالموسائل اإلعالم تؤثر مبا تقف (79)

بل ، من برامجواألثر الذي ترتكه ال يقتصر فقط على ما تبثه ، الصوت املسموع لدى مجيع أفراد اجملتمع
وأفكارها ونظرايهتا يف ، ومفاهيمها، حتاول كل جهة غرس قيمها اذ، إىل ممارسة دور املوجهيتعدى ذلك 
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وليس غريباً أن يكون من بني تلك األهداف اإلضرار ببعض . قني وصوالً إىل أهداف مربجمة سلفاً عقول املتل

تسعى إىل تقويض األمن واألمان واالستقرار االجتماعي ، األنظمة والدول عرب برامج سافرة أو مسترتة
املباشرة على وسائلها  سيطرهتا املباشرة أو غري أتكيدرغم اختالف سياساهتا على ، الدوللذا حترص . (80)هبا

القوة العسكرية واالجهزة -على الوسائل القسرية وحدها أي دولة االعتماد  لكن ال تستطيعو . اإلعالمية
متتلك إعالماً وطنياً حمايداً حرا تكون الفالدول اليت . لصنع سياستها اإلعالمية املؤثرة داخليا وخرجيا-االمنية
ابلرؤية احلكومية الضيقة أو  اعالمها صطدميالشرق األوسط غالبا ما  ودول. من غريهاثقافيا أتثرياً  أضعف

. مع تغري شخص احلاكميتغري ورمبا يوظف لصاحل صاحب السلطة خالل فرتة حكمه و ، أبشخاص السلطة
فضل قناة اجنبية على القنوات الوطنية؛ بسبب السياسة اإلعالمية السيئة ي-غالبا–لذا تالحظ الشعب 

وما يزيد ، عن وجهة نظرها من خالله منرب للحكومة تعربعله يعتقد ان اعالمه الوطين جمرد اليت جت، للدولة
إضافة اىل  (81). الوطنية مشكلة الشفافية يف احلصول على املعلومات من اجلهات الرمسيةتفاقم  األمر سوءا

البنية وطبيعة ، ميةمستوى املهنية اإلعالضعف و ، ترتبط ابملناخ السياسي واملناخ االجتماعيقيود أخرى 
 (82). اإلعالمحلرية  املنظمةالتشريعية 

التأثريات السلبية لوسائل اإلعالم يف الشرق األوسط هو أهنا تعرض املواطن لضغط ثقافات متعددة و 
ولذلك فدول مثل . انتشار االفكار املتطرفة واإلرهابية مع السيما-الشعبية-رمبا تؤثر على ثقافته احمللية 

أمن واجه حتدايت خطرية هتدد على مواطنيها؛ ت ذبلقوة اجل تفتقدو ، اي ال متتلك إعالماً مؤثراً العراق وسور 
، واليب يب سي، واحلرة، اجلزيرة: اخلارجية كقنواتالدولة ومواطنيها؛ فالتوجهات السياسية لبعض القنوات 

والصحف العاملية . . . ميفيس ات، تويرت، فيسبوك: املوجهةوسائل التواصل االجتماعي و . . . والسي أن أن
معينة هتدف اىل خلق فتنة  سياسات-أحياان-قد تكون هلا . . . واالندبندنت، بوست واشنطن: املؤثرة

-كما أشران سابقا  –القوة الناعمة اإلعالمية وطاملا ان  (83). ايديولوجيات داعمة لإلرهابنشر داخلية او 
واملنظمات غري احلكومية العابرة ، املنظمات الدولية بل تستطيع، مل تعد حكرا على الدول ذات السيادة

اليت تصب يف بعض األحيان يف جمال تفتيت ، احلصول عليها وتوجيهها لتحقيق أهدافها اخلاصة للحدود
 جنحت يف اسقاط 2011ثورات ما مسي بـ"الربيع العريب" منذ مطلع عام لذلك وجدان  (84). الدولة ومتزيقها
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وهددت اركان نظام ، واليمن، وليبيا، ومصر، على السقوط يوما ما يف تونسأنظمة حاكمة بدت عصية 
متثل  وهيومعظم دول الشرق األوسط ، والبحرين، وال زالت تتفاعل حمفزاهتا يف العراق، احلكم السوري

ألول مرة اذ ، خروجا عن السياق العام للتغيري السياسي املعتاد يف املنطقة والقائم على فوهات البنادق
لعبت يف أتجيجه وسائل التواصل االجتماعي  غاضب سقط حكومات مستبدة بتأثري حراك مجاهرييت

حمفزات خارجية  وجود عنفضال ، اقتصادي واجتماعي ابئس وواقع، سيئة مستفيدة من وجود أنظمة حكم
رهابية قدرة اجلماعات اإلمن خالل  -أيضا-قوة االعالم املدمرةكما تربز   (85). جمهولة االهداف مساعدة
داخل منطقة الشرق  على جتنيد اجلهاديني من مجيع اصقاع العامل وتوجيههم حنو اهداف حمددةاملختلفة 

 . األوسط او خارجها
، تشكل املؤسسات البحثية واالكادميية واحدة من أدوات التأثري الثقايف يف عامل اليوم، من جانب آخر

ابلدراسات الالزمة لرسم مالمح التحرك اجتاه ني يف الغرب املسؤولقد مارست أتثريا كبريا يف سبيل تغذية و 
تدعيم مقولة أن املنطقة بطبيعتها وتطوراهتا ومعطياهتا الراهنة بيئة مولدة واملبالغة يف ، منطقة الشرق االوسط

كبرية جدًا يف تغيري قناعات   سلبية كان لتلك املؤسسات أتثرياتف. لإلرهاب ومناسبة لنموه واستشرائه
ضرورة اىل كما رفدت محالت النقد وإبراز احلجج الداعية .  اثناء عملية اختاذ القرار اخلارجي الغربيةرات اإلدا

غرب اعتربت األداء اإلعالمي العريب بوجه عام مناهض لل اذ، التدخل إلحداث التغيري املطلوب يف املنطقة
مثل تلك اليت ، داء اإلعالم العريببتحليالت دورية أل تعينةمس، ومثري ملشاعر الكراهية والغضب الشعيب

وهو أحد املراكز اليهودية األمريكية املتخصصة يف مراقبة اإلعالم العريب املرئي ، يعدها مركز أحباث "ميمري"
للتدليل على أن البلدان العربية وال ، وكذلك مراقبة مراكز البحوث والدراسات العربية، واملسموع واملكتوب

وضد ، ادية للسامية وداعمة للكراهية الثقافية واحلضارية ضد إسرائيل بوجه خاصسيما خنبها الثقافية مع
عملت على إبراز العالقة بني العمليات االستشهادية وبني ، وىف جمال اخلطاب الديين. الغرب بوجه عام

. يوعززت من تطابقها مع حادثة تفجري برجي مركز التجارة العامل، وجوب اجلهاد يف العقيدة اإلسالمية
مستوايت التعليم ونظمه يف البلدان العربية للتأكيد على ختلف  حولواستعانت ابإلحصائيات املتداولة 

تعزيز قيم ب يتعلقوخاصة فيما ، اجملال املنطقة عن مواكبة العصر وحاجتها املاسة إىل املساعدة يف هذا
متخلفة بعيدة  تظهرها كدول فعكس ذلك للعامل صورة عن دول املنطقة (86). اإلنساينالتسامح واإلخاء 

مواطنيها يطلبون  وأن-للعيشغري صاحلة -فاشلة وغري مستقرة وفاسدة ، عن املعايري السياسية املعاصرة
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، انشرون للعلوم العربية الدار، بريوت. 2ط. الشبكية إىل املنظومية من العريب العامل يف الناعمة القوة ثورات. حرب علي -
 . صفحات متعددة. 2012

مقال منشور يف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( على املوقع . العربية للثورات الغريب اإلعالم نظرة. بال اسم كاتب -
 . https: //goo. gl/8eJKTp: االلكرتوين

 . 60- 59ص ص. 2004، العريب املستقبل دارللشراكة. القاهرة،  األمريكية املبادرة يف الثقايف البعد. شليب عالء -86
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غياب  حصل بفعلوكل ذلك  (87). بلداهنممستقبلهم اجملهول يف  علىخوفًا  اخلارجاللجوء السياسي إىل 

، مما زاد الطني بلةو  (88). مي ويف جمال البحث العلميالصحيحة يف اجملال اإلعالاالسرتاتيجيات الوطنية 
قوق كتلك املرتبطة حب،  القوة الناعمة مواردمناوئة لبعض كانت   العادات والتقاليد يف بعض الدولهو أن 

بفعل تصاعد نفوذ وأتثري تيارات اإلسالم  اخل. . . مسرح، غناء، موسيقى -يف التعامل مع الفنلنساء أو ا
، حلرية التعبري وحرية اإلبداع معاديةمحالت  الاثرةلت يف توظيف الدين والتقاليد االجتماعية السياسي اليت غا

بشكل  الغرب-من قبل ثقافة اآلخرين لتمألالنتيجة ان هذه الدول افرغت ساحة هذه اجملاالت فكانت 
فات واخلضوع يف وقت مل تستطع منع شباهبا وبناهتا وحىت صبياهنا من االطالع على هذه الثقا -مباشر

وذوابن ، مما ولد حالة من التمرد والنفور من املنتج الثقايف الوطين، وقوة اجلذب يف منوذجها، لسطوة أتثريها
مستمر يف املنتج األجنيب جتده واضحا بينا يف شبكات التواصل االجتماعي حيث احلرية تكون فيه أكرب 

وهذا املد الزال يف بدايته والقادم سيكون أكرب ، ويف تقليعات املالبس وقصات الشعر لدى البعض، لألفراد
 (89). بدرجة ال ميكن التكهن مبردوداهتا

 ضعف السياسة اْلارجية: اثلثا
يستثىن منها نوعا ما إيران وتركيا  - تكاد تكون أغلب السياسات اخلارجية لدول الشرق األوسط

وهذا أمر ، هاضعف أنظمة احلكم فيتعاين من ضعف واضح يف أدائها منبعه  -(إسرائيل ألسباب خاصة)و
فتكتسب قوهتا من قوة ، طاملا أن السياسة اخلارجية ألية دولة تتأثر سلبًا وإجيااًب ببيئتها الداخلية، طبيعي

فالسياسة السلمية ، وعالقات التعاون اليت تقيمها، والتحالفات اليت تنخرط فيها، القيم اليت تدافع عنها
على تقدمي  واملشجعة، ولعدم التدخل يف شؤون اآلخرين، رايت العامةالداعمة حلقوق اإلنسان واحل

عندما تكون ، املساعدات تؤدي دورا كبريا يف حتسني صورة البلد أمام الرأي العام العاملي والعكس صحيح
 ولعل املظهر البارز لضعف السياسات اخلارجية (90). هذه السياسة أاننية وعدوانية ومثرية للصراع وغري كفوءة

يف الشرق األوسط ما يراه املراقب اليوم من تورط متزايد لدول املنطقة يف صراعات عدة اهنكتها وبددت 
، ألن لكل دولة سياسة خارجية خاصة هبا تتقاطع يف مصاحلها مع طرف او أكثر يف اإلقليم والعامل، ثرواهتا

الشخصي لنظام احلكم  الطابع وهيمنة، ةفضال عن عدم متثيلها لقيم معينة تعزز املشرتكات الثقافية واإلنساني
فكانت النتيجة ضعف عام لدول املنطقة يف تسويق مصاحلها ، على أداء وزارات اخلارجية هلذه البلدان

مع قضاايها ابتداء من قضية الصراع  وثقافتها ميكن تلمسه من خالل الطريقة اليت تتعامل هبا الدول الكربى
وان . وصوال اىل قضااي اإلرهاب والتنمية، الصورة املشوهة عن االسالم مرورا بقضية، اإلسرائيلي -العريب

يقدم مثال واضحا على اإلخفاق الذي تعاين  اصدار قانون جاستا األمريكي )العدالة ضد رعاة اإلرهاب(
وال ميكن تصور ان هذا القانون سيقتصر ، منه بلدان الشرق األوسط يف الدفاع عن نفسها يف امليدان الدويل

                                                       
مقال منشور يف الشبكة الدولية للمعلومات . العودة عام 2016، اهلجرة عام 2015: ابألرقام العامل. السماك شاكر زينب -87

 . https: //goo. gl/OqMNm2: )االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين
 : مقرنة ابسرائيل يف لف يف ميدان البحث العلمي العريبانظر التخ -88

 للبحوث منا مركز، بريوت. 1ط. التمويل، االهداف، السياسات: إسرائيل يف العلمي البحث مراكز. عامر بو الرمحن عبد عدانن
 43وص، 37ص. 2013، والدراسات

 . 22ص. سابق مصدر. عبد الكرمي العبدالوي وآخرون -89
 . 149 ص. مصدر سابق. الرفيعي أمنيف حممد علي -90
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. ملصاحله بل سيتمدد اىل بلدان أخرى حسب ما يراه صانع القرار األمريكي مناسبا، ثريه على السعوديةأت
(91)  

وال واسبابه فقد سبق احلديث عن مستوى الضعف يف سياستهما اخلارجية ، وابلنسبة للعراق وسوراي
اذ مل يستطع ، واضح جدا لكن ابختصار ميكن القول إن ضعف الدولتني يف هذا املضمار، نريد تكراره هنا

العراق تفعيل اتفاقييت التعاون األمين واإلطار االسرتاتيجي املربمتني مع الوالايت املتحدة بعد تعرض مدنه 
، اىل االهنيار األمين امام تنظيم داعش اإلرهايب لعجز سياسته اخلارجية عن التأثري يف صانع القرار األمريكي

. انه ال يريد دعم مكون طائفي يف هذا البلد على حساب مكون آخر-صادقا أو مراوغا-عتقاد األخريوا
ومل تفلح يف ، فاخلارجية العراقية بكل ادواهتا مل تفلح يف نفي هذا االنطباع الدويل عن نظام احلكم العراقي

ل جع مما. والتخندق املذهيب، فتح مسارات للدولة العراقية مع دول اإلقليم بعيدا عن املرجعيات الطائفية
واحلال ال خيتلف كثريا . املعادلة اإلقليمية والدولية عدمية القيم وشديدة التعقيد ىوشعبا أسر  حكومة البلد

ولوال بعض ، فهذه الدولة أصبحت مقطوعة العالقات اخلارجية مع معظم دول جوارها، ابلنسبة لسوراي
وقد تدحرجت كثريا يف ، احلاضر احلساابت اإلقليمية والدولية ملا جنح نظام حكمها ابلصمود اىل الوقت

حىت أصبحت سياستها اخلارجية جمرد صدى لسياسة أطراف إقليمية ، سياسة احملاور اإلقليمية والدولية
 . معينة ودولية

 التوظيف االسرتاتيجي للقوة الناعمة: ملطلب الثالثا

مها هو التحول بني أحد: يرى جوزيف اني إن هناك تغريين أساسيني للقوة يف القرن احلادي والعشرين
والثاين هو توزيعها بعيدا عن كل الدول . الدول من الغرب إىل الشرق والذي ميكن أن يطلق عليه تعايف آسيا

نتيجة لالخنفاض االستثنائي لتكلفة عمليات احلوسبة واالتصاالت واليت ، الغربية إىل أطراف من غري الدول
أساسا األطراف من غري الدول واألفراد لكي تفعل أشياء وهو ما مكن . نتجت عن ثورة املعلومات احلالية

التغري الثاين للقوة يؤشر بشكل أو آبخر و . (92)كانت من قبل تقتصر على احلكومات أو املؤسسات الكربى
واجلماعات اجلماعات املتطرفة  غري الدول من على مفهوم "القوة الناعمة" وعناصرها؛ ألن القوة اليت متتلكها

ة انعمة يف أكثر صورها؛ السيما يف جمال التوظيف اإلعالمي والديين واستخدام االنرتنيت هي قو األخرى 
ووسائل التواصل االجتماعي وخماطبة املتطرفني بلغات متعددة واستخدام التكنولوجيا واحلوسبة وغريها من 

وخري ، فيهت هذا التوظيف للقوة الناعمة من قبل تلك اجلماعات قد تكون بعض الدول فشل. املعلومات
السيما تلك الدول اليت تعاين من حالة عدم االستقرار السياسي مثل العراق ، مثال على ذلك الدول العربية

فهذه الدول . واليت شهدت احداث ما يسمى بـ "الربيع العريب"، وسوراي وغريها من الدول غري املستقرة
                                                       

 اعتربت فيما، "جاستا" بقانون يسمى واختصاراً " اإلرهاب ضد العدالة قانون": بتسميته األوىل املادة عنه القانون عربت اسم -91
 ضررا يلحق ابعتباره، األمريكية املتحدة ايتللوال واخلارجية الداخلية التجارة حركة على سلباً  يؤثر الدويل اإلرهاب أن، الثانية املادة

 األجانب الزائرين قدوم وعلى، البالد خارج إىل األمريكيني املواطنني سفر حركة على ويضيق السوق استقرار وينسف اخلارجية ابلتجارة
 للحصول املتحدة الوالايت دستور مع متاشياً  املدنيني للمتقاضني ممكن نطاق أوسع توفري هو القانون من والغرض، املتحدة الوالايت إىل

 أو ألفراد، مباشر غري أو مباشر بشكل سواء جوهري دعم بتقدمي قامت اليت األجنبية والدول واجلهات األشخاص من تعويض على
. . رهاباإل عن األجنبية الدول مسؤولية عن الثالثة املادة وحتدثت. املتحدة الوالايت ضد إرهابية عن أنشطة مسؤولة تعترب منظمات

 . https: //goo. gl/4pxb38: القانون يف الشبكة الدولية للمعلومات)االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين نص أنظر للمزيد
 ليويو  28صحفي مع السيد اني يوم  لقاء. والعشرين احلادي القرن يف السلطة و العريب الربيع. اني. جوزيف س -92
 http: //goo. gl/6yYpnn: منشوريف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين2011
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وقدراهتا الناعمة ملنافسة اجلماعات من غري الدول اليوم حباجة حقيقية إىل مراجعة ذاهتا وتوظيف امكانياهتا 

على أقل تقدير؛ ألن التغلب على تلك اجلماعات حيتاج إىل توظيف صحيح ملوارد القوة الناعمة وليس إىل 
 . القوة العسكرية واالقتصادية فقط "القوة الصلبة"

وهذه الصورة واجلاذبية ، ية والدوليةإن صورة البلدان وجاذبيتها تعتمد كثريا على قوة قيمها وسياساهتا احملل
امنا تعزز قوهتا الداخلية من خالل تعزيز ثقة مواطنيها أبنفسهم وبنظامهم ، ال تعزز قوة الدولة اخلارجية فقط

يكون لديك نظام سياسي مبواصفات معينة وتدافع عن قيم عليا انسانية "وعندما . السياسي ومبستقبلهم
ميكن أن يلهم االخرين لالقتداء به وتتحول الدولة حبكم منوذجها اىل العب  هذا النموذج، تتحول اىل منوذج

الصلبة : وسبق اإلشارة اىل أن مسار البحث ال يذهب ابجتاه الفصل بني القوتني، فاعل يف الساحة الدولية
 ‘‘ذكيةالقوة ال‘‘ بل يذهب اىل ترسيخ فكرة املزج الذكي بينهما، والناعمة؛ لكون هذا الفصل خيارا خاطئا

وحث صانع القرار على استعمال موارد القوتني يف املناسبات الضرورية ويف األوقات الضرورية لتمكينه يف 
ففي القرن املاضي حاربت هوليوود من خالل  (93). "النهاية من حتقيق أهدافه اليت يرغب ابلوصول اليها

وأدت دوراً أساساً ، الرتويج للرأمسالية والفرديةمنتجها الفين النازية واالشرتاكية والشيوعية وأخرياً اإلرهاب و 
كأحد أهم عناصر اجلذب والقوة الناعمة األمريكية منذ بدايتها لتصبح قوة انعمة مهمة يف صنع السياسات 

بل جتميل صورة الوالايت املتحدة ، األمريكية وتشكيلها ومساندة زعمائها السياسيني أمام الرأي العام
والسيما قيم الدميقراطية ، وإبرازها كرمز وكأمنوذج للقيم، عامل عن طريق ترسيخ صورهتااألمريكية يف عيون ال

وهكذا متكنت هوليوود بعصاها السحرية من ، واحلرية والعدالة االجتماعية واحرتام الفردية واحلرية الشخصية
ياسات األمريكية إذ يقول ااين سكوت يف كتابِه )الس، السياسات وإجياد احللول لعب دور اساس يف صنع

"إن هذه األفالم جنحت بشكل تدرجيي يف تشكيل األجندة الدميقراطية واملؤسسية : يف أفالم هوليوود(
إن هوليوود أنتجت أفالما بشكل واع : قال الكاتب بيرت رولينز، ومبعىن آخر، للوالايت املتحدة األمريكية

بتأثري من اجتاهات -وهامجت السينما األمريكية ، ةسياسية واجتماعير لتغيري اجتاهات الرأي العام جتاه أمو 
يف ، وقد أدت صناعة السينما األمريكية تقليدايً دوراً مهماً . الفاشية والنازية والشيوعية واإلرهاب -سياسية

وتقدمي أمنوذجاً جذااب ، احلياةيف ويف جذب التعاطف مع النمط األمريكي ، نشر الثقافة الشعبية األمريكية
 (94). "السيما قيم احلرية والفردية واحلراك، مريكيةللقيم األ

، أبن الدول ال حتقق أهدافها ابلقوة الصلبة فقط إدراكان صناع القرار يف الشرق األوسط حباجة اىل 
، واملؤسسات التعليمية، والفكر، وأن هناك انواع أخرى من القوة هي حباجة اىل امتالكها اال وهي قوة الثقافة

فوهج الدولة . وطبيعة القيم اليت تعكسها السياسة اخلارجية، وفاعلية السياسات احمللية، ائدونوع احلكم الس
لخضوع الطوعي ملا نرغب يف لبل هو أساس مهم يف اقناعهم ، االجيايب يف عيون اآلخرين ليس أمرا اثنواي

ة نظرك ويسلموا مبا ومهم جدا أن تنجح يف اهلام االخرين؛ جلعلهم إما يقلدوك او يقتنعوا بوجه، حتقيقه
فحرص . تطرحه يف جدول االعمال على اعتبار أن لديك منوذجا حيرتمونه ويشعرون يف داخلهم ابلتأثر به

ثقافتها  منعلى اظهار اجلانب الناعم ، ويف العراق وسوراي بشكل خاص، الدول يف هذه املنطقة عموما
                                                       

 :مقال منشور يف الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت( على املوقع االلكرتوين. اجملتمع يف ودورها الناعمة القوة. انفعة حسن -93
http: //goo. gl/81HgBc 

 . 166 -165 ص ص، سابق مصدر، صاحل طـارق مؤمن -94
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االعتماد  خيار-بينهااألقل فيما  على-ول فقد جربت هذه الد: )العليا والشعبية( مهم جدا ألسباب عدة
وعندما ، فكانت النتيجة مدمرة استنزفت املال والدماء ومل حتقق النتائج املرغوبة، على القوة الصلبة اجملردة

فان ذلك يعين فشلك ، من السالم ال تنجح يف كسر إرادة اخلصم كليا ابلقوة الصلبة وحتقق مستوى مقبوالً 
ورمبا جيلب ، حتتاج دول املنطقة اليوم اىل البحث عن خيار آخر حيقق أهدافها لذا. يف حتقيق اهدافك

فهذه الدول تنطوي على رصيد ضخم ، وهنا تربز أمهية التوظيف الفعال للثقافة، السالم املفقود فيما بينها
خزون الذي ما تستحضر اجلزء السيء املثري للصراع من هذا امل -غالبا-لكنها ، من املخزون الثقايف املشرتك
وهذه السياسة الثقافية املدمرة واجلامدة  -صراعات عصر الفتنة الكربى مثال-يزيد انقسامها وتشرذمها 

لتكون األجزاء التارخيية ذات البعد اإلنساين املنسجم مع املنطق وحاجات العصر ، حباجة اىل تغيري شامل
فتك فيها مل عاشت أوقات سيئة يف اترخيها إن كل دول العا. هي األساس يف بناء الثقافة العامة للدولة

لكن هذه الدول مل تستطع ، كما عاشت أوقات طيبة وحدهتم ونشرت السلم بينهم،  افرادها بعضهم ببعض
التقدم اىل االمام وتعزيز دورها احلضاري اال بعد ان حاولت نسيان املاضي السيء واستحضار املاضي 

لقد . وتؤسس لصرح ثقايف أكثر انسجاما وجتانسا، االنسان واملعرفة وانطلقت بثقة اىل االمام لتبين، السعيد
على الرغم ، شعوب املنطقة يف السنوات األخرية اهنا تستطيع يف كثري من األحيان التواصل فيما بينها أثبتت

 ةيفعلى سبيل املثال جنحت الدراما السور ، من القطيعة بني أنظمة حكمها من خالل ثقافتها الشعبية والعامة
 نظريهتاكذلك جنحت -مسلسل ابب احلارة مثال-يف التقريب بني الناس من خالل براجمها املدروسة بعناية

الوقت الذي مل تنجح  يف-مثالحرمي السلطان  مسلسل-والرتكية -مسلسل يوسف الصديق مثال –اإليرانية 
حت الطقوس الدينية يف جنو . حال بقية الدول بدرجة او أخرى اوكذ، فيه الدراما العراقية بشكل كبري

الوقت الذي  يف-وإيران العراق-التقريب بني شعبني شرق اوسطيني خاضا حراب مدمرة لثمان سنوات 
 نفسه وميكن ان يقال الشيء. فشلت السياسات احلكومية يف حتقيق هذا اهلدف او كانت أتثرياهتا حمدودة

والتشبيك املشرتك بني منظمات اجملتمع ، والسياحة، وتبادل الزايرات العلمية، واملسرح، واملوسيقى، عن الغناء
فهذه الفعاليات الثقافية اثبتت فعاليتها يف امليدان من خالل ما تركته من انطباعات إجيابية عن . . . املدين

ومما أضعف فعالية القوة الناعمة . اآلخر الذي حاولت السياسات الرمسية شيطنته وتضخيم حجم الكراهية له
 وليست، هو اهنا أتيت كنتاج عرضي، ب املنطقة عن حتقيق اهداف امشل وأعمق واطول بعدا زمنيالثقافة شعو 

فاحلكومات متمسكة خبياراهتا الصلبة اليت تدمر نفسها وجرياهنا من ، جزء من سياسة عامة للحكومات
 جتعلان  األفضل للحكومات يف الشرق األوسطيكون ، من اجل أتثري ثقايف إجيايب أكثرف لذا. خالهلا

على ان تكون سياسة تستهدف ، مهما ومكمال ملوارد قوهتا يف الساحة اإلقليمية سياستها الثقافية جزء
 . التقريب الثقايف ال التباعد وترسيخ الكراهية

ميكن للقوة الناعمة الثقافية ان تلعب دورا كبريا يف احتواء مظاهر التطرف واإلرهاب ، من جانب آخر
احلركات والتنظيمات اإلرهابية عندما يكون خطاهبا الثقايف أكثر اعتداال  حماصرةو -والسلوكي الفكري-

فاإلرهاب يف الشرق األوسط اليوم جزء من مغذايته . اىل فهم الناس ومستواهم الفكري وأقرب، واقناعا
ثريه عن وهذا الفراغ ال يقل أت، هالرئيسة تكمن يف الفراغ الثقايف الذي استطاعت ملئه التنظيمات املتطرف

ومل تنجح يف حل مشاكلهم ، أتثري السياسات احلكومية الفاشلة اليت مل تستطيع استيعاب مجيع مواطين الدولة
فوجود بيئة ثقافية جذابة وعملية . واحلاجات الرئيسة واجلمالية، واحلرية، والفقر، الرئيسة املرتبطة ابلتعليم
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والتيارات اهلدامة القادمة من خارجها على ، داخل الدولومعتدلة ستقلل حتما جاذبية احلركات املتطرفة يف 

ولكنها ، وال نزعم هنا ان جاذبية هذه احلركات ستنتهي اطالقا، التأثري يف افرادها وجتنيدهم ملصلحتها
علما ان التطرف مبجمله . وستكون األرض الثقافية هلذه البلدان غري خصبة لطروحاهتا، ستضعف حتما

واحلكومات يف الشرق األوسط مسؤولة ، ثقافيا وعقليا نحدر اليه اال من يعانون خلالميثل ميال مرضيا ال ي
 . املميت صرعى هذا املرض حىت ال يكونوامسؤولية مباشرة عن رفع املعاانة عن مواطنيها؛ 

ول فاليوم د، وال يقل أتثري القوة الناعمة الشرق أوسطية يف امليدان الدويل عن دورها يف امليدان اإلقليمي
املنطقة متهمة ابلتخلف والتطرف واإلرهاب والفوضى والعجز املؤسسي والتنموي والرتاجع احلضاري الشامل 

وبسبب رداءة منتجها الثقايف ، بسبب سياساهتا السيئة اجتاه بعضها البعض، من قبل الرأي العام العاملي
ميكن تغيري هذه الصورة فقط من  وال، وبسبب سلوك بعض مواطنيها يف الدول األخرى، املصدر اىل اخلارج

سبق ان جرى التأكيد على ان موارد القوة الناعمة يف جزء كبري منها  -خالل السياسات احلكومية فقط 
وهذا ميكن ان يتم ، بل البد من اشرتاك الشعوب يف إيصال صورة مغايرة اىل العامل -ليست بيد احلكومات

مما يتطلب إعادة دراسة لطبيعة املنتج الثقايف  -يا وثقافة دنياثقافة عل-من خالل التأثري الثقايف الواسع 
وال ، احلايل ومعرفة كيف يتم تغيريه ليعطي انطباعا إجيابيا يف أورواب واسيا وامريكا وغريها من بقاع العامل

د والنشاطات ميكن هلذا املنتج ان يكون مؤثرا اال بزايدة فعالياته يف الفن والعمارة والرسم والنحت وتبادل الوفو 
فما حتصده هذه الدول من نتائج إجيابية يف عيون العامل لن حتققه من خالل االبتزاز ، العلمية والسياحة

داخل الدول األخرى يف برامج التلفزيون والسينما  قوي   بل البد ان يكون هلا حضور  ، والرشى وشراء الذمم
لتكنلوجي وغريها من اجملاالت اليت يعشقها املواطن واملسرح وشبكات التواصل االجتماعي والرايضة والتطور ا

ففي النهاية يكون االعجاب واجلذب احلقيقي هو االعجاب واجلذب الذي ، العادي يف الوقت احلاضر
 . االخرى يبديه الناس العاديني يف اجملتمعات

الوصول اىل وكلما كنت أسرع من غريك يف ، ان احلضارة املعاصرة ميزهتا سرعة الوصول اىل اآلخرين
وال تكفي السرعة لوحدها بدون التلقائية والبساطة ، اكلما كنت أكثر جاذبية وإقناع،  قلوب وعقول الناس

فإنسان اليوم ذكي جدا وهو يستطيع ان مييز بني من يتكلف العمل ملصلحة حاكم ما ، والتواضع والعمق
الكثري  اثقافة الشرق أوسطية لديهوال. وبني ما هو انبع من صميم القلب والوجدان، او نظام حكم ما

او ال متتلك املهارة والنية ، وشعوهبا بدرجة أو أخرى ال تلتفت اىل ذلك، لكن حكوماهتا، لتقدمه اىل العامل
: فكما يقال يف املثل، ويف احلالة األخرية يكمن ضعفها املطلق، أو اهنا متخوفة من فعل ذلك، لفعل ذلك

فاخلوف . و الكهف الذي حيتوي على الكنز الدفني الذي تبحث عنهالكهف الذي ختشى الدخول اليه ه
ووجود . هو الذي يفقدان القدرة على جذهبم والتأثري فيهم، من االنفتاح على ثقافة االخرين والتواصل معهم

فهذه ، اىل إعادة النظر يف سياسات االعالم يف عموم بلدان الشرق األوسط-أيضا-بنية ثقافية مؤثرة حباجة
ترتكز على االحرتافية اسرتاتيجية احلالية  اتدان حباجة إىل اسرتاتيجية إعالمية جديدة ومغايرة لالسرتاتيجيالبل

والشفافية للوصول اىل املعلومات وكشف احلقائق والتعبري ، (95)واحلرية واالستقاللية واالتساق مع احلقيقة

                                                       
 . 159 ص، 2004 العريب املستقبل دار، القاهرة. اإلسالمي العامل يف الدميوقراطية من مزيد حنو، هاس ريتشارد -95
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معربة عن و إعالمية مملوكة للدولة  نعم قد تكون فكرة وجود مؤسسات (96). اختالفات الرأي الصحي عن
إال إهنا ترتبط مبشكالت التسيس والتوظيف ، اجملتمع وتياراته املتباينة فكرة هلا رونقها على املستوى النظري

ويكفي يف هذا اجملال دراسة جتارب بعض املؤسسات ، من جانب النخب احلاكمة على املستوى التطبيقي
الكتشاف أن وجود  -جتربة هيئة اإلذاعة الربيطانية مثال -ريطانيا وأملانيا وب، اإلعالمية األوروبية يف فرنسا

إعالم عام مستقل ميثل عامل توازن قد حتتاجه جمتمعات الشرق االوسط يف مواجهة أي احتكار حكومي 
 : (98)وإصالح اإلعالم يعتمد على ثالثة حمددات (97). لوسائل اإلعالم

 . الدميقراطية حرية الرأي والتعبري ونضج املمارسة −
 . وضع حد الحتكار وسيطرة الدولة على اإلعالم عرب انتقال اإلعالم اململوك للدولة إىل خدمة عامة −
إذ يتعني محاية السلطات التنظيمية من . استقالل األطر املنظمة واملشرفة على القطاع املرئي واملسموع −

 أعضائها بطريقة دميقراطية وذلك يف تشكيل وتعيني، كل اشكال التدخل السياسي واالقتصادي
 . وأن تتسع عضويتها لتمثيل املصاحل املختلفة، وشفافة

يعد آلية مهمة من آليات القوة الناعمة الثقافية لنشر قيم اجملتمع وخلق جاذبية عالية له  كما ان تطوره
اليت  الدول كلهاة وقد فطنت اىل هذه احلقيق، للتأثري يف الرأي العام العاملي من اجل حتقيق اهداف الدولة

فتعمل ، ان تفطن اليها اىل-أيضا-ودول الشرق األوسط حباجة ، يف العالقات الدولية فاعالً  اً تريد هلا دور 
وغري متورط يف ااثرة ، غري مسيطر عليه من احلكومات، ومؤثر، على توفري البنية املناسبة إلعالم انجح مهين

 . مشاعر التطرف والكراهية
من املفرتض أن تكون سياسات التعليم يف بلدان الشرق األوسط متقدمة على مستوى ف وابلنسبة للتعليم
ورقيها يف ترتيبها ، فالدول تتواصل مع بعضها ثقافيا عن طريق تبادهلا خلرباهتا العلمية، الكم ومستوى النوع

أيضا حاملني لثقافة و ، وكان طالب العلم منذ أقدم العصور سفراء دوهلم يف البلدان األخرى. العلمي العاملي
فبني ان من مظاهر ، وقد أراد اني يف كتابه القوة الناعمة ان يشري اىل هذه احلقيقة، تلك البلدان اىل دوهلم

ن يف و وهم متأثر ، جلامعات االمريكيةالقوة الناعمة االمريكية هو ان الكثري من قادة العامل اليوم هم خرجيو ا
لقد استطاعت بعض دول الشرق األوسط ان ختطو خطوات مهمة يف . (99)اعماقهم بنمط احلياة األمريكية

وبعضها . . . وتركيا، وإيران، واالمارات العربية املتحدة، وقطر، كالسعودية،  جودة جامعاهتا ومعاهدها
لكن هذه ، وهناك دول رمبا تراجع فيها األداء يف مؤسساهتا التعليمية، اآلخر الزال حيبو يف هذا الطريق

وبينها وبني ، بينها أواليع جتاوز الكثري من ازماهتا الثقافية من خالل مد اجلسور التعليمية فيما الدول تستط
وتبادل ، العلمية املشرتكة والنشاطات، حميطها الدويل اثنيا من خالل زايدة معدالت االبتعاث الدراسي

امج ميكنها كسر الكثري من احلواجز ان هذه الرب . واملعايشة العلمية، وبرامج تبادل األساتذة، الوفود العلمية
اال ان الكثري من ، ومد جسور متينة من االحرتام املتبادل والثقة املشرتكة، والعقبات النفسية واالجتماعية

                                                       
مقال . السياسية الفرص آفاق توسيع يف املبادرة دور: األوسط والشرق املتحدة تالوالاي ببني الشراكة مبادرة، ابحثني جمموعة -96

 . 187 ص، 2004، دار املستقبل العريب، القاهرة. االصدار التاسع-قضااي حقوق اإلنسان ضمن كتاب
 . 7ص. مصدر سابق، وأخرون العبدالوي الكرمي عبد -97
 . 149 وص 8ص. نفسه املصدر -98
 : أنظر للمزيد -99
 . 79-78 ص ص. سابق مصدر. الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدولية القوة. اني. زيف سجو 
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معتقدة اهنا قادرة على حتقيق ما تريد وترغب أبدوات غري صحيحة ، احلكومات تتجاهلها عمدا او غفلة

حاجات اجملتمع  رة لن يكتب هلا النجاح ما مل تلبِّ ياسة تعليمية مؤثواي س. ومؤذية يف كثري من األحيان
فاجلامعة عليها أن تستجيب حلاجات . والتعليمية، والفكرية، والنفسية، واالجتماعية، والثقافية، السياسية

كذلك البد من االهتمام جبودة وكفاءة عملية البحث .  اجملتمع أكثر مما تستجيب حلاجات الدولة الرمسية
ومبراكز ، البحث العلمي عموما بدوائرخالل االهتمام  من، العلمي عند وضع أي سياسة تعليمية مؤثرة

فهذه املؤسسات تعد وسيلة مهمة يف دول العامل بوصفها أحد أهم ادوات ، البحث والتفكري بشكل خاص
الل ما تتمتع به من مسات وأتيت قوة مراكز التفكري وصالبتها من خ. ورافد مهم لصانع القرار، القوة الناعمة

بفضل وجود طاقم حبثي ، متخصصة إبنتاج حلول للسياسة العامة، فهي عبارة عن هيئات دائمة: مميزة
رسالته أن يوجه إىل احلكام ، يّؤمن انجتًا أصياًل من التفكري والتحليل والنصح، متخصص متفرغ للبحث

عى بشكل عام لإلبقاء على استقالليته الثقافية ويس، وغري مكلف إبجناز مهام حكومية، وإىل الرأي العام
ولعمله طموح ظاهر أو ، وليست مهمته األساسية أتهيل أو منح شهادات، وعدم االرتباط مبصاحل حمددة

وهي كفاعلني . (100)خفي للعمل على مفهوم ما للخري العام خبالف اهليئات اليت هدفها التجارة والربح فقط
واستقالليتها الفكرية وكذلك ، كاهنا يف سوق األفكار الكثيف جداً عليها أن جتد م، سياسيني جدد

لتخطي العديد من العثرات كي ال تفقد ، مصداقيتها وشرعيتها الدميقراطية تتطلب تقويتها بثبات
 (102): وأن أهم حوافز البحث العلمي يف أي سياسة تعليمية انجحة ينبغي ان تركز على. (101)روحها

 . ادميية الكافية للباحثنيتوسيع هامش احلرية األك −
 . التخلي قدر اإلمكان عن مظاهر البريوقراطية واملشكالت اإلدارية والتنظيمية −
 . تراجع الفساد املايل واإلداري يف مؤسسات البحث العلمي −
 . اإلسراع الدائم يف عملية نقل املعلومة التقنية من الدول املتقدمة إليها −
غري مدركة ألبعاد ، حبيث ال تبقى حتت قيادات قدمية مرتهلة ،إحداث حراك دائم يف مراكز البحوث −

 . السيما يف العلوم التكنولوجية، التقدم العاملي يف ميادين البحث العلمي
ومساعدهتم على امتالك قدرات تنافسية تساعد على تطوير ، مواصلة التدريب املستمر للباحثني اجلدد −

 . كفاءهتم
فمن األفضل التذكري أبن القوة الناعمة "تعين ، لبلدان الشرق األوسطاما ابلنسبة للسياسات اخلارجية 

وأهنا تعتمد على عملية اجلاذبية وليس على القوة . حشد تعاون اآلخرين دون هتديدات أو دفع أموال"
. وأهنا تعتمد جزئيًا على كيفية قيامنا بوضع إطار ألهدافنا ذاهتا، العسكرية السافرة أو الرشاوى الرخيصة

لسياسات القائمة على حتديدات شاملة وبعيدة النظر يف املصاحل الوطنية يسهل جعلها جذابة لآلخرين فا
وابملثل فإن السياسات اليت تعرب عن قيم مهمة يزيد احتمال جاذبيتها . أكثر من السياسة ذات املنظور الضيق

كسب األصدقاء بوم تقهي تلك اليت وأي سياسة خارجية انجحة  (103). مشرتكةعندما تكون القيم 
                                                       

 راشد بن حممد مؤسسة، بريوت. 1ط. كنج  ماجد ترمجة. االفكار حرب أدمغة: الفكر مراكز. مارتن وريو بوشيه ستيفن -100
 . 60-59 ص. 2009، مكتوم ال

 . 190 ص. نفسه املصدر -101
 . 36ص. مصدر سابق. عامر بو الرمحن عبد عدانن -102
 . 100 ص. مصدر سابق. القوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدولية. اني. س جوزيف -103
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"إن : يقول "نيوت غينغريتش" )الرئيس السابق جمللس النواب األمريكي(هلذا ، واحللفاء يف امليدان الدويل
. "بل إن املفتاح احلقيقي هو عدد احللفاء الذين أكسبهم، املفتاح احلقيقي ليس يف عدد األعداء الذين أقتلهم

(104)  
مع ادراك عوامل  -ارجية ألغلب بلدان الشرق االوسط جتد ان السياسة اخل، ذلككل انطالقا من  

حباجة اىل ان توظف من حكوماهتا بطريقة اكثر ذكاء  -ضعفها اليت مصدرها متغريات بيئتها الداخلية
تلك االهداف يف جمال خلق بيئة دولية اكثر استقرارا وسالما  تصبعلى ان ، لتحقيق االهداف املرغوبة

فهذه االهداف هي القيم العليا اليت متيز ، اسم مشرتكة اكثر مع االخرينمن اجل خلق قو  ؛ودميقراطية
وبدون كسب التأييد العاملي واالنفتاح على ، السياسة اخلارجية الناجحة عن اية سياسة انتهازية عدوانية

وتكون جمرد جهاز اداري اتبع ، خيارات وحلول كثرية حتقق الربح للجميع سينغلق افق السياسة اخلارجية
والنزعة االنسانية يف االداء اخلارجي هو ما ، والسالم للجميع، املشرتكة ان الرتكيز على القيم. لنظام احلكم

حتتاج السياسات اخلارجية كما .  هتا الطارئة والعميقةدايلتجاوز حت ؛حتتاجه بشدة مجيع دول الشرق االوسط
يع اىل وجود كوادر متميزة على رأس وزارات فضال على التمسك بقيم عليا يشاركها فيها اجلم، لدول املنطقة

البتداع اليات جديدة للحوار ، ميكنها تفهم متغريات بيئتها احمللية والدولية، خارجيتها وسفاراهتا وقنصلياهتا
، هذه الوزارات من وجود شخصيات حمدودة الكاريزمية عانتفغالبا ما ، واالقناع للخروج من عنق التحدايت

 . (105)وضعيفة االداء
ان التوظيف االسرتاتيجي للقوة الناعمة من قبل دول : مهمة هيالبد من التأكيد على حقيقة ، اخريا

، الشرق االوسط لن يكتب له النجاح بدون تعزيز قوة القيم واملثل والسياسات وانظمة احلكم احمللية فيها
، غامه الطوعي على تنفيذ ما نريدتنطلق من قوة الداخل جلذب اخلارج والتأثري فيه وار  افميزة هذه القوة اهن

 لذا. وبدون وجود هذه القوة يف الداخل لن يكون للفعل اخلارجي اية قيمة مهما بذل فيه من جهود وأموال
تبدأ سريعا إبصالح عوامل  ان-ومؤثرةكانت راغبة ابحلصول على قوة انعمة تنافسية   إذا-على دول املنطقة 

وطريقة التعاطي ابلقوتني ، الصلبةء يف موارد قوهتا الناعمة ام قوهتا الضعف الداخلية اليت تؤشر عليها سوا
 . يف امليدان الداخلي والدويل

 الخاتمة

 ال القوة وهذه. والدولية احمللية وسياساهتا قيمها قوة على كثريا  اليوم تعتمد وجاذبيتها البلدان صورة إن
 أبنفسهم مواطنيها ثقة تعزيز خالل من اخليةالد مكانتها تعزز امنا، فقط اخلارجية الدولة مكانة تعزز

 بشكل وسوراي والعراق، عام بشكل األوسط الشرق دول حتتاج لذلك. ومبستقبلهم السياسي وبنظامهم
استقرار  عدم حالة إىل تدفعها، مستمرة اهتزازات الناعمة؛ لتجنب تعرضها إىل قدراهتا تطوير إىل، خاص

الذي خلقته حتدايت  االنفتاح مع السيما،  يتوافق ومصاحل شعوهبامبا ال تشكيلها إعادة يف دائمة تتسبب
 وما تنطوي عليه هذه التحدايت من اندفاع تلقائي او متعمد لثقافات، العوملة مبختلف أشكاهلا

السياسة  يف الناعمة القوة لتأثري جتاهل وأي. للدول القومي األمن احياان هتدد وسياسات قد وأيديولوجيات
 املدى بعيدة كارثية  نتائج سيقود املنطقة إىل، الصلبة القوة على دور الرتكيز يف استمرار االفراطالدولية مع 

                                                       
 . 10ص. نفسه املصدر -104
 . مصدر سابق. الزيدي حسني ابسم -105
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بعضها ، ومير بتغريات حقيقية، ان الشرق األوسط يواجه حتدايت خطرية. واخلارجي الداخلي الصعيدين على

املعقدة واملتشابكة والعميقة  وبعضها اآلخر انجم عن التفاعل مع التطورات، انمجة عن فواعل إقليمية ذاتية
وإزاء هذا الوضع احلرج ابت من الضروري إعادة النظر يف االسرتاتيجيات ، احلاصلة يف امليدان الدويل

على ان يكون هناك استعداد لتبين اسرتاتيجيات وسياسات جديدة ، والسياسات القدمية اليت اثبتت فشلها
وقوة ، وسيكون اجلمع بني قوة صلبة عاقلة، واجههاتنسجم مع حاجة الشعوب وحجم التحدايت اليت ت

انعمة جاذبة احد اخليارات الذكية الصحيحة لرسم معامل الطريق حنو مستقبل افضل حلكومات وشعوب 
 . املنطقة

 المصادر

 الكتب: اوال

 ،القاهرة، حازم سامل: ترمجة، جتارب اإلعالم املرئي واملسموع يف أورواب، أندرايس جرن والد وأخرون .1
 . 2005، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان

 بـال، اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرة، السورية اخلارجية السياسة، ماكوفسكي آالن .2
 . اتريخ

مطبعة ، الرايض، 1ط، حممد توفيق البجريمي: تعريب، مفارقة القوة االمريكية، اني. جوزيف س .3
 . 2003، العبيكان

، 1ط، حممد توفيق البجريمي: تعريب، لقوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدوليةا، هنفس الكاتب .4
 . 2007، العبيكان ةالرايض مطبع

جمموعة ، اعتقاالت يف دمشق بسبب حمدودية اإلصالحات السياسية لبشار االسد، خليل عثمان .5
اهرة لدراسات حقوق مركز الق، القاهرة، هناايت-اجتاهات-قضااي: ربيع دمشق: مقاالت ضمن كتاب

 . بال اتريخ، اإلنسان
جمموعة مقاالت ضمن كتاب التحول الدميقراطي يف سوراي ، املرأة السورية واجملتمع املدين، دعد موسى .6

 . 2009، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، القاهرة. 1ط، واخلربة اإلسبانية
مركز القاهرة لدراسات حقوق ، اهرةالق، هناايت -اجتاهات -قضااي: ربيع دمشق، رضوان زايدة .7

 . بال اتريخ، اإلنسان
مركز اجلزيرة ، الدوحة، 1ط، الوالايت املتحدة بني القوة الصلبة والقوة الناعمة، رفيق عبد السالم .8

 . 2008، للدراسات
 . 2004 العريب املستقبل دار، القاهرة، اإلسالمي العامل يف الدميوقراطية من مزيد حنو، هاس ريتشارد .9

، بريوت، 1ط، ترمجة ماجد كنج، أدمغة حرب االفكار: مراكز الفكر، ستيفن بوشيه وريو مارتن .10
 . 2009، مؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم

جمموعة مقاالت ضمن ، جتربة منتدى مجال االاتسي للحوار الدميقراطي: ربيع دمشق، سهري األاتسي .11
مركز القاهرة لدراسات حقوق ، القاهرة، 1ط ،كتاب التحول الدميقراطي يف سوراي واخلربة اإلسبانية

 . 2009، االنسان
دراسة وصفية لالخبار الصحفية بعد : االجتاهات السياسية للصحافة العراقية، ظمياء حسني الربيعي .12
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  جاذبية االيدلوجية التنظيمية ه  تأثير يلوكيات التمكين القيادال

 مينة من التدريسين  ه الكليات االهليةآلراء  دراية ايتطالمية

The effect of the behavior of leadership empowerment on 
the organizational Ideological appeal: An exploratory 

study of a sample of Instructors'views  
in the private colleges 

  Fatlawi   -AL. Mithaq H. Prof. Assist     (1)د ميثاق هاتف الفتالوي . م. أ
 Banai    . Dhia F. Lect. Assist                             (2)ضياء فالح بنايم . م

 المستخلص

، مدى أتثري سلوكيات التمكني القيادي يف جاذبية االيدلوجية التنظيمية يهدف البحث احلايل إىل اختبار
واعتمد البحث على بعدي سلوكيات ، ومت اختيار عينة من التدريسني يف الكليات االهلية يف حمافظة كربالء

، مشاركة املعلومات، االعتماد الذايت يف صنع القرار، املساءلة عن النتائج، التمكني القيادي )تفويض السلطة
تطابق القيم ، تطوير املهارات و التدريب من اجل االداء املبتكر( و جاذبية االيدلوجية التنظيمية )الوالء

يف حتليل اجلانب العملي من  (Spss v. 21)واستخدم برانمج التحليل االحصائي ، وااللتزام العاطفي(
بحث اىل عدد من االستنتاجات منها وجود عالقة ارتباط وأتثري لسلوكيات التمكني وتوصل ال، البحث

وضع جمموعة من القيم واملبادئ يف حني اوصى البحث اىل ضرورة ، القيادي يف جاذبية االيدلوجية التنظيمية
رؤية ن تدخل هذه القيم ضمن وا، واالفكار تتالءم مع طبيعة اجملتمعات اليت تعمل فيه تلك الكليات

ذلك من اجل حتسني جاذبية ايدلوجية  مع امكانية تطبيقه او الوصول اليهاورسالتها الكليات االهلية 
 . الكليات

                                                       
 . كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالء -1

 . وارث االنبياء جامعة -2
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Abstract  
The present research aims to test the impact of the leadership 

empowerment behaviors on the attractiveness of organizational ideology, A 
sample of was selected is lechers private colleges in Karbala governorate, 
The research was based on tow variables leadership empowerment 
behaviors (delegation of authority, accountability for results, self-reliance in 
decision making, The development of skills and training for innovative 
performance) and the attractiveness of organizational ideology (loyalty, 
Value Congruence and emotional commitment), The statistical analysis 
program (Spss v. 21) was used to analyze the practical aspect of research, 
And the research reached a number of conclusions, including the 
relationship and impact of the leadership empowerment behaviors in the 
attractiveness of organizational ideology, And The study recommended the 
need to develop a set of values, principles and ideas that are compatible 
with the nature of the societies in which these colleges operate. These 
values should be included within the vision and mission of the private 
colleges with the possibility of applying them or reaching them in order to 
improve them The attraction of ideological colleges.  

 المقدمة

من اهم اسرار وجودها واستمراريتها يف بيئتها هو تفاعلها  اً ايقنت املنظمات منذ ان وجدت ان واحد
االدوات املستخدمة ملواجهة تغريات تلك البيئة متعددة واحدة ، وبشكل مستمر مع متطلبات تلك البيئة

غم من التطورات التكنولوجية الضخمة يف السنوات األخرية واالجتاه حنو منها تكمن يف العاملني على الر 
االمتته واستخدام التكنولوجيا يف املنظمات بدال من االعتماد على العاملني اال أن دراسة سلوك العاملني 

 كون وسبب هذا االهتمام يرجع إىل، مازال أيخذ اهتماماً كبريًا من قبل الباحثني املختصني يف هذا اجملال
االدبيات االدارية زاخرة ابلدراسات اليت و ، العاملني ميثلون النواة األساسية والقلب النابض يف حياة املنظمة

تطوير مهارات وفعالية العاملني واحد من تلك ، فحصت واختربت متغريات تنظيمية خمتلفة يف سبيل تقوية
يعمل على متكني العاملني وجيعلهم مستعدين  التمكني القيادي( الذي سلوكياتاملتغريات املهمة يعرف بـ)

يف حتمل مسؤوليات قيادية من خالل تفويض السلطة هلم مع امكانية حصوهلم على املعلومات املناسبة من 
سلوكيات التمكني املتبعة من قبل املنظمة من املتوقع ، سريعة مبا خيدم أنشطة العملالاجل اختاذ القرارات 

جاذبية االيدلوجية التنظيمية( ملا هلا من امهية اكدت عليه العديد من الدراسات )ـان تؤثر على ما يعرف ب
فكرة جاذبية االيدلوجية التنظيمية تتمحور حول كيفية ان تشكل ايدلوجية املنظمة نقطة جذب  إن، السابقة

ني وتعزيز جهود ومن املتوقع ان يودي هذا املتغري دورا حموراي يف فهم متطلبات املرؤوس، يف اعني املرؤوسني
تناول احملور ، أربعة وهبدف اجناز هذا البحث مت تقسيمه اىل حماور، االدارة العليا يف التفاعل مع اجملتمع

اما احملور الثاين قدم اطاراَ نظراي ملتغريات البحث يف حني تناول احملور الثالث اجلانب ، االول منهجية البحث
 . د خصص اىل استعرض اهم االستنتاجات والتوصياتاما احملور الرابع فق، العملي من البحث
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 مناجية البحث: المحور األول

 . مشكلة البحث: أوال

يف العراق ويالحظ ذلك من  اً كبري   اً شهد القطاع اخلاص )االستثمار يف جمال التعليم االهلي( تسارع
مل لذلك يكون االعتماد خالل الزايدة املستمرة يف عدد الكليات واغلب تلك الكليات انشئة التأسيس والع

على االدارة  اً كبري   اً الكبري يف التخطيط والرقابة والتنظيم على مؤسسي الكليات االمر الذي قد يسبب ضغط
وقد يقلل من توجه االدارة العليا حنو التخطيط االسرتاتيجي ملستقبل الكليات يف ظل تنافس كبري بني 

لشخصية نستطيع القول ان الكليات حباجة اىل ما يعرف ولذلك ومن خالل املشاهدات ا، الكليات االهلية
التمكني القيادي( الذي ميثل جمموعة من السلوكيات املتبعة من قبل القيادة مثل تفويض السلطة سلوكيات بـ)

اىل مرؤوسني حمددين وكذلك االعتماد على مهارات وخربة املرؤوسني يف صنع القرار فضال عن تدريبهم 
يعتقد الباحثان بوجود مشكلة من املمكن صياغته على شكل سؤال رئيسي مفادها لذلك ، بطرق مبتكرة

)ما هو مستوى أتثري سلوكيات التمكني القيادي على جاذبية االيدلوجية التنظيمية لدى التدريسني يف 
 الكليات االهلية؟( 

 . أهمية البحث: ثانيا

ي)املتغري املستقل( بتشجيعه على املشاركة الدراسات السابقة اكدت على امهية سلوكيات التمكني القياد
اما جاذبية ، زلة القيود التنظيمية من املمكن ان حيسن حيوية العملإن إ، يف صنع القرار ومشاركة املعلومات

االيدلوجية التنظيمية )املتغري املعتمد( تشكل قوة يف داخل املنظمة حتميها من التأثري اخلارجي وجتذب املوارد 
االمهية النظرية ملتغريات البحث ابإلضافة اىل ، ه املرؤوسني حنو التعاون من اجل اجناح املنظمةالبشرية وتوج

نتائج البحث احلايل وتوصيتها قد تشكل امهية لدى القيادات العليا لكليات االهلية البحث يف تبىن 
ملعلومات وتطوير سلوكيات قيادية على شكل برامج هدفها متكني املرؤوسني بطرق عديدة منها مشاركة ا

هذه السلوكيات من املتوقع وبشكل كبري ان تنعكس ، املهارات و نوعية التدريب من اجل االداء املبتكر
من االرتياح والرضا يف عملهم يف بيئة الكليات االمر  اً على والء وااللتزام العاطفي املرؤوسني مما يشكل نوع
 . يف جذب اجلمهور والتدريسنيالذي يساعد على حتسني الصورة اخلارجية للكليات 

 . أهداف البحث: ثالثا

 : االهداف العامة للبحث ابإلمكان تلخيصها مبا يلي
 . استعراض مفهوم وأمهية وابعاد متغريات البحث كظواهر تنظيمية ذات امهية يف الفكر االداري .1
بحث وفق معرفة مدى وجود وانتشار سلوكيات التمكني القيادي يف الكليات االهلية عينة ال .2

 . االدراكات املختلفة للمرؤوسني
 . هل تشكل ايدلوجية الكليات االهلية عينة البحث نقطة جذب ابلنسبة اىل املرؤوسني .3
 . نسبة االرتباط والتأثري بني سلوك التمكني القيادي و جاذبية االيدلوجية التنظيمية .4
على ما  ات عينة البحث بناءً حماولة تقدمي توصيات واقعية عملية اىل االدارة العليا يف الكلي .5

 . يفرزها اجلانب العملي من البحث
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 . فرضيات البحث: رابعا

 -: فرضيات البحث تتمحور حول فرضيتني أساسيتني و تتفرع عنهما جمموعة من الفرضيات
 . فرضيات االرتباط

يادي أببعاده )توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني سلوك التمكني القالفرضية الرئيسة االوىل 
 -: اآلتيةو جاذبية االيدلوجية التنظيمية( و تتفرع منها الفرضيات 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني تفويض السلطة و جاذبية الفرضية الفرعية االوىل ) -أ
 (االيدلوجية التنظيمية

ة عن النتائج و جاذبية توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني املساءلالفرضية الفرعية الثانية ) -ب
 (االيدلوجية التنظيمية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني االعتماد الذايت يف صنع القرار و الفرضية الفرعية الثالثة ) -ج
 ( جاذبية االيدلوجية التنظيمية

اذبية توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني مشاركة املعلومات و جالفرضية الفرعية الرابعة ) -د
 (االيدلوجية التنظيمية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني تطوير املهارات و جاذبية الفرضية الفرعية اخلامسة ) -ه
 (االيدلوجية التنظيمية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني التدريب من اجل االداء املبتكر الفرضية الفرعية السادسة ) -و
 (نظيميةوجاذبية االيدلوجية الت

 . فرضيات التأثي
توجد عالقة اتثري ذات داللة احصائية بني سلوك التمكني القيادي أببعاده الفرضية الرئيسة الثانية )

 -: اآلتيةوجاذبية االيدلوجية التنظيمية( و تتفرع منها الفرضيات 
وجاذبية االيدلوجية د عالقة أتثري ذات داللة احصائية بني تفويض السلطة و وجالفرضية الفرعية االوىل ) -أ

 (التنظيمية
توجد عالقة أتثري ذات داللة احصائية بني املساءلة عن النتائج وجاذبية الفرضية الفرعية الثانية ) -ب

 (االيدلوجية التنظيمية
توجد عالقة أتثري ذات داللة احصائية بني االعتماد الذايت يف صنع القرار الفرضية الفرعية الثالثة ) -ج

 التنظيمية( وجاذبية االيدلوجية
توجد عالقة أتثري ذات داللة احصائية بني مشاركة املعلومات وجاذبية الفرضية الفرعية الرابعة ) -د

 . (االيدلوجية التنظيمية
توجد عالقة أتثري ذات داللة احصائية بني تطوير املهارات وجاذبية الفرضية الفرعية اخلامسة ) -ه

  (االيدلوجية التنظيمية
توجد عالقة أتثري ذات داللة احصائية بني التدريب من اجل االداء املبتكر سة )الفرضية الفرعية الساد -و

  (وجاذبية االيدلوجية التنظيمية
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 . مخطط البحث: خامسا

وتشري ، ( النموذج الفرضي للبحث عالقات التأثري واالرتباط بني متغريات البحث1يوضح الشكل )
، األسهم ذات االجتاه الواحد فتشري إىل عالقات التأثري األسهم ذات االجتاهني اىل عالقات االرتباط بينما
)املتغري املستقل هو املتغري الذي يؤثر يف املتغري  مستقالً  اً إذ مت اعتبار متغري سلوك التمكني القيادي متغري 

قيم املعتمد( أما جاذبية االيدلوجية التنظيمية فهو متغري معتمد )هو املتغري الذي تتأثر قيمه يف حالة تغري 
 . املتغري املستقل(
 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )

 

 

 

 

 من أعداد الباحثان : املصدر
 . تهوعينالبحث مجتمع : سادسا

، ( كليات مبختلف االلقاب العلمية6مشلت عينة الدراسة التدريسني يف الكلية االهلية والبالغ عددها )
( 451علما ان حجم اجملتمع التقرييب بلغ )، الهليةاستبانة على التدريسني يف الكليات ا (325مت توزيع )

، ( الذي يبني عدد ونسبة االستباانت املوزعة1كما هو موضح يف اجلدول )،  تدريسي يف الكليات السبع
وبلغ ، ( استبانة من عدد االستباانت املوزعة)229اذ مت استعادة ، املسرتجعة والصاحلة لتحليل االحصائي

 . مثلت حجم العينةاستبانة من العدد املسرتجع واليت  (212للتحليل االحصائي ) عدد االستباانت الصاحلة
 ( جمتمع الدراسة واالستباانت املستعادة واستجابة عينة الدراسة 1اجلدول )

 اسم اجلامعة / الكلية  ت

العدد 
التقرييب 
ألعضاء 

اهليئة 
 التدريسية

االستباانت 
 املوزعة 

 االستمارات املسرتجعة والصاحلة
 التحليل االحصائي

العدد 
 املسرتجع

العدد  
االستمارة 
الصاحلة 
 لتحليل 

النسبة  
 املئوية

 24 % 51 52 87 109 جامعة اهل البيت 1
 20 % 42 46 84 104 كلية الصفوة اجلامعة 2

جاذبية االيدلوجية  سلوكيات التمكني القيادي 
 التنظيمية
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 27 % 57 61 70 100 كلية ابن حيان اجلامعة 3
 16 % 33 35 39 39 جامعة وارث االنبياء 4
 9 % 20 22 27 27 الطف اجلامعةكلية  5
 4 % 9 13 18 18 جامعة العميد 6

 100 % 212 229 325 451  مج
 .  يف ضوء نتائج االستبانةنياعداد الباحث: املصدر

، التحصيل العلمي، الفئة العمرية، احلالة االجتماعية، فيما خيص خصائص عينة البحث من )النوع االجتماعي
 ( 2دمة يف الكلية( ميكن تلخيصه كما يف اجلدول )اللقب العملي و سنوات اخل

 ( خصائص عينة الدراسة2اجلدول )

النسبة  العدد التصنيف البيان ت
النسبة  اجملموع املئوية

 املئوية

 %100 212 75 % 160 ذكر النوع االجتماعي 1
 25 % 52 انثى

 احلالة االجتماعية 2

 37 % 78 اعزب

 63 % 134 متزوج 100% 212
 0 % 0 ارمل

 0 % 0 مطلق

 العمر 3

 35 % 74 سنة 30اقل من 

212 100% 

 38 % 81 سنة 40واقل من  – 30
 9 % 20 سنة 50واقل من  – 40
 8 % 16 سنة 60واقل من  – 50
 10 % 21 فأكثر 60

 60 % 128 ماجستري التحصيل العملي 4
 40 % 84 دكتوراه

 اللقب العملي 5

 56 % 118 مدرس مساعد  

 27 % 58 مدرس   100% 212
 11 % 23 استاذ مساعد  
 6 % 13 استاذ  
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سنوات اخلدمة يف  6
 الكلية

 %42 90 سنة  1اقل من 

 %33 70 سنة 5واقل من  –1 100% 212
 %20 42 سنة 10واقل من  –5

 %5 10 سنة فأكثر 10
 . اعداد الباحثان يف ضوء اجاابت استمارات االستبانة: راملصد

 الجانب النظرال للبحث : المحور الثانه

 . سلوكيات التمكني القيادياوال / 

 . القياديمفهوم سلوكيات التمكني 
للغوي ملفهوم التمكني جنده يعين مًكن )متكينا( من الشيء جعل هلا سلطاانً اعند استعرض االصل 

التمكني كفعل ابلتفويض  (4)وكذلك يعرف قاموس ، (3)الانً أي سهل له ويسر هلا فعله أمكن ف، ومقدرة
اما مفهوم التمكني يف الفكري االداري وفق الباحثني ، او اإلذن او اعطاء السلطة القانونية لشخص ما

عزيز قدرات فازداد االهتمام به منذ اواخر القرن العشرين كأحد ابعاد فلسفة االدارة احلديثة من خالل ت
العاملني ضمن اطار من الشفافية والوضوح وصوالً اىل حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية اليت تنشدها 

له جمموعة من املشاعر  اً عاطفي اً منظماهتم وكذلك الرتكيز على االنسان وحاجاته املختلفة كونه كائن
تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم و ، (5)ها والعواطف واالنفعاالت واليت جيب فهمها والعمل على اشباع

التمكني بوصفه فلسفة ادارية تقوم على منهج االدارة املفتوحة فمن املختصني من نظر اليه على انه وسيلة 
التمكني ممارسات تشجع االفراد على حتمل املسؤولية الشخصية  عدّ من وسائل االدارة احلديثة ومنهم من 

( النقل املرُاقب للسلطة من االدارة . 2017، مثل )صاحل & املبيضني عّدهمن  يف اختاذ القرارات ومنهم
فالتمكني يهتم بعملية منح السلطة لألفراد والعمل ، (6)اىل العاملني لتحقيق مصاحلها على املدى البعيد 

الذي  يا االمرعلى حتملهم املسؤولية عن اختاذ القرارات ذات الصلة إبعماهلم دون الرجوع اىل املستوايت العل
( سلوك . Arnold et al . ,2000 :254وتصور )، (7)على فاعلية منظماهتم  ىاخر ينعكس بصورة او 

تشجيع التوجه ، املساءلة عن النتائج، التمكني القيادي ابنه قدرة القادة على تفويض السلطة اىل العاملني
ب العاملني من اجل اداء عملهم بطريقة مشاركة وتعزيز تطوير املهارات وتدري، الذايت يف صنع القرارات

( تعريف لسلوك التمكني القيادي وهي السلوكيات اليت جيب أن يكون Tjeku,2006: 25ويقرتح )، مبتكرة
فيه نقل تدرجيي للسلطة واملوارد واالستقاللية واملسؤولية من قائد خمتص ميكنه تدريب املرؤوسني وخلق 

ماح ابلقرار التشاركي وجيب أن ينظر إليه ابعتباره منوذجا حيتذى مساحة للمرؤوسني والنمو من خالل الس
لة عن حكمهم به وأن يتم رويته من قبل مرؤوسيه وأن يكون قادرا على السماح للمرؤوسني بقبول املساء

                                                       
 . 111: 1973، املنجد -3
4- Merriam Webster's Dictionary . 
 . 631: 2013، جنم -5
 . 350: 2017، أبراهيم -6
 . 24: 2013، جالب -7
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ن و سلوكيات القائد التمكيين كنوع من التسهيالت حيث يتصور العامل (8)ن ان اخر ايعرف ابحث، وتقديرهم
 . (9)االدارة الذاتية والقيادة الذاتية ، ماح هلم ابلتحكم الذايتقادهتم للس

 . اَهية سلوكيات التمكني القيادي
ان االهتمام ابلبحوث  (Perkins, 1995)يرى  اذ، حيظى موضوع التمكني أبمهية كبرية يف الفكر االداري

لفهم تطور االفراد واملنظمات  املتعلقة ابلتمكني قد زاد بشكل كبري وان التمكني قد اصبح هيكاًل حيوايً 
ان االهتمام املتزايد مبفهوم التمكني واملمارسات االدارية ذات الصلة بني الباحثني واملمارسني أمثال و ، (10)
(McClelland, 1975; Kanter, 1979 ;Bennis & Nanus, 1985; Burke, 1986 ;Neilsen, 1986 

1987; Block,  (11)( يرجع اىل عدد من االسباب: - 
اشارت ان ممارسات متكني املرؤوسني هي عنصر رئيسي  (12)الدراسات حول مهارات القيادة واالدارة  -أ

 . يف الفعالية االدارية التنظيمية
والذي يقرتح ان جمموع االشكال االنتاجية للسلطة  (13)حتليل السلطة والسيطرة داخل املنظمات  -ب

 . طة والسيطرة مع املرؤوسنيالتنظيمية والفعالية تنمو مع تقاسم الرؤساء للسل
تشري التجارب يف بناء الفرق داخل املنظمات اىل ان تقنيات التمكني تلعب دورًا حامسًا يف تطوير  -ت

 . (14)الفرق وصيانتها 
مهما يف عملية التمكني الن متكني القادة حيفز العاملني للخروج من العمليات غري  اً ويلعب القادة دور 

، (15)املخاطر ويعززون مسؤوليتهم الذاتية مما جيعلهم مسؤولني عن نتائجهم  النشطة و جيعلهم يتحملون
مما يؤدي ابملرؤوسني ، وكذلك يوفر للموظفني املزيد من االستقاللية والسلطة واملسؤولية والدعم التطويري

يبني و ، ، (17)اهلدف والتأثري ، التوجه الذايت، مع زايدة مشاعر الكفاءة، إىل العمل بشكل مستقل (16)
(Ahearne et al. ,2005ان متكني القادة يظهر أربعة أنواع من السلوكيات هي ) : أ( التأكيد على أمهية(

)ب( املشاركة يف صنع القرار؛ )ج( نقل الثقة أبن األداء سيكون ممتازا )د( إزالة أي قيود بريوقراطية ، العمل
دي إىل خلق بيئة تعزز النجاح حيث ؤ دي ت( فان سلوكيات التمكني القيا,1994Johnsonوفقا اىل )، (18)

والتغذية العكسية ، يتم متكني املوظفني من خالل اعطاء مسؤولية أكرب وسلطة اختاذ القرار واملعلومات
 . (19)ابإلضافة إىل التحفيز والدعم والتشجيع 

                                                       
8- Vecchio et al. , 2010 ; MacPhee et al. , 2014 . 
9- Bester et al. , 2015: 2 . 

10- Tjeku,2006: 6 . 
11- Conger & Kanungo, 1988: 471 . 
12- Bennis & Nanus, 1985; Kanter, 1979, 1983; McClelland, 1975 . 
13- Kanter, 1979;Tannenbaum, 1968 . 
14- Beckhard, 1969; Neilsen, 1986 . 
15- Cheong et al. , 2016: 1 . 
16- Amundsen & Martinsen, 2014; Zhang & Bartol, 2010 . 
17- Kim& Beehr, 2017: 1 . 
18- Gyu et al. , 2017: 4 
19- Schalkwyk et al. , 2010: 2 . 
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 . أبعاد سلوكيات التمكني القيادي

 لذلك سعى العديد منهم اىل اظهار سلوكيات ن يف جمال االدارة كثريا بتمكني العاملنيو اهتم الباحث
التمكني القيادي من خالل حتديد ومتييز واختبار صالحية العديد من السلوكيات اليت جيب ان ميارسها 

مل ينشر سوى عدد قليل من ، ء على مستوى الفريق او املستوى الفردياالقائد من اجل متكني العاملني سو 
احدة من تلك الدراسات كانت من قبل و  و، لوكيات التمكني القياديدراسات للتطوير وبناء مقاييس س

(Konczak et al,2000وزمالئها يف قياس وتعيني ابعاد سلوك التمكني القيادي )  ، كان الدفع وراء هذه
أبعاد )اعتمدت من  ةاحملاولة هو قلة الدراسات السابقة يف حتديد سلوكيات التمكني القيادي أفرزت ست

  -: (20)( تعطي وصفا جيدا لسلوكيات القيادة يف عملية التمكني نيقبل الباحث
 . تفويض السلطة -أ

أن مينح القائد السلطة للمرؤوسني وينبغي أن يزيد تفويض السلطة من  (21)يتطلب تفويض السلطة 
يرى ، (22)الدوافع الذاتية للمهام من خالل التأثري على تقييمات املهام املتعلقة ابلتمكني النفسي 

(Mugyabuso, 2000عندما يستثين املرؤوس )فإن الروح املعنوية للعمل ستنخفض ،  من عملية التفويضني
 . (23)بني العاملني وكذلك سيودي اىل اخنفاض االداء 

 . املساءلة -ب
( عن النتائج Accountabilityيتعلق البعد الثاين لسلوك القائد التمكيين بتأكيد القائد على املساءلة )

( فإن التمكني يعيد توزيع السلطة ولكنه يوفر أيضا آلية يتم من خالهلا Ford & Fottler, 1995ووفقا )
( كيف جيب أن تكون التغيريات Conger,1989ويصف )، وضع املسؤولية عن النتائج مع األفراد والفرق

األداء  يف السلطة مصحوبة إبعادة هيكلة نظم قياس األداء لضمان تقييم األفراد والفرق ومساءلتهم عن
 . الذي ميكنهم التحكم فيه

 . االعتماد الذايت يف صنع القرار -ج
ينبغي أن تكون درجة تشجيع املديرين على اختاذ القرارات املستقلة عنصرا هاما يف عملية التمكني 

( كبعد اثلث يف Self-Directed Decision Makingمت حتديد تشجيع التوجه الذايت يف صنع )، وهكذا
على الرغم من أن تشجيع القرارات ذات التوجه الذايت يتعلق بصنع القرارات حول ، القياديسلوك التمكني 

فإن تشجيع حل املشاكل ذاتيا التوجيه مع اختاذ املبادرة يف حتديد املشاكل ، اخلطط واألهداف واإلجراءات
 . (24)يف إجراءات العمل واختاذ خطوات لتصحيح هذه املشاكل 

 . مشاركة املعلومات -د
فإن التمكني يتطلب من املديرين تبادل املعلومات واملعرفة اليت متكن ، (Ford & Fottler,1995ا )وفق

 . املوظفني من املسامهة على النحو األمثل يف األداء التنظيمي
                                                       

20- Konczak et al,2000: 303 . 
21- Delegation of authority . 
22- Thomas & Velthouse, 1990 . 
23- Mare, 2007: 27 . 
24- Wellins, Byham, & Wilson, 1991 . 
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 . تطوير املهارات -ه
دة ( دور املدير كواحWellins et al. ,1991بني )، (skill developmentفيما يتعلق بتطوير املهارات )

مع نسبة كبرية من وقت القائد يصرف قضى على أتمني ، من التسهيالت بدال من التوجيه والسيطرة
 . التدريب املناسب لضمان أن املوظفني حيصلون على تطوير املهارات الالزمة لدعم جهود التمكني

 . التدريب من اجل االداء املبتكر -و
( Coaching for Innovative Performanceر )ويشمل البعد االخري التدريب من اجل االداء املبتك

وتوفري التغذية العكسية ، السلوكيات القيادية اليت تشجع على تقييم املخاطر احملسوبة واألفكار اجلديدة
ينبغي للمنظمة ان توفر نظام لتدريب العاملني ، ومعاجلة األخطاء و االخفاقات كفرص للتعلم، لألداء

مهارات اختاذ القرار ومهارات حل الصراع ، الضرورية كمهارات التفاوض لتزويدهم ابملعرفة واملهارات
اعماهلم فقط بل لتعلم مهارات  ألداءومهارات قيادية فاجلهود التدريبة متكن العاملني من بناء مهارات ليس 

 . (25)( البد من توفري تدريب مستمر ومنظم ,2007Spreitezerواقتصادايت املنظمة الكبرية لذلك يرى )
 . ثانياا / جاذبية االيدلوجية التنظيمية

 . مفهوم االيدلوجية التنظيمية
ابلرجوع اىل قاموس املعجم الوسيط جنده يعرف كلمة "أيديولوجّية" مبجموعة اآلراء واألفكار والعقائد 

قدمي وهذا التعريف مقارب اىل املعىن اليوانين ال، والفلسفات اليت يؤمن هبا شعب أو أّمة أو حزب أو مجاعة
وبشكل عام برز مفهوم األيديولوجية يف السياقات )البيئات الصناعية( ، لكلمة االيدلوجية "علم االفكار"

طول فرتة الستينات والسبعينات كان الرتكيز ، (26)بسبب أمهية قضااي القوة والنزاع يف العالقات الصناعية 
-Wilson's,1973: 91لى سبيل املثال يرى )على دارسة االيدلوجية كوهنا اساس االفكار والقيم املعرفية ع

( األيدولوجية كخريطة معرفية جملموعات من التوقعات ونطاق للقيم اليت يتم اإلعالن عنها من اجل 92
املعايري والضرورات وابلتايل فإن األيديولوجية ختدم كدليل على الفهم وكدليل للعمل وتطور يف أذهان 

ن العديد من التعاريف و قدم الباحث، من خالهلا حتقيق التغيري املنشودمعتنقيها صورة للعملية اليت ميكن 
 . (3اليدلوجية التنظيمية ميكن مالحظتها يف اجلدول )

 ( بعض تعاريف االيدلوجية التنظيمية3جدول )
 املصدر التعريف الباحث

Thompson, 1980  وجهة نظر علنية عن صانعي القرار
 . الرئيسيني للمنظمة

(Goll, 1991: 139) 

Beyer,1981  جمموعات متماسكة نسبيا من املعتقدات
اليت تربط بعض الناس معا واليت تفسر 
عواملهم من حيث عالقات النتيجة 

 . والسبب

(Beyer,1981: 166) 

                                                       
 . 192: 2017، تركي -25
26- Hartley, 1983: 8 . 
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Starbuck, 1982  عبارة عن جمموعات متكاملة منطقية من

 املعتقدات والقيم والطقوس والرموز
(Starbuck, 1982: 3) 

Dunbar et al. ,1982  املعتقدات املشرتكة اليت تعكس التجارب
 االجتماعية يف سياق معني يف وقت معني

(Dunbar et al. ,1982: 
91) 

 
Abravanel,1983 

األيديولوجية التنظيمية أبهنا جمموعة من 
األفكار األساسية و النتائج العملية املرتبطة 
معاً بنظام سائد ينتج يف كثري من األحيان 

اقضات ولكنه خيدم يف تعريف املنظمة تن
 . واحلفاظ عليها

(Abravanel,1983: 274) 

 من اعداد الباحث ابالعتماد على الدراسات املتعلقة ابملوضوع: املصدر
 . أَهية االيدلوجية التنظيمية

مة هناك اعرتاف واسع النطاق أبن اإليديولوجية أمر حاسم لألداء ويوفر شرعية لكل من هو خارج املنظ
اشار ، (29)وحيدد املمارسات التنظيمية ، (28)يضع اخليارات االسرتاتيجية ، (27)وأعضاء املنظمة 

(Beyer,1981 إىل أن املعتقدات اإليديولوجية توجه أنشطة أعضاء املنظمة حنو حتقيق األهداف وكذلك )
داخل املنظمة أو يف البيئات تؤثر األيديولوجيات على مقدار االهتمام املمنوح للمعلومات املتعلقة ابملشاكل 

، (30)التنظيمية وهلا دور على احلافز وااللتزام الفردي كما هو احلال يف عمليات التخطيط والتنظيم العامة 
وكذلك ترتبط اإليديولوجيات التنظيمية ارتباطًا وثيًقا ابلقرارات ألهنا جتعل من السهل على العاملني االتفاق 

 & Marchويرى )، ا وعلى ما تعد به بدائل العمل وعلى النتائج احملتملةعلى األهداف اليت جيب اتباعه

Simon, 1958 ان األيديولوجيات توفر اختصارات يف عملية اختاذ القرار من خالل متكني صناع القرار )
,King & Ehrhard قدم )، (31)من إغفال أو اختصار بعض اخلطوات وتصفية بعض البدائل والنتائج 

 -: خصا ألمهية االيدلوجية( مل193 :1996
تشكل األيديولوجية قوة جاذبة يف الداخل حتمي املنظمة من التأثري اخلارجي وجتذب املوارد ، كمورد -أ

البشرية حنو أعمال تعاون ال تعد وال حتصى مع بعضها البعض وهبذا املعىن من خالل تلقني األفراد 
، ديولوجية على أفضل وجه روًحا مركزية يف التنظيمميكن اعتبار اإلي، للقيم االجتماعية يف قواعده وقيمه

 . (32)أو يف الواقع القوة أو الروح اليت متنح احلياة واليت تُعلم اإلطار الرمسي لوظائفها األساسية 
ال يزال هذا املفهوم حيظى ابهتمام  (33)ن استيعاب األيديولوجية جيعل أي منظمة معينة أكثر فعالية إ -ب

إىل ، ت نظرًا الرتباطه بزايدة األداء والتحفيز واخنفاض الغياب ومعدل الدوراندائم للمدراء واملؤسسا
                                                       

27- Thompson,1980; Pfeffer,1981 . 
28- Hambrick, 1984  &e. g. Mason . 
29- (Beyer 1981 ؛Pettigrew 1979 )و(Goll & Zeitz, 1991: 192) 
30- Bresser, 1985: 185 . 
31- Brunsson,1982: 38 . 
32- Miller, 1978 . 
33- Meyer, 1989 . 
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ميكن أن يؤدي ضخ أيديولوجية تنظيمية إىل تغيري طبيعة  (34)جانب زايدة االستقرار والرضا واملشاركة 
 . البنية البريوقراطية

بني العاملي ووحدات  تنشا امهية آخر عن استخدام األيدولوجية حلل يف حل املطالبات املتناقضة -ت
على املستوى التنظيمي ، (35)والتوفيق بني النزاعات املتناقضة الناشئة داخل األفراد أنفسهم ، اإلدارات

تساعد األيديولوجية التنظيمية القوى واملهام اليت هتيمن على بعضها البعض أو تعارض بعضها البعض 
 . تكيف والتغيريمن أجل التوغل والعمل من خالل االختالفات وتسهيل ال

 . أبعاد جاذبية االيدلوجية التنظيمية
( انه على الرغم من امهية االيدلوجية مع ذلك كان هناك القليل من Goll & Zeitz, 1991بني )

األحباث نسبيا حول إيديولوجية الشركات وحىت أقل من االتفاق على كيفية وضع املفاهيم املتعلقة 
( متريًنا جتريبًيا مكون من ثالثة أبعاد  ,1996King & Ehrhard :237)وقدم ، (36)اباليدلوجية وقياسها 

 -: لزايدة فهم جنذب املوظفني اىل ايديولوجية املنظمات وعالقتها بكيفية ادارك املوظفني هلذه االبعاد
 (Loyaltyالوالء ) -أ

)ضغط  ياري( ابنه امليل او استعداد العاملني الستيعاب الضغط املعKing & Ehrhard, 1996وضحه )
( درجة تطابق الفرد مع املنظمة وارتباطه هبا ورغبته يف بذل 181: 2004، عرفها )عبد الباقيو ، العمل(

، اكرب عطاء او جهد ممكن لصاحل املنظمة اليت يعمل فيها مع رغبة قوية يف االستمرار يف عضويه هذه املنظمة
ثني الذين اهتموا مبوضوع الوالء التنظيمي ( من اهم الباحPorter,Steers, Mowday,1974ويعترب كل من)

وقد عرفوا الوالء التنظيمي ابنه مدى قوة اندماج الفرد مع املنظمة اليت يعمل فيه واضحوا ان الفرد الذي 
ميتلك انتماء للتنظيم الذي يعمل فيه يتمتع حبالة من االنسجام والرضا والتفاعل مع مرؤوسيه واشاروا اىل 

 -: هي (37)عة من الصفات ان الفرد يتمتع مبجمو 
 . اعتقاد قوي أبهداف وقيم املنظمة −
 . استعداد لبذل اقصى جهد ممكن الصاحل املنظمة −
 . رغبة قويه يف احملافظة على استمرار املنظمة وعدم تركها −
 (Value Congruenceتطابق القيم ) -ب

 تشريو  (38)اصة و قيم املنظمة التطابق او الرتابط بني قيمه اخل، يشري اىل درجة ادراك الفرد مدى التشابه
ر کثأ ركتهمش مع يبقونو  اضرا رکثأ هم املنظمة تتطابق قيمهم مع قيم املوظفني الذينأن لی إ (39) االحباث

 . (40) املنظمة مع قيمهم الذين ال تتوافق املوظفنين م

                                                       
34- Porter et al. , 1974, 1976; Weiner & Vadi, 1990 . 
35- Reichers, 1986 . 
36- Goll & Zeitz, 1991: 194-195 . 
 . 788: 2016، علي -37
38- King & Ehrhard, 1996: 242 . 
39- eg. , Sheridan, 1991 ; Chatman,1992 . 
40- Andrews et al. , 2003: 358 . 
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 ( Affective Commitmentااللتزام العاطفي ) -ج

فراد أبهداف املنظمة وقيمها ومصاحلها بغض النظر عن العمل االلتزام العاطفي يشري اىل مدى ارتباط اال
( االلتزام العاطفي ابنه يقرتب من مفهوم ,Muthuveloo & Rose 2005يصف )، (41)الذي يقوم هبا 

االلتزام القيمي من حيث تطابق اهداف وقيم الفرد مع اهداف وقيم املنظمة من خالل مجلة من املشاعر 
( اىل ان االلتزام 12: 2010، اشار )خري الدين واخرون، (42) التعلق ابملنظمةاالنتماء و ، مثل الوالء

العاطفي يبىن على اساس الشعور القوي ابالنتماء واالندماج واملشاركة يف املنظمة واملوظف سوف يعمل 
على تطوير ارتباطه العاطفي مبنظمة ما عندما يتعرف على اهدافها وعندما تتطابق قيم املوظف مع قيم 
املنظمة عندها يصبح هنالك اندماج نفسي يف املنظمة وافتخار ابالنتساب اليها واالرتباط هبا وابلتايل فان 

 . املوظفني ذوي االلتزام العاطفي القوي يبقون يف اعماهلم الهنم يريدون ذلك
 الجانب العمله للبحث: المحور الثالث

بعد عرضها على جمموعة من ، يف البحث احلايلاعتمد الباحثان على استمارة االستبانة بصورة أساسية 
وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لقياس فقرات املقياس املوزع على ، ااملختصني من اجل تقوميه

غري ، درجات(3حمايد )، درجات( 4موافق )، درجات( 5مخس فقرات ولكل فقرة هلا وزن اتفق بشدة )
اعتمد الباحثان يف تكوين فقرات مقياس املتغريات ، جة واحده(در  1درجتان( وغري موافق بشدة ) 2موافق )

التمكني سلوكيات  ( يتكون متغري4على الفقرات املوضوعة من قبل الباحثني كما هو موضح يف اجلدول )
 . ( أبعاد3ومتغري جاذبية االيدلوجية التنظيمية من ) ( أبعاد6القيادي من )
 ( ترميز متغريات البحث4اجلدول )

 عدد البعد املتغري
 املصدر الرمز العبارات

سلوك التمكني 
 القيادي

(LEP) 

 DOA 3 تفويض السلطة

(Konczak et al. 
2000( 

 AC 3 املساءلة عن النتائج
 SDDM 3 االعتماد الذايت يف صنع القرار

 IS 2 مشاركة املعلومات
 SD 3 تطوير املهارات

 CFIP 3 التدريب من اجل االداء املبتكر
جاذبية االيدلوجية 

 التنظيمية
 & L (king 7 الوالء

Ehrhard,1996) 7 تطابق القيم VC 
                                                       

41- King & Ehrhard, 1996: 242 . 
 . 312: 2016، محادي -42
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(AOI) 
 AC 7 االلتزام الفعال 

 .  ابالعتماد على مقاييس املتغرياتنيأعداد الباحث: املصدر
 . أوال / اإلحصائيات الوصفية

شدة اإلجابة( من اجل ، املعيارياالحنراف ، األدوات اإلحصائية مثل )الوسط احلسايباستخدمت 
وينقسم ، عن الفقرات املتعلقة بكل متغري وصف إحصائي وبشكل عام إلجاابت عينة البحث إعطاء

 : الوصف اإلحصائي إىل قسمني
 . سلوكيات التمكني القيادي. 1

 اتسلوكي فقد بلغ الوسط احلسايب املوزون لبعد، (5ومن خالل نتائج اجلدول )أبعاد  (6يتكون من )
 ( وأبحنراف3( وهو اكرب من الوسط احلسايب الفرضي البالغ )92 .3بشكل عام )التمكني بصورة عامة 

ان  ( مما يدل وبشكل واضح من خالل اإلجابة على الفقرات%78( وبلغت شدة اإلجابة )69 .0)معياري 
ت املوزونة كانت اعلى املتوسطا، اتفاق عام على فقرات سلوكيات التمكني القيادي عينة البحث لديهم

، تطوير املهارات، تفويض السلطة، االعتماد الذايت يف صنع القرار، من نصيب االبعاد)املساءلة عن النتائج
 .4)حسايب موزون بلغ هي األكثر استجابة بوسط التدريب من اجل االداء املبتكر( ، مشاركة املعلومات

09, 4. 00, 3. 98, 3. 95,3. 94,3. 56) . 
 الوصف اإلحصائي إلجاابت عينة البحث حول ابعاد سلوك التمكني القيادي( 5اجلدول )

الوسط  االبعاد 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

شدة 
 اإلجابة 

 %80 82 .0 98 .3 تفويض السلطة -1
 %82 73 .0 09 .4 املساءلة عن النتائج -2
 %80 87 .0 00 .4 االعتماد الذايت يف صنع القرار -3
 %79 87 .0 94 .3 ملعلوماتمشاركة ا -4
 %79 76 .0 95 .3 تطوير املهارات  –5
 %71 93 .0 56 .3 التدريب من اجل االداء املبتكر -6

 %78 69 .0 92 .3 الوسط احلسايب املوزون ملتغري سلوك التمكني القيادي 
 . (Spss v. 21من أعداد الباحثان ابالعتماد على برانمج )

 . لتنظيميةجاذبية االيدلوجية ا. 2
موضحة بصورة  ( فقرات7كل بعد )  أبعاد ةثالث ( فقرة موزعة بصورة متساوية على21يتكون من )

سيكون االختصار فقد على األبعاد بدون الفقرات كما تبني نتائج اجلدول ، تفصيلية يف استمارة االستبانة
وهو اكرب من  (82 .3بشكل عام )ية جاذبية االيدلوجية التنظيم فقد بلغ الوسط احلسايب املوزون لبعد، (7)

( وهذا يدلل من %76) ( وبلغت شدة اإلجابة62 .0( وأبحنراف معياري )3الوسط احلسايب الفرضي البالغ )
 حصلت أبعاد، لديهم قناعة بتمتع ايدلوجية كلياهتم ابجلاذبية خالل اإلجابة على الفقرات ان عينة البحث
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 .3بلغت ) ( على األوساط احلسابيةتطابق القيم و االلتزام العاطفي، الوالء) جاذبية االيدلوجية التنظيمية

 . (69 .0 ,77 .0 ,72 .0وابحنرافات معيارية )، (99 .3 ,55 .3 ,93
 . ( الوصف اإلحصائي إلجاابت عينة البحث حول ابعاد جاذبية االيدلوجية التنظيمية7اجلدول )

الوسط   األبعاد 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

شدة  
 اإلجابة 

 %79 72 .0 93 .3 الوالء  -1
 %71 77 .0 55 .3 تطابق القيم  -2
 %80 69 .0 99 .3 االلتزام العاطفي  -3

 %76 62 .0 82 .3 الوسط احلسايب املوزون ملتغري سلوك جاذبية االيدلوجية التنظيمية
 . (Spss v. 21 ابالعتماد على برانمج )نيمن أعداد الباحث

 بار الفرضياتثانيا /اخت

 اختبار فرضية االرتباط . 1
 Pearsonقوة االرتباط بني متغريات البحث استخدم معامل االرتباط البسيط ) من اجل قياس او اختبار

Correlation) ،ابعاد سلوكيات ( مصفوفة االرتباط البسيط بني متغريات البحث 8) اجلدول ويظهر(
( وجود عالقات 8ويتضح من النتائج الواردة يف اجلدول)، ظيمية(التمكني القيادي وجاذبية االيدلوجية التن

. ( مبقدار )AOI) ( و جاذبية االيدلوجية التنظيميةLEBسلوكيات التمكني القيادي ) بنيطردية  ارتباط
، سلوكيات التمكني القيادي وجاذبية االيدلوجية التنظيمية ابعاد واضحة بنيالطردية  ( و ايضا العالقة**692
املساءلة عن ، "**540. "جاذبية االيدلوجية التنظيمية و  (DOAتفويض السلطة )عامل االرتباط بني بلغ م

. ("IS)مشاركة املعلومات ، "**709. ("SDDM)االعتماد الذايت يف صنع القرار، "**504. ( "AC)النتائج 
وهذا ، "**559. ( "CFID)التدريب من اجل االداء املبتكر و ، "**610( "SD)تطوير املهارات  " و**546

)توجد عالقة ارتباط ذات داللة والفرضيات الفرعية املرتبطة هبا  االوىلالرئيسية  يقودان اىل قبول الفرضية
 . االيدلوجية التنظيمية( احصائية بني سلوك التمكني القيادي أببعاده و جاذبية

 دي وجاذبية االيدلوجية التنظيميةمصفوفة معامالت االرتباط بني أبعاد سلوك التمكني القيا( 8اجلدول )
Correlations 

 DOA AC SDDM IS SD CFID LEB AOI 

AOI 

Pearson 
Correlation  .**540  .**504  .**709  .**546  .**610  .**559  .**692 1 

Sig. (2-tailed)  .000  .000  .000  .000  .000  .000  .000  
N 212 212 212 212 212 212 212 212 

**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed) . 



 

 سني يف الكليات االهليةعينة من التدريآلراء  دراسة استطالعية جاذبية االيدلوجية التنظيميةيف  َتثي سلوكيات التمكني القيادي 

107 

 (Spss,v. 21ابالعتماد على نتائج برانمج )الباحثان  من اعداد: املصدر
 اختبار فرضيات الثر. 2

االعتماد على حتليل االحندار البسيط واختبار مت  قياس عالقات التأثري بني متغريات البحثمن اجل 
(Fلتحدي )التأثري()د معنوية معادلة االحندار ،( اذ يوجد أتثري معنوي إذا كانت قيمةF احملسوبة اكرب من )

( اجلدولية عند F( احملسوبة اصغر من قيمة )Fوال يوجد أتثري معنوي إذا كانت قيمة )، ( اجلدوليةFقيمة )
سلوكيات ري املتغري املستقل)لتفسري مقدار أتث (2Rكما مت استخدام معامل التحديد )،  %(5مستوى معنوية )
( 9تظهر النتائج املوضحة يف اجلدول )، (جاذبية االيدلوجية التنظيمية( على املتغري التابع )التمكني القيادي

لسلوكيات التمكني القيادي على  (5%عند مستوى معنوية )أتثري طردي لنتائج حتليل االحندار هنالك 
اذ تغريت سلوكيات التمكني  ( وهذا يعين621. يمة معامل بيتا )اذ بلغت قجاذبية االيدلوجية التنظيمية 

( احملسوبة Fقيمة )وبلغت ، (621. )القيادي بوحدة واحدة تتغري جاذبية االيدلوجية التنظيمية مبقدار 
 . ( وهي اكرب631 .192)

 ية( احملسوبة للفرضية الرئيسة الثانF( وقيمة )2R( ملخص معادلة االحندار وقيم )9اجلدول )
الفرضية 
 الرئيسة

 الثانية  

املتغري 
 املستقل

املتغري 
 املعتمد

 قيمة معادلة االحندار
 β 

( Fقيمة )
 احملسوبة 

 

 قيمة
2R 

سلوك 
التمكني 
القيادي 

(LEP) 

جاذبية 
االيدلوجية 
التنظيمية 

(AOI) 

 
AOI = 1. 390 +(. 621) 

LEP 

 .
621 

192. 631  .
478 

أبعاد 
سلوكيات 
التمكني 
 القيادي

فويض السلطة ت
(DOA) AOI =2. 199+(. 408) 

DOA 
 .

408 
 

86. 241 
 

 .291 

املساءلة عن النتائج 
(AC ) 

AOI =2. 052+(. 434) 
AC 

 .
434 71. 647  .254 

االعتماد الذايت يف 
صنع القرار 

(SDDM) 

AOI =1. 781+(. 511) 
SDDM 

 
 .

511 212. 128  .503 

مشاركة املعلومات 
(IS) AOI =2. 277+(. 393)IS  .

393 89. 282  .298 

 (SDتطوير املهارات )
SFL=1. 847+(. 501)SD  .

501 124. 283  .372 
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التدريب من اجل 

 (CFIPاالداء املبتكر )
SFL=2. 493+(. 

374(CFIP 
 .

374 95. 458  .313 

 . (SPSS V. 21أعداد الباحث ابالعتماد على نتائج برانمج ): املصدر
( R2اما معامل التفسري )، مما يدل على معنوية منوذج االحندار (76 .6دولية البالغة )( اجلFمن قيمة )
%( من التغريات اليت تطرأ 48ما نسبته ) سلوكيات التمكني القيادي تفسر ( مبعىن ان478. بلغت قيمته )

خمطط  ري موجودة يففتعود اىل متغريات أخرى غ (52%) أما النسبة املتبقيةجاذبية االيدلوجية التنظيمية  على
ابعاد سلوكيات التمكني  مباشرة بني أتثريوظهرت نتائج اختبار االحندار أيضا وجود عالقة ، البحث احلايل

ذات  أتثريالثانية )توجد عالقة الرئيسة  الفرضيةقبول وهذا يؤدي اىل ، القيادي وجاذبية االيدلوجية التنظيمية
والفرضية الفرعية املتصلة ، أببعاده وجاذبية االيدلوجية التنظيمية( داللة احصائية بني سلوك التمكني القيادي

 . هبا
 االيتنتاجات والتوصيات : المحور الرابع

 : االستنتاجات: أوال

 : افرزت نتائج التحليل االحصائي واختبار فرضيات االرتباط والتأثري عدد من االستنتاجات ومنها مايلي
رة العليا سلوكيات التمكني القيادية يف اى افراد العينة بتبين االدوجود قبول مرتفع لد أظهرت النتائج .1

واعلى متوسطات االجاابت كانت لدى بعد )املساءلة عن النتائج( الن ضمن هيكلية والية ، كلياهتم
 . عمل الكليات تتم حتميل املسؤولية ومساءلة املرؤوسني عن نتائج املهام املسند هلم

القة ارتباط وأتثري طردية بني سلوكيات التمكني القيادي أببعاده كذلك اظهرت النتائج وجود ع .2
مبعىن كلما كان هنالك اهتمام او العمل على سلوكيات التمكني القيادي ، وجاذبية االيدلوجية التنظيمية

 . انعكس ذلك اجيابيا على جاذبية ايدلوجية الكليات البحث لدى املرؤوسني
وحصل ، افراد عينة البحث واقتناعهم جباذبية ايدلوجية كلياهتم بينت النتائج وجود تقبل مرتفع لدى .3

والذي غالبا  الن عينة البحث من األكادمييني، بعد)االلتزام العاطفي( على أعلى متوسطات االجاابت
 . حريصني على مستقبل كلياهتم واملساعدة يف اجناحها اما يكونو 

 التوصيات : ثانيا

 : من التوصياتمجلة دم الباحثان يق، بناءاً على استنتاجات البحث
وسلوكيات التمكني القيادي يف تفويض السلطة اىل  مارساتمب على االدارة العليا ابالهتمام التأكيد −

ابإلضافة اىل ذلك العمل وبشكل ، وتدريب املرؤوسني على كيفية اختاذ القرارات أبنفسهم، املرؤوسني
مر من املتوقع ان يؤدي اىل أتثر املرؤوسني جباذبية أل، ح على مشاركة املعلومات بني املرؤوسنيا وض

 . ايدلوجية الكليات وحتفيزهم ابجتاه العمل
، وضع جمموعة من القيم واملبادئ واالفكار تتالءم مع طبيعة اجملتمعات اليت تعمل فيه تلك الكليات −

ذلك  صول اليهاوان تدخل هذه القيم ضمن رؤية ورسالة الكليات االهلية مع امكانية تطبيقه او الو 
 . من اجل حتسني جاذبية ايدلوجية الكليات
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 األخطل الشكوى  ه شعر

The complaint In Poetry Akhtal  
 Hassan Habib motif Alkraiti. Dr              (1) د حسن حبيب عزر الكريطي. م. أ

 ملخص البحث

ل يسلط هذا البحث الضوء على ظاهرة الشكوى عند أحد فحول الشعراء اإلسالميني وهو األخط
، قد اقتصرت طبيعة الدراسة أن تكون من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتةو . الذي شكا كثرياً يف شعره

املبحث األول  انفك، اختص التمهيد ابلتعريف ابلشاعر مث تعريف الشكوى لغة واصطالحًا وأهم بواعثها
 . معنّياً ابحلديث عن الشكوى إىل هللا سبحانه وتعاىل

لثاين الذي تكفل ابحلديث عن الشكوى إىل املمدوح وفيه استعراض ألشعار األخطل مث جاء املبحث ا
 . اليت شكا فيها للممدوح عن نفسه سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بغريها

يف ما كان املبحث الثالث عن شكوى فراق احلبيبة الذي جلأ إليه األخطل يف مقدمات قصائده الغزلية 
 . من أمل الفراق بينه وبني حبيباتهكوسيلة للتعبري عن حزنه 

اً ابلشكوى من الشيب الذي كثرياً ما كانت تردد يف أشعار األخطل السيما مّ وكان املبحث الرابع مهت
 . بعد تقدمه ابلعمر وعزوف النساء عنه

 . وأخرياً جاءت خامتة البحث وفيها استعراض ألهم النتائج اليت توصلنا إليها
Abstract  
This research sheds light on the phenomenon of a complaint when 

donating a Akhtal Islamists poets who complained a lot in his Poetry. And 
the nature of the study may be limited from the front and pave the four 
sections and a conclusion, singled boot definition poet then define the 
language of the complaint and idiomatically, and most important motivation, 
every group on the first section by talking about the complaint to God 

                                                       
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء  -1
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Almighty.  
Then came the second part, which is to ensure that by talking about the 

complaint to the acclaimed and the review of the poems Akhtal started 
complaining of Mamdouh about himself, either directly or another.  

In what was the third section of the complaint beloved parting, which 
resorted to Akhtal spinning in the introductions to his poems as a way to 
express his sadness from the pain of separation between him and Habibath.  

The fourth section interested in complaining about the gray Poetry that 
have often been reluctant to poems Akhtal especially after the offer and the 
reluctance of women to age him.  

Finally came the conclusion of research and the review of the most 
important of our findings 

 المقدمة

وآالمهم حينما واجهوا احلياة ، فقد مثلت الشكوى أسلواًب اعتاد عليه الشعراء لبثِّ معاانهتم املختلفة
وقد تعددت الدراسات فيها ، . على الشعراء والناس أمجعاالجتماعية املضطربة اليت كانت تضرب مبساواهتا 

يشكو ويتأمل يف مواجهة احلياة ، فالشاعر هو إنسان أواًل وآخراً ، واتسعت فيها جماالت احلوار، وتنوعت
ومن هنا تكمن أمهية الدراسة يف اهنا تسلط الضوء على ، وصراعاهتا املختلفة سواء مع نفسه أم مع اآلخرين

، أال وهو األخطل، وضمن الطبقة األوىل لإلسالميني منهم، مي كان من فحول الشعراءشعر شاعر إسال
وهل اقتصرت هذه الظاهرة على ، و مم اشتكى، ملن كانت شكواه، لنبني من خالل هذه الظاهرة الشعرية

 . غرض حبد ذاته أم يف سائر األغراض األخرى
اختص التمهيد ابلتعريف ، أربعة مباحث وخامتةلقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون من مقدمة ومتهيد و 

فكان املبحث األول معنّياً ابحلديث عن الشكوى ، ابلشاعر مث تعريف الشكوى لغة واصطالحاً وأهم بواعثها
 . إىل هللا سبحانه وتعاىل

مث جاء املبحث الثاين الذي تكفل ابحلديث عن الشكوى إىل املمدوح وفيه استعراض ألشعار األخطل 
 . شكا فيها للممدوح عن نفسه سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بصورة غر مباشرةاليت 

و كان املبحث الثالث عن شكوى فراق احلبيبة الذي جلأ إليه األخطل يف مقدمات قصائده الغزلية 
 . كوسيلة للتعبري عن حزنه من أمل الفراق بينه وبني حبيباته

لشيب اليت كثريًا ما كانت تردد يف أشعار األخطل السيما وجاء املبحث الرابع مهّتمًا ابلشكوى من ا
 . بعد تقدمه ابلعمر وعزوف النساء عنه

 . وأخرياً جاءت خامتة البحث وفيها استعراض ألهم النتائج اليت توصلنا إليها
ويف اخلتام ما هذا البحث إال حماولة للكشف عن ظاهرة شعرية عند أحد الشعراء الفحول من الذين 

وإن ، غراضهم الشعرية وتعددت وكانت حافلة ابلكثري من الظواهر اليت تستحق الوقوف عندهاتنوعت أ
ألن الكمال ، فهذا ما جبل عليه اإلنسان، وإن كان هناك من نقص، وفقنا يف ذلك فمنه سبحانه وتعاىل

 . له وحده جل ثناؤه
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 التمايد

 . الشاعرحياة نبذة عن  -1
 واصطالحاً الشكوى لغة تعريف  -2
 . الشكوىبواعث  -3
 . نبذة عن حياة الشاعر -1

 هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن التيحان بن َفَدوكس بن عمرو بن: األخطل
ويكىن أاب ، وروي أيضاً أن األخطل امسه غيوث، (2)مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

ومنه قيل ، واخلطل اسرتخاء األذنني، ذلك لكرب أذنيهويقال مسي ب، واألخطل لقب غلب عليه، (3)مالك
وقيل إّن هذا اللقب أُلصق ابلشاعر بسبب أنه ، (4)أي عظيم األذن، ورجل أخطل، لكالب الصيد خطل

، وكان األخطل يف صغره يسمى دوبالً ، (5)إنك ألخطل فغلب عليه: اي غالم: فقال له، هجا رجالً من قومه
إاّل هناراً ، وقال ))وهللا ما مستين أمي دوبالً ، ويقال إنه استاء من هذا اللقب ،(6)ألن أمه كانت ترقصه به

 . (7)واحداً((
اشتهر يف ، حسن الديباجة، كان شعره مصقول األلفاظ،  (8)ه90وتويف سنة ، هـ19ولد األخطل سنة 

من أشعر الناس؟  :حىت أشاد به أقرانه من الشعراء ))قيل للفرزدق، وأكثر من مدح ملوكهم، عهد بين أمية
 . (9)واببن النصرانية اذا امتدح((، وجبرير إذا هجا، كفاك يب إذا افتخرت:  قال

 . تعريف الشكوى لغة واصطالحاا  -2

 : الشكوى لغةً 
ويستعمل ، تقول شكا يشكو شكاة، االشتكاء: الشكوى: يقول اخلليل بن أمحد الفراهيدي ))شكو

، أي أخذت منه ما يرضاه، فاشتكيه، وشكا إىل فالن فالانً ، يضواملرض هو شاك مر ، االشتكاء يف املوجدة
 . (10)املرض نفسه((: والشكو

ُ قَ ومنه قوله تعاىل ، (11)واختذ الشكوة وجلأ إليه ليزيل شكواه ، شكا ومرض، و)اشتكى( َع اَّللَّ ْد مسَِ
َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزين ِإىَل اَّللّ ه تعاىل وقول، (12)قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ   . (13)قَاَل ِإمنَّ

: كقوهلم،  استعارة، وكأنه يف األصل، وهي شقاء صغري، وإظهار ما فيها، وأصل الشكو فتح الشكوة

                                                       
 . 21املؤتلف واملختلف / : ينظر -2
 . 1/461األدب ولب لباب لسان العرب  خزانة: ينظر -3
 . 36يف ألقاب الشعراء / املذاكرة: ينظر -4
 . 7/343األغاين : ينظر -5
 . 2/430يف علوم اللغة وأنواعها  املزهر: ينظر -6
 . 15سريته ونفسيته وشعره /  األخطل يف -7
 . 5/318 األعالم: ينظر -8
 . 4/589 سري أعالم النبالء -9

 . 5/388العني  كتاب  -10
 . 1/1021املعجم الوسيط : ينظر -11
 . 1اجملادلة اآلية /  سورة -12
 . 86يوسف اآلية / سورة -13
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 . (14)إذا أظهرت ما يف قلبك، ونفضت له ما يف جرايب، بثثت له ما يف وعائي
 : الشكوى اصطالحاً 
بدأت البواكري ، مده الشعراء للتعبري عن معاانهتم وأحاسيسهم وجتارهبم املختلفةوهي فن شعري اعت

 : (15)فهذا امرؤ القيس يشكو طول الليل، األوىل منه يف الشعر اجلاهلي
ل  يل كموج البحر أرخى سدددهو  ول

 

لي  ت ب ي ل موم  ه ل نواِع ا بأ ليَّ   ع
 

))ميل فطري عند : ا أحد الباحثني بقولهإْذ عّرفه، والداللة هنا ال تبتعد كثريًا عن التعريف اللغوي
اإلنسان يلجأ إليه عند الشعور ابألمل واحلزن واليأس وما يوافق ذلك من إحساس ابالضطهاد أو االضطراب 

، إذن هي توجع يصيب اإلنسان قد ال يستطيع محله، (16)يف احلياة االجتماعية والسياسية والفكرية((
لذا ))يفصح الشاعر يف ، ألهنا متنفسه الوحيد للتعبري عّما أملّ به، ككاملرض والفقر والشيخوخة وما إىل ذل

 . (17)هذا الفن عن حقيقة ثبات العاطفة وصدق املشاعر اإلنسانية وعمق التجربة العاطفية((
 : (18)يقول أبو متام 

 ش         كوت وم         ا الش         كوى لنفس         ي ع         ادةٌ 
 

 ولك        ن تف        يض ال        نفُس عن        د امتالئه        ا 
 

 : بواعث الشكوى -3

ولكننا وجدان أن هناك ابعثني أساسيني ، (19)اعث عدة للشكوى أشار إليها بعض الباحثنيهناك بو 
 : هلا ومها
 : بواعث شخصية -أ

فيلجأ إىل ، وتتكون هذه البواعث عندما يعجز اإلنسان املتأمل من الوصول إىل حتقيق ما يطمح إليه
 . الشكوى ليبسط من خالهلا آالمه الداخلية املختلفة

 : جتماعيةبواعث ا -ب
وهذه البواعث تتجسد يف اضطرار الشاعر وهو يواجه األوضاع االجتماعية السيئة يف جمتمعه إىل بث 

 . اليت يتمثل فيها وجع اآلخرين، شكواه
إن سبب الوقوف عند هذين الباعثني هو إننا وجدان أغلب شكوى األخطل تنحصر فيهما من خالل 

 . البحثالنماذج الشعرية اليت كانت مدار دراسة 
فأخذوا يشكون ، ويكاد ال خيلو ديوان شاعر منها، لقد اعتمد الشعراء يف توظيف الشكوى يف أشعارهم

إذ ، وشاعران األخطل من بني هؤالء الشعراء. أو فراق احلبيبة، أو يشكون الدهر، الظلم الذي حلق هبم
وكأنه كان ميثل صورة ، ملختلفةوجدانه يف بعض قصائده شاكياً سواء يف مقدمات قصائده أم يف األغراض ا

وخصوصًا الشكوى إىل هللا سبحانه ، الشعراء يف عصره من الذي كانوا يلجؤون إىل الشكوى يف أشعارهم

                                                       
 . 38/388 اتج العروس -14
 . 18امرئ القيس / ديوان -15
 . 12 يف الشعر العريب من النصف األول من القرن العشرين / الشكوى -16
 . 1059عصر األموي /الشعراء العذريني يف ال شكوى -17
 . 5أيب متام /  شرح ديوان -18
 . وما بعدها، 8يف الشعر العريب يف النصف األول من القرن العشرين /  الشكوى: ينظر -19
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 : (20)فهذا مجيل بثينة يشكو ما بدا له من حب بثينة قائاًل ، وتعاىل

 إلى الل  أشدد و إ إلى الس ح هبه 
ت  ل ت ق من  ي ف ل   ل ين ا ق ت ت  أإ 

 

من شددد و  به  روُع وإ يُ يب  ب ه  ى 
ي ض يت ددرُع  خ شدد  فأمسددى إلي خ 

 
 : (21)وكذا جرير يقول 

ه   ض  ب لرور  ل  أشدد و أب   إلى ال
م  ن كأ جميع  ل في دار ا سحُن  ت  إذا 

 

ي   ل بها جهاض  ن  وأخرى إذا أبصدددرج 
ي  ي ل س  نصدددحو هولي ل  ي وب علي

 

 : بواعث الشكوى عند األخطل

ففقد حنان األم وهو صغري السن ، تقلبات عدةلقد أمَلْت على األخطل ظروف حياته مذ كان طفاًل 
فعاش يف كنف زوج أبيه اليت كان ، أما بسبب وفاهتا أو ألن أابه طلقها، بعد ما غابت عن مسرح حياته

فعاىن ، إذ كان جيوع دون أن جيد ما يسد به رمقه، هلا بعض البنني الذين تفضلهم عليه حىت يف األكل
انعكس ذلك يف قصائده عندما كان يشكو ، فتحت قرحيته الشعريةوبعد أن ت، (22)احلرمان منذ الصغر

 . (23)واصفاً نفسه ابالنكسار والضعف واخلوف واحلاجة، مصائب األايم
 : الشكوى إلى اهلل: المبحث األول

فقد أتثر ابلدين اإلسالمي احلنيف وما  -وإن كان نصرانياً -مبا أن األخطل عاش يف العصر اإلسالمي 
 . يم مسحة وكان هذا األثر جلياً يف يف شكواه إىل هللا سبحانه وتعاىلجاء به من تعال

فُقتل  (24)فمن شكواه اليت قدمها إىل اخلالق العزيز جل ثناؤه هي عندما حلَّ بقومه البالء يوم البشر
 : (25)فخاطبه قائالً ، فلم جيد نصرياً له غري هللا، الرجال وُشردت األطفال

 ع        ةً لق        د أوق        ع اجلح         اف ِبلبش        ر وق
 فس          ائل ب            م          روان م          ا ِبُل ذم          ة  
)مص         عُب(  بن         زوة ل         ص  بع         د م         ا مره

 ث أمرت                    ه، أاتك ب                    ه اجلح                     افُ 
 لق        د ك        ان للج        يان م        ا ل        و دع        و ُُ 

 

 (26)إىل للا املش                                    كّت واملع                                    ولُ  
 ال ي                زال يوص                لُ ، وجب                ل ض                عيف  

 (27)ِبش            عث ال يُفل            ى وال ه            و يُغس            لُ 
 (28)جب                يانكم عن                د البي                وت تقت                لُ 

 تكم تن                ز لُ ب                ه )عاق                ل( الروى أت                
 

                                                       
 . 1/60ديوان مجيل بثينة  شرح -20
 . 708جرير /  شرح ديوان -21
 . 30األخطل شاعر بين أمية / : ينظر -22
 . 143يته وقيمته الفنية / حياته وشخص، الكبري األخطل: ينظر -23
 ويوم الرحوب، 1/426: معجم البلدان: ينظر، اسم جبل ميتد من عرض الفرات إىل أرض الشام من جهة البادية: البشر -24

وهو ماء لبين جشم بن بكر رهط األخطل أوقع ، وقيل هو موضع ابجلزيرة، ويوم البشر ويوم خماشن واحد كان للجّحاف على بين تغلب
فخشي أن يُعرف ، أان عبد  فُخِلي سبيله: وُسئل فقال، وُأِسر األخطل وعليه عباءة فظّنوه عبداً ، اف بقوم األخطل وقعًة عظيمةً به اجلحّ 

 . 3/37: معجم البلدان: ينظر. فلم يزل فيه حىت انصرف القوم فنجا وقتل أبوه غياث يومئذ، فرمى نفسه يف ُجبٍّ من جباهبم، فيقتل
 . 161: األخطلديوان  -25
 . 161ينظر هامش الديوان / ، حكيم السلمي ابن: اجلّحاف -26
 فثار له أخوه، هو الّنايب ابن زايد الذي قتله مصعب: األشعث. تغليب قتل األشعث: مصعب، أراد هبا هنا اجلّحاف: اللص -27

 . 161هامش الديوان / : ينظر. عبيد هللا بن زايد بن ضبيان فاحتّز رأس مصعب
 . صب الذي احتجزه عبيد هللا بن زايد فأتى به اجلّحاف إىل عبد امللكمعيقصد رأس  -28
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وينجو من ، وهو يشاهد القتلى من القوم نساًء ورجاالً ، لقد وقف األخطل أمام حمنة قومه حائراً عاجزاً 
 . وهو نعم املشتكى إليه واملستعان، فلم جيد معيناً وال انصراً له سوى هللا جل وعال، املوت أبعجوبةٍ 

 الشكوى إلى الممدوح: المبحث الثانه
وكل ما كان خيتلج يف ، املديح أكثر من غريه ليبث فيه شكواه ومعاانته لقد وظف األخطل غرض

اليت حال اليأس بينها وبني ، فكان ما يقوله تعبرياً صادقاً عن تلك النفس املضطربة، صدره من مشاعر اهلم
 . حتقيق ما كانت تصبو إليه

ليكون ، حيظى مبا جيود عليه بهفقد ال جيد الشاعر أمام الفقر بّداً من أن يذهب إىل ممدوح له عسى أن 
 : (29)يقول األخطل، ذلك جزءاً من التخفيف عن معاانته

ه  فَّ م  شدددو ل فس  س ل نُ  ي ا قه أ ل  و
 بددأبددي سددددلدديددمدد ب الدد   لددوإ يدده  

 

تددبددُ  ا قددتدد رِ    خددوُ  الددجددسدد ب ورو
س  علق   ع رِ ددددددُت بظهر أهددددددم  هب 

 

عطااي اليت تزيل عنه الفقر الذي فيغدق عليه ابل، فالشاعر هنا يناجي نفسه عسى أن يلتقي ابملمدوح
حىت إذا ما استجاب املمدوح وقدم ، وأصبح حائاًل أمام حتقيق مقومات العيش اليت حيلم هبا، حلَّ به

فيما نراه يبحث عن طريقة أخرى ، ليذهب إىل قربه مطمئناً ال خيشى شيئاً ، كان مسرتيح البال،  خدماته له
وقد جاء على ظهر نوق هزيلة ال تقوى على شيء ، فيشكو إليه، مع ممدوح آخر ليستجلب هبا عطفه ومّنه

 : (30)يقول 
ب  ، إلدديدد ددخ أبدد  مددرواب خو أركددُ  يددمددأ

رب قه ض ، تحسدددأ يق و ق ل ل لن  ب ق ت  واسددد
غوار من األ يك  ل مت، إ ترا  تى   ه

 

هدد   ومددُ  أتددوب بددأن دددد  ي خددفدد  ي لددحددُ
هدد  ومددُ مددُ ُر ألددوابو الددر دد ِل سددددو ردديددأ  تددُ
 د ُعرات  على  دددُـوبي قليدددددلي ُشحوُمهدد

 

فيصّور ما أصاب النوق من ، إمنا يلجأ إىل اإلمياء، نلحظ هنا أن الشاعر ال يشكو الذي أصابه مباشرة
حيث التفت بطوهنن بظهورهن من اجلفاف الذي حلق هبن ، هزال بعد أن استقبلن فصل الصيف الالهب

أن تكّرم على هذا اجلهد مستفهماً أال تستحق هذه النوق ، من طول املسري يف رحلته الشاقة صوب املمدوح
 . الكبري الذي بذلته؟ وتكرمي النوق إمنا يعين تكرمي صاحبها )الشاعر(

إذ كانت صلته به آخر ما ، وعلى قدر اخلطوة اليت كان حيظى هبا األخطل عند الوليد بن عبد امللك
يف حماولة ، على الناسفإنه حياول استثمار تلك الضرائب والغرامات اليت فرضت ، (31)عقده يف البيت املرواين

 : (32)فيخاطبه قائالً ، منه لتحمل مسؤولياته للتعبري عن حاجات القبيلة
واتدد  وى قددُ وِب  ددو يددُ ِ  الدديددُ لددو  وهددو  ددِ
ريدد ي  ى قددُ تددو لددبددن ابددن ا مدد مو فددو   ددو
حوُل صددده ي  ف ب    لرَّ لى ا م ب إ  ن
يددد جي  ُهبو مدددن ِزنددد دي وار نددد   وزو

يُه   فُر ال ددده يح والسددَّ ه ُب الصددَّ  شددِ
مددُم غدد  ددر   بدديدديددُه  مددمي وهددِ  بددحددِ
ُهودُ  سددُ  الددجددُ رج  عددو صددددَّ هق قو  و ددو
نددُه الصددددلددودُ  حددمدده الددوَّ  إذا لددخ يددُ

                                                       
 . 53/  ديوان األخطل -29
 . 134/  ديوان االخطل -30
 . 133شاعر بين أمية / : األخطل: ينظر -31
 . 232: شعر األخطل -32
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 24: العدد

ت  عددلدديددسدد   ي ددددر  ندد بددو  وإنددأ  مددو
 أليددد ُم هتدددددىوعضَّ الهتدددددددُر وا

 

يددد   كدددو ودُ  لدددو رامددد ج  وُم ددددد   غدددو
ددديدددددُر الجهيددُه  ددر بيدددددهب ال َّ  تريأ

 

عرب ما يريده من سري على مطيته اليت أرهقها التعب  فالشاعر ميهد لشكواه اليت يقدمها للممدوح
ألن هذا ، وال ينسى أن يرفع من شأن املمدوح ليصل إىل مبتغاه، والشقاء يف الرحلة إىل محص البعيدة

حىت إذا ما رأى عالمات االرتياح ، هو القادر على ابرام كل أمر عجز عنه اآلخرون -حبسب رأيه-املمدوح 
وهي رفع األعباء عن أبناء قومه من الضرائب ، وضع الشكوى بني يديه، حهقد الحت على وجه ممدو 

فكأن من وطأهتا وشدهتا عليهم ، وقد أخذت منهم الكثري، والغرامات اليت فرضت عليهم دون وجه حق
 . جعلت رؤوس فتياهنم مطأطأة يف مبالغة واضحة منه السرتداد عطف املمدوح يف رفعها

امتعاضه للممدوح مبا حل به وبقومه بصورة كشفت لنا عمق التجربة لقد أراد األخطل أن يُبدي 
 . الشعرية اليت تولدت لديه وهو يف آخر أايم حياته

ألنه يتحدث بلسان قومه ال ، ونلحظ إن األخطل قد جتّرد من وجعه الداخلي ليصور وجع اآلخرين
ي الذي يرفع شكواه إىل عبد امللك فهذا الراعي النمري ، وهذا ما جنده عند الشعراء يف عصره، بلسانه فقط

 : (33)مما زاد من فقر قومه قائالً ، وقسوة احلياة، بن مروان معّرضاً فيها وطأة الضرائب
 أبددلددي أمدديددر الددمدد مددسدديددن رسدددد لدد 
ُثدددددرج إليدددددددك تموم   من ن زحي كو

 

 شدددد ددوى إلدديددك مددظددلددأ  وعددويددا 
 لو يستطيدددُع إلى اللقددد   سبيدددا

 

 . الشكوى من الحبيبة: المبحث الثالث

فراحوا يصورون لنا ما كان يعصر قلوهبم من آهات ومعاانة ، شغلت احلبيبة ابل الشعراء على مّر العصور
وأغراضهم الشعرية السيما غرض الغزل اترة ، متكئني على مقدمات قصائدهم اترة، بسبب هجرها هلم

، كل املفتاح الرئيس األول يف جتارب الشعراءإذ أن مقدمة القصيدة العربية دائمًا ما كانت ))تش، أخرى
 . (34)فإن املرأة كانت مرسومة شاخصة يف صورة الطلل وآاثر الداير((، ومدخاًل مهماً ملوضوعاهتم

، لقد استثمر األخطل املقدمات الغزلية يف قصائده ليبث من خالهلا شكوى فراق حمبوبته وهجرها إايه
فيشكو أبمل وحسرة واصفًا ذلك املشهد ، كنت فيها بقربهفهذه )رضوى( ترحل عن األماكن اليت س

 : (35)ابلقول
ف  واسدددم  من رل ر دددو  تُل ، ع  فسب

 فددمدد  لددهددخ، فددرابدديدد  سدددد ددراب قددفددر  
ف تسي ر  ني  لب إإأ من ئ ح  الق  صددد

دن، كأني دنو للبي د د د سلخ  ، غها  انصي  مو
 

يِن   رَّ حو ل مع ا جت م مُل ، ف بر أ   ف لصددد
ٌ  إإأ سددددام  وهددرمددُل   بددهدد  شددددبدد

ح  ددفدديددل  وعددوتددُل بددهددنَّ ابدد  ن خدداأ
ُل ، ب ربِ  ُعسددقي   أو غددددددددو ُّ ُميدددد و

 

مل يبَق منها ، السكران( اليت تسكن فيها هذه احلبيبة خالية، احلرّان، نبتل، هكذا بدت املواضع )رضوي
ولذلك فالشاعر هنا يشكو حالة البؤس والشقاء والذل اليت كانت عليه هذه الداير ، سوى نبات احلرمل

                                                       
 . 54النمريي / شعر الراعي -33
 . 71شعر األخطل وجرير والفرزدق /  صورة املرأة يف -34
 . 2/  ر األخطلشع -35
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 . بب فراقهابس
 : (36)ويف قصيدة أخرى مماثلة يقول

 صددح  القلب عن أروى وأقصددر ب  ل 
ب مدد  تددلددقدد ب إإأ مددري دددد ض   أ ددهأ
ت أ ُ  ل سوإض نسددد م ه   س م ك ب  قه   و

 

 وعدد د لدد  مددن هددبأ أروى أخدد بددلدد  
ابددلددُ    تددهاويددن قددلددبدد ض مدد  تددسدد م بددو

ع م
ُ
 ددددد واتِ  فدرقدددُق بدددددددأ

ُ
  ولُ  دأ

 

ويشكو إنه مل جيدها ، مث سرعان ما يعود إليها، قلبه ما كاد يصحو من حب أروى فيبنّي لنا الشاعر إن
 . لتداوي قلبُه اجملروح إاّل وكانت معتلة عليه

 : (37)فيقول، وجنده يف قصيدة أخرى يشكو من النساء دون أن يذكر امرأة بعينها
بواسدددمي  يت  سك أم رأ ي ع تك  ب  ك 
م  يه ب ب  ٌ  ب أل لك  يرأ دددت   ت  و

دددت   لو دددددد وتيوأ  لتروعدددسددد   سيأ
 

 غددلددُس الددظدداِم مددن الددربدد ب خدديدد إ 
لددأ ض ووصدددد إ ت  بددأبددر و خددُ يددو  قددطددو
ددددكو األتددددددددواإ  والر نيد ُج ُيريسَّ

 

وإمنا ذكر الرابب هنا فإنه ُعيَن هبا مثااًل ، فنلحظه يشكو هجر الغانيات له بعد أن رأى منهّن األهوال
 . ٍل من الراببفليس حاهلّن أبفضل حا، للنساء

، وقد جيمع األخطل يف مقدمات قصائده شكوى هجر فراق احملبوبة إىل جنب الشيب الذي اعرتاه
 : (38)كما يف قوله

 فددتسددددأل رلو لددهددوي ، ألددخ تدديددر 
 بدددأيددد مي خدددوالي صددددد لدددحددد ج
 نولدددت بهدددن ف ستد كيدددت نددد راض 

 

هلددد و والدددربددد بددد ، وأروى   والدددمدددُ
 ولدد اجي تدد كددرنددي ال ددددبدد بدد 

 دددخ أسرعددددن ال ت بدددد قليداض ث
 

وكأنه يريد ، إذ يبدأ بسؤال صديقه لعله يتذكر األايم السعيدة اليت قضاها يف شبابه مع أولئك النسوة
الرابب( يف إشارة ، املدّلة، ذاكراً أمسائهن )أروى، أن ميهد حلديثه فيشكو مهّه وحسرته بعد أن نزل بدايرهن

ولكن هذا احلب مل يستمر ، فوقع يف حب كل من نزل يف دارها، حدةصرحية أنه نزل بدار كل واحدة على 
 . طوياًل بعد أن ولني عنه بعيداً ليرتكن يف قلبه حزانً شديداً ال يربح عنه

األخطل وهو يف حالة عشقه املتعدد مع النساء حالة السقم اليت أصابت قلبه الذي مل يهنأ  لقد شكا
وقلبه يعيش حالة السقم ألنه مل يستطع حتمل فراقها ، انظريهفسعاد بعدت عن ، طوياًل حببه املزعوم

 : (39)فيقول
ُموُل  ي ُد ففي الييسين ُمل  نت سددد  ب 
خ   قو يتددددددددد ُدُ  سو هدددددد  يو  ف لقلُب من ُهبأ

سيُتهدددد  شحطت: أو قلُت ، وإب تس   قه 
 

ٌُ الجسددخ م بوُل   ه  وصددحي  من هبأ
ُتهددد  والجسددخ مسلوُل   إذا تو كدددر 

دوُل ع دج  نواشُم مس دو م ب د  ه  فه
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 24: العدد

 
بل معها سلمى اليت أخلفت مواعيدها معه فزاده ذلك أملاً ، ومل تكن سعاد وحدها هي اليت يشكو منها

 : (40)يقول، وحسرة
يُه  ي د ففي الييسين تسدده نت سدد  ب 
 وقه ت وب ُسليمى غيدددر ذ  خلدددحي 

 

لُب ميمودُ   ف لق بُ   ُل بت   واسدددتحق
خلح مدددن سلمى المواعيددُه 

ُ
 ف ليوم أ

 

 : (41)ويشكو عّلة السقم مع امرأة أخرى فيقول
 إذ برقددددددت لس ، وقه علقتسي السقخو 

 

 وم  شيدددرج ف لدددى، على غر  مس  
 

 : (42)لكنه يطالبها ابلوصل اثنية ليشفى مما يعانيه من األسر والقيود فيقول
 وخل ص  ي، فجودي ِبا يشفي السقيمَ 

 

 أسيًا بال ُجرم  َأطَْلِت ل   ه الَكب ْ  ال 
 

 : (43)ويقف األخطل عند مواضع احلبيبة اثنية ليشكو أمل اكتوائه بنار اهلجر والفراق قائالً 
يهاد ت  دددبيرُ  أمواِ  ال لأ قه، ه  و

مُه  ث ل ُ  ا لَّ ه ن  مأ م يوم  ل فر ا ق  وأ
 وب لصريمِ  مسهدددد  مسدول  خلددددُق 

 

حلُّ   ُت نت  ت ، ك  ُ ُه ، و أدنى دار  ُث
ت ب ردُ ، ف ل ددديب فو ل  ف اب األبر  ا

 إإأ السدد ُ  والوتدددُه ،  ي تريدّـدرع 
 

فالداير أقفرت بعد رحيل )ضبرية( اليت خّلفت برحيلها عن الصرمية منزاًل متهدمًا مل يبق منه إاّل النؤي 
 . واألواتد

 . الشكوى من الشيب: المبحث الرابع
ت خلت ألايم ليستعيدوا مع أنفسهم ذكراي، كثريًا ما اجته الشعراء إىل لوحة الشكوى من الشيب

 . ليعوضوا بذلك عن إعراض املرأة وصّدها عنهم، الشيب الزائلة وفيها من متع منحسرة
فيذكر أايمه مع )سعاد وسلمى وُسعدى( ، رافضاً االستسالم هلا، لقد مترد األخطل على واقع شيخوخته

، بتقدمه يف السنليبني لنا اعرتافه الصريح ، بسبب املشيب الذي غّطى سواد رأسه، الالئي رحلن عنه
 : (44)يقول

 ففي العينني تسهيدُ ، ِبنت سعاد
 وقد تكون سليمى غي ذي ُخُلق  

 ما يصوُب لن   ا، َلْمعًا وإمياَض برق  
 

 فالقلب معمودُ ، واستحقبت لُبُّهُ  
 فاليوَم أخلَف من ُسعدى املواعيدُ 
 ولو َبدا من سع     اد النحر واجلي  دُ 

 

 : (45)يشكو سبب اهلجر والقطيعة قائاًل ف، مث ينتقل إىل لوحة الشيب
يب من كبري  س ني ال دد مأ  تريسي ه  إ
ل ي  بمسو ب  مسي  قه ي وب الصددد  و

قلَّ خير الرواني  كيح رغن بي، ي  

 وا نسددد ب ميهودُ ، ك لسسددر أر ُح  
يُه  ع  لر يح ا ه ل ني ا ق د ت م ض و  يو

ل   شدددو بُ  وو يُه ، ف دددر  فيهن تصدددر
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د   أعر و من شميمي في الرأح إح ب
 

 هيدددُه ، إذا أبصرندددد ، ددد فهنَّ مسد
 

إذ أضناه الكرب بعد أن كان صبيًا ميتطي ، كالنسر اهلرم،  فبات مرجتفاً ، لقد َحَنْت األايم ظهر الشاعر
وسرعان ما يفّر الشاعر إىل ماضيه لريسم لنا صورة الندم واحلسرة على أايم شبابه ، صهوات خيوله الغامرة

فكأنه يربط صورة احلاضر ابملاضي ألمنية كان يتمناها يف شبابه ، شيئاً  اليت مل ينل فيها من وصل الغواين
 . الذي ذهب دون رجعة

 : (46)فيقول، هره وتقدمه يف السنجنده يف قصيدة أخرى يشكو احنناء ظكذلك 
ي ج إذا ر ن ل  وصدددل ال تل ال ق   ي  
ت  مأ  هسى قوسدددي ُموُترو  أعر دددن ل
 م  يرعوينو إلددددددى داعي لح  تدددددددددِ  

 

ن زتدد  الدد ددبددر أيددقددنَّ   ك مددمددأ  إنددأ
يُر  مِ  ال ددد ل ل يه سدددواد ا ب يضأ  ب  وا
 وإ لهنأ إلددددددى ذ  شيبدددددد ي و ددددددُر 

 

وملّا شاهدن األخطل ، فشكواه هنا من بعد الغانيات عن الوصال إذا ما تيقّن من تقدم الرجل يف السن
-النسوة الالئي  ونراه خيتتم أبياته ابلغضب الشديد على هذه، وقد احنىن ظهره وابيّض شعره فقد هجرنه

 . ال يلبني حاجة من يطلب منهّن املساعدة دون اعتبار إىل الشيبة اليت غّطت رأسه -حبسب رأيه
 : (47)ويبقى األخطل يف لوحة الشكوى اندماً على نفسه وهو ينظر إىل شبابه الذي رحل قائالً 

يهاض  هه   ه ك ب ع ب ، قه  بهأ   ف سددت
ل  ف د  ت يل  يسددد ب نت  لنو إ أ ق  ي

ب ب  ف ج مردودُ تل لل دد قه  ل     ا
 لدن ير دع ال يُب شب ندد ض ولن يجدهوا
دُ   د د دود  ب  شت د د د بو لمحم د  إب ال ب

 

مس دددودُ   ي   ف م   بع   تأ م هُه  ي ل  وا
ف ج مردودُ  قه  ل    ب ُب ا  وإ ال دد
مو ودُ  يبو  يردُّ ال ددد تل دوا     أم 

لو ال بدد ب لدهدخ  م  أور  اليودُ ، ِعدده 
يُب مسصر   عسددددد  ومصدده  ودوال أ

 

مث سرعان ما جييب عليها ، وعالمات استفهام أخذت منه مأخذاً ، يضعنا الشاعر هنا أمام تساؤالت
لقد ذهبت ، و ال نساء ينقدن إليه ليكون زوجاً هلن، فال عودة للشباب، مقراً ومذعناً ملا آل إليه حاله اآلن
فمهما عمل ، ة القدر والتقدم يف السنفكان لزاماً عليه أن يؤمن حبتمي، نضارة الشباب اليت كان يتمتع هبا

مث خيتتم هذه اللوحة يف إن الشباب حممود  وإن الشيَب مذموم  ، ال ميكن له أن يعيد عجلة الزمن إىل الوراء
، (48)ونتفق مع ما يراه أحد الباحثني يف ان هذه القصيدة قد قاهلا األخطل وقد جتاوز األربعني، ومصدود عنه

 . وانطواء مرحلة الشباب من حياته، استسالمه جراء تقدمه يف السن إذ ان معانيها واضحة يف
فنلحظه يف قصيدة ، لقد اختذ األخطل من لوحة احلبيبة جمااًل رحبًا ليبث من خالهلا شكوى املشيب
 : (49)أخر يتحدث فيها عن حبيبته )سلمى( اليت هجرته بسبب الشيب الذي غزاه قائاًل 

سأ  شدددطوب   ه  نوى ع ه ، دعت  وليت
ديد بو ال بد ِب قه انجلى ي  رأج أبأ ر

 

ل     س د سه ال اب  و م  ثوى ع  ثوج 
وا لدد     وأبأ م يبددي ه  رتسددددي عو
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 24: العدد

 
 : (50)يقول فيها ، وكذا احلال يف مقدمة أخرى له مع نساء أخرايت

عددوُم  بددلددهدد  ورو رمددت  أمدد مددُ  هددو  صددددو
وا ددسدد  ِن مددسددأ  واخددتدديدد ِر سددددو يدد   لددلددبددو
نو بددرددهر ي أزمدديددسددهدد  مدد  مددأ  وإذا تددو
مددي  ودعدد  الددرددوانددي إذ رأيددن تدده ددددأ
ر    ب  دددي قددده علتسددددي كو  ورأيددددنو أنأ

 

توُم   م  ل م  ا ه س م ُخ  جو م جو ُم ل بها ا  و
 ولددقدده عددلددمددت  لددردديددُر ذاب أروُم 
فددأ ض فددلدديددس وصدددد لددهددنأ يددهوُم  لددُ  خددُ
لددوُم  نَّ هددُ ُ  ال ددددبدد ِب فددمدد  لددهددُ و   رو
دوُم  د در  وُسه د د  ت مأ د دُ  في د د  ف لو 

 

، من ابنيت سعيد بن هاينء )أمامة و رعوم( ألنه كان أيمل بوصلها هنا يشكو األخطل قطع وصاله
وهذا األمر أدى إىل صّده ، فبدا هزياًل شاحباً ، والكرب قد الح على وجهه، ولكنه يرى شبابه قد وىّل 

 . واالرحتال عنه
 : (51)فيقول، على انه يشكو يف قصيدة أخرى هجر الغواين له أيضاً لذهاب الشباب عنه

كو  دد ويدد ض إب الددرددواندد  ي إب  رأيددسددو
كو ندد  دداض أخددلددفددسددُ   نددو  وإذا وعدده 
ددددددددد  هنو فـنأ  وإذا دعونددددددك عمأ

 

كو ِوصددد إ  س  وينو ع ب ِب  و  ُبردو ال ددأ
هاتددهددنأ مددطدد إ  وو ددهُج عددسدده عددِ
د إ د د دنأ ِخب د دهب عسهت د  نسب  يوي

 

، عيد بعد ذلكفال موا، فإّن الغواين ما إن تراه وقد اعتلى الشيُب رأسه فإهّنّن سرعان ما يصدن عنه
مث يصف لنا الشاعر إن احلال قد يصل بتلك الغواين إىل أن خياطنب الرجل الكبري ، ألن شعارهّن املماطلة

 . نسب  يزيده اضطراابً وتشوشاً يف العقل -حبسب ما يراه-بلفظ )العم( وهذا 
، قدم يف السنعلى إننا جند األخطل يف بعض لوحاته يبنّي لنا إن الشيب الذي يشكوه ليس بسبب الت

أو ليكشف لنا عن حجم ، ولكنه بسبب هجر احلبيبة فمحاولة ايئسة منه للهروب من الواقع الذي يعيشه
 : (52)األمل الذي تركه يف نفسه هجر هذه احلبيبة فيخاطب حبيبته )مّي( ابلقول 

ميَّ ُكُخ ، ي   يض ودِّ ب ج زى  يُ  تاأ 
ندد  بدد ددُخ  نأ تدد ا عددهددهو  أإو يدد ددونددو

دددد  تريسي ه  س ندي الهتُر من كبري ِإمأ
 

ير    ف دى أسددد ي ِلُق ، أم إ  غو سهكخ   ع
لهاِر تتفُق ، إب السوى يه شددحِم ا  ب

ددددُق  لو  وألبستسدي لدد  ديب  ددد   خو
 

وأن يعودا إىل سابق ، فال ترتكه أسرياً يف حبها-ويشكو إليها أبن جتازي مودته ابملودة، فهو يدعو )مّي(
مث ، إذ جعلت منه مرتعًا للمصائب واحملن، ا ما حلقه بعد هجرها لهويكشف هل، عهدمها من األلفة واحملبة

واصفًا حاله بعد ذلك مبن ، يكشف لنا ان أشد هذه املصائب وقعًا عليه هو الشيب الذي الح يف رأسه
 . يرتدي لباساً ممزقاً 

ه اليت ألبسته ليميل إىل الدهر متكئاً على أوجاع، وما خلفته له من شيب، ويرتك األخطل أوجاع احلبيبة
 : (53)إايه قائالً 

 هتى تجلل رأسددي ال دديب واشددتيا  وقه لبست لهدد ا الهتدددر أعصددر 
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بي ب  مسي شددد ب ب  ت ، ف ل أ يه   ب
د ذإج در الي د د  وإ، إذ إ أ  وع أم

 

ها ن زإض ر ف ض  ي ك ب  ددد م   ن  كأ
 إب  ذو ه    سأإ، أبقدددي على الم ل

 

 : (54)وهذا ما بثه األخطل بقوله، رتك الشاعر وتكرههوقد يكون الشيب مسّوغاً للحبيبة يف أن ت
لدد ُ  هَّ  إذا قددلددتددسددي، وقدده قدد لددت مددُ

يقددي قددده بددددد ب مسددي  فـب يك ر
 

ب   يِن شددد  غ ه برج والصدددُّ ك  أراب 
د  د د د د  الرسدلو الله ب د ده أرو  ب  فقد

 

وقد ، صدغيهفصاحبته تركته ألهنا شاهدت ، فيستذكر وهو يشكو عّلة الشيب بعض جتاربه مع النساء
والكشف ، ولكنه أيىب ذلك يف حماولة الستذكار أايم الشباب، فال حاجة هلا به بعد اآلن، عالمها الشيب

 . عن معاودته النساء
يقول إنه على الرغم من شبابه الرّيق الذي وىّل لكنه ، ويف حماولة ايئسة من الشاعر ليظهر مبظهر الفارس

 . بقادر على أن يروي ظمأ النساء يف احل
ال ميكننا القول إن األخطل يف شكواه اليت بيناها يف املباحث الثالثة إمنا كان حياول أن يفتش عن خمرج 

، ومل جيد غري الشعر متنفساً له يف ذلك بغض النظر عن نوع الشكوى، آلالمه اليت كان يواجه هبا قسوة احلياة
جيد نفسه عاجزًا عن الصمود بوجه ألن شكوى أي شاعر إمنا متثل ساعة ضعف مير هبا اإلنسان إذ 

 . وهذا ما وجدان يف ثنااي هذا البحث، فيعرّب مضطرّاً للبوح على سبيل ختفيف املعاانة، التحدايت
ابستثناء حديثه يف النص األول الذي ذكرانه ، والالفت للنظر إن أغلب شكوى األخطل شكوى ذاتية

وهذا يفّسر ابلقول إنه كان ، ته عن قبيلته ومهومهامما يعين أنه مشغول بذا، عن وقعة )اجلّحاف( بقومه
لذا ال مسوّغ للشكوى إاّل يف . فلم يعرف ضنك العيش حّقاً ، يعيش حياًة منعمًة يف بالط اخللفاء األمويني

والشكوى من الشيب وتقدم العمر وهذه شكوى ، احلديث املألوف عن الشكوى من ابتعاد النساء عنه
 . شخصية

ولكنه ، وقد ال يكون صادقًا صدقًا واقعياً ، األخطل قبلّيًا يف شكواه وإمنا كان ذاتياً ومن هنا فلم يكن 
 . صادق  فنّياً فيما بسطه يف شعره

 الخاتمة
 : بعد استعراض ظاهرة الشكوى يف أشعار األخطل من مقدمات وأغراض توصلنا إىل النتائج اآلتية

األثر الكبري يف شكواه اليت ضمتها يف أغلب  كان ألايم الطفولة واحلرمان اليت عاشهما األخطل  -
 . القصائد

 . إن أغلب موضوعات الشكوى عند األخطل كانت يف مقدمات قصائده والسيما الغزلية منها -
والشكوى اىل ، تركزت الشكوى عنده على أربعة حماور أساسية هي الشكوى إىل هللا سبحانه وتعاىل -

وقد كان األخطل يشكو إىل هللا يف بعض احلاالت ، وى من الشيبوالشك، والشكوى من احلبيبة، املمدوح
، فيما كان يف شكواه للممدوح يروم احلصول على مبتغاه الذايت إن أتّخر ذلك، حينما ال جيد انصراً سواه

، أما الشكوى من احلبيبة فقد وجدان تعدد أمساء النساء الالئي تغزل هبن األخطل وشكا من صدهن عنه
فيما بقيت لوحة الشكوى من الشيب معربًة عن تقدمه يف السن ، ك يف مقدمات قصائدهوكان أغلب ذل

                                                       
 . 196/  ديوان األخطل -54
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 . وهجر احلبيبة اترة أخرى، اترة

سار األخطل على خطى أسالفه الشعراء اجلاهليني يف شكواهم اليت كانوا يبثوهنا عند وقوفهم على  -
 .  جديدة يف شكواهأي مل يكن مبتكراً صوراً ، وكذلك يف الرحلة إىل املمدوح، األطالل

وإمنا كانت عبارة عن لوحات ضّمنها يف قصائده والسيما ، مل تكن الشكوى عند األخطل غرضاً لذاته -
 . املقدمات

أفاد األخطل من جتربته الشعرية الطويلة يف توظيف الشكوى يف أغراضه الشعرية لتحقيق ما يريد  -
 . عراء عصرهإيصاله للمتلقي بصورة كشفت عن مدى شاعريته بني ش
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 االمر بالمعروف والناه من المنكر و التشريع الجنائه 

Enjoining the good and Prohibiting the bad and the 
Criminal legislation 

  Ali Khalid Idbeis                  . Lect                      (1)علي خالد دبيس . م
 Mithaq Talib Ghargan      . Lect                     (2)ميثاق طالب غركان. م

 الملخص

واحداً من التعاليم اخلاصة ابلتشريع اجلنائّي اإلسالمي الذي « األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر»مُيّثل 
األمر »ة تتعّلق مسأل، فمن جهة. مقارنة ابلتعليم واملبادئ اإلسالمية األخرى، يتمّيز مبكانة و فاعلية فريدتني
بغّض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم أو ، بعموم مواطين اجملتمع اإلسالمي« ابملعروف والّنهي عن املنكر

و هو ما يشري حبّد ذاته إىل التشريع اجلنائي الذي يهدف اإلسالم من خالله إىل ، طبقاهتم االجتماعية
أّن معظم ما يتأّلف منه النظام اجلناّئي  خصوصًا ما يراه بعض املفّكرين من املسلمني من، مشاركة اجلميع

بشكل ، فإّن املبدأ نفسه قد منح النظام اجلنائي، من جهة أخرى. اإلسالمي يتالءم و طبيعة املبدأ املذكور
إضافة ، ميزة فريدة و ممتازة يف كّل مراحل وقوع الفعل اإلجراّمي )سواء قبل وقوعه أم يف أثنائه أم بعده(، عامّ 

و هيمنة املبدأ املذكور على  -إىل احلّد الذي ميكن توّقعه ابلطبع من اجملتمع و أفراده-صالحّي إىل أتثريه اإل
األمر »قد يتحّول مبدأ ، و يف الوقت نفسه، لكن. كّل تفاصيل العالقات االجتماعية و ما شابه ذلك

ذا مل يكن مقرتانً بتفسري ما يتسّبب يف حدوث نتائج هّدامة إ، إىل عامل سليب« ابملعروف والّنهي عن املنكر
 . دقيق و بيان واضح حلدوده النظرية وجماالته العملية

Abstract 
the Promotion of Virtue and Prevention of Vice represent one of the most 

important teachings own criminal Islamic legislation, which is characterized 
by prestige and effectiveness Uniquely compared to the teachings and 

                                                       
 . كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -1

 . كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -2
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principles of Islamic. From one hand it related to the issue of the Promotion 
of Virtue and Prevention of Vice, the generality of the citizens regardless of 
their position or status of social strata, which suggests itself to the Islamic 
legislation, which aims to everyone's participation, especially what sees from 
some of Islamic thinkers that most of what had comprised himself the Islamic 
penal system fits with the nature of the said principle, on the other hand, the 
same principle of the penal system has been granted are generally unique 
and excellent feature in all phases of the occurrence criminal act (whether 
before it happens, MV dissuade him or beyond) in addition to its effect 
reformist to the extent expected from the society and its members - and the 
dominance of the said principle on all social relations details and the like at 
the same time could turn the principle of enjoining good and forbidding 
wrong to negative factor causing the destructive results if it was not 
associated interpretation and a clear statement of its borders. theoretical 
and practical fields accurately.  

 المقدمة

حيث استطاع إاثرة اهتمام « العلوم اجلنائية»فرعاً من فروع « التشريع اجلنائي أو السياسة اجلنائية»يُعدُّ 
يف موضوع ، و هكذا فإّن البحث. اههم إليه يف العقود األخرية بشكل خاصّ و جذب انتب، الباحثني

مثّ تسليط الضوء ، واستخراج كّل ما ميكنه أن يكون مبدأ من مبادئه و حتليله« التشريع اجلنائي يف اإلسالم»
شك يف  وال. حيتّل مساحة كبرية من االهتمام واألمهية يف اًن واحد، على النظام السائد يف ذلك التشريع

، وابألخّص مبادئ التشريع اجلنائي، أّن النظرة السطحية إىل املبادئ اجلزائية و عدم مراعاة مكانتها أو أمهّيتها
 . ال شّك يف أّن ذلك سيؤدي إىل احليلولة بيننا و بني فهم دقيق و صحيح ألىّنوع من أنواع التشريع اجلنائي

 اوال مشكلة البحث 

يف الراي بشكل كامل لدى املعنيني بدراسة موضوع  اً فقهي اً نالك اختالفتتمثل مشكلة البحث يف ان ه
 . االمر ابملعروف والنهي عن املنكر والشروط والظروف اخلاصة بتطبيقه وارتباطه ابلقوانني اجلزائية

 ضوع وسبب اختياره وثانيا اهمية امل

مة يف التشريع االسالمي فهو يتعلق ميثل مبدا االمر ابملعروف النهي عن املنكر واحدا من التعاليم امله
جبميع افراد اجملتمع االسالمي بغض النظر عن مناصبهم او طبقاهتم االجتماعية مما ااثر اهتمام الباحثني 
وجذب انتباههم اليه يف العقود االخرية بشكل خاص لذا فان البحث يف موضوع االمر ابملعروف والنهي 

سالمي حيتل مساحة كبرية من االهتمام وال شك ان النظرة السطحية عن املنكر وربطه ابلتشريع اجلنائي اال
 اىل املبادئ اجلزائية وعدم مراعاة مكانتها امهيتها وابالخص مبادئ التشريع اجلنائي سيؤدي للحيلولة بيننا

النهي بني فهم دقيق وواضح الي نوع من انواع التشريع اجلنائي يف االسالم ابلتحديد ملبدا االمر ابملعروف و و 
انه مل حيظ ال ابلبحث الدقيق وال ابلدرس املستفيض اللذين الرغم من امهية هذا املوضع اال  عن املنكر فعلى

يستحقهما مما يؤدي اىل عدم امكانية حتقيق هذا املبدا املهم تطبيقه على مستوى اجملتمعات االسالمية 
فكيك عناصر الغموض املوجودة يف أمهية و ت، لذاسنحاول يف حبثنا هذا توضيح تطبيقات املبدأ املذكور
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ابلقدر املستطاع أي كل ما يتعلق ابالمر ابملعروف النهي عن « األمر ابملعروف و الّنهي عن املنكر»فريضة 

 . املنكر يف التشريع اجلنائي االسالمي
 المبحث األول

ذلك وية االسالمية سنوضح يف هذا املبحث مفهوم االمر ابملعرف ومبادئه وشروطه يف السياسة اجلنائ
، خمصصني املطلب االول اىل مفهوم االمر ابملعروف والنهي عن املنكرمن خالل اربعة مطالب وكما يلي 

جاعلني املطلب الثالث اىل حدود ، مبادئ األمر ابملعروف والّنهي عن املنكرونوضح يف املطلب الثاين 
 . طلب الرابع اىل السياسة اجلنائية االسالميةاالمر ابملعروف والنهي عن املنكر وشروطه واخري خنصص امل

 مفهوم االمر باملعروف والنهي عن املنكر  -: املطلب االول

يستند « األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر»الذي حيمله بعضهم ملوضوع ، أو التصّور، يبدو أّن التعريف
الف التفسري لألمر والّنهي وأمثلتهما أو حبسب اخت، «املنكر»و « املعروف»: إىل املعىن املقصود من كلميت

نَـفِّذ هلما أو الذي يفرض تطبيقهما، و مراتبهما
ُ
 . و نعين به اآلِمر والنَّاهي، واتلياً وفاقاً للمرجع امل

 : الفرع االول معن املعروف واملنكر
ين التفتازاين فقد قال سعد الدّ . «املنكر»و « املعروف»يف بيان معىن ، و تباينت األقوال، اختلفت اآلراء

عنَينْي « املستحّبات واملكروهات»و أضاف آخرون عبارة ، (3)«الواجبات واحملّرمات»عنهما أبهّنما 
َ
إىل امل

فردتني. (4)«املعروف واملنكر»السابقنْي ل
ُ
مها « العقل»و « الّشرع»إّن : قيل، ، و عن بيان مفهوم هاتني امل

أّما العاّلمة الطباطبائّى فقد فّسر . (5)لراغب األصفهاينو هو ما صرّح به ا، مرجعا التحديد والتشخيص
و مت تداوله و إشاعته ، أبنّه كّل ما يتماشى مع تقاليد أفراد اجملتمع وأذواقهم و ما عرف بينهم« املعروف»

و يف . (6)«فاملعروف يتضمن هداية العقل و حكم الشرع وفضيلته اخللق احلسن و سنن اآلداب»: فقال
 . فإّن األعراف والتقاليد االجتماعية متّثل مرجع تشخيص املعروف ابإلضافة إىل العقل والّشرع، هذه احلالة

يف اإلسالم ، يف التشريع اجلنائي، و موقعه« األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر»أمهية  من هنا فإّن بيان
راد من ، خيتلفان حيسب املعىن املطلوب

ُ
نكر»أو « املعروف»أو امل

ُ
اكان املقصود حبسب املعىن فإذ، «امل

وكان ، هو الواجبات« املعروف»فإذا كان املقصود من « املنكر»أو « املعروف»أو املراد من ، املطلوب
فعندئذ ستقتصر تطبيقات املبدأ على هذا اجلزء من السلوك ، هو احملّرمات فقط« املنكر»املعىن املراد من 

هذا يف الوقت الذي يتعّلق املنطق السلوكّى يف . األجزاء يف التشريع اجلنائي اإلسالمي من دون غريه من
بل و حىت املباحات كذلك فضال عن املعنيني ، أيضاً ، السياسة اجلنائية اإلسالمية ابملستحبات و املكروهات

، أنه ملاكانت املعايري والشواذ متثل حمور البحث يف السياسة اجلنائية الشائعة، يضاف اىل هذا. (7)املذكورين
من جهة و بني « املنكر»و « املعروف»ضح لنا مدى أمهية بيان طبيعة العالقة املعنوية القائمة بني يت
. و ذلك لتحديد جمال املبدأ الضروري املذكور و فاعليته، املشار إليها من جهة أخرى« الشواذ»و « املعايري»

                                                       
 . (580ص )، 2ج  -3
 . 58و  57: 1989، فاضل مقداد -4
 . 331، هـ 1404« . ر هبماكما ين: ركواملن، ّل فعل يعرف ابلعقل أو الشرع حسنهكاسم ل» -5
 . (236ص )، 2ج ، الطباطبائي -6
 . تيب الدراسيكال، 2001، احلسيين -7
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، يف العلوم االجتماعية، والشواذو توضيح ذلك هو أنه على الرغم من وجود العديد من التعاريف للمعايري 
قيمة »و اثنيًا « القبول االجتماعي»و مها أّوال « املعيار»فإنه تبقى هناك مسألتان مهمتان تتعلقان مبعىن 

فإّن املعايري متثل االشكال املقبولة و املعرتف هبا للقيم ، وبعبارة أخرى. «أي سلوك بذاته أو ابلتبع
إن االمر الشاذ هو السلوك الذي يعد عند مجيع أفراد اجملتمع أو أغلبهم ف، و يف مقابل ذلك. االجتماعية

من هنا فإن املعيار والشاذ يعربان . و اتلياً يتعارض مع القيم املقبولة لدى ذلك اجملتمع، سيئاً و غري مقبول
 هناك فإن، و مع هذا. «روف واملنكراملع»و هلذا السبب فهما أقرب ما يكوانن إىل ، عن اجليد والسيء

لكّنه ال ، املعروف و احلاجة إىل القيام بعمل ما»بني كّل من ، يف املعىن، بواًن شاسعًا و اختالفًا واضحاً 
فرغم أنه يشري إىل قُبح عمل ما ، و كذلك املنكر. يدل ابلضرورة على كونه مقبوال من الناحية االجتماعية

 . م توافره على القبول االجتماعي)القيام به أو تركه( إاّل أّن ذلك ال يعين ابلضرورة عد
فإذا قمنا بوضع األمنوذج اخلاّص ابلسياسة اجلنائية يف اإلسالم ابالستناد إىل ، و مهما يكن من أمر

فإّن ذلك معناه إجياد ، واتّبعنا هذا األمنوذج مّتخذين من املعايري والشواّذ حموراً له، األمنوذج الشائع واملقبول
رغم أنّه ال ميكن إنكار وجود نوع من الّشبه والتطابق بينهما ، ملعروف واملنكرفرق و حّد بني كّل من ا

فإّن ، وإذا ُرمنا َوضع أمنوذج جديد و عددان األحكام الفقهية اخلمسة املعروفة حمورًا لنا يف ذلك. كذلك
ت املبدأ املذكور و طبيعة تصّوران للمعروف واملنكر )ضيقاً كان أم واسعاً( سيكون له أتثريه البالغ يف تطبيقا

 . األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر(، دوره )أى
 : الفرع الثان معن المر والنهي

« الّنهي»وأّن ، و ما شابه« اإلجبار»و« االضطرار»و « احلثّ »يعين ، يف اللُّغة، «األمر»كّلنا نعلم أّن 
لكّن التفسري املفهومّى هلاتني املفردتني . هىوكالمها يدّل على استعالء اآلمر والنا، «الكفّ »و« املنع»معناه 

و هكذا مّت ، مع هاتني الكلمتني، من حيث املرتبة، مرتبط« االمر ابملعروف والنهى عن املنكر»يف موضوع 
األمر ابملعروف والّنهى »و بشكل عاّم فقد متّ وضع ثالث مراتب ل. استنباط الكثري من املعاين اجلديدة هلما

و هو ما الخيضع ، (8)وعدَّ بعضهم املرتبة القلبية من لوازم اإلميان، القلب واللسان واليد :و هي« عن املنكر
فقد فسروا هذا يف الغالب بظهور هذه املرتبة على الوجه ، و لذلك. ـ كما هو واضح ـ لألمر أن النهي

 . والسيماء
اليندرج ، أو املنع عن أدائه، ما فإّن جمّرد إصدار االوامر للقيام بفعل، و يف ما خيّص املرتبة اللسانية

 . إّن ذلك يعين النصيحة والرتغيب و ما شابه ذلك: بل قالوا، حتت طائلة االمر أو النهي
و « الّضرب»هو « اليد»عن تفسري ، مع األسف، كتصّور عام،  فإّن الشائع، أّما ما يتعّلق مبرتبة اليد

بل ، الّيد على املوارد املذكورة»لفقهاء اقتصار يف حني ال يقّر بعض ا، كذلك« القتل»و رمبا « اجلرح»
كتزويج الشبَّان العزَّاب و ،  جماال سلوكيًا واسعاً ، يف ثناايها، اليت تشمل« السلطة»فّسروها أبهّنا كناية عن 

وطبع الكتب القّيمة والنفيسة و نشرها واجياد فرص العمل وغري ، بناء املدارس و املرافق الضرورية األخرى
و كذلك ، و من الطبيعي أن تؤثر طبيعة التصور املستنبط عن األمر والنهي يف كل مرتبة من مراتبه .(9)ذلك
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األمر ابملعروف »من الطبيعي أن يؤثّر ذلك على دور مبدأ ، جواز فرض أي من تلك املراتب أو عدم فرضها

 . يف السياسة اجلنائية يف اإلسالم وفاعليتها كذلك« والنهي عن املنكر
 : مرجع االمر والنهي )االمر والناهي( الثالثالفرع 

اليت أتخذ على عاتقها مسألة تطبيق األمر ابملعروف والنهي عن ، أو املرجعيات، إّن طبيعة املرجعية
هلا أتثريها كذلك على التفسري املفهومي هلذا املبدأ و ذلك وفقاً لطبيعة السلوك الذي ، هي األخرى، املنكر

من بني التصورات ، ميكن اإلشارة إىل نوعنْي من التصوُّرات، و يف هذا اجملال .متارسه تلك املرجعيات
 . أو اآلراء اخلاصة ابملرجعيات، واألقوال

يشمل مجيع اإلجراءات اليت يّتخذها « األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»و هو أّن مبدأ : التصّور األّول
و من خالل هذا التصّور الذي يعد أوسع تصّور . قضائيةاألفراد واحلكومة )السلطة التنفيذية( واجلهات ال

مبا يف ، ميثل تطبيق أي قانون أو تكليف شرعي، «األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»مطروح عن مسألة 
« األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر»و هلذا ميكن عد . مصداقاً للعمل ابملبدأ املذكور، ذلك القوانني اجلزائية

و حىت طبيعة السلوك املعياري ، طبيق مجيع األحكام والقوانني والتوصيات والنصائح األخالقيةعنوااًن لت
بل وأمنوذجه « األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»فإّن هذا ميثل التطبيق األمنوذجي ملبدأ ، و لذلك. لالخرين

 . األبرز أيضاً 
ئية( للقوانني اجلزائية منفصل عن املعىن فإّن تطبيق القاضي )السلطة القضا، من جهة: التصور الثاين

يطلق على ما تقوم به ، و من جهة أخرى، «األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»الذي يتضمنه مبدأ 
فإّن ما ميكن إدراجه حتت ، و هكذا. «احلسبة»مصطلح ، وفقاً ملضمون املبدأ املذكور« السلطة التنفيذية»

و بعبارة . يشمل تكاليف أفراد اجملتمع اإلسالمي وواجباهتم« نكراالمر ابملعروف والنهي عن امل»عنوان 
األّول حكومي واالخر غري ، «األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»نستطيع اإلشارة إىل نوعني من : أخرى

االحتساب نوعًا من تدخل احلكومة املباشر يف السيطرة على التصرفات »أو « احلسبة»و تعد . حكومي
ما ميثل قيام الدولة بتكليف اجلميع ابلعمل ، ت نقض املعايري أو النظم أو التقاليد أو خرقهاو مواجهة حاال

أما احلسبة . . . »: «ابن خلدون»عن هذا األمر يقول . (10)«األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»مبوجب 
، م أبمور املسلمنيفهي وظيفة دينية من ابب االمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض على القائ

 . (11)«يعني لذلك من يراه أهال له فيتيعن فرضه عليه و يتخذ االعوان على ذلك
بوصفه « األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»هو موضوع ، يف هذا البحث، لكن ما نبغى عرضه و حتليله

لى إشاعة كّل ما هو و هو فرض من شأنه أن يعني احلكومة ع، فرضاً مفروضاً على أفراد اجملتمع اإلسالمي
القلب والسيماء واللسان )القول( واليد ، ابلوسائل املختلفة، معروف و منع كّل ما هو منكر و صّده

 . )العمل(
 «األمر باملعروف والّنهي عن املنكر»مبادئ  -: املطلب الثاني

، مر و حقيقتهو هي اليت تشري إىل واقع ذلك األ، تعد املبادئ األسس والدعامات البنيوية ألّى أمر
من هنا تعد املبادئ مقدمة على املصادر و متميزة . حبيث يصبح وجود ظاهرة ما أمرًا ضروراًي و منطقياً 
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و جتدر اإلشارة إىل أّن بعض املبادئ ال تتعّلق . عنها؛ و ذلك ألّن املصادر تقع يف مرتبة متأخرة عن املبادئ
. مبادى عامة و أخرى خاّصة: كن تقسيم املبادئ إىل نوعنيأنّه مي، ابلضرورة مببدأ معني من دون غريه؛ مبعىن

و توضيحها « األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»إال أّن كاتب هذه املقالة يقصد بيان بعض من مبادئ 
 . من دون األخذ بعني االعتبار عمومية تلك املبادئ أو خصوصيتها

 الفرع االول املسؤولية االجتماعية لإلنسان
ألنّه ال ميكن تصّور بقائه حّياً بعيداً ، بطبعه« واجتماعي»سان أبنّه مولود أو خملوق مدين يوصف اإلن

لكّن اإلنسان ليس املخلوق الوحيد الذي يتمّتع . عن ارتباطه ابآلخرين من أبناء جنسه و عالقاته معهم
ته االجتماعية تلك وإكساهبا إاّل أنّه بال شّك يعدُّ املخلوق الوحيد الذي يقوم إبدارة حيا، حبياة اجتماعية

ورغم املنافع والفوائد اليت . مستنداً يف ذلك إىل العقل والتدبري، الشكل الذي يليق هبا وفقاً إلرادته و اختياره
فهي يف الوقت نفسه ميكن أن تتسّبب له ابلكثري من املشاكل واالضرار اليت ، جتلبها عليه حياته االجتماعية
ويعود السبب يف ذلك إىل أّن شخصية اإلنسان هي حاصل التأثري املتقابل . قد يؤدي بعضها إىل هالكه

وكما أّن مسألة العالقات واملعامالت االجتماعية و تبلور الطاقات والقدرات وازدهارها . لتعاطيه مع األفراد
د يكوانن فاّن شقاء الفرد و ضياعه ق، و هو ما أودع يف وجود االنسان يف األصل، تعد أمرًا مرغواًب فيه

 . نتيجة لتصرفات بعض األفراد الذين يتعامل معهم
فقد كانت هناك أمم يف . بعضها ببعضها اآلخر، ترتبط مصائر أفراد البشر، من وجهة نظر االسالم

و عدم ، و ذلك بسبب جتاهلهم، لكّن هللا تعاىل سّلط عليهم عذابه، املاضي تضّم أفراداً صاحلني و متقني
و هو ما عرّب عنه القرآن الكرمي ، آلخرون يقومون به من سوء األعمال و قبيح األفعالاكرتاثهم مبا كان ا

َنًة الَُتِصيَبه الهِذيَن ظََلُموا ِمنُكْم َخاصهةً : بقوله النصوص الدينية اإلسالمية  و متتأل. (12). . . َوات هُقوا ِفت ْ
عّرض بعضهم لتبعات األعمال السيئة اليت يقرتفها ابلكثري من األخبار والرواايت اليت تشري بصراحة إىل أّن ت

ما يعين أتييدهم ملا يقوم ، اآلخر سببه سكوت أولئك و عدم مواجهتهم أو اعرتاضهم على تلك األعمال
و قد استخدمت النصوص الدينية العديد من التشبيهات واألمثلة من أجل توضيح هذا األمر و . به هؤالء

مثل القائم على حدود هللا والواقع »: و هو قوله، --لنيب االعظمو من ذلك ما روي عن ا. بيانه
فكان الذين يف أسفلها ، فأصاب بعضهم أعالها و بعضهم أسفلها، كمثل قوم استهموا على سفينة،  فيها

هم فإن يرتكو ، لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقاً و مل نؤذ من فوقنا: فقالوا، إذا استقوا من املاء مّروا على من فوقهم
 . (13)«و إن أخذوا على أيديهم جنوا و جنوا مجيعاً ، و ما أرادوا هلكوا مجيعاً 

فإّن التعاليم اإلسالمية تعدُّ سلوكي االعتزال واالنزواء )و أقّل ما يقال عنهما أهنما أمنوذجان ، هلذا
تمع و حتّملهم ملسؤولّياهتم مشرية إىل أّن قبول أفراد اجمل، سلوكني غري مقبولني و غري الئقني، للفردية واالاننية(

كان يظّن خطأ   --و هو أحد صحابة النيب« سعد بن أشجع»إن : و يقال. ميّثل أمراً ضرورايً للغاية
أبّن هداية الفرد و تقواه إمّنا يكمنان يف ابتعاده عن الناس و هروبه من حتّمل أعباء املسؤوليات االجتماعية 

و بعض الصحابة وأشهد هللا ورسوله على أن يعتزل  --لرسولفوقف يوماً أمام ا. امللقاة على عاتقه
داً و مصلياً و ساجداً و راكعاً ، الناس اي سعد مل تصنع »: --فقال له النىبّ . . . و يقوم الليل متهجِّ
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، و سكون الربية بعد احلضر كفر للنعمة، إذا مل ختالط الناس، كيف أتمر ابملعروف و تنهى عن املنكر،  شيئاً 
 . (14)«. . . وآِت النساء، أو معصفراً ، أو حريراً ، والبس ما مل يكن ذهباً ، و كل ابلنهار، ليلمن ابل

ليس سوى جمموعة متناثرة من األفراد تتخّبط يف غري نظام أو ، فاجملتمع الذي ال يقبل هبذه العملية
 . و لن يكون مصري مثل هذا اجملتمع إال االهنيار والدمار، قاعدة أو معيار

 الثان والية املؤمنني بعضهم على بعض الفرع
إىل مبدأ ، و يصّر على االلتزام به واحملافظة عليه، يستند النمط اخلاّص للمسؤولية الذي يطرحه اإلسالم

فتصل هذه الوالية إىل حّد تشمل معه مجيع املؤمنني )أو املسلمني( ، والية املؤمنني بعضهم على بعض
و يعرتف بشكل رمسّي مبوجب تلك املسؤولية ، وضعه االجتماعي بصرف النظر عن منصب كّل منهم أو

 . بنوع من احلّق والتكليف املتبادل بني مجيع أفراد اجملتمع
وتعد هذه الوالية غري بقية أنواع الوالايت األخرى املقبولة يف الدين اإلسالمي مثل والية الوالد على 

متيز هذه الوالية من غريها ال يعين أهنا منفصلة متاماً  لكنّ . أو والية اإلمام على الناس و غري ذلك، ولده
و عند وجود أي تعارض يف التطبيق والعمل بني ، أو أنه ال تربطها هبا أية عالقة، عن بقية أنواع الوالايت

ه يف هذ واليةالوالية املذكورة و والية اإلمام )احلاكم( فإّن والية اإلمام هي املرجحة رغم أنّه ال وجود أليّة 
 . الفرضية

فإّن أهّم مبدأ لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يتمّثل يف نوع الوالية اخلاصة اليت ، ومهما يكن من أمر
ما يؤيّد هذه املسألة . بني أفراد اجملتمع اإلسالمي، يعرتف بوجودها الدين اإلسالمي و شريعته السمحاء
تتحّدث أوَّال عن ، ألمر ابملعروف والنهي عن املنكرهو أّن بعض النصوص الدينية اليت تتطّرق إىل موضوع ا

وُيسّمى الذين يقبلون أبصل . و من مثّ تنتقل إىل حبث هذه الفريضة املتفّرعة عن تلك الوالية، والية املؤمنني
( من 71و يف اآلية الشريفة ). «املؤمنني»و يؤمنون مببادئه و تعاليمه ُيسّمون بـ، الدين اإلسالمي و مبدئه

. يبني هللا سبحانه و تعاىل للمؤمنني موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(15))التوبة ـ الرباءة( سورة
أبّن الفريضتنْي املشار ، يقول احد استاذة التفسري يف معرض تفسريه لالية الشريفة املذكورة وتعليقه عليها

وهلذا السبب . عن العالقة أو الرابطة اإلميانيةإليهما يف اآلية )أي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر( انشئتان 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ فإّن عبارة  جاءت مباشرة بعد والية املسلمني اإلميانية  أيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 . (16)َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعَضُهْم َأولِياُء بَ ْعض  
 وف والنهي عن املنكر و شروطهاملطلب الثالث حدود األمر باملعر

لكّنه من الصعب ، بّينت املصادر الفقهية العديد من الشروط ملوضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
عبد القادر »و قد يكون ما أورده . مبكان مالحظة وجود أّى نوع من التصنيف املنسجم يف هذا اجملال

و ابلّنظر إىل . أّن ما ذكره ليس جامعاً و ال شامال ابلطّبع رغم، منطقياً أكثر من غريه (17)يف كتابه« عودة
 . أّن مبدأ األمر ابملعروف

                                                       
 . 183، 12ج ، هـ 1408، نوري طربسي -14
َهْوَن َعِن اْلمُ  -15 ْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعَضُهْم أَولِياءُ بـَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 . اَّلّلَ َوَرُسوَلُه أُولِئَك َسرَيْمَحُُهْم اَّلّلُ ِإنَّ اَّلّلَ َعزِيز  َحِكيم  
 . 264، 3ج ، 1992، مطهري -16
 . 495، 1ج . ، ت. د، عودة -17
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 : هي، والنهي عن املنكر يتأّلف من ثالثة أركان
 ـ اآلمر والناهي1
 ـ املأمور واملنهىّ 2
 ـ العمل )التطبيق(3

شروط املذكورة تُعدُّ آلّيات إّن ال، و يف احلقيقة. فإنّه ال مفّر من التحّدث عن ثالثة أنواع من الشروط
قّدمتها الشريعة اإلسالمية املقدسة من أجل أن يكتسب مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فاعلية 

 . و يكون ُمثمراً و مفيداً قدر اإلمكان، أكرب
 مر والناهيالفرع االول الشروط اْلاصهة ِبآل

ابلشخص الذي ميتلك ، اجبات املنوطة ابلطبعيعد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من مجلة الو  .1
 . من الناحية الشرعية« مكلفاً »الشروط واملواصفات العاّمة للتكليف أي أن يكون 

بعضهم ، إّن سبب وجود هذه الفريضة هو الوالية واملسؤولية املخّولة إىل املسلمني: قلنا يف ما سبق .2
ريضة املذكورة ليست واجبة على غري املسلمني و وفاقاً للنصوص الشرعية فإّن الف، ولذلك. جتاه بعض

ألنّه فيغري هذه احلالة فإنّه سيكون على غري املسلمني االلتزام ابلقول والعقيدة متاماً كما هي احلال مع 
األمر الذي التقبل ، وليس هذا سوى اإلكراه واإلجبار بعينه على اعتناق الدين اإلسالمي، أّى مسلم

 . طالقاً به التعاليم اإلسالمية إ
هل إبمكان احلكومة اإلسالمية إلزام غري املسلم ـ بوصفه أحد »: وهنا قد يطرح أحدهم هذا السؤال

املواطنني أو األفراد يف اجملتمع اإلسالمي الكبري ـ بتطبيق بعض األمور اليت اتفقت األداين األخرى )إىل 
ابعتبار ،  اعتبارها مثال من املسّلمات العقليةجانب الدين اإلسالمي( على كوهنا إّما معروفاً أو منكراً أو متّ 
: ال شّك يف أّن اجلواب عن هذا السؤال هو« أّن ذلك يقع ضمن دائرة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؟

أي أن يكون هذا الفرد يف ّسن ، نعم؛ لكّن ذلك ابلطبع مشروط أبن يكون الفرد حائزاً على الشرط األّول
و اثنياً أن ال يتناىف العمل ابملبادئ املذكورة أو تطبيقه هلا مع معتقداته الدينية أو تتعارض ، املسؤولية اجلزائية

-سيكون ابإلمكان تعبئة مجيع أفراد اجملتمع و حشدهم ، و يف هذه احلالة. معها أبّى شكل من األشكال
األخرى املتمثّلة يف حتقيق و اتليًا االنتقال إىل اخلطوة ، للعمل مبوجب هذا املبدأ املهمّ  -بشكل أو آبخر

 . (18)املواد القانونية اخلاصة هبذا املوضوع
ففيما يتعّلق . إذ من دوهنا سيسقط كّل تكليف و يبطل، تُعدُّ )السلطة( أحد الشروط العامة للتكليف .3

أن يكون قادرًا على « الناهي»و « اآلمر»مبوضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يتوجب على 
على « الناهي»و« اآلمر»فإنّه يف حال افرتاض عدم قدرة ، و هكذا. املبدأ املهّم عملّياً  تطبيق هذا

فإّن بعضهم ، «(الفعل»تطبيق أّى من املراحل الثالث املذكورة )سواء يف السيماء أو القول أو السلوك 
هذا الشكل يف حني يعتقد بعضهم اآلخر أّن ، يعتقد بوجوب اعرتافه بقلبه على األقل حبسن املعروف

                                                       
و على ، ة عاّمة و متبادلة تقعان على عائق األفراد؛ بعضهم جتاه بعضواجبًا و مسؤوليّ ، ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن -18
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعَضُهْم أَولِياُء وحدوده وأساليبه  كو حيّدد القانون شروط ذل. ومةكومة جتاه األفراد واألفراد جتاه احلكعاتق احل

َهْونَ   . « َعِن اْلُمْنَكرِ بـَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
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بل هو من لوازم اإلميان و ، من التصّرف اليندرج ضمن إطار مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 . بوصفه ال يقبل األمر أو النهي إطالقاً ، تبعاته
أن يكون اآلمر والناهي عادلني؛ ، يف موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يرى بعض الفقهاء .4

إىل بعض ، يف اّدعاءاهتم تلك، و يستند هؤالء الفقهاء. فاسق من هذه الناحيةحيث ال تكليف على ال
ََّي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِلَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن * َكَُبَ َمْقتًا ِعنَد اَّللِه َأن تَ ُقوُلوا منها ، اآلايت القرآنية
ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َأََتُْمُروَن اْلنهاسَ و ، (19)َما اَل تَ ْفَعُلونَ   ِِبْلَِبِ  َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

إّن هداية اآلخرين متفرعة من اهتداء اهلادي نفسه و إّن تقومي اآلخرين : وقالوا يف ذلك، (20)تَ ْعِقُلونَ 
ن أكثر لك. (21)فمن عجز عن إصالح نفسه كان أعجز عن اصالح غريه. تبدأ ابستقامة املقوم أوال

فهم يعتقدون أبن غياب هذا الفرض معناه وضع هذه الفريضة جانبًا متاماً ، الفقهاء خيالفون ذلك
إذا كان ال بّد من أن يقوم رجل كامل ابلدعوة »: «سعيد بن جبري»ويف هذا يقول . والتخّلي عنها

أّما نتيجة ذلك . (22)«مر!فإنّه لن يقوم أحد ابلّدعوة إىل أّى أ، إىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 . فهي أّن العدالة تُعدُّ شرطاً مؤثّر ال واجباً 

على « اآلمر أو الناهي»و هو أن حيصل ، أضاف بعضهم شرطًا خامسًا إىل شروط اآلمر والناهي .5
و ال شّك يف بطالن هذا القول لكون املبدأ املذكور ميثل أحد الواجبات . إجازة اإلمام أو احلاكم

لكن ال بّد من التأّمل يف بعض مراتب العمل مببدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . هليةوالفرائض اإل
ألّن احلديث هنا يتعّلق بواجب مجاعّي ال بواجب خاّص خُمّول من  -و خصوصًا املرحلة اليدوية-

 . احلاكم إىل األفراد )كما ما مّر بنا يف موضوع احلسبة(
، مثل عدم ترّتب املفسدة على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،و يبدو أنّه مع وجود شروط أخرى

فإنّه ال حاجة ، واليت سنخّصها ابلذكر يف حبثنا للشروط املتعلقة بعملية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 . إىل وجود مثل هذا الشرط

والذي غالباً ما ، «ور واملنهياملأم»ال بّد لنا من التذكري أبّن املقصود ب، وخالصة و مفاد ما نريد بيانه
و حىت لو متّ حسبان احلاكم نفسه . هو الشخص الطبيعّي وليس االعتباريّ ، يرد يف أقوال الفقهاء و كلماهتم

و لكن ابلنظر . فإّن احلاكم نفسه هو املعىّن هبذا األمر و ليس النظام احلكوميّ ، من ضمن هؤالء األشخاص
فإنّه جيدر بنا البحث هنا ، االعتبارّيني و مسؤولياهتم اجلزائية واملدنية إىل البحوث املطروحة بشأن األشخاص

ومهما يكن من أمر فإننا . فيما لو كان ابإلمكان إجياد شروط أخرى عن واثقة الشخص االعتباري أم ال
 . مع األخذ بعني االعتبار الشخص الطبيعي بوصفه حموراً لنا« املأمور واملنهي»سنقوم بتوضيح 

 الثان الشروط اْلاصة ِبملأمور و املنهيالفرع 
أن أنمر فرداً  -و هل من الواجب كذلك-هل جيب على املأمور واملنهي أن يكون مسلماً؟ هل ميكن 

أبّن اجلواب عن هذْين السؤالنْي ، غري مسلم ابملعروف و ننهاه عن املنكر؟ قد خييل لبعضهم للوهلة األوىل

                                                       
 . (3( و )2اآليتان )، سورة الصف -19
 . (44اآلية الشريفة )، سورة البقرة -20
 . 499، 1ج . ، ت. د، عودة -21
 . املصدر نفسه -22
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على والية املؤمنني على « األمر ابملعروف والنهي عن املنكر»ع إذ من جهة يرتكز موضو ، هو ابلنفي!
و من جهة أخرى فإّن من بني الشروط اخلاصة ، كما أشران إىل ذلك يف حبثنا للمبادئ السابقة،  اآلخرين

و من الطبيعي أن يكون مثل هذا االحتمال ، أتثريه« مقدار»ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر هو احتمال 
و اتلياً فإّن موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يكتسب . يف غري املسلمني من حيث املعىنضعيفًا 

وبذلك ال ميكن إلزام غري املسلمني « املنكر»أو « املعروف»معناه وفقًا ملا ورد عنه يف الشريعة يف ابب 
 . بقبول مثل هذا املبدأ

أّوال ألّن الشريعة ، ر سلبًا يف قبول األمر املذكورهناك بعض النقاط اليت ميكن أن تؤثّ ، و يف املقابل
فما زال ، اإلسالمية املقّدسة مل تتطّرق إىل كّل احلاالت املتعلقة ابملعروف واملنكر و مل تقم بتفسريها مجيعاً 

الكثري من األمثلة اخلاصة ابملعروف واملنكر تُعدُّ أمورًا يقوم عقل اإلنسان بتحديد كون بعضها معروفًا و 
. و اعتبار بعضها مفيداً و ضرورايً للمجتمع اإلنساين أو خطراً عليه يف بعض األحيان، عضها اآلخر منكراً ب

على طاولة البحث اخلاّص ابألخالق املدنية ، يف الوقت احلاضر، فهناك العديد من املسائل املطروحة
من تلك األمور مراعاة مسألة  و. واالجتماعية ال ميكن اعتبارها أمورًا يعجز العقل البشري عن تصديقها

إذا كان هناك بعض ، واآلن. النظافة و الطهارة و حسن اجلوار وااللتزام ابألنظمة و اللوائح و غري ذلك
األفراد من غري املسلمني ممن يعيشون ضمن شبكة العالقات االجتماعية ال يراعون حرمة تلك األمور و ال 

الة السكوت و عدم إبداء أي مواجهة أو رّد فعل اجتماعي فهل علينا يف مثل هذه احل، يلتفتون إليها
 إزاءهم؟

فهي قد ال يكون النهي عن املنكر ، أّما املسألة اليت جيدر بنا ذكرها واإلشارة إليها يف هناية هذا البحث
بل يدخل ضمن إطار وجوب عدم ، ابلنسبة لغري املسلمني من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 . و هو ما سنشري إليه يف الشرط التايل، )إحلاق الضرر( ابآلخريناإلضرار 
هل ميكن منع الشخص غري املكلف من ارتكاب املنكر أو أمره أبداء املعروف؟ : تكليف املأمور واملنهي

رأى بعض الفقهاء ، و هل يعد هذا أمرًا واجبًا أو غري واجب؟ يف ما يتعّلق ابملنع عن ارتكاب املنكرات
و هذا ، ال فرق يف أن يكون فاعل املنكر مكّلفاً أو غري مكّلف»: «عبد القادر عودة»يث قال ح، وجوبه

فإّن من واجب ذلك الشخص أن أيخذ الشراب ، يعين أنّه لو شاهد أحد ما طفال أو جمنوانً يشرب اخلمر
 مع امرأة جمنونة هي و كذلك احلال لو رأى أحدهم جمنوانً ميارس الزان. و يسكبه بعيداً و مينعهما من تناوله

 . (23)«فينبغي على الشخص املذكور )الرائي( منعه عن هذا الفعل، األخرى أو ينزوي مع حيوان
، هذا القول نفسه، يف كنز العرفان، «(الفاضل املقداد»يستفاد من ظاهر ما قاله السيوري )املعروف ب 

 ألنّه مىت ُعِلَم أّن غري املكّلف قد يتّسبب ال شرط يف أن يكون املأمور أو املنهّى مكّلفاً »: فقد كتب يقول
و كذا األطفال فال بّد من هنيهم عن ارتكاب كّل . ابإلضرار بغريه وجب منعه من القيام مبا يضّر اآلخرين

 . (24)«حمّرم حىت ال تصبح عادة هلم

                                                       
 . 502و  501، املصدر نفسه -23
 . 408، 1ج ، 1986، فاضل مقداد -24



 
 

136 

 24: العدد

 
بل من ، لكّن البعض اآلخر من الفقهاء ال يعتقد بوجوب مثل ذلك املنع من ابب النهي عن املنكر

سواء أكان ذلك الضرر واقعاً على ، ابب منع وقوع الضرر الذي ال يرضى الشارع املقّدس بوقوعة أو حدوثه
 . (25)بل عدوا هذا املنع كمنع بعض احليواانت من اإلضرار بعضها ببعض، الفرد الذي يرتكبه أم على اآلخرين

يدخل ضمن مجلة األهداف  -خرسواء على الذات أم على اآل-واحلقيقة هي أّن منع وقوع الضرر 
و يبدو أّن مسألة فصله عن حبث النهي عن املنكر مل تزل غري واضحة . املرتتبة على ابب الّنهي عن املنكر

وكما قلنا سابقًا فإّن أقوال الفقهاء غالبًا ما تستند إىل عدم ، و يف ما يتعّلق هبذا السياق ابلطبع. املعامل
و . لذين ال يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة والذين قالوا بوجوب ذلكإال فريق من الفقهاء ا، الوجوب

 . هذه املسألة تتطّلب حبثاً مفصال بسبب النتائج الرتبوية املرتتبة عمَّا قاله هؤالء الفقهاء
رأى بعض الفقهاء أنَّ الشرط الثالث يشري إىل وجوب األمر : إصرار املأمور على ارتكاب املعصية

. لكون العاصي أو التارك للواجب يعد مصراً على ارتكاب املعصية أو املنكر، هي عن املنكرابملعروف والن
و عن هذا املبدأ ال يوجد أي دليل عبادي )من آايت أو رواايت( على ذلك؛ و هلذا مل يستدّل أّى منهم 

لكّن ذلك  ،(26)بعدم االختالف« اجلواهر»و عن الشرط املذكور استدّل صاحب . على رواية هبذا الشأن
بل و مل يتطّرق ، ألّن الفقهاء ال يتفقون على وجوب هذا الشرط، ليس دليال على اإلمجاع على هذه املسألة

فإنّه ال بّد من مراجعة العقل ، و بناًء على هذا. بعض الفقهاء )كالعالمة احللّي( إىل الشرط املذكور إطالقاً 
 . يف هذه املسألة

ألنّه هو « حكم العقل»دليلنا على وجوب هذا الشرط يقتصر على إّن »: قال بعض الفقهاء يف ذلك
الذي حيكم بسقوط وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حال عدم اإلصرار على ارتكاب املعصية؛ 

و مع وجود الدليل العقلي هذا ، و على هذا ألساس سيكون األمر و النهي أمراً ابطال و غري ذي جدوى
أىن لنا أن نعلم بعدم إصرار ، و لكن. (27)«ة الدالة على وجوب هاتني الفريضتني مقيداً يصبح إطالق األدل
« إبن إدريس»مثل ، بل لقد صرّح بعض الفقهاء، فهذا أمر مل حيصل إمجاع الفقهاء عليه، الفرد على املعصية

 . ابالكتفاء بعدم وجود األمارة أو البينة على هذا األمر« احملّقق احلّلى»و 
ون وجود كو  ، ر هي أدلة مطلقةكون األدلة اخلاصة مببدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر اىل  وابلنظ

، فحىت أولئك الذين قالوا بوجود مثل هذا الشرط أطنبوا يف معناه و توّسعوا، الشرط الثالث ابعثاً على التأّمل
يعين القصد ، يف مقابل االمتناع، حبيث قّل الفارق بني وجوده و عدمه ألهّنم رأوا أنَّ استمرار املعصية

و علم أبنه يروم تناول الشراب ملرّة ، ركلو أّن أحدهم شرب املس: و قالوا، اب املعصيةكواالصرار على ارت
 . عندئذ ال بّد من منعه من ذلك، أخرى فقط

 «ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»الفرع الثالث الشروط املتعلقة بعملية 
و ، ر نفسهكثالثة من الشروط فهي تلك اليت تتعّلق مببدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنأّما اجملموعة ال

ال وجود ألية شروط »: عن هذا قائالً « عبد القادر عودة»تب ك.  ليس ابألمر و املأمور أو الناهي و املنهيّ 
و مثل هذا جائز ، التعليم ألّن ابألمر ابملعروف معناه النصيحة واهلداية و، أو أزمنة معينة لألمر ابملعروف

                                                       
 . 252، 12ج ، هـ 1408، نوري طربسي -25
 . 370، 21ج ، 1983، النجفي -26
 . 163، 1996، نوري -27
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واليت جيب حتّققها جلواز ، ر و تغيريه فله شروطه اخلاصة بهكأّما النهي عن املن. ّل وقت و يف أّي ظرفكيف  
الم الفقهاء؛ حيث كل من التفصيل ال وجود له يف  كّن هذا الشكل. (28)«ركر أو تغيري املنكالنهي عن املن

عبد القادر »روها ختتلف عن تلك اليت أوردها كالشروط اليت ذ انت كو  ، ل عامّ كقاموا ببحث الشروط بش
اتب و تصّوره كل الذي أشار اليه هذا الكر حىت ابلشكو يبدو أّن األمر ابملعروف والنهي عن املن. «عودة

ن كفاحتمال التأثري مثاًل يعد من مجلة الشروط اليت مي. ذلك بعض الشروطكليس مطلقًا بل انّه يتضّمن  
و موضوع التمسك أبضعف الوسائل ، ركذلك يف ابب النهي عن املنكب األمر ابملعروف و  طرحها يف اب

ألّن مراعاة ، ذلك يف ابب األمر ابملعروفكن طرحه  كمي، ركاتب يف ابب رفع املنكأيضاً الذي أشار اليه ال
مراعاة املعايري »ّن مسألة ا، أو على سبيل املثال. رها ضروريّة يف ابب األمر ابملعروف أيضاً كاملراتب اليت مّر ذ 
بل ، و هلذا فمن األفضل. ركجارية سواء يف ابب األمر ابملعروف أم ابب النهي عن املن« واحلدود االهلية

ان طرح كرغم أنّه ابالم، ر فحسبكون مقتصرة على املنكل عاّم ال أن تكال بّد من طرح الشروط بش
 . هناية املطافر و هو ما سنشري اليه يف كشروط أخرى يف ابب املن

ر األخذ بعني كمن بني الشروط اخلاصة مبوضوع األمر ابملعروف والنهي عن املن: احتمال التأثري-1
و ال خالف بني الفقهاء الشيعة على هذا . ون األمر أو النهي مؤثرًا بنحو ماكاالعتبار احتمال أن ي

بل ، هناك امجاع حول هذه املسألة»: قائالً  «املنتهي»بـ  متابه املوسو كر العالمة يف  كو ذ . املوضوع اطالقاً 
ثري من الرواايت يف هذا الشأن كوأورد الفقهاء ال. «و ال حتتاج اىل أّي استدالل، ّل الوضوحكهي واضحة  

استند بعضهم اىل ، فعلى سبيل املثال. رغم أن بعضها مطعون فيه اّما من حيث الّسند أم من حيث الداللة
 --مسعت أاب عبد هللا»: قائالً  --الذي روي عن االمام الصادق« الرّقي داود»الرواية الواردة عن 

واستند ، (29)«يتعّرض ملا ال يطيق: يف يذّل نفسه؟ قالكو  : ال ينبغي للمؤمن أن يذّل نفسه قيل له: يقول
--قال أبو عبد هللا» --قوله عن االمام الصادق« حييي الطويل»بعضهم اآلخر اىل ما روي عن 

فأما صاحب سوط أو سيف ، أو جاهل فيتعلم، ر مؤمن فيّتعظكيؤمر ابملعروف و ينهي عن املن امّنا: 
 . ّن ضعف سند هذه الرواية ابلذات واضح بسبب وجود حييي الطويل يف السلسلةكل. (30)«فال

الم هنا يتعّلق حبدوده و كّن الكل، «م العقلكح»ن عده دلياًل على هذا الشرط هو كغري أّن ما مي
، يتصف ابلعمومية والشمولية، ركيف ما خيّص األمر ابملعروف أو النهي عن املن، فالتأثري الالزم. تهجماال

و . ر و يرتك املعروف اضافة اىل األفراد اآلخرين داخل اجملتمعكب املنكمبعىن أنّه يشمل الشخص الذي يرت
ّن كل. ّن االنسان أو اعتقاده ابلتأثريو ال حاجة عند ذاك اىل ظ، في جمّرد احتمال التأثريكي، بناًء على هذا
فلو غلب على »: «شرائع االسالم»تابه كما قال العالمة يف  كقالوا  ، «احملقق احلليّ »و منهم ، بعض العلماء

فهو  --ن استشفافه من سرية األئمة املعصومنيكو ما مي. (31)«مل جيب، أو علم أنّه ال يؤثر، ظّنه
ان أتثريه ضئياًل ابحتمال كر حىت يف حال الظّن بعدم أتثريه أو  كن املنالعمل ابألمر ابملعروف و النهي ع

 . عقالينّ 

                                                       
 . 501، املصدر نفسه -28
 . 425، 12ج . ، ت. د، احلّر العاملي -29
 . 400، املصدر نفسه -30
 . 342، 1ج ، هـ 1403، احملقق احللي -31
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ان احتمال عدم التأثري قوايً حبيث شعر االنسان يقيناً بعدم جدوى األمر ابملعروف والنهي كوابلطّبع اذا  

 . عندئذ ال مناص من ترك ذلك، ركعن املن
الشرط الثاين من شروط األمر ابملعروف و النهي عن أّما : التمّسك أبضعف الوسائل )أو املراتب(-2

و ال بّد ، فهو وجوب أن يتّم األمر والنهي أبضعف الوسائل أو املراتب ألّن األصل هو حريّة األفراد، ركاملن
و هذا األمر سار . ان سيتسبب يف حتديد حريّة األفراد أو تقييدهاكتفاء أبضعف الوسائل اذا  كمن اال 

لتا الفريضتني وضع كألّن حرمة ايذاء املؤمن تقتضي يف  ، ركمر ابملعروف والنهي عن املنذلك يف مسألة األك
انية الستخدام أضعف املراتب أو كانت مثّة امكر العليا جانبًا اذا  كمراتب األمر ابملعروف والنهي عن املن

 . أدانها
و أّن الشخص املأمور ، يدهاوابلنظر اىل أّن اهلدف من األمر والنهي هو وضع احللول للمسائل ال تعق

بل ان احد الفقهاء ، «األيسر فاأليسر»فانّه جيب مراعاة مبدأ ، أو املنهي ميتلك حقوقاً ال بّد من احرتامها
 . (32)العظام يقول حبرمة جتاوز املرتبة اليت حيتمل فيها الوصول اىل اهلدف

يري الشرعية اثلث شرط من الشروط الواجب تعد مراعاة احلدود واملعا: مراعاة احلدود واملعايري الشرعية-3
و حيول هذا الشرط دون تطبيق األمر ابملعروف و النهي . ركتطبيقها يف مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املن

ر يتوقف على التجسس على األمور أو كان النهي عن املنكفمثاًل اذا  . ر أبّي وسيلة أو طريقةكعن املن
 هذا الشرط يعد ذلك حمرمًا لنهي هللا سبحانه عن التجسس على اآلخرين الشؤون الشخصية لألفراد فانّ 

و من بني األمور اليت حرص التشريع اجلنائي يف االسالم بشّدة على تطبيقها . اهتم و خطواهتمكأو تتبع حر 
يف موضوع . و عن عدم شرعية التجسس أو جوازه. و اتباعها هي شرعية االساليب والوسائل اخلاصة بذلك

ون املعصية ظاهرة دون حاجة اىل جتّسس كوأّما الشرط الثالث فهو أن ت»: يقول الغزايل، ركنهي عن املنال
فاذا بقي الشخص يف داره و أغلق عليه اببه فال جيب التجسس على ما ، وال جيب التجسس. احملتسب

بل اّن ، بة أفعالهذلك التجسس عليه من السطح و مراقكو ال جيب  ، يقوم به و يفعله أو يريده دون أمر
ال جيب ، مخراً مثالً ، ان يف جعبة الفاسق شيء ماكو اذا  . . . ما سرته هللا تعاىل ال بّد من أن يبقي مستوراً 

 . (33)«ألّن ذلك يعترب من التجسس، شف عّما حتت عباءتهكأمره ابل
 االسالمية املطلب الرابع السياسة الجنائية

يفيته يف السياسة اجلنائية كر و مقداره و  كعروف و النهي عن املنيستلزم تفسري دور فاعلية األمر ابمل
ما حيتاج اىل التعرف اىل خصائص ك،  معرفة خصائص السياسة اجلنائية الفعالة واملطلوبة من جهة، االسالمية

و اىل البحث يف ، ر و فاعليته يف النظام االجتماعي من جهة أخرىكاألمر ابملعروف والنهي عن املن
 . الفريدة هلذا املبدأ ضمن بقية املبادي يف السياسة اجلنائية يف االسالماخلصائص 

 مفهوم السياسة اجلنائية: الفرع االول
فانّه مل يتّم ، اىل البحوث اخلاصة ابحلقوق، ثر من قرنكقبل أ، «السياسة اجلنائية»رغم دخول مصطلح 
و يعود السبب يف ذلك اىل أّن السياسة . همنه أن حيوز على قبول اجلميع و رضاكبعد تقدمي أّي معىن له مي

وال شّك يف أّن تنوّع اآلراء يف . اجلنائية تعد مسألة متجذرة يف أعماق القضااي املعرفية والفلسفية والقيمية
                                                       

 . 476، 1ج ، 1997، االمام اخلميين -32
 . 507و  506، 1ج ، 1995، الغزايل -33
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و تبدأ مسرية التحول . مثل هذه األمور سيؤدي اىل التأثري على نوع التصّور املأخوذ عن السياسة اجلنائية
بينما تنتهي عند بسط معناه و توسيعه ، ونه مرادفاً للسياسة مع احلقوق اجلزائيةكصطلح من  يف معىن هذا امل

 . ون فيه قريباً جداً من السياسة االجتماعيةكاد يكاىل حّد ي
متّثل السياسة اجلنائية نوعاً من التأّمل أو »: السياسة اجلنائية قائلة« ريستني الزرجك»و تعرف السيدة 

فيلة مبحاربة كيف الظاهرة االجرامية و ادراك الظاهرة و فهمها و اجياد الوسائل والّسبل ال ري املعريفّ كالتف
و تعد السياسة اجلنائية اسرتاتيجية حقوقية و اجتماعية . التصرفات الىت تؤدي اىل االحنراف وانتهاك القانون

ة اىل الرؤية الواقعية ازاء املسائل اضاف، اهلدف منها هو حتّمل املسؤولية، مبنية على أساس اخليارات السياسية
 . (34)«واألمور النامجة عن الوقاية أو قمع الظاهرة االجتماعية مبعناها األوسع

 الفرع الثان فاعلية السياسة اجلنائية
يف هذا ، تبه أصحاب الرأيكو من خالل حتليل ما  ، ابلنظّر اىل التعريف السابق للسياسة اجلنائية

 . اخلوض يف خصائص أيّة سياسة جنائية فعالة و مطلوبة نكمي، و تفسريه، الشأن
 و يف الوقت نفسه االستناد اىل املبادي والقيم الساسية، ي و العقالنية والتفح صكاوال( التف

ألّن ، «السياسة اجلنائية»ضمن اطار عبارة « السياسة»تتجّلى خاصية العقالنية والتفّحص يف مفهوم 
و هلذا . (35)دراك والتدبري و اجياد احللول والسبل للقضااي اخلاصة ابجملتمعالسياسة يف األساس تعين اال

وألجل . (36)ومة )أو الدولة( و اجيادها للحلولكالسياسة اجلنائية أبهنا تدبري احل« فيورابخ»يفسر ، السبب
و يف . التصدي هلايتّم احلديث يف السياسة اجلنائية عن اسرتاتيجية مواجهة اجلرمية و ، أو امليزة، هذه اخلاصية

مبثابة احلّل األمثل للتعّرف اىل املسائل و تفّحص األوضاع و معرفة األهداف « االسرتاتيجية» تعداحلقيقة 
وهنا تساعد على وضع نوع من األنظمة كاضافة اىل  ، و اجياد احللول و التدابري و اختبارها و مقارنتها

السياسة »بدًا من تفسري « فون ليست»مل جيد ، هذا ّله و بناء علىكواالنضباط والعالقة و تنسيق ذلك  
هي جمموعة من املبادي واألصول اليت تستطيع الدولة و اجملتمع من خالهلا حماربة اجلرمية »: قائالً « اجلنائية
 . (37)«والشرّ 

فاّن التفحص والتدبري مها اللذان يضفيان الصفة العلمية على ، و من انحية أخرى، هذا من انحية
ّل مبدأ من املبادىء كو يف الواقع فانّه ال بّد من وضع  . و جيعالن منها أمرًا ضرورايً ، ة اجلنائيةالسياس

واحلصول على النتائج ، ورة و التدابري املتخذة يف بوتقة االختبار و التجربة لتحديد األخطاء والعيوبكاملذ 
و من هنا نالحظ اقرتاب . القانونية عليهااملطلوبة واملناسبة املتعّلقة بتعميم تلك املبادي و اضفاء الصفة 

و هذا األمر حبّد ، حيث تربطها به عالقة و طيدة، بريكمن علم اجلرمية اىل حّد  « السياسة اجلنائية»مفهوم 
« السياسة اجلنائية»ذاته حيّتم علينا االستعانة ابملختّصني و أصحاب الرّأي يف خمتلف العلوم من أجل وضع 

ان االستفادة كّن الّصفة العلمية اليت تطلق على السياسة اجلنائية ال تعين أنّه ابالمكل. املرغوبة والصحيحة
فهذه التدابري يف احلقيقة متّر ، نه أن حيقق األهداف املرجوة يف السياسة اجلنائيةكمن أي مبدأ أو تدبري مي

                                                       
 . 42ـ  41، 2003، الزرج -34
 . 37، فسهاملصدر ن -35
 . 40، املصدر نفسه -36
 . 41، املصدر نفسه -37
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، يف أي جمتمع من اجملتمعاتبقنوات و مرّشحات خاصة ابملبادي و القيم األساسية املقبولة و املتفق عليها 

ليس هناك أّي فرق بني السياسة اجلنائية ، و بناًء على هذا. ن البت يف قبوهلا أو رفضهاكو حينذاك فقط مي
 . املستندة اىل املدارس الفلسفية الدينية و بني تلك املبنية على أسس الفلسفة غري الدينية

 اثنيا( الشمولية والعمومية اىل جانب الولوية
و . ون مؤثّرة و فعالة يف الوقت نفسهكي تكل، ون شاملة و جامعةكبّد ألية سياسة جنائية من أن ت ال

، تقّسم الشمولية أو اجلامعية اىل ثالثة حماور، ان اليت تتألف منها السياسة اجلنائيةكابلنظر اىل األجزاء واألر 
( الشمولية 3و أخرياً )، والسبل ووضعها( الشمولية يف اختاذ االساليب 2)، ( الشمولية يف املوضوع1): هي

. واالستفادة من تلك املصادر يف تطبيق املصادر أو املراجع الداخلة ضمن ردود الفعل على الظاهرة االجرامية
ال بّد من اعتماد األولوية يف ما ، ذلك اىل احلاجة اىل السياسة اجلنائية و فاعلّيتها و ضرورهتاكوابلنظر  

 . الربامجيتعّلق ابألساليب و 
 اثلثا( الشمولية يف املوضوع مع أولوية اجلرائم واالحنرافات اْلطية

بل يشمل موضوع ، يز على جرمية معينة أو احنراف خاّص بعينهكالرت ، اطالقاً ، ال يتّم يف السياسة اجلنائية
 النتائج اخلاصة بعلم والسّيما أاّن نالحظ أنّ . ّل أنواع اجلرائم واالحنرافات على حّد سواءكالسياسة اجلنائية  

ويف احلقيقة اّن اجلرائم مرتبطة بعضها . لّ ككاجلرمية يف الوقت احلاضر تشري اىل وجود عالقة بني اجلرائم  
ما يعين ، اضافة اىل أّن مواجهة تلك اجلرائم والتصّدي هلا تتطّلب حماربة االحنرافات والوقاية منها، ببعض

ّل تصّور حبيث يتحّدث كفاّن أمهية مسألة األولوية تفوق  ، أمر ن منكو مهما ي. رفض املعايري السائدة
والتساهل والتسامح )يف جمال السياسة « يف جمال احلقوق»املعّنيون ابألمر اليوم عن ازالة اجلرمية والعقاب 

 أمهية ّله ينصّب يف اطار االهتمام املتزايد واجلاّد حنو اجلرائم واالحنرافات اليت حتتلّ كو ذلك  ، االجتماعية(
 . رب من غريهاكأ

 رابعا( الشمولية يف الساليب والتدابي مع التشديد على السبل االصالحية والوقائية
ّل الوسائل املهّمة كال شّك يف أّن السياسة اجلنائية الفعالة واملؤثرة هي السياسة اليت حتاول االستعانة ب

، تفي ابتّباع وسائل العقاب والقمعكال أن ت، اتواألساليب الصحيحة ملواجهة اجلرائم و التصّدي لالحنراف
و ملعرفة مقدار فاعلية أيّة سياسة جنائية واختبار قدرهتا . ان سائداً يف اجملتمعات البدائية األوىلكو هو ما  

ال مفّر لنا من العودة اىل قائمة األساليب والّسبل اليت توصي هبا السياسات و التشريعات اجلنائية معًا و 
اىل ظاهرة انتشار ، و تعود مسألة مشولية األساليب والتدابري اخلاصة مبواجهة اجلرمية واالحنراف. امراجعته

مبا يف ، زان عليهاكو اختالف العوامل املؤدية اليهما واألسس اليت يرت، رقعة اجلرمية واالحنراف و اتساعهما
فاّن ما حيظي ابالهتمام ، ّل ذلككرغم  و . ذلك العوامل واألسس الفردية والباطنية واالجتماعية و الظاهرية

رب يف عصران احلايل هو استخدام التدابري واألساليب الوقائية اليت تتمّيز بطابع االصالح واملعاجلة و كاأل
 . افحة االحنرافكو هذه األساليب والوسائل من دون شّك تلعب دوراً رئيسياً يف حماربة اجلرمية وم، اتباعها

 ة اجلماعيةكل  املراجع واملصادر مع أولوية املشار كخامسا( االستفادة من  
تسخري مجيع ، ازاء اجلرمية واالحنراف، تستلزم ردود الفعل و حماوالت التصّدي القوية والشاملة واجلذرية

بصرف النظر عن أّن بعض األمور واملسائل ، املصادر واملراجع ذات العالقة مبثل هذه الظواهر و توظيفها
ل الظاهرة االجرامية و اشاعتها سببها األداء اخلاطي و غري الدقيق لبعض تلك املراجع كشاليت تؤدي اىل ت
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اانت كو ال بّد هنا اذاً من االستعانة ابالم، و هلذا تصبح تلك املراجع مؤثرة يف ظهور االحنراف. أو املصادر
ل مؤثر و كر االجرامية بشها هذه املصادر للوقوف بوجه الظواهكو القدرات الطبيعية واحلقيقية اليت متتل

ون السلطة القضائية هي املسؤول الوحيد عن حماربة اجلرائم بل ال بّد كلن ت، و من هذا املنطلق. اثبت
ّل فرد من أفراد كومية و  كللسلطة التنفيذية واملؤسسات والدوائر واملنظمات واملراجع االجتماعية غري احل

ورة )أي األمر ابملعروف والنهي عن كيعاً من االسهام يف العملية املذ ال بّد هلم مج، اجملتمع مبا فيهم املنحرفون
و قد أثبت فاعلّيته ، ة االجتماعية ميتلك دوراً فاعاًل و أساسياً يف هذا اجملالكااّل أّن عنصر املشار . ر(كاملن

نظمات و اجلماعات ة االجتماعية اسهام األفراد و املواطنني واملكو نعين ابملشار ، من خالل التجارب املؤثّرة
اليف كة خبفيض التكفباالضافة اىل أّن من شأن تلك املشار . ومية يف هذا األمر ابلغ اخلطورةكغري احل

فدهّنا ستؤدي اىل تعبئة شاملة يشارك فيها اجلميع ملنع الظواهر االجرامية و حماربتها؛ ، ومةكواألعباء على احل
 . ملسؤوليات املنوطة هبمّل األفراد يف اجملتمع ابكو ذلك بسبب شعور  

ت الفردية، ومة والمن العام  كسادسا( احلافظ على قدرات احل  اىل جانب مراعاة احلقوق واحلرَّي 
، بسبب زعزعتها لألمن العاّم على أقّل تقدير، ابالضافة اىل أنَّ اجلرمية تعمل على انتهاك احلقوق الفردية

فغالباً . ذلك بصبغة اجتماعيةكفاهنا تتصف  ، وق اآلخرينو جتاهلها للقّيم االجتماعية واالعتداء على حق
. ومة واضعاف سلطتها واالخالل ابألمن والنظام العامّ كة احلكسر شو كاىل  ، أو االحنراف، ما تؤدي اجلرمية

ال بّد لنا أيضاً من التطّرق اىل التدابري واالجراءات ، و عندما نتحّدث عن السياسة اجلنائية واحلقوق اجلزائية
 . ومة و قدرهتا و سلطتها و اعادة األمن واالستقرار اىل اجملتمعكفيلة ابسرتداد هيبة احلكال

هلا القدرة على ، فرغم أّن التدابري واألساليب اليت تتصف على األغلب ابلقمع واملعاقبة، ويف هذا الصدد
ثري من األضرار اليت لن كفاهّنا يف الوقت نفسه قد جتّر وراءها ال، ورة بسرعةكايصالنا اىل األهداف املذ 

األمر الذي يتناىف ، ما قد يعّرض احلقوق واحلرايت الفردية اىل خطر حقيقي، ن من معاجلتها بسهولةكنتم
ومة القانون متثل ضرورة كون حكوال أحد يشك يف  . ّل اجملتمعاتكابلطبع مع القيم األساسية اليت تتبناها  

و هي حالة تستدعي التنازل عن بعض احلقوق و جزء من  ،ملّحة للحياة االجتماعية يف الوقت احلاضر
ومة واستبدادها أو جتاوز املسؤولني كن جيب أن ال تؤّدي هذه املسألة اىل تعّسف احلكل. احلرايت الفردية

فانّه على الرغم من أّن التدابري و االجراءات الوقائية غري العقابية ، و يف املقابل. لصالحياهتم و سلطاهتم
 بسبب أتّخر النتائج املطلوبة لتلكو ، نكل، ا هتدف اىل احملافظة على حقوق املواطنني و حرايهتمغالبًا م

 . ثرياً ما تؤدي اىل تعريض النظام واألمن العاّم لالنفالت واألضراركفاهّنا  ، االجراءات
 أفضل النتائج، اليفكسابعا( أقل  الت

فال شّك يف أّن وضع ، وركأهّم املسائل يف اجملال املذ تعدُّ املسألة االقتصادية للسياسة اجلنائية احدى 
، التصاميم والربامج و تطبيق االجراءات واألساليب واحلصول على النتائج املرجّوة مثّ اعادة اصالحها وترميمها

، ّلف اجملتمع نفقات و مصاريف مجّةكّله يكال شّك يف أّن ذلك  ، و هو ما يعرب عنه ابدارة السياسة اجلنائية
األمر الذي قد يؤّدي ، ومات والّدول على تغطية ذلك و اسرتداده بطرق غري امليزانية العاّمةكجيرب احل ما

بري يف الطبقات االجتماعية و ما شابه كاتلياً اىل ارتفاع األسعار و ازدايد نسبة الفقر وظهور االختالف ال
ذا فاّن احلاجة يف كو ه. ة لظهور اجلرميةو هذه احلالة ابلذات ستؤدي اىل اجياد بيئة مناسبة و مالئم، ذلك

، يز على تبيّن اجراء من أهّم االجراءات خالل وضعنا ملبادي السياسة اجلنائيةكالوقت احلاضر تقتضي الرت 
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 24: العدد

 
فل لنا كاليف املواجهة مع اجلرائم اىل أقصي حّد من طريق تطبيق االجراءات اليت تكأال و هو ختفيض ت

و . ننا فيه احلصول على أفضل النتائج املطلوبةك الوقت نفسه الذي ميل جّيد يفكحتقيق هذا اهلدف بش
اليف ال يتعّلق فقط ابستهالك املصادر املادية و كيّتضح هذا األمر ابألخّص عندما نعلم أّن البحث يف الت

و من هنا جاءت . ذلككورة  كاليف والنفقات املذ كاّن املصادر البشرية تعد ضمن التبل ،  البشريةريغ
رة و عدم اقتصارها كابالضافة اىل تعميم تلك الف، رة خصخصة الوقاية من اجلرمية و حماربة االحنرافكف

ال شّك ، و يف ما خيص هذه املسألة ناذ. ة مل تسلم من الّنقد الالذعر كن حىت هذه الفكل. ومةكعلى احل
اىل نتائجها املثمرة والفعالة اليت  اضافة، لفة ابلنسبة للدولةكة االجتماعية هي أقّل احللول تكيف أّن املشار 

 . لّ ككتعود على اجملتمع  
ننا اجياد عدد آخر من املزااي و كرانها حىت اآلن ميكفاىل جانب اخلصائص اليت ذ ، و على أّي حال

و هو ما ال نريد يف هذا البحث اخلوض به لتشّعبه ، اخلصائص املتعلقة ابلسياسة اجلنائية الفاعلة واملطلوبة
 . و توّسعه

نتائج األمر بالمعروف والناه من المنكر و مردوداته و : المبحث الثانه

  ه السياية الجنائية  ه االيال)، خصائصه

، يف أّي نظام اجتماعي، ر و فهمهاكحتتاج دراسة نتائج عملية تطبيق األمر ابملعروف والنهي عن املن
ل عاّم اسم كو بش،  يطلق عليها أحياانً اىل مقارنة ذلك مع التدابري واالجراءات األخرى اليت، من جهة

و من جهة أخرى فاّن ذلك ، أو االشراف االجتماّعي، أو التدابري االجتماعية و السيطرة، االجراءات
عند اشارهتا اىل ضرورة ، يتطّلب معرفة و فهم دقيقني للنتائج اليت شددت النصوص الدينية االسالمية عليها

فانّنا ، ّل حبث من هذه البحوث يقتضي جماالً أوسعكان اخلوض يف تفاصيل  كا  و ملّ . تطبيق هذا املبدأ املهمّ 
مقارنة األمر ابملعروف والنهي فسنشري يف املطلب االول اىل ابالشارة اىل حبث منها ابختصار، هنا، تفيكسن

مر ابملعروف والنهي نتائج األوجنعل املطلب الثاين اىل ، ر مع املواءمة االجتماعية والرقابة االجتماعيةكعن املن
األمر ابملعروف والنهي عن »اخلصائص الفريدة ملبدأ وخنصص املطلب الثالث اىل ، ريف اجملتمعكعن املن

 . يف السياسة اجلنائية يف االسالم« ركاملن
املطلب االول مقارنة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع املواءمة االجتماعية والرقابة 

 االجتماعية

 أّن أّي جمتمع ميتلك جمموعة من القواعد واألسس والتقاليد والطقوس والعادات اليت متثل ال شّك يف
ّل جمتمع يسعى كلذلك نرى أّن  . وركمجيعها اخلمرية والبنية التحتية األساسية البقاء احلياة يف اجملتمع املذ 

و اتلياً تشجيع ، زيزها و تقويتهانة و تعكّل الطرق والّسبل املمكاىل احملافظة على تلك التقاليد والعادات ب
اللتان « الرقابة االجتماعية»و « التأقلم االجتماعية»: و تُعد العمليتان. أفراده على االلتزام هبا و مراعاهتا
 . ألهنما تستخدمان للوصول اىل الغرض املطلوب، ال بّد من وجودمها يف أّي جمتمع

 -ّلهاكو طوال حياته  -ة يستطيع االنسان بوساطتها عملي»تعّرف أبهنا « التأقلم االجتماعي»فعملية 
ّله مع قيامه ببناء داخله و كّوانت االجتماعية والثقافية من بيئته و مواءمة ذلك  كتعّلم مجيع العناصر و امل

لينسجم مع بيئته االجتماعية اليت ال بّد ، حتديد معامل شخصّيته متأثراً بتجاربه والعوامل االجتماعية املعنوية
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ور أم من التعاريف األخرى يف هذا كسواء من التعريف املذ ، ننا استنتاجهكأّما ما مي (38)«من العيش فيها له
هو أّن التأقلم االجتماعي هو الذي يعمل على متّثل املعايري والقيم االجتماعية و تثبيتها و ، اخلصوص

و بعبارة أصّح .  القيم و املعايرين من بناء ذاته و خلق االنسجام بينها و بنيكترسيخها داخل الفرد ليتم
ال أن ، برغبة و حرية منه، ّوانت االجتماعية و الثقافية املوجودة يف بيئتهكبينها و بني مجيع العناصر و امل

املواءمة »اليتني مهمتني من آليات « يل الذاتكتش»و « التعّلم»و يعد . ون جمربًا على فعل ذلككي
و هي رقابة صارمة ، يصل الفرد ايل حالة من الرقابة الباطنية )الذاتية(، ةو خالل هذه املرحل، «االجتماعية

م يف تصرفاته حىت يف حال غياب املؤسسات اخلاصة ابلرقابة كألهّنا تقود الفرد و تتح، ذلككللغاية و فعالة  
 . (39)أو السيطرة االجتماعية اخلارجية

فهذا األمر ابلذات له ، وّفقة طوال اخلطليست عملية انجحة و م« التأقلم االجتماعي»ّن عملية كل
ثري من العوامل املختلفة اليت يتّم تناوهلا يف البحوث اخلاصة ابحلاالت الشاذة و علم كجذوره العميقة يف ال
أو « الرقابة االجتماعية»و هنا أييت دور العملية الثانية اليت يطلق عليها اسم . ذلككاجتماع االحنرافات  

، ثرها شيوعاً كو أ، واحدة من أهّم حبوث علم االجتماع»و هذه الرقابة تعرف أبهنا « االشراف االجتماعي»
و هي تبحث يف موضوع الوسائل واألساليب املتنوعة اليت يستخدمها اجملتمع من أجل هداية األفراد العصاة 

 . (40)«و توعيتهم
ليات اهلادفة اىل القضاء على الرقابة االجتماعية أبهنا نوع من حتليل العم« وت ابرسونزكاتل»و يعرف 

فاّن السيطرة االجتماعية تعد مبثابة العامل الذي يقوم برتميم ، و بناًء على هذا. امليول والرغبات الشاذة
أو غّض النظر عن بعض االحنرافات أو الشواذّ البسيطة ، ن التساهلكن ابلطبع ميكل. (41)النظام االجتماعي

افات مرحلة التطّرف أو الشّدة ال بّد حينها من النهوض والّدفاع عن و عندما تصل تلك االحنر ، نوعًا ما
و لذلك تعد السيطرة االجتماعية أو الرقابة االجتماعية خّط الدفاع الثاين عن النظام ، اجملتمع

 . (42)االجتماعي
ني التأقلم ن استنباط أوجه التمييز بني السيطرة )أو الرقابة( االجتماعية و بكمي، و استنادًا اىل ما قيل

تثبيت التصّرف أو السلوك »فاّن ما يتّم حبثه يف جمال التأقلم االجتماعي هو ، من جهة. االجتماعي
التصرف و التصّدي للسلوك »فاّن البحث يتناول موضوع ، ن يف ما يتعّلق ابلسيطرة االجتماعيةكل، «الطبيعي

حّدًا فاصاًل بني « املنحرف أو الشاذّ السلوك أو التصّرف »ن اعتبار كمي، بعبارة أخرى. «غري الطبيعي
جزءًا من ، هذا و تعّد مجيع التدابري واالجراءات اليت تسبق ظهور السلوك املنحرف. ورتنيكالعمليتني املذ 

أّما االجراءات والتدابري اليت تلي ظهور االحنراف أو السلوك الشاّذ و اليت يراد ، عملية التأقلم االجتماعي
ّلها ضمن عملية كفتندرج  ، ي تتّم هداية األفراد حنو املعايري الطبيعيةكاملنحرف لهبا التصّدي للتصّرف 

 . (43)السيطرة االجتماعية
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فاآللية ، ّل منهماكمن االختالف اآلخر املوجود بني هاتني العمليتني يف نوع اآلليات اخلاصة بكو ي

يف حني أّن اآللية اليت تستخدمها ، اليت يعتمدها التأقلم االجتماعي هي التقّمص واالستضمار والتعّلم
، حىت و ان مّت االعتماد على عامل التشجيع« الضغط واالجبار»السيطرة االجتماعية غالبًا ما تّتصف بـ 

ري أبّن كّله ال بّد لنا من التذ كو رغم ذلك  . فاّن ذلك حيسب ضمن عملية الضغط على الشخص املنحرف
و يف احلقيقة اّن أساليب . ى أساس عملية التأقلم االجتماعيعملية السيطرة االجتماعية نفسها تقوم عل

« عملية»تسب شرعيتها من كالسيطرة أو الرقابة االجتماعية ت« عملية»االجبار والضغط املستخدمة يف 
التأقلم االجتماعي ابلذات؛ و ذلك ألّن السبب يف اجراء العقوابت أو تطبيقها يف أّي جمتمع هو استضمار 

مستحقة ، أو املستضمرة، و عندما تصبح القَيم املتأّصلة. وركالقّيم داخل أفراد اجملتمع املذ أو جتّذر بعض 
. ون العقوبة مبثابة ظلم أو استبدادكون موجودة ابلفعل عندئذ تكل شرّعي من دون أن تكللعقوابت بش
رة االجتماعية ون السيطكأّما من جهة أخرى فاذا تعّذر تطبيق التأقلم االجتماعي فلن ت، هذا من جهة

 . (44)ثريكوحدها قادرة على فعل  
فأحياانً . ركسنقوم بتحليل عملية األمر ابملعروف والنهي عن املن، من خالل التوضيح الذي قّدمناه هنا

و « الرقابة االجتماعية»ن عدها املشرفة على عملييت كحبيث مي، يتّم تقدمي تفسري موّسع هلذه العملية
األمر ابملعروف »نما يقدم بعضهم يف أحيان أخرى تفسرياً مقتضباً يعّد فيه عملية بي، «التأقلم االجتماعي»

 . «التأقلم االجتماعي»و ليس ضمن عملية « الرقابة االجتماعية»جزءاً من عملية « ركوالنهي عن املن
ة بعد حبثه موضوع مرتب، «اجلواهر»تاب كاّن التفسري الذي قّدمه املرحوم صاحب  ، على سبيل املثال

اّن من أعظم فروع فريضة األمر »: حيث قال، ورةكيعد من مجلة التفاسري املفّصلة واملطّولة للعملية املذ ، اليد
امه و مراتبه من حيث التأثري سّيما ابلنسبة اىل أئمة الدين و كر و أمسى أحكابملعروف و النهي عن املن

و خلع ، ان ذلك العمل واجباً أو مستحباً كاء أعلماء الشريعة هو أن يلبس املرء لباس احملاسن )ابلعمل( سو 
و ، ميل ذاته و نفسه ابألخالق االسالمية العاليةكو ت، روهًا منهاكان حرامًا أو مكرات ما  كلباس املن

و نتيجة هذا العمل ابلذات هي هداية الناس اىل ، تطهري نفسه من األخالق السيئة و العادات البذيئة
مل عمله الصاحل هذا ابلنصيحة السديدة و األقوال كخاصة اذا أ، محّرماتهم للكالقيام ابحملاسن و تر 

ثري كو أّما معاجلة الروح والعقل فهي أرقى ب، ّل داء دواء خاّص بهكّل مقام مقال و لكاذ ل، الطيبة و احملّذرة
أّن صاحبه ال يعتقد بصّحة شيء سوى ، وركمن خالل التفسري املذ ، واضح. (45)«من معاجلة البدن

ن أن يتحّقق من خالل كو هو ما مي، أو أتّصل املعايري من خالل تقدمي النماذج الصحيحة، الستضمارا
 . «التأقلم االجتماعي»عملية 

ل أضيق من سابقه مدرجاً كبش« ركاألمر ابملعروف و النهي عن املن»و هناك من قام بتفسري مبدأ 
ر( كاّن عملية )األمر ابملعروف والنهي عن املن»: فقال، ااّيه ضمن زمرة اآلليات املتعلقة ابلسيطرة االجتماعية

مبواجهة التصّرفات الشاذة واملنحرفة ، أو األفراد املتديّنون فيه خباّصة، لّ ككهي عملية يقوم من خالهلا اجملتمع  
و بناًء  .و يبذلون جهودهم سعياً اىل ايقاف تّيار تلك االحنرافات واستبداهلا ابملعايري الدينية، والتصّدي هلا

هو نفسه السيطرة أو ، يف أّي جمتمع متدّين و اسالمي، ركفاّن املعىن املفهومي للّنهي عن املن، على هذا
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متّثل عبارة )النهي عن ، و بعبارة أخرى. الرقابة االجتماعية ضمن اطار املعين الذي يقّدمه لنا علم االجتماع
، «األمر ابملعروف»ن عدم االشارة اىل كل. (46)«جتماعية(ر( العنوان الديين لـ )السيطرة أو الرقابة االكاملن

بل اّن هذين املفهومني ميثالن وجهني لعملة ، «ركالنهي عن املن»ور ال يعين انفصاله عن كيف التفسري املذ 
مرادفاً للسيطرة االجتماعية ال « ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»و جتدر االشارة هنا اىل أّن عدَّ . واحدة

أي عندما ، و يف غري هذه احلالة. ون ااّل يف حال افرتاض حتّقق هذه الفريضة أو حبثها يف جمتمع متدّينكي
. ورتنيكثري من الفوارق بني العبارتني املذ كفان هناك ال، أنخذ بعني االعتبار الفهوم اجملّرد للمجتمع الديين

ن عند التطّرق اىل كو ل، عن )املعايري االجتماعية(ننا أن نستغين كففيما يتعّلق ابلرقابة والسيطرة فانّه ال مي
وابلطّبع فانّه ليس ابلضرورة ، فاّن ما يهّمنا هو املعايري الدينية« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»موضوع 

و تعد . ون املعايري الدينية هي معايري اجتماعية )مقبولة و مّتفق عليها من قبل اجملتمع( على الدوامكأن ت
السيطرة »و بني « ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»ّل من كالنقطة احدى نقاط اخلالف املهمة بني  هذه 

 . «أو الرقابة االجتماعية
. فيتعّلق بدورمها، احدامها ابألخرى، عند مقارنة هاتني الظاهرتني، أّما االختالف اآلخر املوجود

، هو احملافظة على النظام واالستقرار االجتماعي« عيةالسيطرة أو الرقابة االجتما»من ، أو الغاية، فاهلدف
ألّن هذه العملية تقوم ابملواءمة بني املنحرفني والتصّرفات االجتماعية املقبولة ولذلك فهي تعني من هذه 

فاّن ما هو مقبول و مستحسن هو اتباع املعايري ، و يف هذا اجملال. لّ ككالناحية على احملافظة على اجملتمع  
األمر »ون املقصود بـ كّن ذلك ال يعين أن يكل. يعد خرق تلك املعايري أو نقضها احنرافًا واضحاً يف حني 

ل كاذ قد تتخذ بعض االحنرافات ش، هو احملافظة على النظام االجتماعي« ركابملعروف و النهي عن املن
قد يتحّول ، مبعىن آخر. الفريضة ون خرق املعايري يف احلقيقة مبثابة العمل هبذهكفي، املعيار أو التقليد العادي

أحيااًن من احملافظة على النظام االجتماعي اىل تغيري ذلك « ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»هدف 
 . النظام

و ، أي اجملتمع الذي يتّم فيه التشديد على املعايري الدينية-، ان احلديث متعلقًا ابجملتمع املتدّينكاذا  
و يسعى فيه أفراده و مجيع مؤسساته اىل تثبيت املعايري والقيم االسالمية و ، مه النظام االسالميكحي

معايري اجتماعية تتعارض مع القيم ، ّل ما هو مرفوض أو يتّم العمل جبّد على رفضهكو اعتبار  ، اشاعتها
« تماعيتغيري النظام االج»ان يف مثل ذلك اجملتمع احلديث عن كون ابالمكمن البديهّي أنّه لن ي -الدينية

هدف تسعى اليه عملية ك« تغيري النظام االجتماعي»األمر اجملتمع احلديث عن »هدف تسعى اليه عملية ك
فاّن شرط عدم وجود املفسدة الذي بّينه الفقهاء ضمن ، و يف احلقيقة. «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»

تغيري النظام االجتماعي على افرتاض  يتعارض مع مسألة« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»شروط وجوب 
ون كابلطبع ست« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»فاّن غاية ، و يف هذا السياق. حتّقق اجملتمع االسالمي

. يان االسالميني و مراعاهتماكاالّ أنّه ال مفّر من احملافظة على النظام وال، خمتلفة عن غاية السيطرة االجتماعية
تتمّثل يف التصّدي ، يف اجملتمع االسالمي، «ركاألمر ابملعروف و النهي عن املن»اّن غاية ، و بعبارة أخرى
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ومة كو ليس االقتصار على احملافظة على احل، ومة االسالميةكيان احلكللمنحرفني اىل جانب احملافظة على  

 . االسالمية والنظام االجتماعي فحسب
 يف املجتمع« ي عن املنكراألمر باملعروف والنه»املطلب الثاني نتائج 

األمر ابملعروف »اخلاصة بعملية ، ثري من النتائج والغاايت املهّمةكعن ال، حتدَّثت النصوص االسالمية
هو ازالة بعض التصّورات املتعلقة ابآلاثر والتبعات ، يف هذا الصدد، ن ما يهمناكل. «ركوالنهي عن املن

ن أن كو ذلك ألّن تطبيق هذه الفريضة مي. للعمل هبذه الفريضةان الناس يعتقدون هبا نتيجًة كالسيئة اليت  
ألّن هذه العملية قد ال تروق ، يلحق الضرر املعنوي أو املادي أو االقتصادي بشخص اآلمر أو الناهي

ون بزمام األمور االقتصادية واالجتماعية و كثر اجملرمني الذي ميسكو ما أ. ثري من املنحرفني واجملرمنيكلل
و خصوصاً ، ابالضافة اىل قدراهتم البدنية واجلسمية، ل أو آبخركبش، على شراين احلياة يف اجملتمع يسيطرون

و هنا ال شّك يف أّن . برية وواسعةكات اجرامية  كأو ينتمون اىل شب، أولئك الذين يقومون ابجلرائم املنظمة
و اتلياً ستؤدي ، دية ستتعّرض للخطرسالمة اآلمر أو الناهي من الناحية البدنية أو االجتماعية أو االقتصا

و . ر(كهذه احلالة اىل االحجام عن تطبيق الفريضة الدينية )و هي عملية األمر ابملعروف والنهي عن املن
على سبيل . ثري من أئمة الدين و هداة الشريعة بضرورة حماربة مثل هذا التصّوركصرّح ال، يف هذه اجملال

ر مل يقراب أجال كاّن األمر ابملعروف والنهي عن املن»: أنّه قال -- عليما روي عن أمري املؤمنني، املثال
 . (47)«و مل يباعدا رزقاً 

اىل ترغيب الناس و ، وركالهتم الزالة التصّور اخلاطي املذ جانب حماو  اىل، و أئمة الدين، سعى العلماء
يان مثرة هذه الفريضة و من خالل ب« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»تشجيعهم على تطبيق فريضة 

. «الدور البناء الذي يؤديه االعالم يف السياسة اجلنائية»و هذا ابلذات يشري اىل ، نتائجها االجيابية واملؤثرة
الم األئمة املعصومني يف شأن كرت يف  كيف ما أييت نورد بعضًا من تلك النتائج والعواقب الطيبة اليت ذ 

 : «ركملناألمر ابملعروف والنهي عن ا»فريضة 
 التصد ي لتزايد أعداد املنحرفني و اجملرمني و تنامي قدراهتم: الفرع االول

اّن : و قالوا، بتفصيل هذه النقطة و حبثها و دراستها ابطناب، يف العلوم اجلنائية، لقد قام املختصون
ما هي احلال كامًا  مت، اثرهم و تزايد أعدادهمكون بؤرة لنمّو اجملرمني و تكنها أن تكالبيئة االجتماعية مي

من يف داخلهم كفاألفراد الذين ي. رتاي يف بيئة مالئمة يف املختربكروابت أو البكثري امليكعندما نقوم بت
ارهم الشريرة و كبرية و مثينة لتطبيق أفكاب األعمال االجرامية ستتاح هلم فرصة  كاالستعداد الفطري الرت

و ال شّك يف أّن النتيجة . من قبل اجملتمع متنعهم من فعل ذلك نواايهم االجرامية اذا مل جيدوا أيّة مقاومة
اليت تفرزها مثل هذه احلالة ليست سوى ارتفاع نسبة االحنراف وازدايد أعداد اجملرمني و املنحرفني و تنامي 

ل عضو يف اجملتمع بتحّمل مسؤولياته و أحّس كفاذا قام  ، أيضاً ، س صحيحكوالع. قدرهتم و سلطتهم
األمر »و شعر بضرورة العمل على ازالة احلاالت الشاذة و ان أبدىن مراتب ، راتكتصّدي للمنبضرورة ال

، نهم من االزدايدكفاّن مجيع اجملرمني واملنحرفني سيحرمون من الفرص اليت مت« ركابملعروف و النهي عن املن
تضعف ، تتضاءل فرصهم و، و عندما يتقّلص عدد اجملرمني واملنحرفني. اثرهمكو ستوقف عجلة منّوهم و ت
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« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»و لذلك تُعد فريضة . تهمكسر شو كسلطاهتم و تقّيد قدراهتم و و ت
 . مبثابة ردع و معّوق مهمني ملواجهة السفهاء و مطاردة اجملرمني و معاقبة املنحرفني

رمني و تقّلص أرقام األفراد بعد تضاؤل أعداد اجمل، ن احلصول عليهاكأّما النتيجة األخرى اليت مي
فاّن اجلرمية و االحنراف و الشّر ، ذاكو ه. فتتمّثل يف هبوط نسبة االحنراف و املنحرفني يف اجملتمع، املنحرفني

ما يعين أّن هبوط شّدة أّي منها سيؤدي ، بعضها ببعض بشّدة، ل مبجموعها ثالث حلقات مرتبطةكتش
 . ذلككايل هبوط شّدة قرينتها و اخنفهاضها  

 التصد ي الشاعة احلاالت الشاذ ة داخل اجملتمع: الفرع الثان
فال شّك يف « ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»تطبيق مبدأ ، من خالهلا، انت املرتبة اليت يرادكمهما  

ون هذه كو عندما ت. أهّنا تشري ايل حساسية اجملتمع ازاء األعمال املستهجنة و األفعال الشاذة القبيحة
، ذلككس صحيح  كوالع. احلساسية مؤثرّة و فّعالة فاهّنا ستوصد األبواب بوجه اشاعة االحنراف يف اجملتمع

يف مقابل االحنرافات و األمور ، ركأو مقاومة تذ ، فعندما ال يقوم اجملتمع و أفراده اببداء أّي رّد فعل مناسب
تتزايد الفرص أمام شيوع حاالت ، عيفة للغايةون نسبة احلساسية اليت يبديها األفراد ضكأو عندما ت، الشاذة

غالبًا ما تّتخذ تلك االحنرافات لنفسها لباس املعايري و ترتدي ، و يف مثل هذه احلالة. االحنراف و جتّذرها
 --عن النيب --و يف رواية عن االمام الصادق. و تتصف بصفاته، «املعروف»زّي « راتكاملن»

ر؟ فقيل كو مل أتمروا ابملعروف و مل تنهوا عن املن، مكم و فسق شبانكؤ م اذا فسد نساكيف بك»: أنه قال
ر و هنيتم عن كم اذا أمرمت ابملنكيف بك.  و شّر من ذلك، نعم: ون ذلك اي رسول هللا؟ قالكو ي: له

راً كم اذا رأيتم املعروف منكيف بك.  و شّر من ذلك، نعم: ون ذلك؟ قالكاي رسول هللا و ي: املعروف؟ قيل
 . (48)«ر معروفاً؟كنوامل

ما ضرورة تدّخل اجملتمع يف موضوع التصّدي لشيوع االحنرافات؟ اذ عندما تقوم : قد يقول بعضهم
ّل كفانّه ال شّك يف أّن  ، ّل قّوهتاكبوصفها ممثّلة للمجتمع والدخول اىل ساحة التصّدي ب، الدولة بواجبها

بّد لنا من أن نعي هذه النقطة املهّمة و هي أنّه ال : و للجواب عن هذا السؤال نقول. االحنرافات ستزول
ّل ما ستقوم به كفاّن  ، ة أفراده يف جمال التصّدي للمجرمني و منع وقوع اجلرميةكبغياب اجملتمع و عدم مشار 

يف هذا ، املكومة الكبل ابالضافة اىل عجز احل. ون فعالة ابلقدر املطلوبكومة من االجراءات لن تكاحل
فاهّنا تعد مزامحة حلقوق  -يد اىل ازدايد ابالحنرافات و ارتفاع مستوى اجلرميةكسيؤدي ابلتأ و هو أمر-األمر 

ثر من اعتبارها املؤسسة الصحيحة القائمة على هداية أفراد اجملتمع اىل احملاسن كاألفراد و احلرايت الفردية أ
املواطنني هي اليت جتعل االجراءات  ةكفاحلساسية اليت يبديها أفراد اجملتمع و مشار ، اذاً . و خري األفعال

 . ومية فاعلة و مثمرةكالرقابية و عمليات السيطرة احل
 هتيئة الرضية الشاعة العادات الصحيحة والدعوة اىل القيام ِبلعمال الصاحلة: الفرع الثالث

هتيئة « ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»ن أن تتمّخض عن عملية كمن بني النتائج املهّمة اليت مي
ّل أمناط السلوك اليت يرغب فيها كو تعزيز  ، األرضية واألسس الالزمة لتطبيق العادات والطبائع الصحيحة

بعضهم ، ّل أفراد اجملتمع مهتّمنيكون  كفعندما ي. ذلك القيام ابألعمال الصاحلةكو  ، اجملتمع االسالمي
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148 

 24: العدد

 
اب السيئات و األعمال كمتناع عن ارتو يتناصحون ابال، و يتواصون ابحلّق و األعمال الصاحلة، ببعض

خصوصاً اذا ، فاّن ذلك سيغدو قاعدة قوية لرتسيخ جذور احملاسن و تعميق الروح املعنوية لألفراد، القبيحة
امها و قواعدها )واليت تشمل التقنيات كّل أحكو مّتت مراعاة  ، ل املطلوبكما متّ العمل هبذه الفريضة ابلش

اليت ال بّد من أن تظهر يف صيغة التعامل أو التصّرف وردود الفعل ، اعية الدقيقةواألساليب النفسية واالجتم
ابالضافة اىل قيام اآلمر أو الناهي ابلعمل مبوجب األمر الذي أصدره و االمتناع عّما ، اليت يبديها اآلمر

« ركوف و النهي عن املناألمر ابملعر »ن أن يُثمر عنه العمل بفريضة كأّما ما مي. أراد من الناس االمتناع عنه(
ثري من املعايري الصحيحة داخل أذهان كنها أن ترّسخ الكو اليت مي، فهو الطاقة العظيمة املدعومة اجتماعياً 

ون من الّسهل تطبيق الواجبات األخرى و السنن كسي، و من خالل ذلك، األفراد و عقوهلم و نفسياهتم
ننا الوصول كهذا هو االجناز الذي مي. نية يف اجملتمع االسالمي(الدينية اليت تليها )و نعين هبا املعايري الدي

و هو ما مييزها ابلفعل عن بقية املبادي اخلاصة ، «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»اليه عرب فريضة 
--و يف ذلك يقول االمام علي. و بقية التعاليم االسالمية الفريدة من منظار أوسع، ابلسياسة اجلنائية

نفثة يف كر ااّل  كّلها واجلهاد يف سبيل هللا عند األمر ابملعروف والنهي عن املنكو ما أعمال الرّب  .  . .»: 
 . (49)«حبر جليّ 

ر فريضة عظيمة كاّن األمر ابملعروف والنهي عن املن»: يف هذا الشأن أيضاً  --و قال االمام الباقر
 . (50)«هبا تقام الفرائض
 لةاالصالحات الشام: الفرع الرابع

و آاثرها على هتيئة األرضية املناسبة للعمل « ركاألمر ابملعروف و النهي عن املن»ال تقتصر نتائج فريضة 
بل تتعّداها لتشمل اآلاثر االقتصادية واالجتماعية و األمنية و السياسية ، بفرائض هللا األخرى و تطبيقها

ر سبيل األنبياء و منهاج كعن املن اّن األمر ابملعروف والنهي»: يقول --فاالمام الباقر. ذلكك
و تُعمر ، و ترّد املظامل، اسبكو حتّل امل، و أتمن املذاهب، هبا تقام الفرائض، فريضة عظيمة، الصلحاء

، وا هبا جباههمكو ص، مكم والفظوا أبلسنتكروا بقلوبكفان، و يستقيم األمر، و ينتصف من األعداء، األرض
  .«و ال ختافوا يف هللا لومة الئم

يف السياسة « األمر باملعروف والنهي عن املنكر»املطلب الثالث الخصائص الفريدة ملبدأ 

 الجنائية يف االسالم

و استناداً اىل ، «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»يف شأن مبدأ ، حىت اآلن، ّل ما قيلكابلنظر اىل  
ن االشارة اىل بعض اخلصائص كمي، ائيةمجيع البحوث اليت يتّم طرحها و دراستها يف جمال السياسة اجلن

 : ما أييتكورة  كالفريدة للفريضة املذ 
 يف ْجيع مراحل تبلور العمل االجرامي« ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»فاعلية : الفرع االول

ل ضمن كتتش، انت هنايتها تستغرق مدة طويلةكانت مّدهتا قصرية أم  كسواء  ، ال شّك يف أّن أيّة جرمية
ر وضع خاّص يدعي مسرية العمل االجرامي اليت تتأّلف بدورها من بعض األعمال أو الفاعليات اليت اطا

اّن احلقوق اجلزائية هي اليت تقّدم : يقال، و هلذا السبب. ال تشملها أية عقوبة من الناحية احلقوقية اطالقاً 
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و . قّدمات تلك األفعال أيضاً بل و حىت بعض م، ري ابألعمال االجراميةكلألفراد فرصة التحضري والتف
و هناك . ن أن نتوّقع من احلقوق اجلزائية القيام ابستئصال اجلرمية أو احليلولة دون وقوعهاكذا فانّه ال ميكه

، بعض املبادي اليت تتضمنها السياسة اجلنائية يف االسالم ال تغطي سوى املراحل اليت تسبق وقوع اجلرمية
ل صحيح و تربيتهم كتقوية النظام التعليمي الرتبوّي و تعزيزه و تعليم األبناء بشاانت الرتبوية و كتعبئة االمك

مشدداً ، برياً للرتبية الصحيحة لألفرادكاهتماماً  ، يف الرتبية االسالمية، و لقد أوىل النظام الفريد. و غري ذلك
ما أّدى ، ها اىل األسرةعلى بعض النقاط احلساسة والدقيقة حبيث أانط مسألة حتديدها و تنظيمها و تلقين

يف ، و من خالل دراسة االجنازات اليت متت. ملهكبرية و شاملة يف اجملتمع أبكاىل اجياد حتّول عظيم و قفزة  
محّبة ك،  ن التعّرف اىل عمق التأثري الذي ولدته الوصااي و التعاليم االسالميةكلعلم اجلرمية مي، الوقت احلاضر

رغم عدم تطّرق ، رمي األوالد و ضرورة تعليمهمكاألابء و بقية األبناء و تاألبناء و فصل فراشهم عن فراش 
 . تلك الدراسات اىل موضوع التوصيات املتعلقة ابألطعمة احملللة

، هناك مبادي أخرى تتضمنها السياسة اجلنائية يف االسالم مل تشمل سوي املراحل الىت تلي وقوع اجلرمية
الدفاع ك،  يف حني يغطي بعضها األخر زمن وقوع اجلرمية فقط، اقبتهممتهم و معكمالحقة اجملرمني و حما ك

املبدأ الوحيد الذي ال « ركاألمر ابملعروف و النهي عن املن»ّل املبادي يبقي مبدأ كن من بني  كل. املشروع
ضة و يشري حتليل املؤلفات املوجودة يف ابب فري. ورةكبل يغطي املراحل الثالث املذ ، خيتّص مبرحلة معّينة

ورة كاىل أّن بعضًا من أصحاب تلك املؤلفات عدوا الفريضة املذ ، «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»
 . خمتّصة مبرحلة ما بعد وقوع اجلرمية

ون االسالم مل يغفل كبيد أّن التوضيحات والتعليقات املطوحة عن هذا املوضوع مل تدع مااًل للشّك يف  
، ن السيطرة والرقابة أو االشراف االجتماعي غري الرمسي و غري القمعيعن االهتمام دائمًا بوجود نوع م

و يظهر الندم و ، أو عدم االصرار على اقرتافها، اب اجلرميةكي تعطي للفرد الفرصة يف التخلي عن ارتكل
، عّف عن القيام ابألعمال الشريرة و غري الالئقة بسبب ردود الفعل السلبية اليت يواجهها من قبل اجملتمكي

و من خالل املعاملة ، ّله االّ يف ظّل تلك الفريضة املهّمةكون ذلك  كو ال ي. و من مثّ معاقبته على ما اقرتف
ذلك األخذ بعني االعتبار حاجته اىل اجملتمع و سعيه للمحافظة كو  ، اليت يلقاها املذنب من قبل اجملتمع

« ركاألمر ابملعروف و النهي عن املن»فريضة ن اعتبار كال مي، و بناًء على هذا. انته االجتماعيةكعلى م
فعند مالحظة عالمات أو اشارات حمّددة و ، ناذ. ّينة من مراحل وقوع اجلرميةمتعّلقة أو خمتّصة مبرحلة مع

ّن طبيعة فريضة كل، انية وقوع جرمية ما يف املستقبل القريب حينئذ ال بّد من التدّخلكواضحة تشري اىل ام
و مصداقها يف هذه املرحلة ستختلفان عّما هو موجود يف مرحلة وقوع « ركنهي عن املناألمر ابملعروف وال»

 . اجلرمية أو املرحلة اليت تلي وقوعها
 ليها االصالحي والقمعيكبش« ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»فريضة : الفرع الثان

أألمر ابملعروف والنهي »دور فريضة ننا أن نستنتج أّن كمي، خبصوص امليزة األوىل، ابلنظر اىل ما تقّدم
ران كما ذ كف. بل متتلك اىل جانب ذلك دورًا اصالحيًا أيضاً ، ال يقتصر على الّردع والوقاية« ركعن املن

و مثرهتا تتمّثل « ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»فاّن نتيجة فريضة ، خالل حبثنا يف الغاايت واألهداف
فبالنظر اىل املراتب الثالث ، و بعبارة أخرى. ريهم مبراعاة املعايريكئرهم و تذ يف توعية األفراد و تنوير بصا

األمر ابملعروف والنهي عن »ورة )أي املرحلة القلبية و اللسانية واليدوية( نستطيع االستنباط أبّن فريضة كاملذ 
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و ال ، راحل املشار اليهاّل املكّي خالل  كيانه املعريف والعاطفي والسلو كتؤثّر يف وجود االنسان و  « ركاملن

، ذلك اىل أن يدرك الفرد بنفسه قبح أعماله و أفعاله أو حسنهاكبل و تؤّدي  ، هكتقتصر على حتديد سلو 
 . ها جانباً واالقالع عنهاكايف ألداء تلك األفعال أو تر كو أن جيد الدافع ال
 و ْجاعيةفريضة عام ة « ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»فريضة : الفرع الثالث

سنعلم أّن املراع التنفيذية ، اذا ألقينا نظرة امجالية على مبادي التشريع اجلنائي و توصياته يف االسالم
ومة )أي كفمثالً تعد احل. للمبادي اخلاصة ابلسياسة اجلنائية يف االسالم ختتلف حبسب نوع املبدأ و طبيعته

ض تلك املبادي فيما يناط بعضها اآلخر اىل الفرد السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية( مسؤولة عن بع
ال بّد للمثقفني واألغنياء من تقدمي املساعدة لنشر ، و بناءً على هذا. أو اجلماعات اخلاصة يف اجملتمع نفسه

، وهنم يتمتعون بنعمة العلم و الثروة معاً كو ذلك ل، العلوم و املعارف املفيدة ألفراد اجملتمع أو اعانة احملتاجني
أو ، أّما البعض اآلخر من املبادي فيصعب تطبيقها ااّل يف بيئة معينة. اذاً فهم يتحملون نوعاً من املسؤولية

. تأديب األبناء الذي يقع ضمن مسؤولية اآلابء داخل األسرةك،  ضمن حدود معلومة من العالقات اخلاّصة
عناه اخلاّص الذي مّتت االشارة اليه ال مب-« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»ّن مسؤولية تطبيق مبدأ كل

. ل مجاعيّ كون تطبيقه و ظهوره بشكواألفضل أن ي، تقع على عاتق مجيع أفراد اجملتمع -مبعناه العاّم الشامل
و لذلك فهم مسؤولون عن ، و ال شّك يف أّن رجال السياسة والنخبة ميثّلون جزءًا ال يتجزأ من اجملتمع

األمر ابملعروف »فاّن فريضة ، و استناداً اىل هذا. م يف ذلك شأن بقية أفراد اجملتمعشأهن، وركتطبيق املبدأ املذ 
و هي ، تعد مسؤولية عامة و مجاعية تتمّخض عنها الرقابة املستمرة والشاملة واجلماعية« ركوالنهي عن املن

 . على سالمة أبنائهبرياً يف صون اجملتمع واحلفاظ كفريضة قابلة للتطبيق على الدوام؛ حيث تؤدي دوراً  
على ْجيع العالقات االجتماعية « ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»هيمنة مبدأ : الفرع الرابع

 )رجال الدولة واملواطنون(
ال يغطي العالقات اليت تربط يف  «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»اىل أّن مبدأ ، هنا، جتدر االشارة

بل تتعّدى تغطيته ، وركّل منهم مسؤواًل أمام اآلخر مبوجب املبدأ املذ كبار  أو اعت، ما بني املواطنني فقط
و من . ومية املختلفةكذلك مسؤولية املواطنني جتاه رجال الدولة واملسؤولني عن املؤسسات احلكلتشمل  

ومة ك احلفانّه ليس هناك مقام أرفع من مقام القائد األعلى يف، وميةكحيث املراتب أو املقامات االدارية واحل
فان املواطنني مسؤولون عن االشراف و مراقبة ما يقوم به القائد األعلى و األمر ، و رغم ذلك. االسالمية

حيث أشارت العديد من الرواايت اىل هذا األمر حتت  -قدر ما يستطيعون-ر كابملعروف و النهي عن املن
ال « أقصى حدّ ك»ومة والدولة كاحل و ابلنظر اىل أّن رجال، نكو ل. «نصيحة أئمة املسلمني»عنوان 

االنتقادات املوّجهة اليهم بسبب ضغوط العمل و عدم معرفة بعض املواطنني صياغة « عادة»يطيقون 
، ومة أن يتمّتعوا برحابة الصدركفاّن على املسؤولني يف احل، ل صحيح و دقيقكتابتها بشكاالنتقادات و  

و يعد هذا األمر . ئل الصحيحة لتسجيل االنتقادات و بياهنااضافة اىل تعليم املواطنني األساليب والوسا
تابة و تدوين املبادي والربامج الصحيحة واملؤثرة و تدوينها كنها تفسري ضرورة  كاملهّم من مجلة املسائل اليت مي

 . و تعميم تعليمه على املواطنني« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»من أجل ترسيخ مبدأ 
ر يعد نوعاً من اآللية اخلاصة ابلرقابة االجتماعية كفاّن األمر ابملعروف والنهي عن املن، و علي أّي حال

ن مالحظة مناذجه و تطبيقاته كو اجنازاً من اجنازات الدين االسالمي؛ حيث مي، ومة و مؤسساهتاكعلى احل
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ل كتعاد عنه بشرغم جتاهل هذا املبدأ واالب، --خباصة يف صدر االسالم و اابن خالفة االمام علي
 . ام املسلمني عن الصراط القومي الذي وضعه االسالمكبسبب احنراف احل، متعّمد بعد تلك اآلونة
 جلميع االحنرافات واجلرائم« ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»مشولية مبدأ : الفرع اْلامس

بل ، ف أو اجلرمية أو املعصيةر مبدأ يؤثر يف نوع معني من االحنراكليس األمر ابملعروف والنهي عن املن
ن عده نوعًا من التدبري أو االجراء أو كمي، و من هنا. هو مفتاح احلّل جلميع االحنرافات على االطالق

ننا اجياد بعض املبادي األخرى و مالحظتها يف السياسة كمي، و يف مقابل ذلك. الربانمج العاّم أو الشامل
فتقوم ابصالحها ، أتثري سوى يف نوع حمّدد من االحنرافات أو اجلرائماجلنائية االسالمية اليت ليس هلا أّي 

ون مسألة توفري موجبات الزواج و هتيئتها للشباب مدعاة للوقاية كغالبًا ما ت، على سبيل املثال. وردعها
، نيكو يؤدي انفاق بعضهم و تضحيتهم بشيء من أمواهلم لصاحل الفقراء و املسا ، من االحنرافات اجلنسية

األمر »ّن مبدأ كل. اب اجلرائم أو اجلرأة على سرقة أموال اآلخرينكؤدي يف العادة اىل ردع اجملرمني من ارتي
ّل االحنرافات واجلرائم و ذلك بسبب طبيعته العاّمة كيتصف ابلّردع ازاء  « ركابملعروف و النهي عن املن

أّن هناك بعض املبادي والتوصيات يف  غري. «ركاملن»أو « املعروف»والشاملة سواء يف ما يتعّلق مبوضوع 
فمثاًل ورد بصراحة يف النصوص . ذلك مثل هذه الطبيعة أو الصفةكالسياسة اجلنائية يف االسالم متتلك  

ان الصلوة تنهي عن : ر؛ و ذلك من خالل قوله تعاىلكالدينية أّن الصالة تنهي عن الفحشاء واملن
ها مبدأ كك املميزات أو اخلصائص األخرى اليت أشران اليها واليت ميتلاالّ أهّنا ال متتل (51)ركالفحشاء و املن

 . «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»
ر( تتصّدى لواحدة من أسباب اجلرمية كفاّن فريضة )األمر ابملعروف والنهي عن املن، و بعبارة أخرى

يف حماولة ، اخلة يف نشوء اجلرميةبل تتعّدى فاعلّيتها لتشمل مجيع العوامل والعلل واألسباب الد، فحسب
 . نكوالعمل على اجهاضها يف املهد ان أم، منها الجياد التغيري يف تلك العلل و األسباب

مقارنة ببقية « ركالمر ِبملعروف والنهي عن املن»الدور املرجعي واحملوري ملبدأ : الفرع السادس
 املبادي يف التشريع اجلنائي يف االسالم

األمر ابملعروف والنهي عن »ا يستشّف من النصوص الدينية االسالمية هو أّن مبدأ فاّن م، ذاكو ه
يودي دوراً حمورايً و أساسياً مقارنة مع مجيع املبادي و التعاليم االسالمية األخرى خصوصاً ما يتعّلق « ركاملن

انية التحقق كذلك امكخرى  و هو دور يتيح لبقية املبادي االسالمية األ، منها ابلسياسة اجلنائية يف االسالم
ور بينما متعّذر حتقيقها اذا ما غابت عنها فريضة كواحلصول على نتائج مثمرة يف حال وجود املبدأ املذ 

و يعود السبب يف ذلك اىل أّن الشرط املسبق والالزم لتطبيق املبادي . «ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»
هو توفري احلياة  -سّيما يف اطار السياسة اجلنائية-ئج من خالهلا والتعاليم االسالمية و حتقيق أفضل النتا

األمر ابملعروف »يف الوقت الذي يعد فيه االسالم فريضة ، االجتماعية اليت يرغب الدين االسالمي يف اجيادها
الفريضة و أّن اجملتمع بعيداً عن هذه ، الشراين الرئيسي لقيام حياة اجملتمع و استمرارها« ركوالنهي عن املن

 . ليس سوى جسد مّيت ال روح فيه

                                                       
 . (45اآلية الشريفة )، بوتكسورة العن -51
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 الخاتمة

بعدان انتهينا من حبث موضوع االمر ابملعروف والنهي عم املنكرخرجنا جبملة من النتائج التوصيات 
 راجني هللا جل وعال ان تصب يف خدمة اجملتمع االسالمي 

  -: ئجاوال النتا

د التعاليم اليت تقوم على أساسها السياسة أح« ركاألمر ابملعروف و النهي عن املن»ميّثل مبدأ  -1
يبة كانة حساسة يف الرت كو حيتّل م، برياً كحيث يؤدي دورًا  ، اجلنائية )أو التشريع اجلنائي( يف االسالم

 . من حيث السيطرة على اجلرائم والوقاية منها، االجتماعية
ارنة مع بقية التعاليم واملبادي أبمهية قصوى مق« ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن»تتمّيز خصائص  -2

ننا كمي، و من بني تلك اخلصائص. «السياسة اجلنائية االسالمية»والتوصيات اليت تندرج ضمن ما يسمى بـ 
ّل كّي والعملي و هيمنته على  كور و مرونته يف املخطط البياين السلو كاالشارة اىل مشولية )عمومية( املبدأ املذ 

وأخرياً . مثّ اّتصافه ابلصبغة االصالحية والوقائية ـ والقمعية يف الوقت نفسه، يةالعالقات واألواصر االجتماع
 . دوره الرئيسي يف اجياد األرضية املناسبة لتحقيق املبادي والتعاليم األخرى

ان مبدا االمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد منح النظام اجلنائي االسالمي ميزة فريدة يف كل  -3
 . عل االجرامي من خالل هيمنته على كل تفاصيل العالقات االجتماعيةمراحل وقوع الف

ان االمر ابملعروف والنهي عن املنكر يشمل مجيع االجراءات اليت يتخذها االفراد واحلكومة وهلذا  -4
 . ميكن عد االمر ابلنعروف والنهي عن املنكر عنواان لتطبيق مجيع االحكام والقوانني والنصائح

اسة اجلنائية على العديد من اخلصائص كالعقالنية والتفحص والشمولية واحملافظة على تقوم السي -5
 . مقدرات احلكومة ومراعاة احلرية العامة

 -: ثانيا املقرتحات

خصوصاً اذا ما أخذان بعني االعتبار وجود بعض ، وركضرورةاالمجاع على تفسري حمّدد للمبدأ املذ  -1
ن عّد كر يف الوقت الذي ميكبعض العلماء أو الفقهاء ضمن قائمة مناذج املن املوارد أو األمور اليت يدرجها

 . بل و جرماً يف بعض األحيان، املوارد نفسها مبثابة خرق للقانون
نوصي يف هذا اجملال ضرورةالقيام ابلبحوث املعّمقة من منظار جديد و حديث و شامل؛ حبوث  -2

األمر ابملعروف والنهي »ل جزء من أجزاء فريضة كّص بتطبيق  ن من خالهلا الوصول اىل اعداد دليل خاكمي
 . و حتقيقه« ركعن املن
القانون  نصوص نتيجة المهية مبدا االمر ابملعروف النهي عن املنكر نقرتح ابجراء تعديالت يف -3

 وااثره املهمة يف اجملتمع االسالمي الوضعي مبا ينسجم مع هذا املبدا
 : المصادر
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 االيتثمار االجنبه  ه القطاع السياحه "الفرص والتحديات" 

  أنموذجا( -المقدية   كربالء

The Foreign Investment in the touristic sector: 
Opportunities and Challenges (Holy Kerbala- a sample) 

 Hussein Radhi         -Alaa Abdul. Lect(1) يعالء عبد الحسين راض. د. م

 المستخلص

ته يف حمافظة كربالء املقدسة واليت متتاز وجماال يتناول البحث االستثمار االجنيب يف القطاع السياح
اترخيية و اثرية( وبعض التسهيالت و ، ثقافية، طبيعية، مبقومات جذب سياحي كثرية سواء كانت )دينية

هذه املقومات واخلدمات متثل أهم جماالت االستثمار االجنيب يف السياحة ، اخلدمات يف القطاع السياحي
ويهدف ، بيئية لصاحل اجملتمع الكربالئي، ثقافية، دينية، افع اقتصاديةواليت من املتوقع احلصول على من

مت استخدام االسلوب الوصفي التحليلي املعزز ، البحث اىل تشجيع االستثمار االجنيب يف حمافظة كربالء
وقد جاء البحث أبربعة مباحث حيث تناول املبحث األول مفهوم ، ابلبياانت و االحصائيات الرمسية

اما يف املبحث الثاين تناول انواع اخلدمات السياحية وقد سلط الضوء يف ، تهو طبيع ر األجنيباالستثما
املبحث الثالث على الواقع السياحي حملافظة كربالء و التحدايت اليت تواجه االستثمار االجنيب فيها و 

 . ملبحث الرابعكذلك الفرص املتاحة فيها لالستثمار اما االستنتاجات و التوصيات فقد تناوهلا ا
Abstract  
The study dealt with foreign investment in the tourism sector and its areas 

in the holy province of Karbala which has many tourist attractions(religious, 
natural, cultural, historical and archaeological) and some facilities and 
services in the tourism sector, these elements and services represent the 
most important areas of foreign investment in tourism It is expected that 

                                                       
 . جامعة كربالء / كلية العلوم السياحية -1
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economic, religious, cultural and environmental benefits will be obtained for 
the benefit of the Karbala society The aim of the research is to encourage 
foreign investment in Karbala Governorate. The analytical and inductive 
method, And for the concept and nature of foreign investment, either in the 
second topic dealt with types of tourist services has been highlighted in the 
third section on the tourist reality of the province of Karbala and the 
challenges facing foreign investment, as well as opportunities in which to 
invest either the conclusions and recommendations were addressed in the 
fourth section.  

 المقدمة

 موارد حتققه من ملا جةينت الوطين االقتصاد دعم يف احة من القطاعات املهمة وذلك ملسامهتهايالس تعد
 عابياست على لقدرهتا العمل فرص دةايز  يف تساهم كما،  ة االقتصاديةية التنميعمل يف اقتصادية تساهم

 تشمل واليت واملتشعبة املتعددة ةياحيالس يف األنشطة تاياملستو  خمتلف ومن العاملة القوى من ةري كب  إعداد
 من املتحققة ةياملال املوارد ة وتعمليالشعب ة والصناعاتيالتجار  واألسواق الراحة وأماكن واملطاعم الفنادق

، تهايلتنم املختلفة على املساعدات حصوهلا ربري الذي األمر املدفوعات زانيم يف التوازن خلق على احةيالس
والتسهيالت السياحية  ابإلضافة لالستثمار يف جمال اخلدمات، قطاع السياحيإن االستثمار االجنيب يف ال

 بحثال اهدف هذوي، سيكون له منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على النطاق الوطين و احمللي
ومات بصورة رئيسة إىل إبراز حمافظة كربالء املقدسة كواجهة سياحية لالستثمار السياحي ملا تتمتع به من مق

 . وطبيعية( االاثرية، جذب سياحي )دينية

 مناجية البحث

 -: أوال مشكلة البحث

متتاز حمافظة كربالء املقدسة ابلعديد من مقومات اجلذب السياحي سواء كانت دينية او اترخيية او 
 . اال اهنا مل تستثمر ابلشكل االمثل مبا حيقق تنمية سياحية شاملة، طبيعية

 -: ثانيا أهمية البحث

 : اآلتيةتكمن أمهية البحث من خالل ابلنقاط 
من عوامل تطوير صناعة السياحة  اً مهم تسليط الضوء على االستثمار االجنيب ابعتباره عامالً  .1

 . يف حمافظة كربالء املقدسة
بيان الفرص املتاحة لالستثمار االجنيب يف القطاع السياحي واملعوقات او التحدايت اليت  .2

 . ار يف حمافظةيواجها هذا االستثم



 

 أَّنوذجا( -االستثمار االجنيب يف القطاع السياحي "الفرص والتحدَّيت" )كربالء املقدسة  

157 

 -: ثالثا أهداف البحث

 -: اآلتيةميكن إجياز أهداف البحث ابلنقاط 
 . التعرف على أمهية االستثمار االجنيب يف القطاع السياحي .1
 . التعرف على أنواع املشاريع االستثمارية السياحية يف حمافظة كربالء املقدسة .2
 . فيها السياحي القطاع يف االجنيب االستثمار تشجيع .3

  -: ابعا فرضية البحثر

يقوم البحث على فرضية رئيسية مفادها )أن توفري الظروف املالئمة و املقومات الداعمة لتشجيع 
االستثمار االجنيب يف القطاع السياحي مثل االمن و االستقرار و القوانني اخلاصة ابالستثمار و تطوير 

 زايدة املنافع االقتصادية يف احملافظة فضال عن اخلدمات السياحية و االدارية يف حمافظة كربالء سيؤدي اىل
 مسامهتها يف بناء االقتصاد احمللي و الوطين( 

  -: البحث أسلوب خامسا

 اجلامعية واالطاريح والرسائل الكتب على التحليلي ابالعتماد الوصفي أعتمد البحث على اسلوب
ائيات اخلاصة ابملتغريات السياحية لتغطية والدورايت لتغطية اجلانب النظري وعلى حتليل البياانت واالحص

 . اجلانب التطبيقي من البحث
  -: سادسا مجتمع البحث

يتمثل احلدود املكانية للبحث مدينة كربالء املقدسة ام احلدود الزمانية فالبحث يتوجه حنو اآلفاق 
 . املستقبلية لالستثمار االجنيب يف القطاع السياحي للمحافظة

 يتثمار االجنبه اال: المبحث األول

 -: تهو طبيعاألجنبي مفهوم االستثمار : أوال

 أو نشاط أي يف املال توظيف هو االستثمار( 2006) لعام( 13) رقم العراقي االستثمار قانون عرف
 أن االقتصادية املصطلحات موسوعة يف وقد ورد (2)الدولة  على املشروعة ابملنفعة يعود اقتصادي مشروع

 زايدة مبثابة هنا وهو، اإلنتاجية الطاقة زايدة يف يتمثل الذي اجلديد العيين املال رأس ينتكو  هو االستثمار
 والتجهيزات واآلالت و التشييدات املباين من عناصره وتتكون للمجتمع احلقيقي املال رأس يف صافية

 حنو للمدخرات توجيه أنه على االستثمار ُفّسر االقتصادية املوسوعة واألرض ويف واحليواانت النقل ووسائل
 وسائل متلك على األنفاق هو فاالستثمار، اقتصادية حاجات أو حاجة إشباع إىل تؤدي استخدامات

 فقد السياسية املوسوعة أما، أخرى سلع إنتاج يف ُتسهم اليت اجلديدة السلع الرأمسالية متلك أو اإلنتاج
 سلع إنتاج بقصد تستخدم اليت أدوات اإلنتاج توفيـر أنـه على عَرفتـه إذ لالستثمار آخر اً مفهوم أعطت

 النظام يف عنه خيتلف الرأمسايل يف النظام االسـتثماري احلافز وأن، جديدة إنتاج أدوات أو االستهالك
 : مها مهمني عاملني من الرأمسايل النظام يف االستثماري احلافز ينبثق حيث، االشرتاكي

                                                       
 . 16: 2013، الربيعي -2
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 . (املال لرأس احلدية الكفاية) املستقبل يف عليها احلصول املشروع أصحاب أيمل اليت األرابح -أ

 . السائد الفائدة سعر -ب
 الدولة تقوم اليت املشروعات بعض يف احلال هو كما،  االستثمار تتوىل فالدولة االشرتاكي النظام يف أما

 . نفسه الرأمسايل النظام ظل يف بتنفيذها
 يف، ما ألجل النقود )توظيف أنه على ستثماراال اإلسالمية للبنوك والعملية العلمية املوسوعة وعَرفت

 أبرابح سواء، وتنميته املال على للمحافظة هبا حمتفظ مشاركات أو ممتلكات أو ملكية أو حق أو أصل أي
وعرف ايضا أبنه توظيف االموال يف  (3)مادية(  غري مبنافع أو املدة هناية يف األموال قيمة بزايدة أو دورية

  -: (4)ة لغرض حتقيق عائد من وراء ذلك وله نوعان موجودات مالية ومادي
 . ويكون يف املوجودات الرأمسالية او امللموسة: استثمار مباشر .1
 . ويكون يف املوجودات املالية ويسمى ايضا ابالستثمار احملفظي: استثمار غري مباشر )استثمار مايل( .2

الستثمار يف مشروعات تقع خارج حدود اما االستثمار االجنيب فيعرف ابنه قيام شركة او منشأة ما اب
 (5)الدولة االم وذلك هبدف ممارسة قدر من التأثري على عمليات تلك املشروعات 

 -: انواع االستثمار األجنبي: ثانيا

 (6) -: ينقسم االستثمار االجنيب من حيث طبيعته اىل ما يلي
 االستثمار الجنيب املباشر 

الستثمار الذي يتم للحصول على مصلحة مستمرة يف مشروع يقوم يعرف صندوق النقد الدويل أبنه )ا
خالف اقتصاد املستثمر الذي يستهدف املستثمر به احلصول على احلق يف ، بعمليات يف اطار اقتصادي(

ويرى البعض ان االستثمار االجنيب املباشر يتجسد يف قيام املستثمر . القيام بدور فعال يف ادارة املشروع
اء مشروع او توسيعه او االشرتاك يف ادارته أبي وسيلة هبدف انشاء عالقات اقتصادية او االجنيب أبنش

او انه قيام مشروع اجنيب مبمارسة نشاط ، استمرار بني صاحب املال واملشروع يف احدى جماالت التنمية
معينة على نوح  اقتصادي على أقليم دولة ما او انه تعبري عن ممارسة نشاط اقتصادي ملشروع اجنيب يف دولة

 . دائم و مستقر او انه الذي يستلزم السيطرة على املشروع
 االستثمار االجنيب غي مباشر

ان معيار االستثمار غري مباشر هو ان املستثمر يقتصر دوره على جمرد تقدمي رأس املال اىل جهة معينة 
شاركة يف تنظيم ادارة املشروع لتقوم هبذا االستثمار دون ان يكون للمستثمر اي نوع من الرقابة او امل

 . االستثماري
 -: وتتخذ االستثمارات غري مباشرة العديد من الصور منها

                                                       
 10: 2013، حسن -3
 23: 2010، اهلادي -4
 . 3: 2004، الغزايل -5
 72-64: 2011، غامن -6
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شراء السندات الدولية وشهادات االيداع املصرفية الدولية املقدمة ابلعمالت االجنبية و شهادات  -أ
 . االيداع يف سوق العمالت الدولية

 شراء سندات الدين العام واخلاص -ب
 يم املنقولةشراء الق -ت
 االيداع يف البنوك احمللية -ث
 شراء الذهب واملعادن -ج
قروض للحكومات االجنبية او هيئاهتا العامة او اخلاصة او االفراد وسواء كانت قصرية او متوسطة او  -ح

 . طويلة االجل هبدف املضاربة وليس هبدف انشاء عالقات اقتصادية اثبتة
  -: محددات االستثمار االجنبي: ثالثا

هلذا البد أن أيخذ هذا ، أن اهلدف األساسي لالستثمار األجنيب هو حتقيق أعلى األرابح املمكنةمبا 
وميكن أن توضح . االستثمار بنظر االعتبار احملددات أو القيود أو العقبات اليت تؤثر يف حتقيق هذا اهلدف

 (7)أهم تلك احملددات من خالل اآليت 
 فحينما تكون هذه الكلفة عالية تكون عامل غري، لعملكلفة عناصر اإلنتاج خباصة أجور قوة ا .1

تؤدي إىل تشجيع هذا  ةمنخفضوابلعكس حينما تكون هذه الكلفة ، مشجع لقيام هذا االستثمار
 . االستثمار

فإذا كانت هذه اإلنتاجية عالية جتذب االستثمار األجنيب وابلعكس حينما ، إنتاجية عنصر قوة العمل .2
 . تكون منخفضة

وحينما ، فحينما تكون هذه املعدالت عالية تقود إىل حتفيز هذا االستثمار، لنمو االقتصاديمعدالت ا .3
 . تكون هذه املعدالت منخفضة تكون مقيداً هلذا االستثمار

وابلعكس حينما يكون هذا التضخم ، ميثل معيقاً لالستثمار األجنيب، ارتفاع معدالت التضخم النقدي .4
 . مرغوابً يكون مشجعاً له

يف البلد يكون عامل غري  االفرادفاحلجم الصغري للسوق الناتج عن اخنفاض دخول ، السوق حجم .5
 . االستثمار وابلعكس حينما يكون هذا احلجم كبري فهو يشجع على هذا، مشجع لالستثمار األجنيب

يكون  وابلعكس حينما، التجاري للبلد جيذب االستثمار األجنيب امليزانت يف راارتفاع حجم الصاد .6
 . يف حالة عجز فهو يكون عنصر تقييد هلذا االستثمارزان هذا املي

 تكون عوامل غري مشجعة لالستثمار األجنيب، سياسات تقييد التجارة واملركزية يف إدارة االقتصاد .7
تكون  اخلارج وابلعكس يف حالة سيادة سياسات حترير التجارة و اإلصالح واالنفتاح حنو اخلارج تكون

 . االستثمار اهلذ حمفزة عوامل
، الدوليني والبنك النقد كصندوق  دولية منظمات أو أخرى لدول، اخلارجي للعامل البلد مديونية زايدة .8

من  جزء تسديد مسألة أمام يكون البلد هذا ألن، االستثمار هلذا حتديداً  املديونية هذه تشكل حيث
 إىل إعادة فيلجأ، ذلك تسديد يف زاعاج البلد هذا جيعل مما، حمددة أوقات يف( وفوائد أقساط) الديون

                                                       
 362: 2013، صاحل -7
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 املال األجنيب راس حركة تقييد وابلتايل ميزان مدفوعاته على ثقيالً  عبئاً  يشكل وهذا، ديونه جدولة

 . اليه
االستثمار  هلذا حتديد ميثل، واملواصالت النقل ووسائط كالطرق،  لالقتصاد التحتية البنية تردي .9

 . متكاملة ةحتتي بنية للبلد تتوفر حينما وابلعكس
 اجتذاب االستثمار على يساعد ال التجارية البنوك يف الفائدة سعر وتدين املصرفية التسهيالت ضعف .10

 . االستثمار استقبال هذا يف اً إجيابي اً عنصر  يكون السعر هذا ارتفاع حالة يف وابلعكس، األجنيب
هذا  يكون حينما ابلعكسو ، االستثمار هلذا حتديد عامل يشكل، واألمين االستقرار السياسي ضعف .11

 . االستقرار متينا
 -: مقومات االستثمار االجنبي: رابعا

يتطلب مناخ استثماري )بيئة استثمارية( ويقصد بذلك جممل االوضاع  هواسناداألجنيب لدعم االستثمار 
قتصادية والظروف املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية واليت تتأثر ابألوضاع السياسية واال
 -: (8)واالجتماعية واالمنية والقانونية واالدارية وميكن التعرف على مكوانت املناخ االستثماري كما يلي

 البيئة السياسية
، يقصد ابلبيئة السياسية وجود نظام سياسي مستقر وموقف القوة السياسية من املشروعات االقتصادية

هتا واسعة وليس هلا حدود ولذلك اعتربت دوال غري مستقرة فالبعض منها يعد حمددا السيما اذا كانت تدخال
 . وفيها خماطر سياسية تواجه االستثمارات

 االستقرار االم 
 حيتاج املستثمر اىل بيئة امنه ذات استقرار امين واضح وبعكسه فان عدم وجود استقرار امين يعد عامالً 

كما حيصل االن اذ دفع عدم االستقرار االمين   هلروب رأس املال اىل خارج الوطن والبحث عن بيئة مستقرة
 . يف العراق اىل هروب رؤوس االموال واالستثمار اىل بعض الدول العربية اجملاورة

 البيئة الضريبية املناسبة
ابلنظر ملا تشكله التشريعات الضريبية من حمدد امام اتساع وانتشار االستثمارات الضريبية قد تشكل 

لذا فان البيئة ، ا من التدفقات النقدية املتوقعة من املشروعات االقتصادية املقرتحةنسبة مرتفعة يتم حسمه
الضريبية املناسبة هي اما تشجيع هذه االستثمارات إبعفاءات ضريبية حمدده بزمن معني او تقلل نسبة 

 . الضريبة اليت تستوىف من اصحاب االستثمارات
 البيئة االقتصادية

ود اقتصاد مستقر ال توجد فيه مشكالت اقتصادية كاخنفاض االنتاج وارتفاع البيئة االقتصادية هي وج
التكاليف وزايدة الطلب دون وجود انتاج مقابل هذا الطلب او وجود عرض او زايدة العرض دون وجود 

 . وجود مثل هذه املشكالت خيلق امام املستثمر بيئة غري امنه اقتصاداي، اخل. . . طلب

                                                       
 279-278: 2013، حممد -8
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 مستوى االدخار
رات هي ما يفيض عن حاجة املستهلك او هو تنازله عن استهالك آين آمال يف احلصول على املدخ

عائد جيد عن استثمار مدخراته يف املستقبل وحيتاج ذلك اىل دعم واسناد من السياسة املالية للدولة بشكل 
 . عام

 التشريعات القانونية واملالية
اد لتلبية احتياجات ومتطلبات املشروع االستثماري تساهم يف تسهيل مهمة املستثمر كالسماح ابالستري 

 . املقرتح او تصدير ما ينتج اىل االسواق اليت يراها املستثمر واية تسهيالت مالية ومصرفية
 االسواق املالية 

االسواق املالية هي املوقع اليت يتم التعامل فيها ابألوراق املالية سواء كانت هذه االوراق اسهم او 
راق جتارية تصدرها كربى الشركات الصناعية وهي على عدة انواع منها اولية يتم التعامل فيها سندات او او 

، ابألوراق الصادرة ألول مرة واثنوية يتم التعامل فيها ابألوراق املالية اليت صدرت يف املاضي والزالت قائمة
هلا كل مقومات السوق املالية لتسهل وحتتاج االسواق املالية اليت تكون مناسبة لالستثمار االجنيب ان تتوفر 

 . للمستثمر حتقيق غاايته ومتطلباته
 القطاع السياحه : المبحث الثانه

 -: وطبيعته مفهوم القطاع السياحي: أوال

اصبحت العديد من دول العامل تتجه اىل االهتمام ابلسياحة كصناعة نظرا ألمهيتها من الناحية 
ة ومد جسور التعاون بني البلدان لذلك زادت هذه الدول ابالهتمام هبذا االقتصادية و االجتماعية و الثقافي

 . القطاع احليوي من نواحي التطوير والتنمية كالبىن التحتية والفوقية وتوفري املستلزمات اليت حيتاجها
وشرعت العديد من الدول القوانني واالنظمة اليت سامهت يف استقطاب االستثمار هبذا القطاع وجذب 

يد من املستثمرين من خمتلف احناء العامل وتقدمي التسهيالت هلم لتحفيزهم للمسامهة يف بناء املشاريع العد
السياحية املختلفة وتشري االحصائيات الرمسية الصادرة عن اجلهات املعنية ابن السياحة ركيزة اساسية يف 

ة وذلك ألمهيتها يف جلب العمالت اقتصادايت الكثري من دول العامل وتعتمد عليها يف مواردها االقتصادي
وتعرف السياحة ابهنا ظاهرة انتقال االفراد بطريقة ، (9)الصعبة وتوليد فرص العمل والتخفيف من البطالة 

ساعة وال تزيد عن سنة واحدة ألي  24مشروعة اىل اماكن غري موطن اقامتهم الدائمة لفرتة ال تقل عن 
متثل السياحة ظاهرة انتقال مؤقتة يقوم هبا عدد كبري من حيث  (10). قصد كان عدا احلصول على عمل

الناس فيرتكون مكان اقامتهم والتوجه اىل دول اخرى )سياحة خارجية( او ينتقلون اىل مدن داخل بالدهم 
)سياحة داخلية( وال شك ان املدة اليت يستغرقها هذا االنتقال ختتلف حبسب رغبة السائح وتتوقف على 

وقوانني النقد يف البلد اليت خيرج منها ، لية على االنفاق يف اخلارج مدة طويلة او قصريةمقدرة السائح املا
اخل والسائح يف . . . ومدى أتثري احملفزات السياحية يف البلد اليت يزورها ومدى رخص تكاليف املعيشة فيه

                                                       
 5: 2011، القعيد واخرون -9

 . 49: ، 2001، والدابغ احلوري -10
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هذه الزايدة عن طريق  البلد السياحي يقوم بوظيفة استهالكية ينتج عنها زايدة يف دخل هذا البلد وحتدث

 . النقل(، برامج التسلية والرتفيه، هدااي، بضائع، شراب، طعام، االنتفاع ابخلدمات )اقامة
 -: (44: 2008، انواع الخدمات السياحية )توفيق: ثانيا

 خدمات النقل 
ور بدون ان صناعة السياحة مرتبطة ارتباطا وثيقا خبدمات النقل اذ انه ال ميكن ان تنشأ السياحة وتتط

 . وسائل النقل السريعة واملرحية واالمنة وتشمل النقل الربي والبحري واجلوي
 خدمات السكن )االيواء(

ان اول ما يبحث عنه السائح يف وقت وصوله اىل اي دولة او مكان كان هو مكان مناسب لإلقامة 
، املوتيالت، مثل بـــ )الفنادقاذ يبحث عن اقامة قبل البحث عن الطعام والشراب والرتفيه هو االيواء و يت

 . اخل(. . . املخيمات، الشقق السياحية
 خدمات البن التحتية 

مثل شبكات املياه ، مصطلح يطلق على اخلدمات االولية الواجب توفرها لقيام اي مشروع سياحي
خدماته  وان اي مشروع سياحي ال يستطيع اداء، اخل. . . اخلدمات الصحية، الغاز، الكهرابء، الثقيلة

 . بصورة كاملة بدون توفر هذه اخلدمات
 خدمات البنية الفوقية 

وكذلك مشاريع  (اخل. . . املخيمات، املوتيالت، الفنادق)مصطلح يطلق على منشآت االقامة 
مكاتب اجيار ، الشركات السياحية، وكالء السفر، مكاتب املعلومات السياحية، االستقبال السياحي

اخل وهذه اخلدمات . . . السينما، املالعب، املسارح، املنظمات السياحية، سياحنياالدالء ال، السيارات
 . ختتلف من بلد اىل اخر حسب تقدم البلد

 المبحث الثالث الواقع السياحه لمحا ظة كربالء المقدية 

  -: ابرز مواقع الجذب السياحي: اوال

 (11)مواقع السياحة الدينية  .1
 -: -- احلسني االمام مرقد -أ

 ائمة اثلث --واحلسني، كربالء  مدينة يف -- طالب ايب بن علي بن احلسني االمام مرقد يقع
 الشهداء بسيد ويلقب هللا عبد ابيب هجرية يكىن 4 سنة شعبان 3 يوم املدينة يف ولد-- البيت اهل

 الءكرب  يف الطف واقعة يف هجرية 61 سنة حمرم من العاشر يف االمام استشهد اجلنة اهل شباب وسيد
ابلكاشي  املزخرفة اجلميلة األواوين وكثرة الصحن سعة املطهرة احلسينية الروضة مييز ما اهم ولعل، املقدسة

--االصغر وعلي االكرب علي وابنيه علي بن احلسني االمام الشريف القرب ضم ولقد البديع الكربالئي
                                                       

 244-241: 2008، القريشي ومطلك -11
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اجلهات  من مجيع االبنية هبذه حييط يانسب واسع وصحن والضريح احلضرة من احلسينية الروضة ابنية تتكون، 
 مرت 5. 35 مئذنتني ارتفاعهما على الصحن وحيتوي مرت 5. 11 احمليط الشارع عن الصحن جدار ويرتفع

مستطيلة  ضخمة دعامات اربع ترتبع على القبة وهذه مرت 29 ارتفاعها قبة وللصحن ابلذهب مطليتان ومها
(3 .5 x2 .5)هذه طليت وقد مدببة عقود ذات نوافذ تتخللها طويلة رقبة تذا الشكل بصلية والقبة مرت 

 وللصحن القبلة ابب على موضوعة ساعة على مرت وحيتوي الصحن 8 احلضرة ارتفاع اما ابلذهب القبة
 ابب الراس، الشهداء ابب، احلاجات قاضي ابب، القبلة وهي ابب الكربالئي ابلكاشي مزينة ابواب عشرة

 وحتتوي الزينبية ابب، السلطان ابب، السدرة ابب، الصاحلني ابب، ابب الرجاء، الكرامة ابب، الشريف
 . ايوان65 على الروضة
 -- العباس مرقد -ب

 احلسينية االمام للروضة الشرقية الشمالية اجلهة من تقريبا مرت 350 بعد على العباسية الروضة تقع
 يوم يف وحامل رايته-- احلسني ماالما وهو اخ -- طالب ايب بن علي املؤمنني امري بن العباس

 خاض فقد افاق الدنيا شهرهتما وصلت الذين العلويني االبطال احد وهو الشهادة يف وشريكه عاشوراء
 الروضة مساحة تبلغ، بنهر العلقمي الفرات املسمى هنر على استشهد حىت كربالء  واقعة يف الدامية املعركة

 تتوزع الصحن جانب جهات وعلى ثالث من عديدة ابواب وهلا مربع مرت 4370 الصحن فيها مبا العباسية
 الصحن وسط املطهرة الروضة تقع، االسالمية الشخصيات وكبار الدين لعلماء مراقد الواقع يف هي غرف
 وتنتصب، والذهب ابملينا مطعمة آايت قرآنية عليها نقش، ضخمة ذهبية قبة الشريف يعلو القرب حيث
 كبرية  اثرية ساعة القبلة ابب وعلى، منهما اجلزء االعلى الذهب يكسو خمتانض مئذنتان القبة طريف على
 تسعة الشريف وللصحن رائعة هندسية بزخارف املوشى الكاشي الكربالئي و ابلفسيفساء الصحن زين كما

 ابب، -- احلسني ابب، --احلسن ابب، -- علي املؤمنني ابب امري، القبلة ابب هي ابواب
-اهلادي علي ابب، -- اجلواد حممد ابب، --جعفر بن ابب موسى، -- الزمان صاحب

 املئذنتني ارتفاع و مرت 29 االرض سطح عن --العباس االمام قبة ارتفاع الفرات يبلغ وابب -
 . مربع مرت 930 الضريح ومساحة مربع مرت 320 مساحة الرواق وتبلغ مرت 44
 الرَّيحي يزيد بن احلر مرقد -ج

 الذين --احلسني االمام اصحاب وهو من كم  7 بعد على كربالء  غرب فالشري مرقده يقع
 . الشريف أبمسه تيمنا احلر انحية ومسيت، الطف واقعة يف استشهدوا معه

 للا عبد بن عون مرقد -د
 طالب بن ايب الطيار جعفر بن هللا عبد بن وهو عون كم  12 بعد على كربالء  شرق الشريف مرقده يقع

-- . 
  زينيبال التل مقام -ه

 على كان يشرف  التل وهذا الزينبية ابب من ابلقرب الشريف احلسيين الصحن من الغربية اجلهة يف يقع
 . الطف معركة يف الشهداء مصارع
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 -عجل للا فرجه- املهدي االمام مقام -و

 جعفر مقام االمام اىل املؤدي الطريق على كربالء  مدخل عند احلسينية هنر من اليسرى الضفة على يقع
 . -- لصادقا
  احلسي  املخيم مقام -ز

 . هبا الزوار يتربك اليت كربالء  يف املقدسة االماكن وهومن احلسينية الروضة من الغريب اجلنوب يف يقع
 --قطارة االمام علي  -ح

 مر -- علي االمام ان، التارخيية الرواايت تقول الرزازة لبحرية اليمىن احلافة ضمن صخرية منطقة
 أصاب فقد، صحراوية تمرال منطقة عني كانت  وملا وعسكره هو صفني اىل توجهه اثناء رالتم عني مبنطقة

 كثيب  او صخري نتوء على ووضع يده منها انحية اىل -- فتوجه -- علي االمام عسكر العطش
 جسانب حىت، العطش من وينقذه عسكره برمحته يكأل ان القدير العزيز هللا داعياً  السماء راسه اىل ورفع رملي
 يف املاء منسوب عن( م2) من اكثر ترتفع منها املاء ينبجس اليت الصخرة هذه ان، الصخرة تلك من املاء
 فتكون يف الرزازة املاء اخنفض اذا اما، االعتيادي معدله استقرار املاء عن حالة عند منها القريبة الرزازة حبرية
 مبياه هلا وال عالقة جوفية مياه تكن مل -- علي االمام ان قطارة على دليل وهذا اكثر االرتفاع نسبة
 اىل خنلة وتوجد، (سنة 1400) طيلة قاحلة رملية صحراء وبوترية واحدة ويف التقطري دائمة فهي، الرزازة

 االعجاز هذا على ليقفوا واالداين واملذاهب خمتلف ومن، كثريون  الناس منها و يؤمها روائها تستمد جانبها
 . سياحي كموقع  به عهممتت عن فضالً ، االهلي
 (12)مواقع السياحة الثرية  .2
 حصن الخيضر  -أ

( كم من جهة الغرب ويعد من املواقع األثرية املهمة مللتقى الطرق 35يبعد عن مدينة كربالء حوايل )
اذ كان يربط بني حلب ، الرئيسة يف البادية وتربز أمهية هذا احلصن كنقطة تربط العراق ابلعامل اخلارجي

األخيضر هو قصر ألحد الكنديني يقع و من جهة وبني ابدية الشام وهضبة جند من جهة أخرى والبصرة 
مياًل عن كربالء اىل اجلهة الغربية اجلنوبية ويعرف لدى العامة بقصر اخلراب  32ضمن انحية شفااث ويبعد 

وهو من ويتألف هذا القصر من حصن كبري داخله قصر فخم حتفه ابراج شاهقة ، وقصر اخلفاجي عامر
اختلف املؤرخون يف أصل تسمية األخيضر كما اختلفوا  و اآلاثر العراقية املهمة اليت يراتدها السياح واألثريون

كذلك يف حتديد زمن بنائه غري أّن اآلراء تتجه اىل ترجيح كونه أثراً عربياً اسالمياً يرجع اترخيه اىل النصف 
 . الثاين من القرن الثاين للهجرة

  النواب قلعة -ب
 الكبري خان علي نوازش شيده، مرتات كيلو  4 بعد على كربالء  من الشرقي اجلنوب اىل يقع اترخيي أثر

 عهد اىل وكانت النواب بقلعة أيضاً  وتعرف هـ 1296 سنة وذلك الالهوري النواب خان رضا علي بن
 . للعيان ماثلة قريب

                                                       
 51-45: 2011، السياحي دليل كربالء -12
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 كهوف الطار  -ج
 الشرقي الشمال اىل( كم15)و كربالء  مدينة ريبغ جنوب( كم30) بعد على االثرية الطار كهوف  تقع

 عددها الكهوف وهذه( كم80) مبسافة( اببل) القدمية العاصمة غرب تقع اهنا كما.  االخيضر قصر عن
 حتورت الكالسيوم بكاربوانت املشبعة الصخور من طبقة يف( االنسان بيد) حنتت كهف(  400) يقارب

 االثرية البعثات نتائج على بناء( امللح حبر)الرزازة  حبرية طول على املمتدة واخلنادق احلفرات من سلسلة اىل
 امليالد م. ق( 1200) سنة حدود يف حفرت او حنتت قد الطار كهوف  ان، العراق يف عملت اليت الياابنية
 اىل م. ق الثالث ما بني الفرتة يف كقبور  استخدامها مث دفاعية ألغراض كان  استخدمها ان احتماالً  واكثر

 وعادت الياابن يف بعضها على الصيانة اجريت قطعة( 2000) البعثة ههذ اكتشف امليالد بعد الثالث لقرنا
 منسوجة وهي القدمية للعصور االسالمية أترخيها يعود معبأة ابلنرتوجني زجاجية صناديق يف للعراق حمفوظة
 اليد بشغل شبيهة وبزخارف ائيةنس بوجوه مطرزة القطع وبعض املاعز وشعر الوبر من مصنوعة ملونة خبيوط
 . (االمتني) عندان

 كنيسة االقيصر -د
 حصن عن كم  5 وتبعد كربالء  حمافظة يف الغربية البادية قلب ويف كم  70 بعد على تقع أثرية كنيسة
 بوجود وتتميز تمرال عني قضاء صحراء يف تقع ميالدي اخلامس القرن إىل هائبنا اتريخ ويعود األخيضر
 . القدس حنو يتجه املذبح ان إىل إضافة آرامية كتاابت

 منارة موجدة  -ه
 الصحراء يف كيلومرت  اربعني مبسافة كربالء  حمافظة مركز غرب «موجدة منارة»بـ املعروف األثري املوقع يقع
 التمر عني وقضاء كربالء  بني الرابط الطريق يسار على يقع أدق وبصورة املقدسة للمدينة احملاذية الغربية
 حصن عن جنواًب وتبعد كيلومرت  عشر األربعة حوايل معروف( أثري موقع )وهو الطار هوفك  عن ويبعد

 . كيلومرت  عشرة عطشان خان وعن مشاالً  كيلومرت  عشر اخلمسة حوايل الشهري األخيضر
 خان النخيلة )الربع( -و

 دسةاملق كربالء  حمافظيت بني الطريق على يقع م86 اضالعه من ضلع كل  طول الشكل مربع بناء هو
 خاان( 48) عددها واليت العثماين العهد يف بنيت اليت اخلاانت من سلسلة ضمن وهو األشرف والنجف

 يف الكبري ابشا سليمان بناها اليت العطيشي وخان الربع خان مها كربالء املقدسة  حمافظة يف منها اثنان يقع
 خان الشام مسي وبالد البصرة بني ما للمسافرين اسرتاحة كمحطات  تستخدم كانت  واليت العثماين العهد

 منها اخذت حملية التسمية وهذه احملافظتني هاتني بني ما املسافة ربع يف لوقوعه الربع خان او النخيلة
 املدخل ويعلو منه الشرقية اجلهة يف رئيسي مدخل على حيتوي الشكل مربع البناء اخلان هلذا الرمسية التسمية

 األواوين على الحتوائه حبت إسالمي طابع ذو البناء، مهمة إسالمية ةزخرفي عناصر على حتتوي كبرية  قبة
 . االسالمية األبنية يف انتشرت اسالمية زخرفية معمارية عناصر هي واليت واملقرنصات املدببة واألقواس
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 مواقع السياحة الطبيعية 

 َبية الرزازة  -أ
 أكرب اثين الفرات وتعد هنر من مياهه يستمد واألنبار كربالء  حمافظيت بني منقسم يقع مائي مسطح هي

 مساحتها النجف وتقدر وحبر واحلبانية الثراثر حبريات يضم واسع وادي من جزء وهي، العراق يف حبرية
 40 فيها للخزن منسوب أقصى يصل فيما 3م مليار 26 للخزن الكية سعتها وتبلغ 2كم(1810)بـ الكلية

 . البحر سطح مستوى فوق م
 عني التمر  -ب

 تتواجد، كربالء  مدينة غريب كم  80 مسافة وتبعد العراق يف كربالء  حمافظة يف تقع عراقية دينةم وهي
 املياه ينابيع، وامللونة الصغرية األمساك من اندرة أنواع وهبا، للشرب الصاحلة النقية املاء عيون التمر عني يف
 الواحات وامجل أهم أحد مرالت عني منطقة وتعد. السنني آالف منذ األرض ابطن من تتدفق زالت ما

 األثري مشعون قصر منها آاثر التمر عني يف يوجد وكما. التمور بساتني من خمتلفة أنواع وفيها الصحراوية
 . اللخمي مشعون إىل نسبة

 مواقع السياحة الرتفيهية 
 مدن االلعاب  -أ

 مدينة نوارة االمالك السياحية .1

 الطريق على تقع( خ. م) االمالك شركة تنفذها قدسةامل كربالء  مدينة يف ترفيهية سياحية مدينة هي
 شامل سياحي مرفق وهي دومن 40 الــ تتجاوز مساحة ضمن الكمالية طريق احلر وانحية بغداد بني الرابط
 (13). الوسطى احملافظة واملنطقة مستوى على ترفيها السياحية الفقرات اكثر على حيتوي

 مدينة العاب نوارس كربالء  .2

-كربالء  طريق على اجلمالية طريق جبانب تقع اذ، االستثمار طريق عن احمللية الشركات احدى نفذهتا
 . (14)بغداد
 املالعب الرَّيضية  -ب

 ملعب كربالء الدول -

 مربع مرت الف 34 مساحته تبلغ األوسط الفرات ومنطقة كربالء  مدينة يف رايضي ملعب أكرب هو
كربالء   واندي العراقي الوطين املنتخب بني مبباراة 2016 يف افتتاحه ومت متفرج الف 30 من ألكثر ويتسع

 . (15)الرايضي 
 
 
 

                                                       
13- https: //ar-ar. facebook. com/pg/NawaratAlamlak/about 
14- https: //ar-ar. facebook. com/n. Karbala/about 
15- https: //ar. wikipedia. org/wiki 
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 مدن الزائرين
 و احلسني االمام مدينة، االوصياء سيد مدينة)) للزائرين عصرية مدن ثالث املقدسة كربالء  مدينة تضم

 جتمع اليت و حديثة املعمارية التصاميم أبحدث املقدسة احلسينية العتبة انشأهتا واليت، ((اجملتىب احلسن مدينة
 . العمران جمال يف التطور و األصالة بني

 -: واقع حال القطاع السياحي يف محافظة كربالء املقدسة: ثانيا

 تلوث من خالية نظيفة تنمية لتحقيق تسعى كافة  فالدول، املستدامة للتنمية الرئيس املرتكز متثل السياحة
 بلد والعراق الناس واسواقها اخلدمة بضاعتها نشاط وهرهاج يف هي واليت السياحة حتققه ما وهذا البيئة

 الرئيس املرتكز متثل اليوم الدينية السياحة لكن والبشرية الطبيعية السياحة مقومات كل  فيه تتوفر سياحي
 االول املقصد املقدسة كربالء  مدينة ومتثل، العامل يف املسلمني لدى رواجها حيث من العراق يف للسياحة
املقدسة وفيما يلي االحصائيات  العتبات سنواي املسلمني ماليني يزور حيث، الديين ياحيالس للجذب

 -: اخلاصة ابلقطاع السياحي يف حمافظة كربالء املقدسة
 الفنادق 

 ضمنها ومن السياحة أمناط مجيع يف السواح يعتمدها اليت الضرورية اخلدمات إحدى الفنادق تعد
 يعين وجناحها بلد ألي احلضاري الوجه متثل ألهنا اخلدمات هبذه االهتمام دةزاي جيب وهلذا الدينية السياحة

 . 2015وفيما يلي عدد الفنادق حسب درجة التصنيف والقطاع لعام ، السياحية احلركة جناح
 يف حمافظة كربالء املقدسة التصنيف درجة ( اعداد الفنادق حسب1جدول )

 اجملموع شعيب جنمة واحدة تانجنم ثالث جنوم اربع جنوم مخس جنوم القطاع
 0 0 0 0 0 0 0 عام

 602 177 142 132 139 11 1 خاص
 0 0 0 0 0 0 0 خمتلط

 602 177 142 132 139 11 1 اجملموع
 . 2015، من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء / وزارة التخطيط: املصدر

بينما يوجد نشاط كبري للقطاع ، يوجد اي فندق اتبع للقطاع العام من خالل اجلدول يتبني لنا انه ال
( فندق للدرجة 139( فندق للدرجة األوىل و )11اخلاص حيث يوجد فندق واحد للدرجة املمتازة و )

 . ( فندقا شعبيا177( فندق للدرجة الثانية و )142( فندق للدرجة الثالثة و )132الثانية و )
اىل الفنادق هي طبيعة وجودة اخلدمات املقدمة من قبل هذه الفنادق  ومن اهم ما جيذب السياح

يوضح عدد الفنادق حسب نوع اخلدمات املقدمة والقطاع يف حمافظة كربالء املقدسة لعام  اآليتواجلدول 
2015 
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 ( عدد الفنادق حسب نوع اخلدمات والقطاع حملافظة كربالء املقدسة 2جدول )

القطاع
 

خدمات طعام
 

خدمات ْح
ام سباحة

خدمات غسل وكوي 
خدمات رحالت سياحية 

خدمات ساحات السيارات 
 

خدمات مصرفية
 

خدمات الصراف االل
 

االنرتنت
صالة االلعاب 

 

صالة رَّيضية
 

عدد الفنادق الِت تقدم خدمات
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  2015، التخطيط وزارة/  لإلحصاء املركزي اجلهاز بياانت على ابالعتماد الباحث اعداد من: املصدر

( فندق يقدم 191( فندق يقدم خدمات الطعام بينما يوجد )21من خالل اجلدول يتبني لنا وجود )
وكانت خدمة االنرتنت موجودة ، ( فندق22اما خدمة الصراف اآليل فتوجد يف )، الغسل و الكويخدمة 

اما ابلنسبة اىل خدمات محام السباحة و ساحات السيارات و املصرفية فكانت الفنادق ، يف اغلب الفنادق
من الفنادق  اما خدمة الرحالت السياحية فال تتوفر يف اي درجة، اليت تقدمها فندق واحد لكل خدمة

توضح البياانت اعاله ان الفنادق املتواجدة يف كربالء املقدسة وعلى اختالف تصنيفاهتا ، املوجودة يف كربالء
ال ترتقي خدماهتا اىل املستوى املطلوب فهنالك ضعف ونقص واضح يف اخلدمات املقدمة اىل السواح على 

 . صة يف اوقات املواسم السياحية واملناسبات الدينيةالرغم من كون كربالء املقدسة حمافظه تكتظ ابلسواح وخا
 املطاعم

 إي يف السواح احتياجات تلبية اجل من األساسية اخلدمات من تعد والشراب الطعام خدمات إن
 السائح فور إن حيث األمهية حيث من اإلقامة خدمات بعد الثانية ابلدرجة أتيت اخلدمات وهذه مدينة

والشراب واجلدول  الطعام لتناول مكان عن يبحث بعدها لإلقامة مكان هو عنه يبحث ما أول وصوله
 . 2015التايل يوضح عدد املطاعم ونوعها يف حمافظة كربالء املقدسة لعام 
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  املقدسة كربالء  حمافظة وتصنيفها يف ونوعها املطاعم ( عينة من3جدول )
 التصنيف الطاقة االستيعابية  القطاع اسم املطعم ت
 مخس جنوم 250 خاص البارون 1
 اربع جنوم 200 خاص الدر النصراوي 2
 اربع جنوم 200 خاص ركن السلطان 3
 اربع جنوم 150 خاص كنتاكي هاوس  4
 ثالث جنوم 100 خاص خان مندي 5
 ثالث جنوم 100 خاص بيتزا هاوس 6
 ثالث جنوم 100 خاص كوخ دجاج 7
 اربع جنوم 120 خاص صاج الريف الرتكي 8
 ثالث جنوم 150 خاص انايو  9

 اربع جنوم 100 خاص جواهر شانديز 10
 ثالث جنوم 100 خاص زيت وزعرت 11
 ثالث جنوم 80 خاص البيت الدمشقي 12
 ثالث جنوم 70 خاص رحيانة 13
 ثالث جنوم 90 خاص شيش شاورما 14
 جنمتان 50 خاص بريي بريي 15
 ثالث جنوم 60 خاص االغا 16
 جنمتان 80 صخا ركن البستان 17
 جنمتان 80 خاص الشالل 18

-26من اعداد الباحث ابالعتماد على مقابلة شخصية مع اصحاب املطاعم اعاله بتاريخ ): املصدر
27-28/8/2017) 

( مطعم يف حمافظة كربالء املقدسة مبختلف تصنيفاهتا السياحية 18من اجلدول اعاله يتبني انه يوجد )
كن هنالك مطعم واحد بدرجة مخس جنوم و مبا ان حمافظة كربالء املقدسة ل، ( جنمة2( جنوم اىل )5من )

سنواي تستقطب املاليني من السواح من خمتلف احناء العامل اضافة اىل السواح الداخليني وبذلك فاحلاجة 
قائمة اىل مطاعم اكثر من فئة مخس جنوم لتلبية االحتياجات الضرورية للسواح اما خبوص املطاعم الشعبية 

 . ( مطعما80فقد بلغ عددها )
 املقاهي والكازينوهات 

 أماكن حيتاج مثلما السواح حيتاجها اليت املهمة األساسية اخلدمات املقاهي والكازينوهات إحدى تعد
 والباردة احلارة املشروابت ويتناول فيها يسرتيح أماكن حيتاج فهو كاملطاعم  للطعام وأماكن كالفنادق  لإليواء

 . يف كربالء املقدسة املقاهي يوضح اعداد التايل واجلدول
 ( عينة من املقاهي والكازينوهات يف كربالء املقدسة4جدول )
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 القطاع اسم املقهى ت
 خاص آيس ابك 1
 خاص حلوى الشام 2
 خاص الكوخ 3
 خاص امللتقى 4
 خاص ايوان 5
 خاص بلو سكاي 6
 خاص ليايل لبنان 7
 خاص بيت جدو 8
 خاص ةليايل اهلندي 9

 خاص العمدة 10
 خاص الديوان 11
 خاص قصر االمراء 12
 خاص الفنجان 13
 خاص نور كافيه 14
 خاص الليايل 15
 خاص الفاخر 16

-29) بتاريخ اعاله املطاعم اصحاب مع شخصية مقابلة على ابالعتماد الباحث اعداد من: املصدر
30-31/8/2017) 

مقارنتا اىل ات املوجودة يف احملافظة غري كاٍف اهي والكازينوهاملق عدد إن (4) رقم يتضح من اجلدول
اعداد السواح وابناء احملافظة على حد سواء لذلك من الضروري التوسع يف اقامة مثل هكذا مشاريع 

 . خصوصا ان مجيع هذه املقاهي والكازينوهات اقيمت من قبل القطاع اخلاص
 خدمات النقل 

 السياحية املدن إىل سكناهم حمال من السواح النتقال واألساسية ملهمةا اخلدمات من النقل خدمات تعد
 هذه ونوعية طبيعة إن حيث مكان إي يف سياحة حركة هناك تكون أن ميكن ال اخلدمات هذه وبدون

 سياحية برحلة القيام يقرر عندما السائح الن إفشاهلا أو السياحية الرحلة إجناح على تعمل اليت هي اخلدمات
 جيب واليت اخلدمات أهم من واحدة وجودهتا ومدى تلبيتها حلاجته وأن الكراجات اخلدمات هذه يف يفكر

 للنهوض خاصة والكربالئي عامة بصورة العراقي املواطن كاهل  عن العناء لرفع الوسائل كافة  فيها يتوفر ان
، أخر جانب من ةاحملافظ يف اخلدمات مستوى ورفع جانب من املتقدمة ابلدول أسوة جيد خدمي بواقع
 الصيف فصل يف احلارة االجواء عن وبعيدة االنتظار اثناء مرحية اماكن يف اجللوس للمواطن يتسىن كي

 وعلى، تعقيد دون بيسر داخلها املوجودة ابلوسائل والتنقل السنة فصول وابقي الشتاء فصل يف والباردة
 البيئية الظروف خمتلف على مفتوحة ساحات يهاف الكراجات ان اال اجليد اجلغرايف احملافظة موقع من الرغم
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 من وواحدة كثرية  هي احملافظة يف النقل قطاع يعانيها اليت املشاكل ان، ملحوظ وبشكل للخدمات تفتقر و
 االسباب اهم من واحده وهذه الكراجات وابقي احملافظات لكراج التمويل أتخر سبب هي املعاانة هذه
 هو الذي ابلواقع للنهوض تصميمات من اليه معد كما  عامليه مواصفات ذات الكراجات هذه جتعل مل اليت
 الكراجات واغلب ومرتبة منظمة سيارات وقوف ساحات اىل احملافظة وتفتقر كما،  افضل واقع اىل عليه

جتارية اكثر  هي الساحات وهذه التنظيم لسوء تفتقر وهي اخلاص للقطاع مستأجرة هي احملافظة يف املوجودة
ويف اآلونة اخلرية مت افتتاح حمطة قطار كربالء لنقل املسافرين و الزوار اال اهنا ال تليب متطلباهتم ، خدميةمما هي 

 القدرة الزوار وإن وصول لتسهيل كربالء  يف مطار دويل إنشاء ابإلضافة اىل بدء، بسبب اعدادهم الكبرية
 . (16)األوىل املرحلة اكتمال عند ايسنو  مسافر مليون 5. 2و مليونني بني ستكون للمطار االستيعابية

 -: ثالثا التحديات التي تواجه االستثمار االجنبي يف محافظة كربالء املقدسة

 . (17)-: ابآليت إمجاهلا ميكن فيما يلي أهم التحدايت و املعوقات اليت تواجه االستثمار األجنيب واليت
 االستثمار بنظام وال االستثمار قانون بنص تزمتل ال واليت الوزارات عمل حتكم اليت والتعليمات القوانني .1

 . املواطن هتم اليت املشاريع وأهم ألكثر عرقلة يسبب مما، الوزراء جملس من الصادر
 عن إمتناعها نتيجة، االستثمارية املشاريع لتنفيذ احملافظات يف احلكومية الدوائر تضعها اليت العراقيل .2

 . احليوية اريةاالستثم املشاريع إلقامة األراضي ختصيص
 واليت الواضحة غري الدستورية والفقرات القوانني بسبب والوزارات اجلديدة اهليآت بني القائم النزاع .3

 والسياسي اإلداري الفساد إلصحاب الفرصة وأعطت، املستثمرين أمام كبرياً   عائقاً  القوانني من جعلت
 . واإلداري املايل والفساد رشوةال زايدة إىل أدى مما، عليها وااللتفاف ابلقوانني التالعب

 . واملستثمرين االستثمار قطاع دعم يف احلكومية املصرفية اجلهات تعاون عدم .4
 يف واجملاري واملاء والكهرابء والضريبة البلدايت دوائر منه تعاين الذي الكبري واإلداري املايل الفساد .5

 . احملافظات عموم
 أثر مما واحلزبية احملاصصة نتيجة احملافظات يف ستثماراال دوائر أغلب يف املتخصصة الكفاءات غياب .6

 . البلد يف االستثماري الواقع على سلباً 
 . منهم كل  ومسؤولية حدود وضوح وعدم واملركز احملافظات صالحيات تداخل .7

 -: رابعا الفرص املتاحة لالستثمار االجنبي يف محافظة كربالء املقدسة

 (18)ة يف القطاع السياحي حملافظة كربالء املقدسة يف ادانه أهم املشاريع االستثماري
 -: املشاريع االستثمارية املقرتحة يف قطاع السياحة الدينية

 . تطوير مركز املدينة الستيعاب اعداد الزائرين -أ
 . انشاء فنادق وفق املقاييس العاملية تستوعب الزايرات املليونية وتروج هلا -ب
 . قطاب الزائرين للمراقد الدينيةانشاء ابنوراما توضح واقعة الطف الست -ج

                                                       
16- http: //www. aljazeera. net/news/ebusiness 
 . 180: 2013، حسن -17
 . 39-37: 2017، االستثمارية دليل املستثمر واخلارطة -18
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 . أتسيس شركات للنقل تستوعب اعداد الزائرين -د
 . خلق مراكز جتارية تليب حاجة الزائرين -ه
 . انشاء مدينة ابستخدام مزدوج حلجاج بيت هللا احلرام وزائرين العتبات املقدسة -و

 -: املشاريع املقرتحة يف قطاع السياحة )االاثرية والرتفيهية(
  اآلتيةاحات للسائحني قرب املناطق االاثرية انشاء اسرت 

 . حصن االخيضر -أ
 . كهوف الطار -ب
 . كنيسة االقيصر -ج
 . ااثر خان النخيلة )خان الربع( -د
 . قطارة االمام علي -ه
 . حبرية الرزازة -و
 . عني التمر -ز

 ( الفرص االستثمارية املتاحة يف القطاع السياحي والرتفيهي5جدول )
 ساحةامل موقع املشروع اسم املشروع ت
اماكن اسرتاحة وكازينوهات  1

 دومن 8 كورنيش اهلندية–قضاء اهلندية –كربالء  كورنيش اهلندية
 2م4530 شارع محزة الزغري–العباسية –كربالء  جنوم ومول 5فندق  2

مركز املدينة مقابل مستشفى احلسني -كربالء مول جتاري 3
 دومن 5. 4 العام جماور القائمقامية

تكامل متعدد مول جتاري م 4
 دومن64 قرب املستودع–شارع الصايف -احلر–كربالء  الطوابق

 دومن 46 قرب حي الرسالة - مركز املدينة –كربالء  مدينة العاب مائية 5
 -حي العباس طريق بغداد جممع سياحي 6

 دومن 4 9ق  /03

 9ق /03-حي العباس طريق بغداد  جممع سياحي 7
 دومن 4 

 االخضر /ق احلزام جممع سياحي 8
 دومن 50 61/ م  0/85081

 جممع سياحي 9
م  106الطريق الرابط / ق  /4جممع سياحي

81 
 

 دومن 20

 . 142 - 141:  2017، اهليئة الوطنية لالستثمار، اخلارطة االستثمارية للعراق -: املصدر
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 املشاريع التجارية االستثمارية املقرتحة يف قطاع اْلدمات )التجاري(
 . ات جتارية كبرية )موالت(انشاء جممع -أ

 . أتسيس شركة لنقل البضائع -ب
 . انشاء مدينة للمعارض -ج

 ( الفرص االستثمارية املتاحة يف القطاع التجاري6جدول )
رقم 

 الفرصة
 موقع املشروع نوع املشروع اسم املشروع

جماور ملرقد االمام  –انحية احلسينية  -كربالء  جتاري سوق عصري 16
 عون

مركز املدينة قرب مستشفى احلسني –كربالء  جتاري مول جتاري 30
 العام

مول جتاري متكامل  35
 متعدد الطوابق

قرب  –شارع الصايف  –انحية احلر  –كربالء  جتاري
 املستودع

 . 39ص، والفين االقتصادي القسم، كربالء  استثمار هيئة -: املصدر
ربالء املقدسة متتلك الكثري من مقومات ومن خالل البياانت واالحصائيات اعاله يتضح ان حمافظة ك

 املنافع زايدة اجلذب السياحي والفرص االستثمارية اليت اذا ما استغلت ابلشكل االمثل ستؤدي اىل
 . وبذلك نقبل فرضية البحث، الوطين و احمللي االقتصاد بناء يف مسامهتها عن فضال احملافظة يف االقتصادية

 توصياتالمبحث الرابع االيتنتاجات و ال

 -: اوال االستنتاجات

 -: فيما يلي أهم االستنتاجات اليت توصل اليها الباحث
طبيعية( ، آاثرية، متتاز حمافظة كربالء املقدسة ابمتالكها العديد من مقومات اجلذب السياحي )دينية .1

 . مما يعطيها فرصة متميزة لالستثمار األجنيب
 القطاع يف لالستثمار للتوجه املستثمرين رغبة ديدحت يف مهم دور له السياسي و األمين االستقرار .2

 . احملافظة يف السياحي
 القطاع يف االجنيب االستثمار تشجيع اىل السياحي سيؤدي للقطاع املكملة االستثمارات يف التوسع .3

 . املقدسة كربالء  حمافظة يف السياحي
 من عامالً  يعدالعراقية  الدولة مؤسسات أغلب يف الفساد املايل واالداري وانتشار الشفافية انعدام .4

 . االستثمار احلد من عوامل
ان االجراءات احلكومية واالدارية تسهل من عملية االستثمار مبختلف انواعه من خالل تسهيل  .5

 . القروض املمنوحة وختصيص االراضي واالعفاءات الكمركية ألقامه املشاريع السياحية
سياحي واليت من شأهنا النهوض ابلواقع السياحي من عدم وجود اسرتاتيجيات اخلاصة ابلقطاع ال .6

 . خالل االستثمارات االجنبية
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قلة االهتمام وعدم تطوير خدمات البىن التحتية الالزمة للقطاع السياحي ومبواصفات عاملية تعد احدى  .7

 . عوامل اليت حتد من االستثمار بشكل عام واالجنيب بشكل خاص
  -: ثانيا التوصيات

 -: تنتاجات اليت توصل اليها يوصي الباحث اباليتويف ضوء االس
 البيئة وكذلك، واالقتصادي السياسي واالستقرار األمن حتقيق خالل من لالستثمار املالئمة البيئة توفري .1

 . األجنيب املستثمر اليها يتطلع اليت والضماانت احلوافز املتضمنة القانونية
 على للحصول تعد عائقا و اليت الروتينية االجراءات تقليلو ، و املايل( )اإلداري الفساد ظاهرة حماربة .2

 . واحمللية األجنبية ابالستثمارات املتعلقة االستثمار إجازات
لالستثمار األجنيب دور مهم يف حتقيق فرص االستثمار السياحي وخلق امناط سياحية جديدة يف  .3

 . احملافظة
جنيب يف القطاع السياحي و تعميمها على حمافظة االستفادة من الدول اجملاورة يف جمال االستثمار اال .4

 . كربالء املقدسة
التشجيع على أقامة املشاريع املشرتكة يف القطاع السياحي بني القطاع العام واخلاص )الشركات  .5

 . األجنبية(
 مراجعة القوانني اخلاصة ابالستثمار االجنيب يف القطاع السياحي واصدار القوانني اليت من شأهنا جتذب .6

 . (األجنبية) االستثمارات
 اجتذاب مصادر من اً مهم اً مصدر  االهتمام ابملناطق األثرية و ابقي مناطق اجلذب السياحي كوهنا .7

 . واالستثمارات السياحية األجانب السياح
 المصادر

 اوال الكتب 

واالقتصاد  االستثمار االجنيب املباشر وحقوق البيئة يف االقتصاد االسالمي، سليمان عمر حممد، اهلادي .1
 . 2010، عمان / االردن، االكادمييون للنشر والتوزيع، 1ط، الوضعي

عمان ، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، 1ط، االستثمار والتسويق السياحي، رعد جميد، العاين .2
 . 2008، االردن /

دار ، 1ط، االستثمار االستثمار يف االقتصاد السياسي واالسالمي وتشريعات واتفاقيات، حممد، غامن .3
 . 2011، االسكندرية، الفكر اجلامعي

فيصل ، وذيب، بدر عايد، القعيد، عادل سعيد، الراوي، بركات كامل، النمر، مرزوق عايد، القعيد .4
 . 2011، عمان / االردن، االثراء للنشر والتوزيع، 1ط، مبادئ السياحة، احلاج
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 دور العناقيد الصنامية  ه تطوير القدرة التنا سية للقطاع الصنامه

The role of Industrial clusters in the development 
  Mousawi                     -Ihab Ali AL. Lect(1) د إيهاب علي الموسوي. م

Abstract  
The concept of industrial clusters is one of the new concepts in the world 

of economic and industrial development and the economics of the site as 
well as the regional development, which aims to develop the mechanism of 
the work of small and medium enterprises and their success and by raising 
their competitiveness locally and globally. This research aims to discuss the 
strategy of industrial clusters and their role in developing competitiveness, 
the first topic dealt with the concept of industrial clusters, their importance 
and their characteristics, while the second topic focused on the concept of 
competitiveness and its importance and determinants. The last topic was to 
examine how to develop the competitiveness of during industrial clusters.  

 المقدمة

يعد مفهوم العناقيد الصناعية من املفاهيم اجلديدة يف عامل التنمية االقتصادية والصناعية واقتصادايت 
دف اىل تطوير آلية عمل املشروعات الصغرية واملتوسطة وجناحها واليت هت، املوقع وكذلك التنمية االقليمية

ويهدف هذا البحث اىل حبث اسرتاتيجية العناقيد الصناعية ودورها ، وعرب رفع قدراهتا التنافسية حملياً وعاملياً 
 تناول األول منها مفهوم العناقيد الصناعية، مباحث ةوذلك من خالل ثالث، يف تطوير القدرة التنافسية

وجاء املبحث ، بينما ركز املبحث الثاين على مفهوم القدرة التنافسية وأمهيتها وحمدداهتا، وأمهيتها وخصائها
 . األخري ليبحث يف كيفية تطوير القدرة التنافسية من خالل العناقيد الصناعية

                                                       
 . ةكلية العلوم االسالمي  /أهل البيتجامعة  -1
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 مشكلة البحث 

شروعات الصغرية تكمن مشكلة البحث يف إن عدم جناح فرص التنمية االقتصادية وكذلك فشل امل
هو عدم اعتمادها على السرتاتيجيات اجلديدة اليت من شأهنا ، واملتوسطة يف البقاء واالستمرار يف االسواق

 . االرتقاء بواقعها ورفع قدراهتا التنافسية واليت منها سرتاتيجية العناقيد الصناعية
  رضية البحث

وذلك بسبب ، درات التنافسية للمشروعاتإن اعتماد سرتاتيجية العناقيد الصناعية يضمن رفع الق
تقليلها للتكاليف فضاًل عن االستفادة من تقسيم العمل والتخصص ونشر املعلومات والبياانت نتيجة 

 . للتقارب اجلغرايف ولطبيعة االتفاقيات والعمل املشرتك فيما بني مؤسسات العنقود
 هدف البحث

 : يهدف البحث اىل حتقيق األيت
 العناقيد الصناعية توضيح مفهوم -1
 بيان مفهوم القدرة التنافسية -2
 . شرح طبيعة العالقة بني العناقيد الصناعية والقدرة التنافسية -3

 أهمية البحث 

ومبا أن الركيزة االساسية ، تنبع أمهية البحث من أمهية القطاع الصناعي ودوره يف قيادة التنمية يف البلد
وألن هذه املشروعات غالباً ما تعاين املشاكل والقصور فأن ، ة واملتوسطةهلذا القطاع هي املشروعات الصغري 

سرتاتيجية العناقيد تعمل على توسيع نطاق هذه املشروعات اليت تُعد ركيزة التنمية االقتصادية يف الوقت 
 . احلاضر

 هيكلية البحث

تناول األول ، ثمباح ةثالثمن أجل ضمان حتقيق فرضية البحث من عدمها جرى تقسيم البحث اىل 
مفهوم القدرة التنافسية  يفاملبحث الثاين  حبثبينما ، منها مفهوم العناقيد الصناعية وأمهيتها وخصائها

طبيعة العالقة بني العناقيد الصناعية والقدرة التنافسية املبحث األخري  يف حني انقش، وأمهيتها وحمدداهتا
 . تم البحث مبجموعة من االستنتاجات والتوصياتوخُ ، ودور العناقيد يف تطوير القدرة التنافسية

 المبحث األول االطار المفاهيمه للعناقيد الصنامية

 The concept of industrial clustersمفهوم العناقيد الصناعية : أوالا 

 وهي ختتلف، الدول املتقدمة والنامية تتخذ من العناقيد كاسرتاتيجيه للتنمية االقتصادية واالقليمية أغلب
وعليه وكنتيجة هلذا االختالف فأن هناك مثة جمموعة من املفاهيم ، من دولة ألخرى ومن منطقة ملنطقة أخرى

والدراسات ، والتعاريف للعناقيد الصناعية من خالل امتداد جذورها يف أدبيات اقتصادايت االعمال
ركز قطاعي جغرايف ملؤسسات تنتج ))تأبهنا اليونيدو  اذ تعرفها. (2)والبحوث واالبتكار واقتصادايت التنمية

                                                       
2-Guru raj: Entrepreneurship & Industrial Clusters, Global Journal of Multidisciplinary Studies, 

Volume 4, Issue 03, 2015, p. 52 . . 
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رفت ايضا أبهنا ))جتمعات جغرافية كما عُ .  (3)وتبيع جمموعة واسعة من املنتجات املرتبطة او املكملة لبعض((

قد تكون حملية او اقليمية او عاملية جملموعة من املؤسسات املتقاربة جغرافيا واليت ترتبط ببعضها األخر 
ة يف جمال معني مبا ميثل منظومة من االنشطة من أجل تقوية وتشجيع بعالقات تكاملية ومصاحل مشرتك

ومتثل العناقيد ، هنا ))جتمعات جغرافية للمنشآت واملؤسسات املرتابطة يف جمال معنيوتعرف أب. (4)التنافسية((
جمموعات من الصناعات والكياانت االخرى املهمة للمنافسة وتشمل موردي املدخالت املتخصصة مثل 

كما متتد العناقيد ايضا من املصب اىل ،  ومقدمي البىن التحتية املتخصصة، اآلالت واخلدمات، انتاملكو 
القنوات والعمالء وافقيا ملصنعي املنتجات التكميلية واملؤسسات ذات الصلة من خالل املهارات والتقنيات 

امعات والوكاالت ومنشآت واخريا تشمل العناقيد املؤسسات احلكومية وابقي املؤسسات مثل اجل، املشرتكة
 . (5)والبحوث والدعم التقين((ص صالتدريب والتطوير اليت تقدم املعلومات واخلربات والتدريب املتخ

صياغته غري واضحة ابلشكل املطلوب وذلك و غري كامل  مفهومهن مفهوم العناقيد الصناعية مازال إ
اذ مثة الكثري من االقتصاديني يعرتضون كما اشران ، بسبب بعض القيود اليت مت ذكرها سابقا كالقيد اجلغرايف

 . على املفهوم اجلغرايف وما شابه
 The economic importance of)ادية للعناقيد الصناعية صاالهمية االقت: ثانياا 

industrial clusters) 

فيني ارتبطت املزااي الناشئة عن وكالء جغرا، (1920) للتجمعات الصناعية عام منذ حتليل مارشال
مما ، واآلاثر غري املباشرة، وموردي املدخالت، ابالقتصادايت اخلارجية يف شكل أسواق العمل املتخصصة

يرتبط املوقع املشرتك بتحسني الوصول إىل املوظفني املتخصصني ذوي . أدى إىل االبتكار ومزااي اإلنتاجية
توفر الصناعات ، ى مدخالت العرضوعلى مستو . اإلنتاجية العالية مع اخنفاض تكاليف البحث والتدريب

والتسويقية ، واخلدمات املالية، الوسيطة لشركات املصب الوصول احمللي إىل املواد واملكوانت املتخصصة
حيث تستغل هي نفسها اقتصادات احلجم الداخلي األكرب وتستفيد من اخنفاض تكاليف ، والتجارية

 : (7)ل ماتقدمه من فوائد ومزااي مهمه ميكن توضيحها ابأليتتظهر أمهية العناقيد الصناعية من خالو . (6)النقل
 ز أقلمة القتصادات او مايسمى )أقتصادَّيت املوقع( يدعم وَتف -1

، يؤدي اىل حتقيق وفورات كبرية يف تكاليف الشركات املوجودة داخل العنقود اذ إن الرتكيز الصناعي
وتتمثل مصادر هذه الوفورات يف ، صادايت املوقع(ويشار اىل هذه الوفورات يف التكاليف على اهنا )اقت

وجود عدد من موردي املدخالت املتخصصة وخدمات االعمال وجمموعة من املدربني حبكم التعاون املشرتك 
                                                       

3- The UNIDO Programmers, Development of Clusters & Networks of SMEs, Vienna, 2001,p. 9 . 
، دراسة مقارنة بني فرنسا واجلزائر، دور املناطق الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة االورو مغاربية، خبابة صهيب -4

 . 2012، 33ص، اجلزائر، 1جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  رسالة ماجستري
اطروحة ، إمكانية األفادة من جتربة العناقيد الصناعية يف تطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة يف العراق، علي داودايهاب  -5
 . 23ص، 2017، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة كربالء، دكتوراه
6-Elvira Uyarra & Ronnie Ram Logan, The Effects of Cluster Policy on innovation, Manchester 

Institute of Innovation Research Manchester Business School, University of Manchester,2012,p6 
 : أنظر -7
 . 29-27ص، مصدر سابق، ايهاب علي داود -

- Mohammad Hussein Tavassoli, Exploring The Critical Success Factors of Industrial Clustering, 
Linkoping's University, Department of management & Engineering, 2009, pp. 17-19 . 
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بني األسواق  هاونشر  فضالً عن أمكانية نقل املعلومات، بني مؤسسات العنقود ووفرة من العمالة املتخصصة
 . وديةاملالية واملؤسسات العنق

 إعادة التنظيم الصناعي  -2
نتقال من املؤسسات الكبرية العاملة يف جمال االنتاج الشامل اىل املؤسسات الصغرية يساعد على فاال

التحول يف اهليكل الصناعي يعمل على زايدة املنافسة العاملية ونشوء تكنولوجيا ف، التخصص األنتاجي
فالعناقيد متثل مواقع جذابة للمؤسسات ، سطة احلاسوبانتاجية جديدة ومثال على ذلك التصنيع بوا

التخصص يف املنتجات واعتماد تكنولوجيات االنتاج ، الصغرية املتخصصة القائمة على التصنيع ابحلاسوب
كما أن التقارب بني املؤسسات ،  اجلديدة هي اكثر وضوحا وممكنة التحقيق مقارنة بباقي العناقيد الصناعية

 . دي املدخالت واسواق املنتجات يعزز تدفق السلع من خالل نظام االنتاجاملتخصصة وبني مور 
 تشجع التواصل بني املؤسسات  -3

دمج ، ستغالل اسواق جديدةا، ؤسسات لالفادة من أوجه التكاملويقصد ابلتواصل هو التعاون بني امل
ثر حظًا من تلك غري املرتبطة واملؤسسات املرتابطة شبكيًا هي أك، او جتميع املوارد او املعرفة، االنشطة

شبكيًا يف االستفادة من االخنراط يف التعاون وتبادل املعلومات يف جمال التسويق وتطوير املنتجات ورفع 
فضالً عن املؤسسات الشبكية واملرتابطة تكون ذات قدرات تنافسية ، املستوى التكنولوجي ملؤسسات العنقود

 . ورحبية عالية
 : العامة هدر املوارديل تقل -4

احملدودة بشكل  االنتاجيةوارد املان هدف التنمية الصناعية هو ان يسمح للمناطق او االقاليم ابستخدام 
، وان اسرتاتيجية العناقيد تتيح للمناطق او االقاليم الرتكيز على املوارد واالحتفاظ هبا والتوسع، أكثر كفاءة

املساعدة للعديد من أنواع العمل املختلفة ومن مث هدر  وتطوير برامج االعمال الصغرية بدال من دعم تقدمي
وبسبب الروابط بني مؤسسات العنقود وبرامج دعم ، يف اجلهود وضياع املوارد بسبب عدم التخصص

إذ أن أمجايل فرص العمل والدخل ألعضاء ، اثرها ستكون مضاعفة يف االقتصادان ااملؤسسات اخلاصة ف
رص العمل والدخل لتلك املؤسسات بدون عنقود واملشاهبة هلا من حيث العنقود من املرجح أن يتجاوز ف

 . احلجم
 : إنتاجية املؤسسات الصناعية زَّيدة -5

يرى بورتر ان العناقيد ميكن ان تزيد من انتاجية املؤسسات العاملة من خالل السماح للمؤسسات 
، املدخالت كاملوظفني واملورديناملوجودة يف العناقيد ان تعمل بشكل اكثر انتاجية يف حتديد مصادر 

فاملؤسسات املتقاربة جغرافيًا يتيح هلا تطوير جمموعة العمل املتخصصة اليت هي من ذوي املهارات العالية 
فأنه ميكن للمؤسسات يف العناقيد من الوصول اىل املوردين ، فضاًل عن، لتلبية حاجات حمددة للصناعة

 . واملشرتين والعمالء يف مدد زمنية اقصر
 : االبتكار زَّيدة وتطوير -6

وهذا ، العناقيد تشجع على انواع خمتلفة من االبتكار يف املنتجات واخلدمات وابقي عمليات االبتكار
يتم من خالل حتسني التعاون بني قطاع االعمال والبحوث/ القطاع اجلامعي من اجل تسويق البحوث 
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وذلك عن طريق مستوى املنتجات واالداء ، املؤسسات ومن خالل حتسني التعاون والتواصل بني، االكادميية

 . بشكل مستمر
 : اُياد مؤسسات جديدة -7

الن املؤسسات تعتمد على التفاعل الوثيق مع ، اذ ان االعمال اجلديدة تتجه بشكل اكرب حنو العناقيد
، ن الفرص البديلةبسبب ان تكلفة الفشل هي اقل عادة ضمن العنقود اذ توجد العديد م، املوردين واملشرتين

ومبا ان الصناعات اجلديدة دائمًا ما تعاين من نقص اخلربات والقدرات فأهنا ستجد ضالتها يف التجمع 
 . من أجل تقليل املخاطر وضمان توفر املعلومات الالزمة ألنشطتها، ضمن عناقيد صناعية

 : بناء الثقة بني املؤسسات املساَهة يف -8
ثقة بني مؤسسات العناقيد واليت تعد من االمور االساسية يف آلية عمل هذه تساعد العناقيد يف بناء ال

وميكن حتقيق ذلك من خالل وضع لغة مشرتكة يف مابينها ومواجهة التحدايت من ، املؤسسات وجناحها
 . خالل التحالفات وانشاء الشبكات االجتماعية والتعاون املشرتك

 (Characteristics of industrial clusters) خصائص العناقيد الصناعية: ثالثاا 

 : (8)هناك مجلة من اخلصائص تتسم هبا العناقيد الصناعية وهي
خلربات اجتمع جغرايف لشركات تربطها عالقات يف سلسلة القيمة املضافة مبنية على تبادل السلع و  -1

وجودها من أهم العوامل اليت  يعداليت ، واخلاصة ا شبكة من املؤسسات واملعاهد العامةضأي، واملوارد البشرية
 . أعضاء السلسلة العنقودية تساعد على تعزيز تنافسية

مما سيؤثر ، قدرهتا على إجياد موردين حمليني ملدخالت اإلنتاج بتكاليف أقل نسبًيا من استريادها -2
ناعات املدعمة وكلما كان اجتاه الص، والعاملية إجيابًيا على القدرة التنافسية على مستوى األسواق احمللية

كلما كان هلا دور أكرب يف ،  احملددة واملتخصصة من مدخالت اإلنتاج واملرتبطة حنو إنتاج بعض األجزاء
 . الصناعة الرئيسية على التطور واملنافسة عاملًيا مساعدة

فيجب ، من أجل ضمان جناح العناقيد الصناعية ومساعدهتا على النمو والتطور واالستقرار املتواصل -3
إضافة إىل حتقيق هذا الرتابط مع جهات أخرى من ، قيق الرتابط بني املؤسسات املوجودة يف العنقودحت

وترفع من كفاءهتا اإلنتاجية وفرصها التسويقية وهو ما يتطلب مستوايت عالية  اجملتمع بصورة ختدم العناقيد
اليت هلا دور يف  كافة  واهليئات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق هذا الرتابط بني املؤسسات من

 . تنمية نشاط العناقيد املتكونة
فيمكن أن حيدث ، فإنه خيتلف من عنقود إىل آخر، أما من انحية الرتكيز اجلغرايف للعناقيد الصناعية -4

وعلى ضوء التطور ، أو يف دولة أبكملها هذا الرتكيز على مستوى مدينة واحدة أو يف جمموعة من املدن
التطور التكنولوجي ميكن أن يشمل العنقود جمموعة من الدول   وسائل النقل واالتصاالت وكذلكاهلائل يف
 . املتجاورة

 مستوى العناقيد ميكننا التمييز بني نوعني من عالقات الرتابط اليت حتدث بني املؤسسات علىكما 
هناك ما اذ ، واملوارد البشرية، تاخلربا، أمامية وخلفية وأفقية مبنية على تبادل السلع عالقات ترابط رأسية

                                                       
، حالة اجلزائر -العناقيد الصناعية كنموذج اسرتشادي لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، زهري زواش -8

 . 67ص، 2014، 42ع، اجلزائر، جملة العلوم االنسانية
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، اإلنتاجية نفسها هي عبارة عن عالقات تتم ما بني مؤسسات تكون يف املرحلة: يسمى ابلرتابطات األفقية
هي عبارة عن عالقات تتم بني مؤسسات تكون يف مراحل خمتلفة  عالقات تكامل رأسي أمامي وخلفيو 

 . من العملية اإلنتاجية
جتمع لعدد من فالعنقود ، ته احلقيقية ميثل شبكة من العالقات الصناعية املتنوعةإن العنقود يف صور  -5

حبيث تدخل يف عالقة تكامل وتشابك ، الشركات واملؤسسات املرتبطة واملتصلة ببعضها بعضا يف جمال معني
مة املضافة فيما بينها رأسيا وأفقيا يف مجيع مراحل العملية اإلنتاجية مكونة بذلك السلسلة الكاملة للقي

والشركات . وتشمل هذه العالقة تبادل السلع واخلدمات واملعلومات واخلربات واملوارد البشرية، للمنتج
ت اإلنتاج مصنعو وموردو مدخال، مصنعو املنتجات النهائية: واجلهات اليت يفرتض أن يضمها التجمع هي

والشركات اليت تستخدم مدخالت ، كملةمنتجو املنتجات امل، العملية اإلنتاجية واملعدات املستخدمة يف
كما يضم ،  ويضم هذا احمليط قنوات التسويق املختلفة واملشرتين واملصدرين. متشاهبة أو عمالة وتقنية متقاربة

واجلهات التعليمية والتدريبية املتخصصة كاجلامعات ، وحاضنات األعمال، مؤسسات التمويل املختلفة
إضافة إىل مقدمي اخلدمات األساسية وخدمات . العلمي والدعم الفين ومراكز البحث والتطوير، واملعاهد

االستثمار واجلهات احلكومية وغري احلكومية اليت هتتم وترعى شؤون ، البنية التحتية اخلاصة بتلك الصناعة
 (9). تهوبيئ

 االطار المفاهيمه للقدرة التنا سية: المبحث الثانه

 (The concept of competitiveness)مفهوم القدرة التنافسية : أوالا 

و تعترب من احلوافز ، ترتبط القدرة التنافسية كإطار للتنمية االقتصادية لبلد ما مبعدالت اإلنتاجية فيها
ميكن لإلقتصاد أن يتمتع بعملة ، مع رفع مستوايت اإلنتاجية. اليت تعمل على حتسني مستوايت املعيشة
وهو ما يرتجم إىل زايدة الثروات لالرتقاء مبستوايت ، يف األجور قوية وعائدات جذابة لرأس املال وارتفاع

وتعمل الكثري من الدول اليوم على اعتماد هنج رفع مستوايت التنافسية يف لب ، املعيشة لإلنسان
فتتنوع الوسائل واالسرتاتيجيات تبعاً لتنوع واختالف العوامل االجتماعية . اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية

السبب يف عدم وجود تعريف معتمد  وميثل هذا. صادية واملؤسسات و السياسات من دولة إىل أخرىواالقت
إال أن معظم تعاريف مفاهيم التنافسية تتفق يف شيء واحد وهو التأكيد على . عاملياً من قبل كل دول العامل

كما ،  ستوايت املعيشة لشعوهباارتباط قوي بني حتسني قدرة االقتصاد على توليد الثروة )اإلنتاجية( وتعزيز م
ومع الطرح والتطوير املستمر للسياسات الناجحة ، تعزز القدرة التنافسية الرتكيز على التجارة واملنافسة العاملية

ترتفع ، واهلادفة إىل تشجيع الشركات للخوض يف واالستفادة من األسواق اإلقليمية والعاملية بشكل اكرب
تعزز مستوايت الرفاه والرخاء لألفراد ، وابلتايل، يعززه التنافسية معدالت النمو االقتصادي الذي

اذ ترتاوح بني مفهوم ضيق يركز على تنافسية السعر ، والتنافسية ليست ُمعرفة بشكل واضح. (10)واملؤسسات
ويف ظل ذلك تعرف منظمة التعاون ، وبني حزمة شاملة تكاد تتضمن كل نشاط االقتصاد واجملتمع، والتجارة

                                                       
، صحيفة اقتصادية الكرتونية، ات الصناعية البديل القادم لربامج التنمية االقتصادية التقليديةالتجمع، صحيفة االقتصادية -9
2018 . 

 /http: //fcsa. gov. ae /ar-ae/Pages /Competitiveness. ما هي التنافسية، اهليئة االحتادية للتنافسية واالحصاء -10
Definition. aspx 
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التنافسية على مستوى االقتصاد الوطين أبهنا )الدرجة اليت ميكن وفقها ويف  (OECD)قتصادي والتنمية اال

شروط سوق حرة وعادلة انتاج السلع واخلدمات اليت تواجه اذواق االسواق الدولية يف الوقت الذي حتافظ 
 . (11)فيه على توسع الدخول احلقيقية لالفراد على املدى الطويل(

أو ، نفسها السلعة تنتجوتتعلق ابملؤسسات اليت  قييللنظام التسو  مكون أساسيًا أبهنا ))وتعرف ايض
، السوق املستهدفة ارياخت يف املؤسسة قدرة على ريكب  شكلودرجة املنافسة تؤثر ب، هلا هةيالسلع الشب

فأنه ، ن الناحية النظريةوالبد من االشارة اىل أنه م. (12)((املنتوج جيمز ، قييالتسو  حياملز ، نياملورد، الوسطاء
ميكن التمييز بني مدرستني يف حتديد مفهوم التنافسية مها مدرسة رجال االدارة ومدرسة االقتصاديني وكما 

 : يلي
 : مدرسة رجال االدارة -1

اذ يعد مايكل بورتر من جامعة هارفرد رائد هذه املدرسة اليت تركز على اجلوانب املتعلقة ابلتكلفة 
ذ تعد التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزها عرب زايدة االنتاجية اعتماداً على االبتكار يف االنتاج ا، واالنتاجية

بداًل من االعتماد على امليزة التنافسية يف امتالك املوارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة واملناخ املناسب 
 . واملوقع اجلغرايف

 : مدرسة االقتصاديني -2
اذا كان قادرًا على ، االقتصاد تنافسياً  ويعد، اه االقتصادي وترتبط ابلنمو املستداموهي تركز على الرف

وابلتايل ينعكس هذا النمو يف زايدة الرفاهية من خالل ، حتقيق النمو دون االخالل مبيزان املدفوعات
ملال واالستثمار االعتماد على رفع مستوى االنتاجية وزايدة االبداع والتوجه حنو انتاج السلع كثيفة رأس ا

. (13)يف الدول ذات العمالة متدنية األجر ابلنسبة للعمليات االنتاجية اليت تتطلب كثافة كبرية يف اليد العاملة
))سيادة منط أبهنا  World Economic Forumكما ميكن تعريفها وفقًا للمنتدى االقتصادي العاملي 
عدالت النمو االقتصادي يف املدى املتوسط(( وجاء املؤسسات والسياسات االقتصادية اليت تدعم ارتفاع م

هذا التعريف ليجمع بني التعريفني السابقني من خالل دمج خصائص االقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي 
ان تعريفات املنتدى االقتصادي العاملي ، الذي ميثل اإلطار الذي تعمل من خالله القطاعات االقتصادية

حتويل الناتج إىل أنشطة عالية االنتاجي وعلى قدرة االقتصاد على ى التفوق للتنافسية الدولية تركز عل
 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبينما ترى فيها . (14)اليت ينتج عنها ارتفاع األجور احلقيقية، اإلنتاجية

Organization of Economic co-operation and Development  الدرجة اليت تستطيع )أهنا على(
ن خالهلا الدولة يف ظل أسواق حرة وعادلة أنتاج السلع واخلدمات اليت تنتج يف األسواق الدولية ويف ذات م

 . (15)(الوقت حتافظ على زايدة الدخول احلقيقية ملواطنيها يف املدى الطويل(
                                                       

 . 4ص، 2016، ليبيا، القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب ومتطلبات االرتقاء، للسياسات واالسرتاتيجياتاملنظمة الليبية  -11
امللتقى ، ال عياري ورجب نصيب االسرتاتيجيات احلديثة للتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات اجلزائريةام -12

 . 77ص، 2004، اجلزائر، جامعة حممد خيضر بسكرة، قسم علوم التسيري، املؤسسات وحتوالت احمليط. الدويل األول حول تنافسية
 . 2ص، 2011، مصر، التنافسية يف الفكر االقتصادي، املرصد الوطين للتنافسية -13
14-World Economic Forum, the Global competitiveness Report, oxford university press, 1997, 

p14 . . 
إطروحة ، دول عربية خمتارة -القدرة التنافسية للصادرات العربية يف ظل برامج االصالح االقتصادي، ليلى عاشور حاجم -15

 . 77ص، 2007، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة بغداد، دكتوراه غري منشورة
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تتعلق )أبهنا ) International Competitiveness Instituteوأخرياً فقد عرفها معهد التنافسية الدويل 
. (16)(التنافسية الوطنية ابألداء احلايل والكامن لألنشطة االقتصادية املرتبطة ابلتنافس مع الدول األخرى(
تكلفة ، وبذلك فإن التنافسية الدولية تعين قدرة البلد على أن ينتج أكثر أو أكفء نسبياً ويقصد ابلكفاءة

وكذلك قدرة البلد أن يبيع أكثر من السلع . عامليةاملالئمة وهي الصلة مع احلاجات ال، إرتفاع اجلودة، أقل
 . وأيضا أن يستقطب االستثمارات األجنبية املباشرة، املصنعة والتحول حنو السلع عالية التصنيع والتقنية

 ((Determinants of competitivenessمحددات القدرة التنافسية : ثانياا 

ومتثل هذه احملددات ، احملددات داخــل االقتصاد القومــي ان بناء قدرة تنافسية دولية يتطلب توفر مجلة من
وقد ، جمموعة العوامل اليت توضح ان قطاع ما أو صناعة ما ذات قدرة تنافسية يف االسواق الدولية أم ال

 - The Diamondاملعروف بـ )Porterارتبطت حمددات القدرة التنافسية بصفة أساسية مبنهج بورتر 
نظاما متداخال بشكل رابعي األضالع يؤثر فيه كل حمدد يف احملددات األخرى ويقوي اليت تشكل ، املاسة(

وان التفاعل الديناميكي بني احملددات له أمهية كبرية يف حتقيق القدرة التنافسية احملافظة ، ويدعم بعضها بعضا
ساعدة أو مكملة وتشتمل حمددات القدرة التنافسية على حمددات رئيسة وأخرى م. (17)عليـها واستمرارها

 : اآليتكهلا وهي  
 : Production Factors & Characteristicsع وامل االنتاج وخصائصها  -أ

وأتخذ ، مما الشك فيه ان عوامل االنتاج هي املدخالت الضرورية الالزمة لدعم صناعة ما على املنافسـة
ياه واملعادن و املوارد البشرية ورأس املال( هذه العوامل الشكل التقليدي )املوارد الطبيعية مبا فيها األرض وامل

ابإلضافة إىل البنية األساسية من نظم اتصاالت ومواصالت وطرق وغريها من مصادر املعرفة مثل اجلامعات 
 . (18)ومراكز األحباث واملعلومات وكذلك الظروف املناخية

 : Demand & Characteristicsالطلب وخصائصه -ب
إىل ان الضغوط املستمرة  porterتوصل بورتر ، التنافسية للقدرةاألساسية  يعد الطلب احد احملددات

قد تؤدي إىل حتفيز املنشآت على االبتكار والتجديد ، من قبل املستهلكني احملليني لطلب منتجات متميزة
املزااي والتطور من اجل تلبية احتياجات هؤالء املستهلكني األمر الذي ينعكس يف النهاية على تقوية وتعزيز 

كما ان الرتكيز على اجزاء من صناعة ما تتمتع ،  التنافسية املتحققة للصناعة مقارنة ابملنافسني اآلخرين
قد يكون مصدرا للميزة التنافسية من خالل االستفادة من اقتصادايت احلجم مبا ميكنها ، بطلب حملي مرتفع

تنافسية يف االسواق الدولية هي اليت متتلك حصة  ايفاملنشأت اليت حتقق مزا، من املنافسة يف األسواق العاملية
على درجة كبرية من الثقافة والدراية ابملنتجات اليت كبرية من الطلب احمللي وان وجود مستهلكني 

ان حجم الطلب احمللي ومعدل منوه اذ . يكون له عظيم األثر يف تعزيز املزااي التنافسية احملققة، يستهلكوهنا
التنافسية وذلك الن توافر الطلب احمللي وزايدته مبعدالت مرتفعة ميكن املنشأة من  قدرةيؤدي إىل حتقيق ال

مما ، وارتفاع الطلب احمللي حيفز على اجراء املزيد من االبتكار، حتقيق اقتصادايت احلجم يف السوق احمللي

                                                       
 www. mmsec. com: شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، التنافسية ومؤشرات قياسها، دويس حممد الطيب -16
اطروحة دكتوراه )غري ، قياس القدرة التنافسية للصناعات الكيـمياوية يف دول جملس التعاون اخلليجي، خالــد حسيــن مرزوك -17
 . 27ص، 2004، ، جامعة القادسية، كلية االدارة واالقتصاد،  منشورة(
 . 84ص، مصدر سابق، ليلى عاشور حاجم -18
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رة التنافسية للصادرات وال يقتصر دور الطلب احمللي يف تدعيم القد، يعمل على حتسني ورفع مستوى االنتاج

، بل يؤدي تطور الطلب احمللي إىل زايدة القدرة التنافسية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، الصناعية
حيث ميثل تطور الطلب احمللي احد العوامل االقتصادية الديناميكية اليت تعمل على جذب االستثمار 

 . (19)األجنيب املباشر
 : Related and supporting Industriesية الصناعات املكملة واملغذ -ج

التنافسية يف صناعة ما للدولة و يف توافر جمموعة من  القدرةيقوم هذا احملدد بدور رئيس يف حتقيق 
الصناعات املتكاملة اليت تعتمد على بعضها البعض يتيح سهولة وكفاءة احلصول على املدخالت الضرورية 

من توافر الطلب على منتجات البعض األخر من تلك الصناعات فضال عما يسمح به ، لبعض الصناعات
هذا انهيك عن أمهية توفري هذه الصناعات املغذية يف احلث ، يف ظل العالقات املكملة لبعضها البعض

على االستمرار واالجتاه حنو التطوير والتجديد واالبتكار يف املنتجات القائمة وسهولة تدفق املعلومات 
وال خيفى اثر هذه العوامل على امكانية خلق القدرة التنافسية يف صناعة ما ، فيما بينهاوالتبادل الفين 
التنافسية من خالل تواجدها يف  القدرةوهذا يعين ان املنشات الصناعية ال ميكنها حتقيق ، واحملافظة عليها

، اعات املرتبطة واملغذيةصناعات منفردة ولكن من خالل ارتباطها بغريها من املنشآت احمللية الكفء يف الصن
مبعىن ان تواجد الصناعة كجزء من جتمعات صناعية عنقودية ميثل عامال مهما يف حتقيق التنافسية على 

فالشبكة املعقدة من التفاعالت داخل التجمعات تستطيع ان تكون مصدرا رئيسا من ، املستوى الدويل
األمر الذي جيعل التفاعل أكثر ، مرتكزة جغرافيا وغالبا ما تكون هذه التجمعات، التنافسية القدرةمصادر 

، هي الصناعات اليت تشرتك معا يف التقنيات واملدخالت)ويقصد ابلصناعات املرتبطة ). (20)ديناميكية
اما الصناعات املغذيـة ، (التحويلية(وقنوات التوزيع والعمالء أو تلك اليت تقدم منتجات مكملة للصناعات 

( The Clusterويتالزم مفهوم العنقود ). ((ة التحويلية ابملدخالت الالزمة لالنتاجفهي اليت متد الصناع))
ان حيدد مدى تنافسية الصناعة من ، حيث ان من شان النظر إىل الصناعة كعنقود، مع مبدأ التنافسية

 خالل حتديد أماكن الضعف واخللل وأماكن القوة والفرص يف الصناعة وما حييط هبا من نشاطات داعمة
فضالً عن ذلك هناك عوامل أخرى مساعدة . (21)هلا ومرتبطة هبا سواء كان من التكامل األمامي أم اخللفي

 توفري املناخ االستثماري والقيامزايدة االنتاجية عن طريق ب اخلاصة هوداجلخالل تتمثل يف الدور احلكومي 
وتشجيع  ت اليت تؤدي إىل زايدة االدخاروإتباع السياسا، ربامج التعليم والتدريب وربطها ابلواقع الصناعيب

ر وأيضا دعم وتشجيع عملية التطوي، االستثمار بني االستخدامات املختلفة وكفاءة ختصيص، االستثمار
 يعداال أنه ايضًا ، وهناك ايضًا عامل الصدفة والذي من الرغم من ضآلة أتثريه ودوره. اخل. . . واالبتكار

تنافسية للمؤسسات مثل حدوث الصدمات االقتصادية أو األزمات أو من العوامل املؤثرة للقدرات ال
وميكن توضيح هذه العوامل مجيعاً . التقلبات احلاصلة يف الطلب أو ظهور ابتكارات أو تكنولوجيا جديدة

 : يف الشكل األيت
                                                       

19- Porter, M. E, The competitive advantage of nations, first Edition, Macmillan press, 1990,pp. 
86-96 . . 

 . 87ص، مصدر سابق، ليلى عاشور حاجم -20
 حبث مشارك يف ورشة عمل، مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة يف النفاذ اىل االسواق الدولية، عادل العلي، نسرين بركات -21

 . 7ص، 2000، املعهد العريب للتخطيط، ية لألقطار العربية يف االسواق الدوليةحول حمددات القدرة التنافس
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 النظام املتكامل حملددات القدرة التنافسية (1شكل )

  
Source: Porter, M, The Competitive Advantage of Nation, New York, The Free 

Press, 1990,p127.  
 ((The importance of competitivenessأهمية القدرة التنافسية : لثاا ثا

أصبحت القدرة التنافسية وسيلة رئيسة لتطوير قدرة االقتصادات و أتيت أمهيتها من كوهنا تشرتك يف 
( بواسطة حترير foreign investmentsتثمارات اخلارجية )( وحتفيز االسefficiencyحتسني الكفاءة )

األسواق وكذلك فإهّنا تساعد يف إجياد فرص النمو وتسهيل الوصول إىل أسواق أكرب وأوسع وجذب رؤوس 
األموال واملسامهة يف عملية التنمية كما أّن القدرة التنافسية هلا مركز كبري يف رفع مستوى األداء وحتسني 

ة عن طريق ختفيض الُكلف واألسعار وتنبع أمهية حتليل القدرات الداخلية ألي مؤسسة مبا مستوى املعيش
ومكوانهتا ومن مث الوقوف عند ، وأنشطتها، تعززه هذه العملية من تشخيص ملواقع القوةوالضعف ملواردها

رجية لتكوين حقيبة املركز املايل والتنافس املتوقع للمؤسسة وربطه مع خمرجات عملية التحليل للقدرات اخلا
إذ إّن القدرات الداخلية للمؤسسة هي هوية خاصة متتلكها املؤسسة من دون أن ، التحليل السرتاتيجي

وإّن عملية حتليل عوامل القدرات الداخلية جيب أن . (22)تكون هناك قدرات متشاهبة هلا يف مؤسسة أخرى
 (Marketingل من وظائف التسويق )فك، تغطي اجلوانب واألنشطة ووظائف املؤسسة الداخلية كافة

جيب أن يتم التحري عن كل من أهداف هذه الوظائف ، ( وإدارة املوارد البشريةR&Dوالبحث والتطوير)
فضاًل عن الرتكيز على سعة استخدام تلك الوظائف والسرتاتيجيات والسياسات ، وسرتاتيجياهتا وبراجمها

جيتها العامة مع القدرات الداخلية واخلارجية وتتضمن القدرات والربامج وتوافقها مع رسالة املؤسسة وسرتاتي

                                                       
، (2014 –1990) التغيري التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد العراقي للمدة دور، كميلة عبد الواحد هادي  -22

 . 47ص، 2018، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة كربالء، رسالة ماجستري غري منشورة

 عوامل اإلنتاج

الصناعات املغذية 
 واملكملة

 الطلب احمللي

إسرتاتيجية املنشاة 
 واملنافسة احمللية

 احلكومة

 الصدفة
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الداخلية للمؤسسة املتغريات والعوامل املتعلقة بكل من الوظيفية والتسويقية والعمليات والتمويل واإلدارة 

 . (23)املالية والبحث والتطوير واملوارد البشرية والعوامل املتعلقة بقدرات املؤسسة ومواردها
 العالقة بين العناقيد الصنامية والقدرة التنا سية: الثالمبحث الث

 The nature of the)طبيعة العالقة بني العناقيد الصناعية والقدرة التنافسية : أوال

relationship between industrial clusters and competitiveness) 

ذلك أّن ، الصغرية واملتوسطة تالعناقيد الصناعية حاليا من حمددات القدرة التنافسية للمؤسسا تعد
إطار  مما أدى إىل خلق، هلا العديد من القيود اليت تواجه منوها وتطورها العمل الفردي هلذه املؤسسات خلق

التكنولوجيا احلديثة املتطورة وخفض تكاليف  يسمح هلا ابكتساب مزااي اقتصادايت احلجم الكبري واستخدام
العاملي  سبيال لدمج االقتصاد يف االقتصادوتعد ، حملًيا ودولًيا، ت النهائيةونوعية املنتجا اإلنتاج ورفع جودة

 . (24)من خالل زايدة قدرته التنافسية عامليا
عن طريق . قريبة من بعضها البعض توليد مزااي معينة مؤسسات وتواجده بشكل العنقودميكن ملوقع و 

على . الكفاءات الناجتة عن وفورات احلجمميكن للشركات التمتع بوفورات يف التكاليف و اذ ، التجميع
، زايدة رحبيتها من خالل العمل مع الشركات اجملاورة والعمالء عنقود ماميكن للشركات يف ، سبيل املثال

خلق من الشركات يف صناعة معينة إىل  العناقيدمتيل فضاًل عن ذلك ، وابلتايل تقليل تكاليف املعامالت
وهبذه . من خالل جذب الشركات املماثلة واملوارد املتخصصة وأنشطة الدعم كرة الثلجأتثري مشابه لتأثري  

على تسهيل الوصول املتزايد ليس فقط إىل املوردين والعمالء ولكن أيضا إىل  العناقيدتعمل ، الطريقة
، يةاملدخالت اخلاصة ابلصناعة مثل القوى العاملة املاهرة والتقنية والتمويل وخدمات الدعم والبنية التحت

عندما تنمو ف. فإهنا تعزز األصول التنافسية يف املنطقة، يف منطقة ما للزخم املطلوب العناقيدومع اكتساب 
فإن الشركات اليت ، األنشطة االقتصادية ذات الصلة وخدمات الدعم حول جمموعة لتلبية احتياجاهتا احملددة

 . (25)تقوم هبا على أفضل وجهقادرة على التخصص والرتكيز على األنشطة اليت  العنقودتشكل 
 The role of industrial)دور العناقيد الصناعية يف تطوير القدرة التنافسية : ثانيا

clusters in developing competitiveness) 

، ولتسليط الضوء أكثر على دور العناقيد الصناعية يف حتسني وتطوير القدرات التنافسية للقطاع الصناعي
 : (26)نورد األيت

تقليل تكاليف اإلنتاج وتكاليف  ذلك من ميكناذ ، العنقودتقسيم العمل بني الشركات يف  -1
القرب اجلغرايف  واالستفادة من، من خالل االستخدام املشرتك للمرافق العامةو  العنقودعضاء اذ أ. املعامالت

.  تقليل تكاليف اإلنتاجوابلتايل، داخلياً وبشكل سلستكاليف تدفق املواد واملعلومات  سيعمل على ختفيض
                                                       

، دراسة تطبيقية يف عينة من شركات التأمني األردنية، اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية، حمي الدين القطب -23
 . 49ص ، 2002، اجلامعة املستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد،  أطروحة دكتوراه غري منشورة

 . 61ص، مصدر سابق، زهري زواش -24
25-Jonathan Q. Morgan, Clusters and Competitive Advantage Finding a Niche in the New 

Economy, popular government, San Diego, California, USA, 2004, p46 . 
 : للمزيد انظر -26

- Zhang Qing, The Research on Influence of Industrial Clusters on Regional Economic 
Development, International on Mechanical & Electronic Engineering Institute, 2012, pp209-211 . 
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املؤسسات  بني إىل إنشاء تعاون ستفضي، للعنقود الصناعيشرتكة املقيم الثقافة و فضاًل عن ذلك فأن ال
وهذا سينعكس اجيااًب على الصفقات والعقود داخل وخارج العنقود ويقلل من  على الثقة العنقودية قائمة

 . م التأكدتكاليف الصفقات اليت تتسم بشيء من املخاطرة وعد
ت املتخصصة إن وجود جتمع كبري من املؤسسات والشركا، تعظيم وفورات احلجم على املدى البعيد -2

مما يشجع ويساهم يف ، روف إنتاجية تتسم ابلتخصص والتعاون داخل العنقودداخل العنقود ويف ظل ظ
زايدة القدرة على التجارة حتقيق الكفاءة يف االنتاج وحتسني نوعية املنتجات والتوسع يف سوق الطلب و 

مثل ختفيض أسعار املواد األولية ، وهذا ينعكس بشكل إجيايب يف حتقيق وفورات خارجية للعنقود، أكثر
كما أن املؤسسات .  وكذلك ختفيض كلفة النقل وايضاَ امكانية احلصول على سلع وسيطة ويد عاملة جيدة

ة العناقيد مواجهة التغريات يف طلب املستهلكني داخل العنقود ميكن ومن خالل اعتمادها على سرتاتيجي
على السلع واخلدمات اخلاصة هبا مما مينحها ميزة وقدرة تنافسية لالستجابة للتغريات احلاصلة يف سلوك 

 . املستهلك على هذه السلع واخلدمات
نافسية وبشكل ميثل االبتكار القوة اليت من خالهلا حيقق العنقود القدرة الت، القدرة على االبتكار -3

كما إن تواجد جمموعة من املؤسسات وعلى شكل شبكة من العالقات القوية يساعد على ،  دائم ومستمر
مبعىن أخر أن التقارب املوجود بني املؤسسات ، تعزيز القوة الدافعة لالبتكار وخلق بيئة حمفزة لالبتكار

سيما ، كفاءة وسهولة يف األمد القصرييساعد على احلصول ونقل وتشارك املعلومات واملعرفة بشكل أكثر  
، شكل وجهًا لوجه وبسرعةواملعرفة بشكل مباشر ويف الغالب يوإن االبتكار حيتاج اىل توافر املعلومات 

فضاًل عن أن التقارب حيفز مؤسسات العنقود على التنافس فيما بينها عن طريق الضغط اخلفي داخل 
ضافة اىل إن العناقيد ابال، ل يف بيئة تنافسية قائمة على االبتكاروهذا يدفع بشكل اجيايب حنو العم، العنقود

 . ايدة األعمال وخلق شركات ومؤسسات جديدة وابلتايل منو وتطوير العناقيد نفسهاز الصناعية حتفز على 
الصناعية  للعناقيدالقدرة التنسيقية اخلارجية جملموعة الصناعة هي وسيلة هامة تُعد ، تعزيز التنافسية -4

والسيطرة على الظروف اخلارجية ، احمليطة هبا وتطوير الظروف اخلارجية يف ما يتعلق بدميومتها واستمراها
إن القدرة على التحكم يف الظروف ، ميثل األساس يف الوصول للبيئة اخلارجية وتعزيز القدرة التنافسية للعناقيد

عنقود فيما يتعلق بوضع أهدافها اخلارجية أتيت من خالل حل مشكلة عدم التنسيق بني مؤسسات ال
على أتسيس قاعدة من  ةوابلتايل تعمل العناقيد الصناعي. وأنشطتها وسلوك هذه املؤسسات بشكل عام

القواعد العامة املشرتكة اليت متكن املؤسسات داخل العنقود من العمل بشكل مرن وسلس يف ظل ظروف 
يل تكاليف االندماجات العمودية واألفقية عدم الثقة والالأتكد من خالل تفادي تكاليف أو تقل

ويف ظل ذلك فأن شروط املنافسة للعنقود بشكل مؤكد ستتحسن لصاحل . للمؤسسات املكونة للعنقود
مؤسسات العنقود الصناعي كنتيجة الخنفاض التكاليف واليت متثل أحد شروط زايدة القدرة التنافسية ألي 

 . مشروع كان
األول منها عرب زايدة االنتاجية ، تؤثر يف القدرة التنافسية من خالل ثالثة طرقويرى )بورتر( إن العناقيد 

واثنيًا من خالل زايدة وترية االبتكار واليت ستعمل على دعم منو ، للشركات واملؤسسات اخلاصة ابلعنقود
فيما أما الطريق الثالث فهو من خالل تشكيل صناعات وأعمال جديدة تتوسع ، االنتاجية يف املستقبل
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ابالضافة اىل ذلك فان العناقيد الصناعية ستقرب كل  من القطاع ، بعد وتعمل على تقوية العنقود نفسه

 . (27)من خالل الشراكة فيما بينهما، العام والقطاع اخلاص من بعضهما البعض
ما فعل ذلك بشكل أسرع من و يعلى التغريات يف السوق وه العنقودستحوذ يمن املرجح أن ومبا أنه 

هذا يؤدي إىل زايدة القدرة على تسريع عملية استيعاب فأن ، ميكن للنظراء غري املتجمعني القيام بذلك
املعرفة يف السوق مما يؤدي إىل اعتماد أو تنفيذ تكنولوجيات جديدة أو أنظمة إنتاجية جديدة أو أساليب 

قعه يف السوق قياساً ابلشركات وهذا بدوره سيقوي من وضع العنقود تنافسياً ويعزز من مو  جديدة للتسويق
 . (28)املنفردة 

 االيتنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: أوالا 

 : من خالل ما تقدم ميكن التوصل لالستنتاجات األتية
إن القطاع الصناعي قطاع رائد وهو القاطرة اليت تقود التنمية يف أي بلد ويعتمد يف تطوره دائماً  -1

يجيات من أجل ضمان حتقيق تنافسية عالية ملشروعاته سيما الصغرية على ضرورة إتباع أحدث السرتات
 . واملتوسطة منها

اليوجد اهتمام واسع مبوضوع العناقيد سواء على املستوى النظري أو التطبيقي يف معظم الدول  -2
 . النامية ودورها يف تطوير القطاع الصناعي بصورة عامة ورفع القدرة التنافسية بصورة خاصة

تهدف العناقيد الصناعية املشروعات الصغرية واملتوسطة واليت دائماً ما تعاين من مشاكل كثرية تس -3
 . على مستوى التمويل واالنتشار واالستمرار يف سوق العمل

تعمل العناقيد الصناعية على رفع القدرات التنافسية هلذه املشروعات لتعرضها للمنافسة القوية  -4
وابلتايل تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف ، يف الغالبواليت ال تكون ملصلحتها 

 . االسواق احمللية والعاملية
تساهم العناقيد الصناعية يف خفض تكاليف االنتاج والنقل والتسويق هلذه املشروعات من خالل  -5

متتاز بتقسيم العمل واالنتاج  االستفادة من جتمع عدة شركات ومؤسسات يف كتلة واحدة متقاربة جغرافياً 
 . والتخصص ونشر املعلومات والبياانت فيما بينها

وذلك بسبب تقليل ، تدعم العناقيد الصناعية االبتكار الذي يُعد حمرك عملية التنمية واالنتاج -6
طاعني التكاليف واجلهد وتوفري املعلومات ووتطوير وزايدة أواصر العمل مع مؤسسات البحث والتطوير يف الق

 . العام واخلاص عرب شبكة من العمل املشرتك فيما بني مؤسسات العنقود ومؤسسات البحث والتطوير
 التوصيات: ثانياا 

 : فأننا نوصي ابأليت، من أجل ضمان حتقيق هدف البحث

                                                       
27- Michael E. Porter, Clusters & New Economics of Competition, Harvard Business, 1998, p80 .

 . 
28-Orietha E. Rodríguez-Victoria, Miguel González-Loureiro, Francisco Puig, Economic 

Competitiveness: Effects of Clustering, Innovation Strategy and the Moderating Role of Location in the 
Colombian Hotel Industry, Investigations Regionals — Journal of Regional Research, 2017,p84 . 
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العمل على وبشكل جدي وحثيث يف التأكيد على التجارب والسرتاتيجيات التنموية احلديثة اليت  -1
 . االرتقاء ابلواقع التنموي للبلد واليت من ضمنها جتربة العناقيد من شأهنا

سد النقص والفجوة العلمية املتعلقة بتوفر البحوث والدراسات االكادميية حول موضوع العناقيد  -2
الصناعية من خالل زايدة توجيه االهتمام ابلقطاع الصناعي واملشروعات الصغرية واملتوسطة وآليات تعزيز 

 . ا التنافسيةقدراهت
والعمل ، االهتمام أكثر مبراكز البحوث والتطوير من خالل انشاء املزيد منها وتطوير املوجود منها -3

 . على ربط خمرجاهتا بسوق العمل واالستفادة منها
اذ ان فكرة العناقيد الصناعية تعمل ضمن ، هتيئة الظروف البيئية اليت تُعىن ابملعرفة والتكنولوجيا -4
 . وهي جزء من منظومة االقتصاد املعريف، كرة االقتصاد املعريف او الرقمياطار ف
خلق بيئة اجيابية من القوانني والتشريعات واألنظمة اليت ُتسهم يف تسهيل االجراءات وتبسيط  -5

 . وزايدهتا املشروعات الصغرية واملتوسطة دعم الروتني االداري من اجلوتقليل حجم الشروط والقواعد 
هناك توجه حنو انشاء جامعات ومعاهد ومراكز او على االقل أقسام متخصصة ورة أن يكون ضر  -6

داخل اجلامعات واملعاهد خاصة ابلبحوث التطبيقية والتكنولوجية والتسويق الصناعي وأتهيل وتطوير 
عاهد يف مثل ان تكون هناك جامعات خاصة ابلعلوم الصناعية او م، القدرات واملهارات البشرية واملعرفية

 . او مراكز يف التنمية الصناعية، التدريب والتطوير الصناعي
 المصادر

 املصادر باللغة العربية: أوالا 

امال عياري ورجب نصيب االسرتاتيجيات احلديثة للتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  .1
جامعة ، قسم علوم التسيري، حمليطاملؤسسات وحتوالت ا. امللتقى الدويل األول حول تنافسية، اجلزائرية

 . 2004، اجلزائر، حممد خيضر بسكرة
إمكانية األفادة من جتربة العناقيد الصناعية يف تطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة ، ايهاب علي داود .2

 . 2017، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة كربالء، اطروحة دكتوراه، يف العراق
، س القدرة التنافسية للصناعات الكيـمياوية يف دول جملس التعاون اخلليجيقيا، خالــد حسيــن مرزوك .3

 . 2004، جامعة القادسية، كلية االدارة واالقتصاد،  اطروحة دكتوراه )غري منشورة(
دراسة مقارنة ، دور املناطق الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة االورومغاربية، خبابة صهيب .4
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 . 2012، اجلزائر، 1فرحات عباس سطيف
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دراسة تطبيقية يف عينة من ، اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية، القطب حمي الدين .9
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 . 2011، مصر، التنافسية يف الفكر االقتصادي، املرصد الوطين للتنافسية .10
، ليبيا، القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب ومتطلبات االرتقاء، نظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجياتامل .11

2016 . 
حبث ، مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة يف النفاذ اىل االسواق الدولية، عادل العلي، نسرين بركات .12

املعهد ، بية يف االسواق الدوليةمشارك يف ورشة عمل حول حمددات القدرة التنافسية لألقطار العر 
 . 2000، العريب للتخطيط

صحيفة ، التجمعات الصناعية البديل القادم لربامج التنمية االقتصادية التقليدية، صحيفة االقتصادية .13
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 اثر بعض المؤشرات النقدية  ه يعر صرف الدينار العراقه 

 (2016-1990للمدة 

The effect of some Monetary Indications on Iraqi Dinar 
exchange rate over the period (1990-2016) 

 (1) سوسن كريم هودان الجبوري. د. م. ا

Assist. Prof. Sawsan K. H. AL-Jaboory  
   Qassim Saad                                                                                              (2)نقاسم سعد صكبا

 المستخلص

 مت فقد اإلنتاجية القطاعات معظم يف مؤثرة اقتصادية نتائج من عليه يرتتب وما الصرف سعر ألمهية
 التطورات ودراسة العراق يف الصرف سعر على ضوءال لتسليط حماولة وهي الدراسة هذه عنوان اختيار

 التوصل مث ومن الصرف نظام يف التطورات تلك اثر وحتديد الدراسة مدة خالل حصلت اليت االقتصادية
 وتوصل. اقتصاده وطبيعة العراق لظروف النظام هذا مالئمة مدى تقومي يف تساهم أن ميكن نتائج إىل

 من تتمحور أمهية كبرية األجنيب الصرف لسعر إن، أمهها من وكان االستنتاجات من جمموعة إىل البحث
 مع التجاري البلد ملركز العاكسة املرأة يعد الصرف سعر الن، العاملي ابالقتصاد احمللي االقتصاد ربط خالل
 االختبارات نتائج خالل من وظهر والصادرات االستريادات بني العالقة خالل من وذلك اخلارجي العامل
 ابستخدام لنا مسح ما وهذا، I(~1) األول فرقها عند مستقرة كانت  الدراسة متغريات مجيع ان سيةالقيا

 . املتغريات تلك بني جوهانسن ابختبار املشرتك التكامل منوذج
Abstract  
The importance of the exchange rate and the consequent economic 

impact on most productive sectors has been chosen as the title of this study, 
an attempt to shed light on the exchange rate in Iraq and study the economic 

                                                       
 . كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية  -1

 . / جامعة القادسية رة واالقتصادكلية اإلدا  -2



 

 (2016-1990اثر بعض املؤشرات النقدية يف سعر صرف الدينار العراقي للمدة) 

193 

developments that took place during the study period and determine the 
impact of these developments in the exchange system and then reach 
results To contribute to assessing the appropriateness of this system to the 
circumstances of Iraq and the nature of its economy. The research found a 
number of conclusions. The most important of which is that the foreign 
exchange rate is of great importance by linking the local economy to the 
global economy because the exchange rate is considered as the reflective 
woman of the country's business center with the outside world through the 
relationship between imports and exports. All the variables of the study were 
stable at the first difference (1)~I, which allowed us to use the JOH model to 
test Johansen among those variables.  

 مقدمة

وملا كان العراق ، )الدينار العراقي( العملة اليت يعتمد عليها االقتصاد الوطين يف تعامالته اليوميةيعد 
، أحد البلدان النفطية الريعية نظرا العتماده الرئيس على إنتاج النفط وتصديره هبدف توليد الدخل والناتج

)الدوالر األمريكي( هبدف احلفاظ على استقرار صرفه  فانه جلا إىل ربط عملته الوطنية )الدينار العراقي( بــ
أمام العملة األجنبية ممثلة ابلدوالر األمريكي وامهها يف عوائد الصادرات واملدفوعات فضال عن االستريادات 

 . من اخلارج
وسبب اختيار عنوان البحث يعود إىل حدوث تغريات جوهرية يف االقتصاد العراقي ومرور العراق 

( املتمثلة بتبعية السلطة النقدية للحكومة فضال عن 2002–1990خمتلفتني األوىل للمدة )مبرحلتني 
الظروف االستثنائية اليت مر هبا العراق خالل املدة املذكورة من حروب وعقوابت اقتصادية دولية وتوقف 

سعار وارتفاع شبه اتم للصادرات مما أدى إىل تدهور سعر الصرف نتيجة لعدم استقرار املستوى العام لأل
واليت  2003معدالت التضخم بشكل كبري جدا واإلفراط يف املعروض النقدي واملدة الثانية بعد عام 

شهدت استقاللية البنك املركزي العراقي واستخدام أدوات ووسائل جديدة للسياسة النقدية وعلى وجه 
ديدة لتحقيق استقرار سعر صرف السياسة النقدية اجل من اهم اهدف يعدالتحديد مزادات العملة والذي 

الدينار العراقي وان سعر الصرف يتأثر بقوة ابملتغريات االقتصادية النقدية ولغرض دراسة تلك العوامل او 
 . املتغريات وقياس اثرها يف سعر الصرف جاءت هذه الدراسة

 Research problemمشكلة البحث 

سعر صرف  يفض العوامل االقتصادية النقدية كيف تؤثر بع): اآليتتتلخص مشكلة البحث يف السؤال 
الرتكيز على البحث  بوهذا ما يتطل، (. . . واي منها اكرب اتثرياً؟، الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي

يف جمال تلك العوامل للوقوف على املشكلة ووضع العالجات املناسبة هلا ومبا يضمن استقرار سعر الصرف 
 . للعملة الوطنية

 Research Hypothesisضية البحث فر

 : ينطلق البحث من فرضية مفادها
، )عرض النقد ـنقدية أدت إىل عدم استقراره وكان للعوامل النقدية املتمثلة ببعوامل يتأثر سعر الصرف "

 "سرعة دوران النقود( الدور احلاسم يف ذلكو ، مزادات العملةو 
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 Research Objectiveهدف البحث 

 : حتقيق مجلة من النقاط ميكن إجيازها اباليت يهدف البحث إىل
 املؤثرة فيه خالل مدة الدراسة النقدية الوقوف على واقع سعر صرف الدينار العراقي والعوامل  -1
 املؤثرة فيه النقدية حتليل العالقة النظرية بني سعر الصرف وبعض العوامل  -2
 (2016–1990ينار العراقي للمدة )سعر صرف الد على النقديةقياس اثر بعض املتغريات  -3

 Research limitsحدود البحث 

 العراق  -: احلدود املكانية -1
 (2016–1990من ) املدة -: احلدود الزمانية -2

 Research Structureهيكلية البحث 

 لتأطرياألول  املبحثخصص ، مباحث ةثالث علىالبحث فقد قسم البحث  تغطية موضوعمن اجل 
فخصص للتحليل الوصفي الثاين  املبحثأما ، والعوامل النقدية املؤثرة فيهلسعر الصرف  نظري ومفاهيمي

خصص للتحليل  الثالث ( واملبحث1990-2016لسعر الصرف والعوامل النقدية املؤثرة فيه يف العراق للمدة )
 (2016-1990العراق للمدة )يف املؤثرة فيه النقدية الكمي للعالقة بني سعر الصرف وبعض العوامل 

 االطار النظرال لسعر الصرف والمتغيرات النقدية المؤثرة  يه: المبحث األول

 The concept of the exchange rateمفهوم سعر الصرف : أوال

سعر للوحدة من العمالت األجنبية حيدده كل من قوة الطلب والعرض من العمالت ))ابنهيعرف 
تلف عن أسعار السلع األخرى وانه ليس أكثر من سعر يتم وبذلك فانه ال خي، األجنبية يف أسواق الصرف

 (3). ((اإلعالن عنه يف األسواق احمللية شانه شان السلع األجنبية األخرى يوميا
إذ ميارس دورا فاعال يف برانمج االستقرار االقتصادي ، ويعد سعر الصرف من أهم املؤشرات النقدية

فاالستقرار ، سامهته يف حتقيق التوازن الداخلي واخلارجيمن خالل م تهوتربز أمهي، والتصحيح اهليكلي
أما التوازن ، الداخلي متمثال يف حتقيق االستقرار يف األسعار وقدراً من النمو االقتصادي واالستخدام الكامل

 (4). بتوازن ميزان املدفوعات فيتمثلاخلارجي 
 املتغريات النقدية املؤثرة يف سعر الصرف : ثانيا

 Money supplyعرض النقد 
ن إنكلرتا أيعد )ريكاردو( أول من بني اثر كمية النقود يف حتديد سعر الصرف وذلك عندما أوضح 

)اإلسرتليين( عن قيمته االمسية يف مواجهة الزايدة يف كمية النقود املتداولة اليت تسببت  اضطرت إىل ختفيض
ذي أدى إىل نقص الطلب عليها يف أسواق يف ارتفاع األسعار احمللية ومن مث ارتفاع كلفة الصادرات وال

وحيدث العكس يف حالة نقص كمية ، الطلب العاملية واخنفاض قيمتها وحدوث عجز يف ميزان املدفوعات
اذ تصبح تكلفة السلع املصدرة منخفضة مما يزيد الطلب عليها فتزيد قيمتها فيحقق ، النقود يف الداخل

                                                       
، عمان، 1ط(، سعر الصرف وإدارته يف ظل الصدمات االقتصادية )نظرية وتطبيقات، جليل عبد احلسن ألغاليب عبد احلسني -3

 . 23ص، 2011دار الصفاء للنشر والتوزيع، 
جامعة ، (2003-2016اق كنموذج للمدة )دراسة حالة العر  – اإلمجايلاثر سعر الصرف على الناتج احمللي ، سعد صاحل عيسى -4
 . 247ص ، 2016لسنة ، 36العدد ، واالقتصادية اإلداريةجملة تكريت للعلوم ، تكريت
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 (5)وإن الزايدة يف عرض النقد تؤدي إىل اخنفاض قيمة العملة ، لةميزان املدفوعات فائضا وترتفع قيمة العم
 The speed of money circulationسرعة دوران النقود 

العالقة بني سرعة دوران النقود وسعر الصرف عالقة عكسية السيما عندما تكون فيها درجة  تعد
مقابل العمالت األجنبية لعملة احمللية اذ ان زايدة سعر صرف ا، اإلحالل بني العمالت املختلفة عالية جدا

ومن مث ، من قبل األفراد واملؤسسات وجيعل االحتفاظ هبا امرأ مرغوابعليها لبلد ما تؤدي إىل زايدة الطلب 
مقابل العمالت األجنبية وابلعكس يف حالة اخنفاض سعر صرف العملة احمللية ، إىل اخنفاض سرعة دوراهنا

إىل اخنفاض الطلب على العملة احمللية ويدفع ابألفراد واملؤسسات إىل عدم اذ يؤدي ذلك ، للبلد املعين
 . (6)االحتفاظ هبا وحماولة التخلص منها وابلتايل زايدة سرعة دوراهنا 

 Currency auctionمزاد العملة 
ي للبلد يعد مزاد العملة األجنبية أداة من أدوات السياسة النقدية غري املباشرة املؤثرة يف األساس النقد

اذ تؤدي عملية مزاد العملة األجنبية إىل ، هبدف التحكم ابلطلب الكلي ومواجهة الضغوط التضخمية
حتقيق االستقرار يف قيمة العملة احمللية وذلك عن طريق الدفاع عن سعر صرف توازين مما ينعكس بشكل 

هم بتحسني القدرة الشرائية لألفراد وان مزادات العملة األجنبية تس (7). إجيايب على املستوى العام لألسعار
وتربط مزادات العملة  وزايدة اطمئناهنم ابن العملة احمللية أصبحت خمزان اتما للقيمة بدال من العملة األجنبية

)املبيعات( وسعر الصرف األجنيب بعالقة عكسية اذ ان ارتفاع مبيعات البنك املركزي من العملة األجنبية 
 (8)صرف األجنيب وارتفاع قيمة العملة احملليةتؤدي إىل اخنفاض سعر ال
تحليل يعر الصرف والمتغيرات النقدية المؤثرة  ه يعر : المبحث الثانه

 (2016-1990الصرف  ه العراق للمدة  

 ( 1990-2016سعر صرف الدينار العراقي للمدة )ل التحليل الوصفي: أوال

يف  لدوالر األمريكي نالحظ ابن سعر الصرفمن خالل تتبع حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل ا
( لذلك مت تقسيم مدة الدراسة على مرحلتني 2016)( وحىت عام 1990)العراق شهد عدة تغريات منذ عام 

 : وكما أييت
 (1990–2002سعر صرف الدينار العراقي للمدة )التحليل الوصفي ل .1

وانعدام ، امالته الرمسية مع العامل اخلارجييف التجارة اخلارجية للعراق ومع اً شهدت هذه املرحلة انغالق
مصادر العرض األساسية من العملة األجنبية جراء توقف الصادرات النفطية وجتميد أرصدة العراق يف 

، وكان هلذه التغريات األثر السليب على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي (9)، اخلارج

                                                       
 . 106ص، 1990، دار احلكمة للطباعة والنشر، املوصل، النقود والبنوك، عوض فاضل الدليمي -5
، جامعة األنبار، 2013 – 1980دراسة تطبيقية للمدة : حمددات سرعة دوران النقود يف العراق، وسام حسني علي الغزي -6

 . 27ص ، 2015لسنة ، 13العدد ، واإلداريةللعلوم االقتصادية  األنبارجملة جامعة 
 . 42ص ، 2010التقرير السنوي لعام ، واألحباث لإلحصاءاملديرية العامة ، البنك املركزي العراقي -7
-2004للمدة  األمريكيددة الجتاهات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر حتليل العوامل احمل، جنلة مشعون شليمون -8
 . 14ص ، 2017لسنة ، العدد الثاين، األولاجمللد ، جملة الدراسات النقدية واملالية، البنك املركزي العراقي، 2015
 بيت، بغداد، يف االقتصاد العراقيدراسات ، التضخم املستهدف هل حيقق االستقرار يف معدالت الصرف، مظهر حممد صاحل -9
 . 36ص ، 2001، احلكمة
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( داننري للدوالر األمريكي الواحد 4صرف الدينار العراقي كان يساوي)( إن سعر 1)فيالحظ يف اجلدول 

 150( ومبعدل منو بلغ )1991( دينار لكل دوالر أمريكي واحد عام )10( مث ارتفع إىل )1990)يف عام 
( دينار لكل دوالر 1674%( واستمر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر ابالرتفاع حىت وصل إىل )

 . %(5 .265( ومبعدل منو بلغ )1995ام )أمريكي ع
( يالحظ 1996ومع بداية صدور قرار األمم املتحدة وتطبيق مذكرة التفاهم )النفط مقابل الغذاء( عام )

( عام 1170( إىل )1995( عام )1674)اخنفض من  إذأن سعر الدينار مقابل الدوالر شهد حتسنا كبريا 
ن هذا التحسن يف سعر صرف الدينار مل يستمر طويال حيث أ( أال -1 .30اخنفض مبعدل ) إذ( 1996)

( دينار لكل 1957( ارتفاعا واخنفاضا إىل أن بلغ )1996ابلتذبذب طيلة السنوات الالحقة بعد عام ) أبد
 . (%5. 1( ومبعدل منو سنوي )2002دوالر أمريكي عام )

 . (2002-1990يكي للمدة )( يبني أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمر 1واجلدول)
يف السوقني الرمسي واملوازي للمدة  تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي(1جدول )

 أمريكي(دوالر  /()دينار 2002 – 1990)
 السعر الرمسي معدل النمو السعر املوازي السنة 

1990 4 --- 0. 3108 
1991 10 150 0. 3108  
1992 21 110 0. 3108 
1993 74 252. 4 0. 3108 
1994 456 518. 9 0. 3108 
1995 1674 265. 5 0. 3108 
1996 1170 30. 1- 0. 3108 
1997 1471 25. 7 0. 3108 
1998 1620 10. 1 0. 3108 
1999 1972 21. 7 0. 3108 
2000 1930 2. 1- 0. 3108 
2001 1929 0. 1-  0. 3108 
2002 1957 1. 5 0. 3108 

 : عمل الباحث ابالعتماد على من: املصدر
 . 2003، عدد خاص، اجملموعة اإلحصائية، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي −
 (100*  1 –األساس  /مت احتساب معدالت النمو وفق املعادلة األتية )املقارنة  −

 (2003-2016سعر صرف الدينار العراقي للمدة )التحليل الوصفي ل
اضحى سعر ، على خمتلف األصعدة السياسية واالقتصادية 2003بعد التغري الذي شهده العراق عام 

وأصبحت أداة مهمة من أدوات ، الصرف سياسة مهمة ذات أهداف واضحة املعامل حيكمها القانون



 

 (2016-1990اثر بعض املؤشرات النقدية يف سعر صرف الدينار العراقي للمدة) 

197 

حنو سعر الصرف  إىل جانب الغاء التعددية يف أسعار الصرف والتوجه، السياسة النقدية اجلديدة يف العراق
فاألوضاع االقتصادية السيئة يف املرحلة السابقة القت على عاتق سياسة سعر الصرف مهمة أساسية ، املدار

خالل  فقدت الثقة به من قبل األفراد واملؤسساتتتمثل أبعاده الثقة ابلدينار العراقي بعدما ، يف هذه املرحلة
قدرات كبرية يف السيطرة على  2003نقدية املتبعة بعد عام وأظهرت السياسة ال، 2003املدة اليت سبقت عام 

( 2استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر طيلة األعوام التالية ويظهر ذلك من خالل اجلدول )
( 2003–2016والذي يشري إىل مسارات تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي للمدة )

( دينار لكل دوالر يف السوق 1936البياانت ان سعر صرف الدينار العراقي كان يعادل ) ويالحظ من خالل
حيث اخنفض سعر  2004( يف السوق الرمسي وقد ارتفعت قيمته بصورة كبرية جدا عام 1896املوازي و )

ستبدال سب سعر املزاد نتيجة لعملية احب (1453( دينار لكل دوالر يف السوق املوازي و)1453الصرف إىل )
توفر األمان وصعوبة تزويرها  إذالعملة القدمية بعملة جديدة ودخوهلا إىل التداول وما متتعت به من قبول عام 

، مما زاد من الطلب على الدينار العراقي اجلديد كخزين جيد للقيمة إضافة لذلك الشروع بتطبيق مزاد العملة
( 1469( يف السوق املوازي و)1472ليبلغ ) 2005 وبعد ذلك عاد سعر صرف الدينار العراقي للتدهور عام

نتيجة للتدهور األمين خالل تلك املدة مما أدى إىل ارتفاع كلفة املواد مثل النفط والبنزين ، سب سعر املزادحب
االرتفاع والتحسن بوترية  إىل اذ عاود سعر صرف الدينار، وهذا يعد تدهورا طفيفا، واملواد التموينية وغريها

( 2009-2016( يف السوقني املوازي ومزاد العملة أما املدة ما بني )2006-2008الل املدة )مستمرة خ
شهدت استقرارا ملحوظا يف سعر صرف الدينار العراقي يف السوقني وان االستقرار والتحسن يف قيمة الدينار 

 . القتصاد العراقيالعراقي زاد من ثقة األفراد نسبيا وضيق من ظاهرة الدولرة اليت كان يعاين منها ا
ويتضح ابن االختالف بني سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف يف السوق املوازية ابت يضمحل تدرجييا 

( اتسع الفارق 2015-2016( ابستثناء عامي )2003-2016جدا خالل املدة ) اً واصبح الفارق بينهما طفيف
من قانون املوازنة  50إىل تطبيق املادة  ويعزى ذلك، بني السعرين يف السوق الرمسي واملوازي بنسية قليلة

( 75)واليت تضمنت حتديد الكميات املباعة من العملة األجنبية )الدوالر( يف املزاد ب  2015االحتادية لعام 
الرغم من العمل هبذه املادة لكن البنك املركزي العراقي ختلى عنها ختوفا من اتساع على مليون دوالر يوميا 
ن واليت تزامنت مع اخنفاض أسعار النفط العاملية وتدهور األوضاع األمنية والسياسية يف الفارق بني السعري
( يوضح معدالت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي 2واجلدول )، 2014البالد هناية عام 

 . (2016-2003للمدة )
للمدة  يف السوقني الرمسي واملوازي الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي(تطور سعر صرف 2جدول )

 دوالر أمريكي(  /( )دينار 2016–2003)
 

 معدل النمو السعر املوازي السنة 
% 

 معدل النمو  السعر الرمسي
% 

2003 1936 1. 0-  1896  
2004 1453 24. 9-  1453  23. 3- 

2005 1472 1. 3  1469  1. 1 
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2006 1475 0. 2  1467  0. 1- 

2007 1267 14. 1-  1255  14. 4- 

2008 1203 5. 8-  1193  4. 9- 

2009 1182 1. 9-  1170 1. 9)- 

2010 1185 1. 4  1170  0. 0 
2011 1196 0. 8  1170  0. 0 
2012 1233 3. 1  1166 0. 3)- 

2013 1232 0. 1-  1166  0. 0 
2014 1214 1. 5-  1166  0. 0 
2015 1247 7. 4  1167  0. 08 
2016 1275 2. 2  1190  1. 9 

 : ابالعتماد على الباحثعمل  من: املصدر
السنوات ، أعداد خمتلفة، النشرة السنوية، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي -

(2003–2016) . 
 (100* 1 –األساس /وفق املعادلة األتية )املقارنة  الباحث أحتسب من قبلمعدل النمو السنوي  -

 ( 2016-1990للمدة )يف العراق النقد عرض التحليل الوصفي ل: ثانيا

من الزمن مر هبما االقتصاد تقريبًا تضمن هذا اجلانب عقدين خمتلفني يولغرض توضيح عرض النقد س
 . لكون كل مرحلة أحاطت هبا متغريات اقتصادية خمتلفة. العراقي

 (2002-1990َتليل عرض النقد ِبملفهوم الضيق واملفهوم الواسع يف العراق للمدة )
عقد التسعينيات من القرن املاضي شهد العراق ظروفا استثنائية متثلت حبرب اخلليج الثانية اليت  يف بداية

وأعقبها العقوابت ، شنتها الوالايت املتحدة األمريكية إذ دمرت اغلب البىن التحتية واالقتصادية للبلد
عزلت العراق اقتصاداي عن العامل اخلارجي االقتصادية اليت فرضها جملس األمن الدويل على العراق واليت 

بعد توقف تصدير النفط الذي يعد املورد األساسي ، واصبح هناك توقف شبه اتم يف التبادل التجاري
بعد ان كان العراق يف ، للحصول على العملة األجنبية الالزمة لتغطية استريادات العراق وحاجاته األخرى

 (10). % من احتياجاته االستهالكية71بية ما يقارب يعتمد على االسترياد لتل 1989عام 
 M1ابملفهوم الضيق النقد ( يالحظ ان عرض 3من خالل اجلدول )و على صعيد املؤشرات النقدية و 

 .60%ومبعدل منو بلغ )1991( مليون دينار عام 24670إىل ) 1990( مليون دينار عام 15359ارتفع من )
( وبلغ اعلى 1992-1995ابالرتفاع وبشكل كبري جدا للمدة ) ( واستمر عرض النقد ابملفهوم الضيق6

ويعزى السبب وراء هذا االرتفاع إىل زايدة العملة يف  1995( لعام 1 .195%معدل منو له خالل املدة )
وتوضح النسب الواردة يف اجلدول ان نسبة صايف العملة يف التداول ، التداول نتيجة لإلصدار النقدي اجلديد

                                                       
-1970السياسة املالية يف العراق ودورها يف التأثري على عرض النقد خالل املدة ، فريق جياد مطر، حيدر نعمة خبيت -10
 . 214ص ، 25العدد، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، 2009
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. 91وكحد اعلى بلغت )، 1993( يف عام %7. 77قد ابملفهوم الضيق بلغت كحد ادىن )إىل عرض الن
( 584398إىل )1990( مليون دينار عام 21878ارتفعت العملة يف التداول من ) إذ، 1996( عام 8%

 مما يؤكد ارتفاع السيولة لدى األفراد وعدم فاعلية سعر الفائدة للحد منها بسبب، 1995مليون دينار عام 
، 1996بينما شهد عام ، زايدة معدالت التضخم مما جيعل سعر الفائدة غري جمدي وسالب القيمة احلقيقية

( نتيجة لتوقيع العراق مذكرة التفاهم 2 .36%اخنفاضا ملعدل منو عرض النقد مقارنة ابألعوام السابقة اذ بلغ )
ألنفاق للحد من املوجة التضخمية اليت فضال عن قيام السلطات النقدية بتحديد أوجه ا، مع األمم املتحدة

زايدة يف عرض النقد ولكن مبعدل 1997يف حني شهد عام ، عاىن منها االقتصاد العراقي للسنوات السابقة
زايدة يف معدل منو  1998( وشهد عام %8اذ اخنفض معدل منو عرض النقد إىل )1996منو اقل من عام 

( ما قيمته 1999-2002لألعوام ) M1ت منو عرض النقد ( بينما بلغت معدال23 .30%عرض النقد بلغ )
وذلك نتيجة لقيام الدولة بتوسيع النشاط االقتصادي على ، ( على التوايل7 .%9,4 .%16,9 .%24,5 .%39)

 . برامج األعمار بعد مرحلة احلروب الطويلة اليت مر هبا العراق
( مليون 31722إىل )، 1990ن دينار عام ( مليو 26983ارتفع من ) M2أما عرض النقد ابملعىن الواسع 

( 56829%( واستمر عرض النقد الواسع ابالرتفاع التدرجيي من )5 .17ومبعد منو بلغ )، 1991دينار عام 
مسجال خالل املدة ادىن معدل منو بنسبة ، 2002( مليون دينار عام 3852241إىل )1992مليون دينار عام 

بينما اخذ عرض النقد ابملفهوم ، 1995( عام 3 .179%نسبة )واعلى معدل منو ب 1999( عام 8 .%12)
( 7 .35%,2 .28%,2 .19%( ومبعدل منو )2000-2002ابالرتفاع يشكل تصاعدي لألعوام ) M2الواسع 

 . (2002-1990( يوضح تطورات عرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع للمدة )3واجلدول )، على التوايل
( مليون 1990-2002ومكوانته للمدة ) M2واملعىن الواسع  M1الضيق (عرض النقد ابملعىن 3جدول )

 دينار 
صايف  السنوات

العملة يف 
 التداول

(1) 

نسبة 
العملة 

يف 
التداول 

اىل 
M1 

(2) 

الودائع 
 اجلارية

(3) 

نسبة 
الودائع 
اجلارية 

اىل 
M1 

(4) 

عرض 
 النقد
M1 

(5) 

معدل 
 منو 
% 
(6) 

شبه 
 النقود

(7) 

عرض 
 النقود
M2 

(8) 

د مع
 منو
% 
(9) 

1990 13412. 1 87. 2 1947. 2  15359 
----

- 
11624 26983 

----
- 

1991 21873 88. 7 2797 12. 7 24670 60. 6 7052 31722 17. 5 
1992 136021 82. 0 7888 11. 3 43909 77. 9 12920 56829 79. 1 
1993 67134 77. 7 19296 18. 0 86430 96. 8 27236 113666 100 

1994 199436 83. 5 39460 22. 3 238901 
176. 

4 
37965 276866 

134. 

5 
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1995 584398 85. 9 120666 16. 5 705064 
195. 

1 
68273 773337 

179. 

3 
1996 881616 91. 8 78887 17. 1 960503 36. 2 123669 1084172 40. 1 
1997 929828 89. 6 108269 8. 2 1038097 8 204472 1242569 14. 6 
1998 1192530 88. 2 159346 10. 4 1351876 30. 2 294364 1646240 32. 4 
1999 1275220 85. 9 208616 11. 8 1483836 9. 7 373570 1857406 12. 8 
2000 1474321 85. 3 253685 14. 1 1728006 16. 4 486066 2214072 19. 2 
2001 1782691 82. 0 376397 14. 7 2159089 24. 9 678959 2838048 28. 2 
2002 2563693 85. 1 449907 14. 9 3013601 39. 5 838640 3852241 35. 7 

 : أعداد الباحث ابالعتماد على من: املصدر
اجملموعة ، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، ( البنك املركزي العراقي8، 7، 3، 1األعمدة ) -

 (2016-2003) نشرات سنوية متفرقة، اإلحصائية
 (3) ( من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول9، 6، 5، 4، 2)األعمدة  -

 (2016-2003)للمدة يف العراقَتليل عرض النقد ِبملفهوم الضيق واملفهوم الواسع 
( تغريات مهمة يف اجملال النقدي وامهها استقاللية البنك املركزي العراقي 2003-2016شهدت املدة )

اجلانب وانتقاله إىل اقتصاد اكثر حرية واقل تدخال من ، 2004لعام  56قم وفق قانون البنك املركزي ر على 
ابإلضافة إىل استبدال العملة القدمية بعملة وطنية جديدة ومتحورت استقاللية البنك املركزي بعدم ، احلكومي

اذ مل ، حةإقراض احلكومة بشكل مباشر أو غري مباشر ابستثناء شراء األوراق املالية يف اطار السوق املفتو 
 (11). يعد البنك املركزي العراقي ميثل الرافعة املالية لتمويل عجز املوازنة على غرار ما كان سابقا

( مليون 5773601( يالحظ ان عرض النقد ابملفهوم الضيق اخذ ابالرتفاع من )4من خالل اجلدول )
يف معدل النمو خالل هذه  مسجال اعلى نسبة 2007( مليون دينار عام 21721167إىل ) 2003دينار عام 

ارتفاعا يف عرض النقد ابملفهوم الضيق إذ  2008وسجل عام ، 2006( مقارنة ابلعام 4 .40%املدة بلغت )
ما نسبته ، ( مليون دينار18492502(مليون دينار وكانت صايف العملة يف التداول )28189934بلغ )

. 34أي ما نسبته )، ( مليون دينار9697432وقيمة الودائع اجلارية ) M1( من عرض النقد 6%. 65)
وهذا نتيجة إقبال األفراد لزايدة إيداعهم لدى املصارف التجارية بسبب حترير  M1( من عرض النقد 4%

واستمرت الزايدة ، 2008مصرفا عام  18فضال عن زايدة عدد املصارف التجارية إذ بلغت ، سعر الفائدة
ق لألعوام الالحقة وبزايدات متفاوتة إذ سجل اقل نسبة زايدة يف معدالت منو عرض النقد ابملفهوم الضي

( وعلى الرغم من حدوث األزمة االقتصادية إىل ان عرض النقد مل يرتاجع للعام 7 .20%بلغت ) 2011عام 
%( وذلك بسبب األرصدة النقدية من العملة األجنبية املوجودة 3 .32حيث سجل معدل منو بلغ ) 2009

خالل السنوات الالحقة إذ بلغ يف  M1واستمرت معدالت الزايدة يف عرض النقد . ركزييف حوزة البنك امل

                                                       
املصارف  ورقة قدمت إىل اجتماع السنوي احلادي والثالثون جمللس حمافظي، المح السياسة النقدية يف العراقم، سنان الشبييب -11

 . 17ص، 2007، صندوق النقد العريب، أبوظيب، املركزية ومؤسسات النقد العربية
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. 47%( أما نسبة العملة يف التداول بلغت )7 .38( مليون دينار ومبعدل منو )51743489) 2010عام 
( 73831000إىل ) 2013بينما وصل عرض النقد عام ، (%0. 53يف حني بلغت الودائع اجلارية ) (0%

. 52( وبلغت الودائع اجلارية )%4. 47( وبلغت العملة يف التداول )%8. 15دينار مبعدل منو ) مليون
اخنفاضا  2014-2015بينما شهدت األعوام . ( ويالحظ ارتفاع نسبة الودائع اجلارية إىل عرض النقد0%

الودائع اجلارية ويعزى ذلك إىل اخنفاض ، ( على التوايل%9. 9، 5. 1لعرض النقد ومبعدل منو سالب بلغ )
%( على التوايل وذلك بسبب األثر االنكماشي 2 .6,53 .49فيما سجلت العملة يف التداول ارتفاعا بلغ )

للعوامل اخلارجية املتمثلة بصايف املوجودات األجنبية واخنفاضها نتيجة لالخنفاض احلاد واالستثنائي الذي 
( %0. 8نقد ابملفهوم الضيق ارتفاعا مبعدل منو )بينما سجل عرض ال (12). شهدته أسعار النفط العاملية

ويعزى هذا ، 2016( مليون دينار عام 65435425( مليون دينار مقابل )70733000ليصل إىل )
مقابل تراجع نسبة الودائع  M1مجايل عرض النقد ا%( من 5 .40االرتفاع لزايدة العملة يف التداول بنسبة )

وهذا نتيجة حلالة التحوط من قبل اجلمهور M1عرض النقد مجايل ا%( من 4 .49اجلارية لتسجل )
 (13). واالحتفاظ ابملدخرات ملواجهة حالة الاليقني يف ظل حالة الركود االقتصادي للبلد

سجل معدالت منو واضحة  M2( يالحظ ابن عرض النقد ابملعىن الواسع 4ومن خالل اجلدول )
بسبب رفع العقوابت  2003ابملفهوم الواسع بعد عام  وان الزايدة يف عرض النقد 2003-2013خالل املدة 

االقتصادية واالرتفاع الكبري يف إيرادات النفط من العملة األجنبية األمر الذي أدى إىل ارتفاع كمية 
وحتسن املركز النقدي للحكومة مما أعطى للحكومة الفرصة يف متويل نفقاهتا العامة ، املوجودات األجنبية
 2014بينما شهد عام ، واجلاري من خالل حتويل املوجودات األجنبية إىل العملة احمللية بشقيها االستثماري

( على الرغم من اخنفاض صايف 4 .3%بنسبة ) 2013مقارنة بعام  M2ارتفاعا مبعدل منو عرض النقد 
قطاع املوجودات األجنبية نتيجة الخنفاض اإليرادات النفطية ويعود ذلك لألثر التوسعي لصايف ديون ال

ارتفاعا مبقدار  2016اخلاص واحلكومة بينما سجل عرض النقد ابملفهوم الواسع هناية عام 
 M2وهذه الزايدة يف عرض النقد  2015عن العام  (%6 .6ومبعدل منو )، (مليون دينار88082000)

دينار ( مليون 70733000ليصل إىل ) (%0 .8بنسبة ) M1عرض النقد : تعود إىل منو مكونيها األساسيني
 . 2015( مليون دينار عام 65435425مقارنة ب )
( مليون 2003-2016ومكوانته للمدة ) M2واملعىن الواسع  M1(عرض النقد ابملعىن الضيق 4جدول )

 دينار 
 صافي السنة

 العملة
 التداول في
(1) 

نسبة 
العملة 

الى 
M1% 

 (2) 

الودائع 
 الجارية

 (3) 

نسبةالودائع 
الجارية الى 

M1%  
(4) 

ض عر
 النقد
M1 

(5) 

معدل 
نمو 
% 

(6) 

شبه  
 النقود

(7) 

عرض 
 النقود

 M2 (8) 

معدل 
نمو 
% 

 (9) 

 2003 46229794 80. 1 1143807 19. 9  5773601  91. 

5 

 1179819  6350961  80. 5 

 2004 7162945 70. 6 2985681 29. 4  10148626   75. 

7 

 1349522  11498200  65. 3 

                                                       
 . 33ص ، 2014، التقرير االقتصادي السنوي، البنك املركزي العراقي -12
 . 2ص ، 2016لعام ، تقرير السياسة النقدية، اقيالبنك املركزي العر  -13
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 2005 9112837 80. 0 2286288 20. 0  11399125   12. 

3 

 3260525  14659450  27. 4 

 2006 10968099 71. 0 4491961 29. 0  15460060  35. 

6 

 5590189  21050249  43. 5 

 2007 14231700 65. 6 7489467 34. 4  21721167  40. 

4 

 5198829  26919996  27. 8 

 2008 18492502 65. 6 9697432 34. 4  28189934  29. 

7 

 6671993  34861927  29. 5 

 2009 21775679 58. 3 15524351 41. 7  37300030  32. 

3 

 8055259  45355289  30 

 2010 24342192 47. 0 27401297 53. 0  51743489  38. 

7 

 8545679  60289165  32. 9 

 2011 28287361 45. 2 34186568 54. 8  62196000  20. 

7 

 9593380  72069177  19. 5 

 2012 30593647 48. 0 33142224 52. 0  63736000  2. 4  11800257  75336125  4. 8 

 2013 34995453 47. 4 38835511 52. 6  73830964  15. 

8 

 13842000  87700000  16. 1 

 2014 36071593 49. 6 36620855 50. 4  72692448 1. 5  18036000  90944900  3. 4 

 2015 34855256 53. 2 30580169 46. 8  65435425 9. 9  17160000  82595000 9. 1 

 2016 28658000 40. 5 42025000 59. 5  70733000  8. 0  17349000  88082000  6. 6 

 : الباحث ابالعتماد على من أعداد: املصدر
جمموعات ونشرات إحصائية سنوية متفرقة ، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي -

 (2016-2003للسنوات )
 2016تقرير السياسة النقدية عام ، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي -
 (4) ( من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول9، 6، 5، 4، 2األعمدة ) -

 (2016-1990التحليل الوصفي لسرعة دوران النقود يف العراق للمدة ): ثالثا

 (2002–1990َتليل سرعة دوران النقود للمدة )
( هو ارتفاع معدالت السيولة وبنسب تزيد عن معدالت 2002–1990مما يالحظ خالل املدة )

مما ، ناتج احمللي اإلمجايل نتيجة للتوسع يف اإلصدار النقدي اجلديد خالل مدة التسعينياتالنمو يف ال
انعكس يف زايدة ما حبوزة األفراد من أرصدة نقدية واليت مل توجه لألنفاق فاألمر يدل على ان سلوك األفراد 

نقد إذ ان السبب وراء يف الطلب على النقود اخذ يتالزم طرداي وخالفا للمنطق مع الزايدات يف عرض ال
احتفاظ األفراد ابلنقود من اجل مواجهة االرتفاعات يف مستوايت األسعار وأيضا التحوط جتاه الظروف 

( ان معدالت سرعة دوران النقود ابملفهومني 5ويالحظ من خالل اجلدول )(14)، اليت أخذت تسوء بسرعة
ع التغريات اليت حدثت يف معدالت التضخم كانت منسجمة إىل درجة معينة م،  الضيق والواسع يف العراق

فقد سجلت سرعة دوران ، معربا عنها ابألرقام القياسية ألسعار املستهلك والتغريات يف الناتج احمللي اإلمجايل
                                                       

-1990أتثري تغريات عرض النقود وسرعة دوراهنا على معدالت التضخم يف العراق خالل املدة ، نرمني معروف غفور -14
 . 241ص ، 2015، 7العدد، جملة الداننري، اجلامعة العراقية، 2013
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( ابملعىن الضيق ومن 7 .52ومبعدل منو سالب )1991( عام 7 .1إىل ) 1990( عام 6 .3النقود اخنفاضا من )
( ابملفهوم الواسع ويعزى ذلك نتيجة لتوقف خمتلف القطاعات )4 .45عدل منو سالب ( ومب2 .1)( إىل 2 .2)

بينما ، االقتصادية بسبب حرب اخلليج الثانية اليت شنتها قوات التحالف ضد العراق عقب غزو الكويت
 1992ارتفاعا متذبذاب خالل املدة فقد سجلت يف عام  1992-2002شهدت سرعة دوران النقود للمدة 

بينما ، %( على التوايل,3 .58%9 .52( ابملفهوم الواسع ومبعدل منو )9 .1)( ابملفهوم الضيق و 6 .2)
 2000( ابملفهوم الواسع عام 4 .22( ابملفهوم الضيق و )0 .29)سجلت سرعة دوران النقود اعلى معدل هلا 

 .19ضا إذ سجلت )فقد شهدت اخنفا2001-2002أما السنوات ، ( على التوايل25%,6 .42%ومبعدل منو )
، ( على التوايل1 .34% ,7 .35%ومبعدل منو ) 2001( ابملفهوم الواسع عام 4 .14( ابملفهوم الضيق و )1

 -% ,1 .20-%ومبعدل منو ) 2002( ابملفهوم الواسع لعام 5 .11( ابملفهوم الضيق و )6 .13وسجلت )
 . (2002-1990راق للمدة )واجلدول يوضح سرعة دوران النقود يف الع، ( على التوايل7 .28

 (1990-2002( تطور سرعة دوران النقود يف العراق للمدة )5جدول )
سرعة دوران النقود   السنوات

 M1بالمفهوم الضيق 
 (1) 

 معدل النمو %
 (2) 

سرعة دوران  
النقود بالمفهوم 

 M2 (3 )الواسع 

 معدل النمو %
 (4) 

1990 3. 6 ------ 2. 2 ------ 
1991 1. 7 52. 7- 1. 2 45. 4- 
1992 2. 6 52. 9 1. 9 58. 3 
1993 3. 7 42. 3 2. 7 42. 1 
1994 6. 9 86. 4 5. 9 118. 5 
1995 9. 4 36. 2 8. 5 44. 0 
1996 6. 7 28. 7- 5. 9 30. 5- 
1997 14. 4 114. 9 11. 9 101. 6 
1998 37. 0 156. 9 10. 2 14. 2- 
1999 23. 2 37. 2- 15. 7 53. 9 
2000 29. 0 25 22. 4 42. 6 
2001 19. 1 34. 1- 14. 4 35. 7- 
2002 13. 6  28. 7- 11. 5 20. 1- 

 
( وبياانت اجلدول 3( من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول )3( و )1) األعمدة: املصدر

(11) 
 (100* 1 –األساس /املقارنة )وفق املعادلة األتية  ( من عمل الباحث4( و )2األعمدة )

 (2003- 2016)َتليل سرعة دوران النقود 
خمتلف املستوايت ومن أمهها تغري السياسة شهد العراق تغريات كبرية على  2003/4/9بعد أحداث 

اذ ، االقتصادية برمتها فبعد ان كان العراق يتبع ويطبق النظام االشرتاكي حتول إىل اتباع النظام الرأمسايل
مما أدى إىل االستقرار النسيب يف خمتلف ، بدأت برامج اإلصالح االقتصادي والتحول إىل نظام السوق
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ومبا ان سرعة دوران النقود من املؤشرات النقدية املهمة يالحظ ، ما النقدية منهااملؤشرات االقتصادية والسي

( يالحظ ان سرعة دوران 2003- 2016( أهنا شهدت تغريات خالل املدة )6ومن خالل بياانت اجلدول )
ب ( ابملفهوم الواسع ومبعدل منو سال3 .7)( ابملفهوم الضيق و 1 .5)إذ سجلت  2003النقود اخنفضت عام 

ويعزى سبب االخنفاض إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل  2002( على التوايل مقارنة بعام 5 .%62 ,5 .%36)
( مليون دينار 29585788إىل ) 2002( مليون دينار عام 41022927عن العام السابق فاخنفض من )

( ابملفهوم 4 .6يمة هلا )( مسجلة اعلى ق2004-2008مث ارتفعت سرعة دوران النقود لألعوام )، 2003عام 
( ابملفهوم الواسع 1 .4( ابملفهوم الضيق و )1 .5وادىن قيمة هلا ) 2005( ابملفهوم الواسع عام 6 .5الضيق و )

ويرجع ذلك نتيجة إىل ارتفاع امليل احلدي لالستهالك لدى األفراد مما يعكس اخنفاض حجم ، 2007عام 
، ض الطلب على النقود مما انعكس على ارتفاع سرعة دوران النقوداملدخرات يف األمد الطويل وابلتايل اخنفا

( يالحظ ابن سرعة دوران النقود أخذت ابالخنفاض خالل املدة 6ومن خالل البياانت يف اجلدول )
( نتيجة لقيام السلطة النقدية برفع قيمة الدينار العراقي من خالل العمل مبزاد العملة إذ 2016-2009)

( ابملفهوم %10( ابملفهوم الضيق و )%7. 14بلغ ) 2012لنقود ادىن معدل هلا عام سجل سرعة دوران ا
( ابملفهوم الواسع %7. 37( ابملفهوم الضيق و )%3. 36بنسبة ) 2009الواسع وادىن معدل منو عام 

( يالحظ ان سرعة دوران النقود أخذت ابالخنفاض لألعوام 6ومن خالل تتبع بياانت اجلدول )
( 1 .5-%,7 .2-%,8 .13-%,9 .12-%( وسجلت معدالت منو سالبة بلغت )2016,2015,2014,2013)

ويتبني ان السبب وراء هذا االخنفاض ، ( على التوايل0 .3-%,3 .9-%,7 .13-%,12-%ابملفهوم الضيق و )
 . يعود إىل االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل واخنفاض معدالت التضخم

 (2003-2016النقود يف العراق للمدة )( تطور سرعة دوران 6جدول )
سرعة دوران النقود  السنوات

 M1بالمعنى الضيق 
(1) 

 معدل النمو %
(2) 

سرعة دوران النقود 
 M2بالمفهوم الواسع 

(3) 

 % ومعدل النم
(4) 

2003 5. 1 62. 5-  7. 3 36. 5- 
2004 5. 2 1. 9 4. 6 36. 9-  
2005 6. 4 23. 0 5. 6 21. 7 
2006 6. 1 4. 6- 4. 5 19. 6- 
2007 5. 1 16. 3- 4. 1 8. 8- 
2008 5. 5 7. 8 4. 5 9. 7 
2009 3. 5 36. 3- 2. 8 37. 7- 
2010 3. 1 11. 4- 2. 6 7. 1- 
2011 3. 4 9. 6 3. 0 15. 3 
2012 3. 9 14. 7 3. 3 10 
2013 3. 7 5. 1- 3. 2 3. 0- 
2014 3. 6 2. 7- 2. 9 9. 3- 
2015 3. 1 13. 8- 2. 5 13. 7- 
2016 2. 7 12. 9- 2. 2 12- 

( وبياانت للجدول 4( من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول )3( و)1) األعمدة: املصدر
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(12) 
 (100*  1 –األساس  /( من عمل الباحث وفق املعادلة األتية )املقارنة 4( و )2األعمدة )

 (2003-2016للمدة) التحليل الوصفي ملزادات العملة يف العراق: رابعا

هبدف ئه وشراالعراقي ابستخدام أسلوب املزادات اليومية لبيع الدوالر األمريكي ابشر البنك املركزي 
السيطرة على عرض النقد والسيولة العامة لتحقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار واحلد من التضخم 
والسيطرة على سعر صرف العملة بصورة مباشرة من اجل خلق توازن حقيقي بني الطلب والعرض من 

فاصبح البنك املركزي مبثابة  2003/10/4إذ بدأ العمل مبزاد العملة يف ، عملة األجنبية يف سوق الصرفال
سوق مركزي للعملة األجنبية وساعد مزاد العملة من احلد من تقلبات قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر 

لى معدالت التضخم واخنفاض والسيطرة ع(15). 2003األمريكي وإلغاء التعددية أبسعار الصرف قبل عام 
عرض النقد من خالل احملافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي فضال عن فسح اجملال للمصارف 
الستثمار موجوداهتا النقدية نظرا لغياب الفرص االستثمارية الكبرية ومتكينها من فتح االعتمادات املصرفية 

وحتتل مشرتايت البنك املركزي من ، البضائع املختلفة وإصدار خطاابت الضمان خارج العراق السترياد
ونسبة بسيطة ، وتعد هذه النسبة خارج انفذة املزاد، العملة األجنبية )الدوالر( النسبة األكرب من وزارة املالية

 (16). من العملة املشرتاة يف املزاد من قبل املصارف التجارية ودوائر الدولة األخرى
البد من حتليل وضع مزاد العملة للتعرف على ، رات مزاد العملة األجنبيةومن اجل الوقوف على تطو 

-2003( يبني مبيعات ومشرتايت البنك املركزي العراق من الدوالر للمدة 7واجلدول )، اهم تطوراته
 : كاليت  2016

 (2016-2003مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر المريكي للمدة )
( مليون 293( ان مبيعات البنك املركزي من العملة األجنبية بلغت )7ل )ويالحظ من خالل اجلدو 

إذ بلغت  2004( بداية العمل ابملزاد وارتفعت كميات املبيعات عام 5 .1950ومبعدل منو ) 2003دوالر عام 
ارتفاعا ملحوظا يف كمية مبيعات  2007فيما سجل عام ، (1 .74( مليون دوالر ومبعدل منو )6008)

%( وذلك ألجل إشباع حاجة القطاع اخلاص من العملة  43( مليون دوالر ومبعدل منو )15980بلغت )
فاصبح الدوالر يباع بطريقتني الطريقة األوىل احلوالة وهي الغالبة التحويل إىل حساابت خارجية ، األجنبية

بيعات النقدية إىل أما الطريقة الثانية وهي النقد فتشمل امل، للمصارف لتمويل استريادات القطاع اخلاص
واختذت مبيعات البنك املركزي من الدوالر  (17)املصارف لتمويل حاجات متعددة )السفر والعالج وغريها(

وهذا االرتفاع . ( مليون دوالر55678ما قيمته ) 2013حىت بلغت اعلى مستوى هلا عام ، مسارا تصاعداي
اق من االستريادات وكذلك للمحافظة على سعر يعكس الطلب املتزايد على الدوالر لتغطية احتياجات العر 

 . صرف الدينار العراقي
                                                       

 االرتفاع املستمر ملبيعات مزاد العملة األجنبية للبنك املركزي العراقي، صبحي عبد الغفور جروان، سعد عبد الكرمي محاد -15
ص ، 30العدد ، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، 2003-2011واثرها على حتقيق االستقرار االقتصادي للمدة 

188 . 
-2003) ية واثرها على سعر صرف الدينار العراقي للمدةالتحليل الكمي ملزادات العملة األجنب، سوسن كرمي هودان اجلبوري -16
 . 52ص ، مصدر سابق، (2013

 . 20ص ، 0720لعام ، التقرير االقتصادي السنوي، البنك املركزي العراقي -17
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اخنفاضا يف الكميات املباعة من الدوالر األمريكي يف مزاد العملة األجنبية إذ  2014بينما سجل عام 

ويعزى ذلك  2013( عن العام -1 .2%( مليون دوالر ومبعدل منو سالب )54463بلغت الكميات املباعة )
ار ضوابط جديدة من قبل البنك املركزي العراقي ختص بيع وشراء العملة األجنبية )الدوالر( نتيجة إلصد

ن غسل أمبزاد العملة كرد فعل للمخاوف بشومن اهم هذه الضوابط فرض قيود على املصارف اليت تتعامل 
ة الطلب على العملة األموال والتدفقات اخلارجية غري القانونية للنقد من العملة األجنبية واملرتبطة بزايد

إذ  2016-2015واستمر اخنفاض الكميات املباعة يف مزاد العملة األجنبية من الدوالر لألعوام (18)األجنبية 
 2014%( عن العام -6. 18( مليون دوالر ومبعدل منو سالب )44304الكميات املباعة ) تسجل

%( -3. 24الر ومبعدل منو سالب )( مليون دو 33524بلغت ) 2016والكميات املباعة من الدوالر عام 
ويعزى هذا االخنفاض نتيجة للتعليمات اليت تقضي بتعزيز أرصدة املصارف الراغبة بشراء الدوالر لدى 

 (19). مراسليها ابخلارج لتمويل العمليات التجارية املسموح هبا قانوان لضمان استقرار السعر
 ( 2016-2003مشرتَّيت البنك املركزي العراقي من الدوالر للمدة )

( يالحظ ابن الكميات املشرتاة من العملة األجنبية )الدوالر( من قبل البنك 7من خالل اجلدول )
( مليون دوالر من املصارف 1مقابل )، ( مليون دوالر من وزارة املالية900بلغت ) 2003املركزي لعام 

، ( مليون دوالر10852لتصل إىل ) 2004يف حني ارتفعت الكميات املشرتاة يف املزاد لعام ، والقطاع اخلاص
واستمرت الزايدة ، ( مليون دوالر من املصارف والدوائر50مقابل )، ( مليون دوالر من وزارة املالية10802)

حيث ارتفعت ، يف الكميات املشرتاة من العملة األجنبية )الدوالر( متخذة مسارا تصاعداي جملموع املشرتايت
( وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط اخلام 6 .69%ومبعدل منو بلغ ) 2006م لعا، ( مليون دوالر18110إىل )

إذ بلغت نسبة ، يف األسواق العاملية فضال عن االرتفاع يف الكميات املصدرة من النفط العراقي خالل العام
سبته بينما ال تتعدى ن، %( من جمموع املشرتايت99مشرتايت البنك املركزي من وزارة املالية ما نسبته )

وهذا االخنفاض يف كمية ، ( من جمموع املشرتايت1%مشرتايت البنك املركزي من املصارف ودوائر الدولة )
املشرتايت من القطاع اخلاص يعزى إىل عدم مشاركة القطاعات غري النفطية يف العملية اإلنتاجية واقتصار 

 . دورها على اجملاالت اخلدمية فقط
الدوالر من قبل البنك املركزي العراقي ابالرتفاع املتذبذب لألعوام واستمرت الكميات املشرتاة من 

وادىن معدل منو بنسبة ، 2010( عام 1 .78%( مسجلة بذلك اعلى معدل منو هلا بنسبة )2013-2007)
أما ابلنسبة ، نتيجة لالزمة املالية العاملية واخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية، 2009( عام 8 .49-%)

، 2014 مشرتايت البنك املركزي من العملة األجنبية )الدوالر( من وزارة املالية فقط اخنفضت لألعوام )إىل
 .20-%( على التوايل ومبعدالت منو سالبة بنسبة )25653، 32450، 47615( إىل )2016، 2015

زي العراقي من ( يوضح مشرتايت ومبيعات البنك املرك7واجلدول ). ( على التوايل3 .23-%، 7 .31-%، 9
 . الدوالر خالل مدة الدراسة

( مشرتايت ومبيعات البنك املركزي العراقي للعملة األجنبية )الدوالر( يف املزاد للمدة 7جدول )
 مليون دوالر (2016–2003)

                                                       
 . 20ص ، 2014لعام ، التقرير االقتصادي السنوي، البنك املركزي العراقي -18
 . 21ص، 2015لعام ، دي السنويالتقرير االقتصا، البنك املركزي العراقي -19
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مشرتايت  السنة
 البنك

املركزي من 
العملة 

األجنبية 
من وزارة 

 املالية 

مشرتايت 
 املزاد

جمموع 
 املشرتايت

 

النمو معدل 
السنوي 

 للمشرتايت
% 
 

مبيعات البنك 
املركزي من 
العملة األجنبية 

 يف املزاد 

 معدل النمو 
 السنوي 

 للمبيعات 
% 

 2003  900 1 901 -------- 293 -------- 
 2004  10802 50 10852  11. 04 6008 1950. 5 
 2005 10600  78  10678 -0. 02 10463 74. 1 
 2006 18000  110 18110 69. 6 11175 6. 8 
 2007 26700  1,413 28113 55. 2 15980 43 
 2008 45500  350 45850 63. 0 25869 61. 9 
 2009  23000 13 23013 -49. 8 33992 31. 4 
 2010 41000  4 41004 78. 1 36169 6. 4 
 2011 51000  3 51003 24. 3 39798 10 
 2012  57000  4 57004 11. 7 48649 22. 2 
 2013  62,000 - 62000 8. 7 55,678 14. 4 
 2014  47,515 - 47515 -23. 3 54,463 -2. 1 
 2015  32,450 - 32450 -31. 7 44,304 -18. 6 
 2016  25,653 - 25653 -20. 9 33,524 -24. 3 

، نشرات إحصائية متفرقة، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي: املصدر
 (2016-2003للسنوات)

النموذج القيايه لتحليل اثر بعض العوامل الحقيقية ملى : المبحث الثالث

 2016-1990يعر الصرف  ه العراق للمدة 

حتليل  إىلم مناذج االقتصاد القياسي اليت تستند يتناول هذا املبحث اجلانب القياسي من خالل استخدا
الذي حتدثه  األثريهدف هذا املبحث الوقوف على  اذ، واالختبارات القياسية احلديثة، السالسل الزمنية

يف العراق وقد استخدم البحث  األجنيبعلى سعر الصرف  واحلقيقيةمنها  النقدية االقتصاديةبعض العوامل 
، ملتغريات البحث الزمنيةقياس استقرارية السالسل  أسلوبهذا التأثري متضمنا  إىلل الكميه للوصو  األساليب

ة قياس عالقفضال عن . تقدير العالقة بني سعر الصرف األجنيب وتلك العوامل يف األجل القصري ومن مث
ج التكامل األجنيب أبسلوب أو منهالتأثري بني تلك العوامل وسعر الصرف  التوازن طويلة املدى اليت تبني

 . املشرتك من خالل منوذج جوهانسن
قياس إستقرارية السالسل الزمنية ملتغريات البحث يف العراق باستخدام احد : اوال

 ( P-P testبريون ) –اختبارات جذر الوحدة وهو اختبار فيلبس 

تصحيح ل (non parametrique)( طريقة غري معيارية P-P testبريون ) –اقرتح هذا االختبار فيلبس 
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 آاثرالذي استعمل طريقة معيارية اذ مت التخلص من  (ADF)وجود االرتباط الذايت على عكس اختبار 

حىت  النموذججراء تعديل معلمي لتباين وذلك إب، االرتباط الذايت يف بواقي معادلة اختبار جذر الوحدة
 ويقوم اختبار، ية يف السلسلةيؤخذ بنظر االعتبار وجود االرتباط الذايت الذي يعكس الطبيعة الديناميك

اثبت حد يف ثالث صيغ او مناذج بدون  األحاديبريون( على اختيار الفرضية العدمية للجذر –)فيلبس
اثبت واجتاه عام وابالعتماد على فرضية العدم والفرضية حد ومع وجود ، ومع وجود حد اثبت فقط، واجتاه
 : يتأيبريون كما  -ويتم حساب اختبار فيلبس ، البديلة

Lm =  √k  ×
(∅1 − 1)

σ∅1

+  
n(k − 1)σ∅1

√k
 

اكرب من  اإلحصائيةوعندما تكون ، مع مثيلتها اجلدولية اإلحصائية Lmوبعد ذلك تتم مقارنة قيمة 
 . والعكس صحيح، اجلدولية هذا يعين ان السلسلة مستقرة وخالية من جذر الوحدة

 ِبستخدام (2016-1990للمدة) الصرف يف العراققياس إستقرارية سلسلة بياانت سعر 
 Phillips – Perron test اختبار

اذ اظهر ، يف العراقبياانت سعر الصرف لسلسلة  جذر الوحدة( نتائج اختبار 8يوضح اجلدول )
( %10و %5و %1عند مجيع مستوايت املعنوية ) هي غري مستقرة ابتداءأ الزمنية هنااالختبار ان السلسلة 

، التحليل بوجود حد اثبت مع وجود اجتاه عام للسلسلة إجراءوكذلك احلال عند حد اثبت فقط  مع وجود
وجود عند وحىت السلسلة مستقرة  أصبحتبوجود حد اثبت  األولالتحليل أبخذ الفرق  إجراءولكن بعد 

 أي( %10( و )%5( و )%1كل من مستوايت املعنوية )عند  اثبت مع وجود اجتاه عام للسلسلة حد 
رفض فرضية العدم والقبول ابلفرضية  إىلوهذا يؤدي  I(~1) ان السلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجة

 . البديلة
 (2016-1990( لسلسلة بياانت سعر الصرف يف العراق للمدة )P-P test( اختبار )8)جدول 

 الفرق االول املستوى املتغري
حد اثبت  حد اثبت بدون 

 واجتاه عام
حد اثبت  حد اثبت بدون

 واجتاه عام
 .0- سعر الصرف

149115 
-2. 

198416 
-1. 

658619 
-5. 281462 -5. 

324851 
-5. 

836418 
 مستوى
 املعنوية

1% -2. 
656915 

-3. 
711457 

-4. 
356068 -2. 660720 

-3. 
724070 

-4. 
374307 

5% -1. 
954414 

-2. 
981038 

-3. 
595026 -1. 955020 

-2. 
986225 

-3. 
603202 

10% -1. 
609329 

-2. 
629906 

-3. 
233456 -1. 609070 

-2. 
632604 

-3. 
238054 
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 . Eviewsاإلحصائي من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
( ِبستخدام 2016-1990قياس إستقرارية سلسلة بياانت املتغيات النقديه يف العراق للمدة)

 Phillips – Perron testاختبار 
ِبستخدام ( 2016-1990)ية سلسلة بياانت عرض النقد يف العراق للمدةقياس إستقرار  .أ

 Phillips – Perron testاختبار 

اذ اظهر االختبار ، النقد يف العراقبياانت عرض الوحدة لسلسلة  ( نتائج اختبار جذر9يوضح اجلدول )
عند اختبارها  (%10و %5و %1عند مجيع مستوايت املعنوية ) غري مستقرةالزمنية كانت ان السلسلة 

التحليل بوجود حد اثبت مع وجود اجتاه  إجراءوكذلك احلال عند مع وجود حد اثبت فقط عند مستواها 
السلسلة مستقرة  أصبحتبوجود حد اثبت  األولالتحليل أبخذ الفرق  إجراءولكن بعد ، عام للسلسلة

 I(~1) متكاملة من الدرجةان السلسلة مستقرة و  أي( %10( و )%5كل من مستوايت املعنوية )  عند
 . وخالية من جذر الوحدة

 (2016-1990العراق للمدة ) بياانت عرض النقد يف( لسلسلة P-P test) (اختبار9جدول )
 لفرق االول المستوى المتغير

حد ثابت  حد ثابت بدون 
 واتجاه عام

 حد ثابت بدون

 460751 .1- 002947 .1 245992 .1 عرض النقد
 

-2. 165480 -2. 824143 

 مستوى
 المعنوية

1% -2. 656915 -3. 711457 -4. 356068 -2. 660720 -3. 724070 
5% -1. 954414 -2. 981038 -3. 595026 -1. 955020 -2. 986225 

10% -1. 609329 -2. 629906 -3. 233456 -1. 609070 -2. 632604 

 . Eviewsائي اإلحصمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
( 2016-1990)قياس إستقرارية سلسلة بياانت سرعة دوران النقود يف العراق للمدة .ب

 Phillips – Perron testِبستخدام اختبار 
اذ ، النقود يف العراقبياانت سرعة دوران لسلسلة  جذر الوحدة( نتائج اختبار 10يوضح اجلدول )

 (%10و %5و %1عند مجيع مستوايت املعنوية ) تقرةغري مسكانت   اظهر االختبار ان السلسلة الزمنية
التحليل بوجود حد اثبت  إجراءوكذلك احلال عند مع وجود حد اثبت فقط عند اختبارها عند مستواها 

 أصبحتبوجود حد اثبت  األولالتحليل أبخذ الفرق  إجراءولكن بعد ، مع وجود اجتاه عام للسلسلة
كل من مستوايت املعنوية عند  ت مع وجود اجتاه عام للسلسلة اثبوجود حد عند وحىت  السلسلة مستقرة

رفض  إىلوهذا يؤدي  I(~1) ان السلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجة أي( %10( و )%5( و )1%)
 . فرضية العدم والقبول ابلفرضية البديلة

-1990) ( لسلسلة بياانت سرعة دوران النقود يف العراق للمدةP-P test(اختبار )10جدول )
2016) 
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 لفرق االول المستوى المتغير

حد ثابت  حد ثابت بدون 
واتجاه 

 عام

حد ثابت  حد ثابت بدون
واتجاه 

 عام

سرعة دوران 
 النقود

-0. 
966189 

-1. 
595128 

-1. 
826127 

-5. 
005575 

-4. 
900990 

-5. 
031307 

 مستوى
 المعنوية

1% -2. 
656915 

-3. 
711457 

-4. 
356068 

-2. 
660720 

-3. 
724070 

-4. 
374307 

5% -1. 
954414 

-2. 
981038 

-3. 
595026 

-1. 
955020 

-2. 
986225 

-3. 
603202 

10% -1. 
609329 

-2. 
629906 

-3. 
233456 

-1. 
609070 

-2. 
632604 

-3. 
238054 

 . Eviewsمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي : املصدر
( 2016-2003)يف العراق للمدة العملةدات قياس إستقرارية سلسلة بياانت مزا .ت

 Phillips – Perron testِبستخدام اختبار 

اذ اظهر ، يف العراق العملةبياانت مزادات لسلسلة  ةجذر الوحد( نتائج اختبار 11يوضح اجلدول )
 %5و %1عند مجيع مستوايت املعنوية ) غري مستقرةيف بداية األمر كانت  االختبار ان السلسلة الزمنية

وكذلك احلال بوجود حد اثبت مع وجود مع وجود حد اثبت فقط عند اختبارها عند مستواها  (%10و
السلسلة  أصبحتبوجود حد اثبت  األولالتحليل أبخذ الفرق  إجراءولكن بعد ، اجتاه عام للسلسلة

ة من ( اي ان السلسلة مستقرة ومتكامل%10( و )%5( و )%1كل من مستوايت املعنوية )عند  مستقرة 
 . إىل خلو السلسلة من اجلذر األحاديوهذا يؤدي I(~1) الدرجة

 (2016-2003يف العراق للمدة ) ة( لسلسلة بياانت مزادات العملP-P test( اختبار )11جدول )
  الفرق االول المستوى  المتغير

حد ثابت  حد ثابت بدون 
 واتجاه عام

 حد ثابت بدون

 .1- 488559 .0 565044 .1- 392877 .1-  العملةمزادات 
191976 

-6. 636203 

 مستوى
 المعنوية

1% 
-2. 771926 -4. 200056 

-4. 
886426 

-2. 
771926 -4. 121990 

5% 
-1. 974028 -3. 175352 

-3. 
828975 

-1. 
974028 -3. 144920 

10% 
-1. 602922 -2. 728985 

-3. 
362984 

-1. 
602922 -2. 713751 

 . Eviewsاإلحصائي ابالعتماد على الربانمج من عمل الباحث : املصدر
اختبار التكامل املشرتك بني سعر الصرف والعوامل املؤثره عليه يف العراق للمدة : ثانيا
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 جسليوس  –باستخدام نموذج جوهانس  1990-2016

بعض العوامل االقتصادية النقدية منها واحلقيقية  كهترت  الذي األثر على الوقوف املطلب هذا يهدف
 . ايتأثر هب (اتبع متغري بوصفه)، يف العراق األجنيبسعر الصرف  عتبارها )متغريات مستقلة( علىاب

ملعرفة   البحثرئيسي يف بشكل(Counteraction)التكامل املشرتك  حتليل أسلوب استعمال مت وقد
ات هلذا االختبار غري طبيعة العالقة التوازنية بني املتغريات يف املدى الطويل والذي يشرتط ان تكون املتغري 

إذ تنص النظرية االقتصادية على وجود . هلا مستقرة ملستواها ولكنها تصبح مستقرة عند اخذ الفرق االول
حىت لو ابتعدت قيم هذه املتغريات عن قيم توازهنا يف األمد ، عالقة يف املدى الطويل بني متغريين أو أكثر

ولقد . وتضمن حتقيق هذه العالقة وذلك يف األمد الطويل فان هناك قوى تعيدها إىل هذه القيم، القصري
 . ( للوصول للنتائج املطلوبةEviews) اإلحصائيالربانمج  واستعمال مت

 : هي أساسيةمناذج  ثالثة على هذا التحليل يتم تقسيموهنا سوف 
 2016-1990تقدير العالقه بني سعر الصرف واملتغيات النقديه املؤثره عليه يف العراق للمدة 

 Johansen ِبستخدام َّنوذج
 القصي  ِبلجل العالقةتقدير  .أ

 سعر الصرف و ( بنيcounteraction Regressionيتم تقدير عالقة احندار التكامل املشـرتك )
مستقرة غري  السلالسهذه كون   (Vوسرعة دوران النقود ، M2ات النقدية املتمثلة ب)عرض النقد املتغري 

معادلة وعلى وفق ، (OLSوابستخدام طريقة املربعات الصغرى )، نفسها التكاملوهلا درجة  عند مستواها
 : اآلتيةاالحندار املتعدد 

)1………(t+ Uv 2α  -2M 1α +o = aEx  
 : إن حيث

oα 2a ،1α :املعلمات املقدرة . 
tµ :وكانت النتائج هي كما موضحه يف اجلدول التايل. حد اخلطأ العشوائي أو البواقي 

املتغريات النقدية )عرض النقد وسرعة دوران و سعر الصرف بني  العالقةنتائج تقدير ( 12جدول )
 ( 2016-1990يف العراق للمدة ) النقود(

Dependent Variable: EX   
Method: Least Squares   

Date: 05/10/18 Time: 17: 27   
Sample: 1990 2016   

Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob . 
     
     C 357. 3600 173. 3396 2. 061617 0. 0402 
M2 8. 232-06 2. 63E-06 3. 128165 0. 0046 
V -102. 5264 17. 44985 5. 875486 0. 0000 
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R-squared 0. 751255  Mean dependent var 1216. 963 

Adjusted R-squared 0. 747193  S. D. dependent var 605. 4087 
S. E. of regression 402. 8618  Akaike info criterion 14. 93950 
Sum squared resid 3895144 .  Schwarz criterion 15. 08349 

Log likelihood -198. 6833  Hannan-Quinn criter . 14. 98232 
F-statistic 17. 35813  Durbin-Watson stat 0. 740719 

Prob(F-statistic) 0. 000022    
     
     

 . Eviews اإلحصائيمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
 أيسوف تؤثر أتثريا قواي على سعر الصرف مستقبال  النقديةان التغريات اليت حتدث يف املتغريات  أي

 .8)ارتفاع معدالت سعر الصرف يف العراق مبقدار  إىلؤدي تبوحدة واحدة M2ان زايدة عرض النقد 
 .102)سعر الصرف ب  ارتفاعؤدي اىل توكذلك زايدة سرعة دوران النقود بوحدة واحدة ، وحدة( 232

 : التاليةوكما هو موضح ابملعادلة وحدة  (52
EX = 357. 3600+ 8. 232M2+ 102. 526 V 

 %75يف النموذج اي  كما يوضحه معامل التحديد  %75لنموذج قد بلغت ل التفسريية ةوكانت القو 
كذلك تبني النتائج ،  يف النموذج الداخلة النقديةمن التغريات اليت حتدث يف سعر الصرف تفسرها املتغريات 

 عنويةامل كذلك.  املتمثلني بعرض النقد وسرعة دوران النقود املتغريين املستقلنيلكال  املقدرةمعنوية املعامل 
 . 35 .17اذ بلغت قيمته F-statistic إحصائيةاليت تبينها  اإلمجالية للنموذج

 اختبار طبيعة البواقي .ب
( اليت تقيس احنراف العالقة املقدرة يف األمد القصـري عن اجتاهها tuبعد ذلك نقوم ابحتساب البواقي )

جند ان القيمة االحتمالية املقابلة  ؟واقي موزعة توزيعا طبيعياالتوازين يف األمد الطويل ولتوضيح هل ان الب
وعليه ال ميكننا رفض فرضية العدم اليت  %5وهي أكرب من  (569 .0)قد بلغت  (Jarque – Bera)الختبار 

تؤكد عدم احتواء البواقي مشكلة التوزيع الطبيعي أي اهنا موزعة توزيعا طبيعيا كما هو موضح يف الشكل 
 : اآليت

 األول( اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج 1شكل )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-750 -500 -250 0 250 500 750 1000

Series: Residuals
Sample 1990 2016
Observations 27

Mean      -1.36e-13
Median  -10.30407
Maximum  777.9504
Minimum -742.1648
Std. Dev.   387.0571
Skewness  -0.128113
Kurtosis   2.336461

Jarque-Bera  0.569178
Probability  0.752324

 
  Eviews اإلحصائيمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر

 البواقي رسم انتشار .ت
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 مث نقوم برسم البواقي لتلك املعادلة وكما يلي
 ريات النقديه يف العراق(البواقي لدالة االحندار بني سعر الصرف واملتغ2شكل)

Obs Actual Fitted Residual Residual Plot 

1990 4 

583. 
1399805249

231 

579. 
1399805249

231 |   *  .     |     .      | 

1991 10 

480. 
6526087925

288 

470. 
6526087925

288 |     *.     |     .      | 

1992 21 

552. 
6276058830

446 

531. 
6276058830

446 |    * .     |     .      | 

1993 74 

635. 
1162704856

39 

561. 
1162704856

39 |   *  .     |     .      | 

1994 456 

964. 
5432055030

16 

508. 
5432055030

159 |    * .     |     .      | 

1995 1674 

1235. 
1960309780

74 

438. 
8039690219

264 |      .     |     . *     | 

1996 1170 

971. 
1846325390

856 

198. 
8153674609

143 |      .     |  *  .      | 

1997 1471 

1587. 
6458569042

33 

116. 
6458569042

331 |      .   * |     .      | 

1998 1620 

1416. 
6719101653

26 

203. 
3280898346

743 |      .     |  *  .      | 

1999 1972 

1982. 
3040679064

28 

10. 
3040679064

2746 |      .     *     .      | 

2000 1930 

2672. 
1648332010

07 

742. 
1648332010

067 | *    .     |     .      | 

2001 1929 

1857. 
0872050205

26 

71. 
9127949794

738 |      .     |*    .      | 

2002 1957 

1568. 
1041820467

04 

388. 
8958179532

961 |      .     |     *      | 

2003 1936 

1158. 
0495836765

69 

777. 
9504163234

307 |      .     |     .     *| 

2004 1453 

923. 
5729711778

62 

529. 
4270288221

38 |      .     |     . *    | 

2005 1472 

1052. 
1058385965

26 

419. 
8941614034

744 |      .     |     *      | 

2006 1475 
991. 

9017363472
483. 

0982636527 |      .     |     . *     | 
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166 833 

2007 1267 

999. 
1795701327

732 

267. 
8204298672

268 |      .     |   * .      | 

2008 1203 

1105. 
5256307350

81 

97. 
4743692649

1895 |      .     | *   .      | 

2009 1182 

1017. 
5560795946

08 

164. 
4439204053

924 |      .     |  *  .      | 

2010 1185 

1119. 
9066369426

38 

65. 
0933630573

615 |      .     |*    .      | 

2011 1196 

1257. 
8272614897

52 

61. 
8272614897

5211 |      .    *|     .      | 

2012 1233 

1315. 
4612192784

83 

82. 
4612192784

8241 |      .    *|     .      | 

2013 1232 

1406. 
9219037165

2 

174. 
9219037165

206 |      .  *  |     .      | 

2014 1214 

1402. 
8586655334

62 

188. 
8586655334

621 |      .  *  |     .      | 

2015 1247 

1293. 
1563851749

8 

46. 
1563851749

7973 |      .    *|     .      | 
2016 1275 1307. 5389 32. 5381 |      .    *|     .      | 

 اختبار استقرارية البواقي .ث
 : وذلك بتقدير الصيغة اآلتية، (tuمدى سكون أو استقرارية سلسلة )بعد ذلك نقوم ابختبار 

ttt uu  += −1 ………………(2) 

وايت تمسعند و بوجود حد اثبت واجتاه عام  عند مستواها مستقرة السلسلةان هذه  النتيجةوكانت 
وهذا ما يؤكد لنا وجود عالقة تكامل مشرتك بني ، وكما ما موضح ابجلدول التايل %10و %5 املعنوية

 متغريات النموذج الذي سوف يتم اختبارها ابلنقطة التالية من هذا املطلب 
 معادلة االحندار( سلسلة البواقي P-P test(اختبار )13جدول )

 
 المتغير

 المستويات

 حد ثابت واتجاه عام حد ثابت

 754717 .3- 957573. 1- لسلة البواقي س

 مستوى
 المعنوية

1% 3 .80854- 4 .467895- 

5% 3 .02068- 3 .44496- 
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10% 2 .65041- 3 .26145- 

 Eviews اإلحصائيمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
 اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك بني سعر الصرف واملتغيات النقدية 

اختبار للتكامل املشرتك بني سعر  سوف نقوم ابجراء د ان أتكدان من استقرارية سلسلة البواقيبع
ظهر ، جوهانسنومن خالل منوذج  2016-1990يف العراق للمدة  املتغريات النقديةو  األجنيبالصرف 

ط مع سعر أهنا ترتب أي تلك املتغريات املذكورة من نتائج التحليل ان هنالك عالقة تكامل مشرتك بني
 ا سوف تؤثر على املتغريات األخرىاحده يفان التغريات اليت حتدث  أي األمدطويلة  توازنيةبعالقة  الصرف

 : أتثريا قواي مستقبال وكما هو موضح ابجلدول التايل
للمدة يف العراق  ةاملتغريات النقدي ولتكامل املشرتك بني سعر الصرف ل(اختبار جوهانسن 14جدول )

(1990-2016) 
Date: 05/10/18 Time: 18: 19    

Sample (adjusted): 1992 2016   
Included observations: 25 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: EX M2 V  

  
     
     Hypothesized  Trace 0. 05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob. ** 
     
     None  0. 359996  66. 95451  29. 79707  0. 032434 

At most 1  0. 204453  45. 797488  15. 49471  0. 02 193 
At most 2  0. 003170 10. 079370  3. 841466  0. 04 781 

     
          
     Hypothesized  Max-Eigen 0. 05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob. ** 
     
     None  0. 359996  21. 15702  11. 13162  0. 04316 

At most 1  0. 204453  15. 71818  14. 26460  0. 02396 
At most 2  0. 003170  11. 07370  3. 841466  0. 02571 

     
          

 

 Eviews اإلحصائيالباحث ابالعتماد على الربانمج  ملعمن : املصدر
 2016-2004مزادات العملة يف العراق للمدة بني سعر الصرف و ةتقدير العالق: ثالثا

 القصي ِبلجل العالقةتقدير 
سعر الصرف  ( بنيcounteraction Regressionيتم تقدير عالقة احندار التكامل املشـرتك )سوف 

ونظرا لقلة عدد ، (OLSابستخدام طريقة املربعات الصغرى )تمثلة مببيعات البنك املركزي ومزادات العملة امل
وعلى وفق ، مشاهدات أو بياانت هذه السالسل سوف نقوم أبخذ البياانت الربع السنوية لتلك السالسل

 : اآلتيةمعادلة االحندار البسيط 
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)3……(t+ Ut1cu 1α -o = aEx  
 : إن حيث

oα ،1α : املقدرةاملعلمات . 
tµ :وكانت النتائج هي كما موضحه يف اجلدول التايل. حد اخلطأ العشوائي أو البواقي 

-2004يف العراق للمدة ) مبيعات البنك املركزيو  سعر الصرفبني  ةنتائج تقدير العالق( 15جدول )
2016) 

Dependent Variable: EX   
Method: Least Squares   

Date: 05/10/18 Time: 21: 09   
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob . 
     
     C 1573. 648 74. 57709 21. 10096 0. 0000 
CU -0. 088313 0. 002155 -3. 856864 0. 0023 
     
     R-squared 0. 6 53495 Mean dependent var 1326. 429 

Adjusted R-squared 0. 516286 S. D. dependent var 205. 0781 
S. E. of regression 142. 6309 Akaike info criterion 12. 88996 
Sum squared resid 244122. 8 Schwarz criterion 12. 98125 

Log likelihood -88. 22972 Hannan-Quinn criter . 12. 88151 
F-statistic 14. 87540 Durbin-Watson stat 1. 017971 

Prob(F-statistic) 0. 002282    
     
     

 . Eviewsاإلحصائي من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
هلا أتثري واضح على سعر الصرف  كان  العملةيف مزادات  حدثتيتضح من اجلدول ان التغريات اليت 

 .0)تغيري معدالت سعر الصرف يف العراق مبقدار  إىلبوحدة واحدة تؤدي هذه املبيعات ان تغري هذه  أي
 : التاليةوكما هو موضح ابملعادلة  اليت تربط بني املتغريين العكسية العالقة( وحدة من خالل 08831

EX = 1573 . 648  - 0. 0883  CU  
يف النموذج  R-squaredكما يوضحه معامل التحديد  %65للنموذج قد بلغت  التفسرييةوكانت القوه 

يف  الداخلةمن التغريات اليت حتدث يف سعر الصرف تفسر بواسطة مبيعات البنك املركزي  %65 أي
-F إحصائيةاليت تبينها  اإلمجالية املعنويةفضال عن ، املقدرةكذلك تبني النتائج معنوية املعامل ،  النموذج

statistic 87 .14اذ بلغت قيمتها . 
 اختبار طبيعة البواقي 

( اليت تقيس احنراف العالقة املقدرة يف األمد القصـري عن tuابحتساب البواقي )نقوم أما اآلن فسوف 
جند ان القيمة االحتمالية  ؟اجتاهها التوازين يف األمد الطويل ولتوضيح هل ان البواقي موزعة توزيعا طبيعيا

وعليه ال ميكننا رفض فرضية  %5وهي أكرب من (158. 5) قد بلغت (Jarque – Bera)املقابلة الختبار 
موزعة توزيعا طبيعيا كما هو موضح يف  إهناالعدم اليت تؤكد عدم احتواء البواقي مشكلة التوزيع الطبيعي أي 
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 : الشكل اآليت
 ثاين( اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج ال3شكل )

0

1

2

3

4

5

6

7

-200 -100 0 100 200 300 400

Series: Residuals
Sample 2003 2016
Observations 14

Mean      -2.00e-13
Median  -17.32506
Maximum  364.7875
Minimum -173.8129
Std. Dev.   137.0353
Skewness   1.240630
Kurtosis   4.639206

Jarque-Bera  5.158791
Probability  0.075820

 
  Eviews د على الربانمج االحصائيمن عمل الباحث ابالعتما: املصدر

 انتشار البواقي
 وكما يلي املعادلةنقوم برسم البواقي لتلك 

 ( البواقي لدالة االحندار بني سعر الصرف ومبيعات البنك املركزي العراقي4شكل)
Obs Actual Fitted Residual Residual Plot 

2003 1936 

1571. 
21254118768

3 

364. 
78745881231

68 |       .    |    .      *| 

2004 1453 

1523. 
70605765550

5 

70. 
70605765550

465 |       .  * |    .       | 

2005 1472 

1486. 
67344450837

3 

14. 
67344450837

337 |       .   *|    .       | 

2006 1475 

1480. 
75487648126

7 

5. 
75487648126

7303 |       .    *    .       | 

2007 1267 

1440. 
81285489384

5 

173. 
81285489384

51 |      *.    |    .       | 

2008 1203 

1358. 
60959756231

2 

155. 
60959756231

17 |       *    |    .       | 

2009 1182 

1291. 
08638396093

2 

109. 
08638396093

18 |       . *   |    .       | 

2010 1185 

1272. 
98986346232

2 

87. 
98986346232

244 |       . *  |    .       | 

2011 1196 

1242. 
82345423427

7 

46. 
82345423427

762 |       .  * |    .       | 

2012 1233 

1169. 
24867107709

3 

63. 
75132892290

736 |       .    | *  .       | 

2013 1232 

1110. 
81943700050

8 

121. 
18056299949

23 |       .    |   *.       | 
2014 1214 1120. 93. |       .    |  * .       | 
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91924058608

9 
08075941391

099 

2015 1247 

1205. 
36689871441

8 

41. 
63310128558

174 |       .    |*   .       | 

2016 1275 

1294. 
97667867537

8 

-19. 
97667867537

791 |       .   *|    .       | 

 
 . Eviews من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي: املصدر

 اختبار استقرارية البواقي
 السلسلةان هذه  النتيجةوكانت ، (tuمدى سكون أو استقرارية سلسلة )بعد ذلك نقوم ابختبار 

 و %1ةوايت املعنويتمسعند و  عامبوجود حد اثبت وحىت بوجود حد اثبت واجتاه  عند مستواها مستقرة
وهذا ما يدلنا على احتمالية وجود عالقة تكامل مشرتك ، وكما ما موضح ابجلدول التايل %10و 5%

 . بني املتغريين موضوع البحث النموذج
 معادلة االحندار ( سلسلة البواقيP-P testاختبار ) (16جدول )

 
 المتغير

 المستويات

 امحد ثابت واتجاه ع حد ثابت

 754717 .6- -957573. 5 سلسلة البواقي 

 مستوى
 المعنوية

1% 3 .00754- 4 .467895- 

5% 3 .04368- 3 .43396- 

10% 2 .87041- 3 .23245- 

 Eviews اإلحصائيمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
 ركزي العراقياختبار جوهانسن للتكامل املشرتك بني سعر الصرف ومبيعات البنك امل

اختبار للتكامل املشرتك بني سعر الصرف  سوف نقوم اآلنمن استقرارية سلسلة البواقي لتأكد بعد ا
ه ال ظهر من نتائج التحليل اناذ ، جوهانسنيف العراق ومن خالل منوذج  مبيعات البنك املركزيو  األجنيب
ل كال االختبارين جلوهانسن سواء من هذين املتغريين املذكورين ومن خالعالقة تكامل مشرتك بني توجد 

مبيعات البنك املركزي العراقي ال ترتبط مع سعر  ان أي، خالل اختبار األثر أم اختبار القيمة العظمى
 فيها سوف لن تؤثر على سعر الصرف ان التغريات اليت حتدث أي األمدطويلة  توازنيةبعالقة  الصرف

النتيجة طبيعية ومنطقية اذ ان زايدة البنك املركزي ملبيعاته ه وهذ، أدانهمستقبال وكما هو موضح ابجلدول 
واخنفاض ، جاءت نتيجة لظرف خاص وملعاجلة مشاكل طارئة على سعر الصرف وسوف لن تستمر طويال

 . املبيعات اآلن هو خري دليل على ذلك
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للمدة  العراقيومبيعات البنك املركزي لتكامل املشرتك بني سعر الصرف ل(اختبار جوهانسن 17جدول )
(2004-2016) 

Date: 05/10/18 Time: 21: 26   
Sample (adjusted): 2004 2016   

Included observations: 12 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: CU EX     
     
     Hypothesized  Trace 0. 05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob. ** 
     
     None  0. 425739  10. 88886  15. 49471  0. 2184 

At most 1 *  0. 297236  4. 232810  3. 841466  0. 0396 
     
      Trace test indicates no cointegration at the 0. 05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0. 05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0. 05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob. ** 
     
     None  0. 425739  6. 656048  14. 26460  0. 5306 

At most 1 *  0. 297236  4. 232810  3. 841466  0. 0396 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0. 05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0. 05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 

     

 Eviews اإلحصائيمن عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج : املصدر
 االيتنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

الن سعر ، لسعر الصرف االجنيب امهية كبرية تتمحور من خالل ربط االقتصاد احمللي ابالقتصاد العاملي .1
من خالل العالقة بني املرآة العاكسة ملركز البلد التجاري مع العامل اخلارجي وذلك  يعدالصرف 

 . االستريادات والصادرات
الزايدة املفرطة يف عرض النقد خالل ، اخنفاض سعر صرف الدينار العراقي إىل أدتاليت  األسبابمن  .2

وذلك من خالل اتباع احلكومة سياسة متويل النفقات احلربية عن طريق ، التسعينيات من القرن املاضي
تصدير النفط  وإيقافعقوابت االقتصادية اليت فرضت على العراق نتيجة لل، النقدي اجلديد اإلصدار

 . زايدة العجز يف املوازنة العامة إىل أدىمما 
ظهر من خالل نتائج االختبارات القياسية إن مجيع متغريات الدراسة كانت مستقرة عند فرقها األول  .3
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ل املشرتك املتمثل ابختبار لنا ابستخدام منوذج التكام حوهذا ما مس، I~(1ومتكاملة من الرتبة )

 . جوهانسن بني تلك املتغريات
 التوصيات 

اثر السلبية اليت ترتكها عملية ربط الدينار العراقي ابلدوالر األمريكي آلجتنب ا البنك املركزي العراقيعلى  .1
على ان تكون هناك سلة من العمالت تربط الدينار العراقي هبا وضرورة مشاركة العمالت الرئيسة يف 

 . هذه السلة وحبسب مستوى التبادل التجاري
عند ، على البنك املركزي العراقي األخذ بعني االعتبار العوامل النقدية والسيما املستخدمة يف البحث .2

 . استخدام سعر الصرف لتحقيق أهداف السياسة النقدية
 المصادر

 . 2010، االقتصادي السنويالتقرير ، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي .1
 . 2014، التقرير االقتصادي السنوي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي .2
 . 2016، التقرير االقتصادي السنوي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي .3
 . 2007، التقرير االقتصادي السنوي، حباثاملديرية العامة لإلحصاء واأل، البنك املركزي العراقي .4
 . 2015، التقرير االقتصادي السنوي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البنك املركزي العراقي .5
السياسة املالية يف العراق ودورها يف التاثري على عرض النقد ، فريق جياد مطر، حيدر نعمه خبيت .6

 . 25العدد، لة الغري للعلوم االقتصادية واالداريةجم، جامعة الكوفة، 2009-1970خالل املدة 
دراسة حالة العراق كنموذج للمدة  –اثر سعر الصرف على الناتج احمللي االمجايل ، سعد صاحل عيسى .7
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 1963الفاشل  ه العراق ما)  وانقالبهحسن يريع 

Hassan saree and the failed military coup in Iraq in 
1963 

  Taei    -AL. N. Salih A. Prof. Assist(1)د صالح عباس ناصر الطائي . م. أ

 الملخص

وهم من البعثيني الذين  1963م اقاد حسن سريع حركة مسلحة ضد قادة انقالب الثامن من شباط ع
لسيطرة على تولوا السلطة بعد اإلطاحة ابلزعيم عبد الكرمي قاسم ابنقالب عسكري فتمكن حسن من ا

معسكر الرشيد مع خنبة من ضباط الصف من ابناء مدينة كربالء مما اقلق مضاجع كبار رجال السلطة 
 . جناحهقبل  نقالبالقضاء على االالذين حضروا اىل املعسكر مع قوة عسكرية فتمكنوا من و 

Abstract  
Hassan saree led an armed movement against the leaders of the coup of 

the eighth of February 1963 and they are (Baath) who took power after the 
overthrow of the leader Abdul Karim Qasim military coup, Hassan was able 
to control the(camp Rashid) with elite officers of the ranks of the people of 
Karbala, Which worried the senior members of the Authority and those who 
came to the camp with a military force and were able to eliminate the coup 
before expanding 

 المقدمة

وسيطرة القوميني على احلكم  1963الثامن من شباط عام  انقالببعد مرور مخسة أشهر على برز 
افراد من داخل الوسط العسكري لتنفيذ انقالب على احلكم القومي واستعادة سيطرة الشيوعيني على 

اىل افراد تلك احلركة  انتمى، رفضت تلك الفئة التعامل مع احلكم القومي اجلديد، الساحة السياسية جمدداً 
محلت يف طياهتا الكثري من معاانة الطبقات الكادحة املتعبة البعيدة عن اضواء ممن اجلماهري املسحوقة  طبقة

                                                       
 . كلية اآلداب  /--جامعة اهل البيت  -1
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من صميم خرج رجاالت انقالب معسكر الرشيد الفاشل ، السياسة واملناصب الكبرية واالجنازات املهمة
كة التحم هبا كل اطياف النسيج العراقي من عريب وكردي فكانت حر ، حتقيق اجناز مبجهودهم رادواالفقر وا

فشل لعدم تكافؤ الطرفني ، ومسلم ومسيحي مجعتهم املعاانة والتهميش فثاروا ابالقدام على انقالب عسكري
 . اخلصمني ولكنه مع فشله افرز تداعيات سياسية خطرية على صعيد احلزبني الشيوعي والبعثي

 : أببرز ما توصل اليه الباحث مباحث وخامتة ةربعاّقسم هذا البحث اىل مقدمة و 
الوضع السياسي للتيار الشيوعي بعد انقالب الثامن من شباط عام  الضوء علىاالول  سلط املبحث

أما املبحث الثالث . تنفيذ االنقالبأما املبحث الثاين فتناول عملية . وبروز تنظيم حسن سريع 1963
واخريًا تناول املبحث الرابع اسباب فشل . هئنقالب وأصداتداعيات فشل االفقد سلط الضوء على 

 . االنقالب
اعتمد الباحث على جمموعة من املصادر املهمة يف اتريخ العراق املعاصر وال نغفل امهية كتاب الدكتور 

شباط من حوار املفاهيم اىل حوار الدم( ملا حيتويه من معلومات قيمة  8علي كرمي سعيد واملعنون )عراق 
وإن كان يعوزه الدقه يف منهج البحث العلمي ومع ذلك الغىن للباحث يف هذه الفرتة عن االستفادة ، همةوم

الن الكاتب قد اعتمد على جمموعة من املقابالت مع شخصيات سياسية ، من معلوماته الغاية يف االمهية
كاملة ملا   ةة مع تغطيإذ عد الكتاب مبثابة سرد ملسريته السياسي، عاصرت احلدث امهها )طالب شبيب(

وال نغفل كذلك أمهية مذكرات . من اتريخ العراق املعاصر ةعاصره من احداث سياسية ساخنة يف فرتة الهب
وزير الدفاع وانئب رئيس اجلمهورية يف حكومة امحد حسن البكر حردان التكرييت الذي أُغتيل الحقاً واليت 

رام حزب البعث بعد اختالفه مع قيادته وتنحيته من منصبه متيز كاتبها ابلصراحة الفائقة وسرد ألخطاء وإج
تدين حزب البعث وخمططاته  ةودامغ ةفكتب للتاريخ وقبل رحيله حقائق فاضح، وابعاده اىل اجلزائر

 . وعند هذه النقطة اكتسبت مذكراته اليت جاءت على شكل كراس صغري امهية كبرية، االجرامية
مبثابة )دعوة( اىل مجيع الباحثني واألكادمييني للتفتيش والبحث يف ختامًا يود الباحث ان يكون حبثه 

 . دوراً غريت من خارطة اتريخ العراق املعاصرموره أو رمبا مهمشة ولكنها لعبت مثل هكذا شخصيات مغ
ما) اوضاع الحزب الشيومه بعد انقالب الثامن من شباط : المبحث األول

 وبروز تنظيم حسن يريع  1963

بعد  خاصةً ، ردة فعل عنيفة وسط التيار الشيوعي 1963ب الثامن من شباط القومي عام وّلد انقال
وسط اجملتمع  اوعملية التهميش السياسي والفكري الذي تعرضوا هل، موجة االعتقاالت اليت طالت افراده

وىل ملقتل الساعات األفمنذ ، الوحشية اليت قمعت هبا حكومة االنقالب معارضيهم من الشيوعينيو ، العراقي
وعلى مدار اشهر تلت ذلك التاريخ استمرت موجات القوميني  قاسم يف شباط من قبل االنقالبيني

 عمليات االغتيالفضاًل عن ، االعتقاالت واملدامهات اليت طالت حىت البيوت الريفية اليت اوت الشيوعيني
قيادي املتشدد يف حزب البعث بعد دعوة الالسيما  (2)والسجن والتعذيب على يد ميليشا احلرس القومي 

                                                       
 قاسم الكرمي عبد الغتيال الفاشلة احملاولة بعد 1961 عام هناية يف القوميون أسسها عسكرية خالاي وهي: احلرس القومي -2
 تكون أن مهمتها، "إنذار جلان"اىل املدرّبة الاياخل تلك حتولت 1962 عام ويف العراق اىل لتعود سوراي يف املسلحة اجملاميع تلك تدربت

 بني الذي، "القومي احلرس" تسمية عليها أطلق 1963 الثاين كانون  هناية ويف، بقاسم لإلطاحة اجليش لقوات ومساعدة ساندة قوة
 احلرس أفراد كان  سوراي يف تعلموه ما وهو الشوارع حرب وقتال السالح استعمال جييد ممن البعث وكوادر قيادات من الكثري صفوفه
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 . (4)رس القومي بقوله "أذحبوهم حىت العظم" احلألفراد  (3) )علي صاحل السعدي(

اليت ظلت بعيدة عن اعني  البعض منهات املنظمات الشيوعية إال يتفتأدى هذا القمع الوحشي اىل 
بسبب التضييق الشديد من قبل  ،السلطة لكنها غري فاعلة مع استحالة اتصاهلا مبركز قيادة احلزب الشيوعي

بدل العمل املنظم اعمال فردية لشيوعيني  وظهرت، احلكومة ومقتل او هرب او سجن القائمني عليها
 . (5)اثئرين

تصلة ابحلزب كانت بقيادة انئب امل لت واحدة من مناذج االعمال الفردية غريبرزت جمموعة شيوعية مثّ 
يف مطلع اربعينيات  (6)الذي ولد يف قضاء شثاثة )عني التمر(عريف متطوع يف اجليش يدعى )حسن سريع( 

وبعد أن اكمل دراسته ، فقرية انتمت اىل قبيلة اليسار الطائية ةونشأ يف عائلة فالحي، من القرن العشرين
وبعد أن ، االبتدائية وللظرف االقتصادي الصعب للعائلة تطوع مبدرسة قطع املعادن املهنية مبعسكر الرشيد

تزوج إبحدى  وقد، اىل رتبة انئب عريف ّقيومبرور الوقت ر ، ُعني معلمًا فيها ريع تفوقًا ملحوظاً أظهر س
 . (7)وسكنا يف أحد احياء كربالء الشعبية  نيقريباته ورزق منها بطفل

دعوات من بعض قادته بلزوم التماسك تصاعدت  1963عام االهنيار التام للحزب الشيوعي  رغم
دًا يف حزيران حني متكن الشيوعيون يف الفرات االوسط من إعادة االرتباط مع مركز واملقاومة وذلك حتدي

احلزب الشيوعي الذي بعث قادته برسائل تشجيع للعناصر املسلحة يف ريف الفرات االوسط املتمثلة بـ)الفرقة 
دعت فيه اىل صدرت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف احلادي عشر من حزيران بيااًن وأ، (8)املسلحة( 

رمضان الفاشية اليت جاءت اىل  14" لقد أغرقت عصابة : تصعيد املقاومة املسلحة ومما جاء يف البيان
بنا عفذحبت االالف من ابناء ش. احلكم مبساندة االستعمار االمريكي وطننا العراقي احلبيب ابلدماء والدموع

                                                       
 مهم دور القومي للحرس كان،  (ق. ح) عليها مكتوب الذراع على توضع خضراء شارة مع رأس وغطاء خاكية مالبس يرتدون القومي

 القوة قائد األوقايت مثل جالل الضباط كبار  ابغتيال منه عناصر قامت فقد قاسم اطاح حبكم الذي 1963 عام شباط انقالب جناح يف
 أتييداً  بتظاهرات والقيام( شيوعياً  قيادايً  70 أبمساء قائمة جتهيز مت) الشيوعيني واعتقال اإلذاعة مرسالت على السيطرة مع، ةاجلوي

 ضمن رمسي بشكل القومي للحرس العامة القيادة تشكيل عن السلطة اىل الوصول يف جناحها بعد االنقالب حكومة اعلنت، لالنقالب
 بردة املعاصر العراق يف اتريخ ما عرف ضمن به اخلاصة واملقررات القوانني مجيع والغيت للحل القومي رساحل تعرض، (4) رقم البيان
 احلرس القيادات بعض واستخدام قياداته ضمن املناصب وصراع البعث حزب داخل احلاد االنشقاق بعد وذلك 1963 عام تشرين
، سطور، 2ط، احلرس القومي ودوره الدموي يف العراق، فايز اخلفاجي: ينظرللمزيد . الصراع هذا من كجزء  اجلسدية للتصفيات القومي
 . 2016، العراق

، وهو عضو القيادتني القطرية والقومية حلزب البعث العريب االشرتاكي، أنتمى اىل عائلة كردية فيلية 1928من مواليد بغداد  -3
وبعد احملاولة الفاشلة الغتيال ، ة أول قيادة للحزب يف العراقاىل عضوي 1954وارتقى يف عام ، 1952انتمى اىل حزب البعث عام 

امرته قيادته احلزب  1960ويف عام ، ( لدعم قيادة احلزبو من دعا اىل أتسيس )مكتب العراقوه، هرب اىل سوراي 1959قاسم عام 
وبعد ، ()اجلبهة القومية 1962س عام كيل خالاي احلزب وأسفأعاد تش، ابلعودة اىل بغداد ليكون مسؤواًل عن الفرع العراقي للبعث

، حسن لطيف كاظم الزبيدي: للمزيد ينظر. اسقاط حكومة قاسم يف انقالب شباط تقلد منصب انئب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
 435ص ، 2013، لبنان، مؤسسة العارف للمطبوعات، 2ط، موسوعة السياسة العراقية

  .126ص ، املصدر السابق، فايز اخلفاجي -4
 دار الكنوز، من حوار املفاهيم اىل حوار الدم مراجعات يف ذاكرة طالب شبيب 1963شباط  8عراق ، علي كرمي سعيد -5
 . 297ص ، 1999، لبنان، االدبية
، السابق املصدر، حسن لطيف كاظم الزبيدي. وهو قضاء اتبع حملافظة كربالء ويبعد حوايل ستني كيلو مرت جنوب غرب بغداد -6

 . 233ص
، كربالء  مقابلة خاصة يف داره الواقعة يف، ؛ عبد الرزاق رضا أبو احلب409ص ، املصدر السابق، حسن لطيف كاظم الزبيدي -7

 . 299ص ، 2010، بريوت، دار القاريء، اتريخ كربالء قدمياً وحديثاً ، ؛ سعيد رشيد زميزم3/5/2017
 . 204ص ، 2004، بغداد، 2ج، سالم عادل سرية مناضل، و نزار خالد مثينة انجي يوسف -8
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ادة احلزب الشيوعي واطالق عناصر رميا ابلرصاص او حتت التعذيب عشرات االبطال من ق وأعدمت
ال تكونوا ، تطلقوا النار على شعبكم ايها اجلنود ورجال الشرطة الشرفاء ال، احلرس القومي هتاجم الوطنيني

كان حسن سريع ممن   (9)ال ختضعوا ألوامر الضباط الفاشست وحرسهم القومي" ، الة قتل بيد اجلالدين
 . ستجابة لنداء قادة الشيوعيني ابلصمود ومواصلة املقاومةأتثر ابألحداث الدموية اليت عايشها وا

نظمة شيوعية غري فاعله قادها )إبراهيم حممد علي( وهو كردي كان عضوًا يف مبأتصل حسن سريع 
وحني انقطعت ، اللجنة العمالية يف بغداد واملرتبطة بشكل مباشر ابللجنة املركزية للحزب الشيوعي

فنشط ، أقرتح حممد علي مواصلة العمل الفردي، حلت ابحلزب الشيوعي االتصاالت بعد النكبات اليت
وبعد أن كرب التنظيم اىل حٍد ما ، لكن بسرية اتمةو ابلطلبة واجلنود وبعض كبار الشيوعيني املنقطعني  هتصالا

مجع العسكريني من االعضاء يف منظمة مستقلة تكفل هبا حممد حبيب امللقب بـ)أبو ، هئوإزداد عدد اعضا
رأى فيه الصالبة والقدرة على االقناع واحلماس املطلق فتم  إذ)حسن سريع( بـ أتصلدوره وب (10)سالم( 

 . (11)التنسيق بينهما 
فبعد ، تعرض تنظيم ابراهيم حممد علي هلزه عنيفة بعد افتضاح امره من قبل عناصر احلرس القومي

وقع فريسة بيد أحد ، ركزية للحزب الشيوعيابلبحث عن وسيلة توصله بقيادة اللجنة امل استمرار ابراهيم
اومهه أبنه من سيوصله بقيادة اللجنة املركزية فذهب  الذي (12)الشيوعيني املتعاونني مع جلان التحقيق اخلاصة

التنظيم الذي تسلمه من  يفشي بسرفعذب فيه ومات دون ان ، (13)معه ليقتاده األخري اىل قصر النهاية 
لجوء اىل مع حسن سريع على ال جرى االتفاقاللجوء اىل التحرك العسكري ف قرر الذي بعده )أبو سالم(

فشكال كليهما )اللجنة الثورية( أو )القيادة الثورية ، مبحاولة انقالبية على احلكم اخليار العسكري وذلك
 . (14)للجبهة الشعبية( وقد ُحررت مجيع بياانت احلركة هبذا االسم

التصال بقيادة احلزب لغرض املساندة و التأييد الشعيب ورغم تعهد سعى اعضاء اللجنة الثورية اىل ا
إال ان قيادات احلزب الشيوعي ، منظمة الفرات مع حتفظها من مساندة احلركة فور اعالن التحرك العسكري

سالم أتجيل التنفيذ  وصلتهم انباء التحرك طلبوا من ايبمثل عضو املكتب السياسي )زكي خريي( عندما 
 . (15)ولكنهم مل ميتثلوا ميع ابلعودة اىل منظماهتم احلزبيةاجل وأمروا

                                                       
 . 192ص ، 2002، بغداد، بيت احلكمة، 6ج، الوزارات العراقية يف العهد اجلمهوري اتريخ، جعفر عباس محيدي وآخرون -9

، سالم شحيحة للغاية فحىت املشرتكني معه ليسوا على يقني هل ان )حممد حبيب( امسه احلقيقي أم ال أن املعلومات عن ايب -10
على املوقع ، 2001أيلول ، ذكراييت عن إنتفاضة معسكر الرشيد اخلالدة، نعيم الزهريي: ينظر. ه سوى انه عامل يف مقهىوال يعرف عن

 : االلكرتوين
https: //www. al-nnas. com/ARTICLE/NZuheri/index. htق الشيوعيون والبعثيون والضباطالعرا، حنا بطاطو ؛ 

 . 302ص ، 2006، قم، مكتبة الغدير، الكتاب الثالث، ترمجة عفيف الرزاز، االحرار
 . 297هامش ص ، املصدر السابق، سعيد علي كرمي -11
 بحتإذ اص، مهمتها اعتقال الشيوعيون والتحقيق معهم ابستخدام شىت وسائل التعذيب، وهي مراكز انشأها احلرس القومي -12

هيئة الدليل الدويل ، 1العدد، كراس املنحرفون من احلرس القومي يف املد الشعويب:  للمزيد ينظر. تلك املراكز اماكن لتعذيب الشيوعيني
 . 22ص ، 1964، بغداد، للجمهورية العراقية

 االوىل التسعة االشهر ويف مقاس الكرمي عبد زمن يف مستشفى إىل وهو قصر الرحاب العائد للعائلة املالكة يف العراق حتول -13
ته هناك لذلك إذ كان من يدخله من املعتقلني يعذب ويقتل فتكون هناي لتعذيب معارضيهم مكان ابشع ابت البعث حزب حكم من

 . 14ص، 23/2/2017، 3632العدد ، صحيفة الصباحمسي بقصر النهاية. 
 . 297هامش ص ، املصدر السابق، سعد علي كرمي -14
 . املصدر السابق، ينعيم الزهري  -15
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حجم االنشقاقات داخل احلزب الشيوعي ولكن  هذه الصورة من التناقض يف املواقف عكست

أتييد غري معلن من داخل التيار الشيوعي مع التحفظ يف االختالف حول تنفيذ احلركة ال ينفي وجود 
 . شباط القومي صفيات من قبل قادةزدايد وحشية التجتنباً الاملواقف 

 تنفيذ االنقالب: المبحث الثانه

فقد كان متيقناً من تعاون ، تنفيذ اخلطة منحسن سريع  عدم املساندة من احلزب الشيوعي مل يثنِ  نَّ إ
الضباط معه يف حال حتريرهم رغم اتصاله هبم وامتناعهم عن الرد عليه ابلقبول لتاليف اخلالف مع قيادة 

الالدعم  لكن حسن سريع مع كل تلك العقبات و، نقالبالشيوعي اليت كانت مرتددة يف دعمها لالاحلزب 
استمر رغم ذلك ، من جهات عديدة ومنها الضباط الشيوعيني سواء املعتقلني يف حال حتريرهم او االحرار

 . (16) اح خطتهيف حال جناملهام واملناصب للسجناء العسكريني عند حتريرهم  وإعطاءيف سعيه للتنفيذ 
أجرى حسن سريع اتصاالً مع أنصار شيوعيني من سكنة احياء بغداد الشعبية وبعض احملافظات ومنها 

ومع منظمة الفرات االوسط اليت التجأت اىل الريف للنجاة من القمع وذلك إلجياد نوع من التأييد ، البصرة
معسكراهتم او على اقل تقدير احداث  ن منهم علىو بينما يسيطر العسكري، الشعيب وسط التيار الشيوعي

ن حلركة حسن سريع يف البصرة و ن املؤيدو وقد شكل الشيوعي، نوع من البلبلة واإلرابك وقت تنفيذ العملية
فرقاً عديدة تتألف كل منها من عشرة اشخاص مسيت بـ )فرق االنصار( كان مهمتها السيطرة على املدينة 

لعملية يف بغداد وحصوهلم على االسلحة من العسكريني الشيوعيني يف أي بعد تنفيذ ا، يوم السابع من متوز
فضاًل عن كسب املؤيدين ببث الشائعات حول وجود عبد الكرمي قاسم حيًا يف ايران ، معسكرات البصرة

 . (17)ن على احلكم يف بغداديو وعودته حال جناح احلركة وسيطرة الشيوع
ؤيدة يف حال اعالن انباء التحرك الشيوعي ضد حكومة اعتمد حسن سريع كثريًا على ردود الفعل امل

وكان احد اركان ، البعث اليت سحقت كل مشاريع عبد الكرمي قاسم ملساعدة الطبقات الفقرية من الشعب
وكسب ، خطته ان التأييد الواسع الذي سيحصده عند اعالن تنفيذ االنقالب من شأنه ارابك احلكومة

مث ، قم )واحد( والسيطرة على املعسكرات واملناطق احليوية يف بغدادالوقت خلروج الضباط من السجن ر 
تعاونني وتنصيب ممن سيخرج من السجون حملهم او تنصيب ضباط املدعوة اجلنود العتقال الضباط غري 

 . (18)وهذا يدل على ان خطة التنفيذ حبثت أبدق التفاصيل، ةصف قادة للوحدات بصورة مؤقت
، سب التأييد على نطاق واسع بني الشيوعيني مل يكن ابألمر الصائبن حماولة حسن سريع يف كإ

اليت خرجت  الكثيفةإذ أن اتصاالته ، فعنصر املفاجأة والسرية مهم يف مثل هكذا حركات ذات تسليح حمدود
كشف امر تنظيم سريع من قبل احلرس القومي الذي كان يتتبع ،  عن نطاق بغداد اىل احملافظات البعيدة

                                                       
واحد( ان سبب عدم اعالن الدعم هو لتاليف يوعيني املعتقلني يف السجن رقم )( وهو احد الضباط الشاكد )غضبان السعد -16

واهنم وقت التنفيذ مل يتمكنوا من اخلروج ليتعاونوا مع حسن سريع ، اغضاب قيادة احلزب الشيوعي اليت كانت مرتددة يف دعمها للحركة
السعد( هو قائد يف حال جناحها، وكان منصبه أي )عطاهم املناصب السياسية والقيادية يف اجليش ضمن اخلطة اليت وضعها الذي ا

نقاًل ، 1977مقابلة اجراها الدكتور علي كرمي مع غضبان السعد يف براغ عام . للجيش وهو املنصب الذي ظل طوال حياته يتفاخر به
 . 295ص ، قاملصدر الساب، علي كرمي سعيد: عن

، 333املرقم ، ؛ كتاب اهليئة التحقيقية اخلاصة يف متصرفية لواء البصرة295هامش ص ، املصدر السابق، علي كرمي سعيد -17
 . 194ص ، املصدر السابق، نقاًل عن جعفر عباس محيدي واخرون، 34ملفة ، 12/7/1963بتاريخ 

 . 295هامش ص ، املصدر السابق، علي كرمي سعيد -18
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ففي شهر حزيران رفعت عدة تقارير اىل قيادة حزب البعث تؤكد وجود تنظيم ، الشيوعية السرية التنظيمات
فجرى تتبع افراده ويف أوائل متوز طالت االعتقاالت بعض ، شيوعي صغري نشط يف بغداد وبعض احملافظات

بدالً من اليوم لذلك قرر حسن سريع تقدمي موعد تنفيذ خطة االنقالب اىل اليوم الثالث ، الشخصيات فيه
وحدد الساعة الثالثة والنصف صباحاً موعداً تستعد فيه القطعات العسكرية للتنفيذ حال ، اخلامس من متوز

مساع صوت اطالق عيار انري بينما تتحرك القطعات املدنية املشاركة يف االنقالب حال مساع البيان االول 
 . (19)بعد اذاعته 
ابملنفذين كان اخرها يف احد اكواخ كمب  سريع ديدة مجعتساعة الصفر بعد اجتماعات ع أُعلنت

نقسم برتبة هذا ": مجيع من معه مبا أييتهو و  أقسموفيه من ليلة التنفيذ  ةسارة عند الساعة الثانية عشر 
وعند الساعة الثالثة فجراً هيأ سريع مكاانً الختباء املنفذين يف وحدته ، "الوطن ان حنرره من رجس اجملرمني

قطع املعادن( اعتقل الضابط اخلفر مث كسر مشجب السالح ووزع السالح على املنفذين وأطلق )وحدة 
 . (20)رصاصة بدء العملية

متثلت الركيزة االساسية خلطة االنقالب ابلسيطرة على معسكر الرشيد وحترير املعتقلني من السجن 
تلف االصناف العسكرية من ( معتقل من خم600 – 500العسكري رقم )واحد( البالغ عددهم ما بني )

فضاًل عن استغالل الطائرات اجلاهزة يف محولتها القتالية يف مطار الرشيد ، ضمنهم الضباط الطيارين
بينما أيخذ ضباط الدروع واملشاة والكوادر ، يويةالعسكري للسيطرة على اجلو وضرب األهداف العسكرية احل

 . (21)االخرى من العسكريني واملدنيني ادوارهم
اىل وحدته )وحدة قطع  (22)رئيس العرفاء كاظم بندر مع ما قائد العملية حسن سريع فأنه يتوجه ا

جمموعة من املنفذين  أستضافوهناك  1963الثالث من متوز عام  فجر يوماملعادن( عند الساعة الثالثة 
ر وتوزيعه على وبدأ ابعتقال الضابط اخلفر والسيطرة على السالح يف املعسك، بعد تقلدهم رتب الضباط

وكانت أوىل خطوات التنفيذ هي قطع خطوط التلفون املؤدية اىل معسكر الرشيد وتعطيل البدالة ، املنفذين
ليبدأ التنفيذ من قبل مجيع الوحدات ، مث اطالق رصاصة الثورة من قائد األنقالب حسن سريع، لعزله متاما

تسيطر على الباب الشمايل للمعسكر املؤدي اىل  واليت من املفرتض اهنا، االخرى يف املعسكر بوقٍت واحد
وتنفذ هذه اخلطة يف مجيع املعسكرات مثل ، وعلى الباب اجلنويب املطل على جسر دايىل، قلب بغداد

وغريها( يف حال مساع البيان االول عرب املذايع لالنقالبيني بعد . . الكرنتينة، الوشاش، ابوغريب، )التاجي
 . (23)كر الرشيد جناحهم ابلسيطرة على معس

إذ استغل حسن سريع حالة الظالم وتوجه ، نفذت اخلطة كما هو مقرر هلا يف فجر يوم الثالث من متوز
مع جمموعة من اجلنود وضباط صف املدرسة املهنية العسكرية وبعض املدنيني بزي عسكري وجنود ملتحقني 

                                                       
 . السابق املصدر، م الزهريينعي -19
 . 78ص ، 2002، الفرات للنشر والتوزيع، البريية املسلحة حركة حسن سريع وقطار املوت. العراق، علي كرمي سعيد -20
 نفسه املصدر -21
 يف شارك، مبكرة سن يف وهو اجليش يف تطوع، الشرقية السدة خلف وسكنت بغداد اىل عائلته هاجرت فالحي احندار من -22

 إبننا اعداؤان يتهمنا": االنتفاضة ليلة االخري االجتماع يف اقواله من، التنفيذ يف ضابط رتبة ومحل تنفيذها مث ومن للعملية حضريالت
، نعيم الزهريي. ابلرصاص رميا 1963/  7/  31 يوم اعدم". . . لإلنسانية الناجحة الطبية الوصفة هي الشيوعية ان، دماء سفاكوا

 . املصدر السابق
 . 122ص ، بريوت، دار املرصاد، 3ج، على احلركة الشيوعية يف العراق أضواء، مسري عبد الكرمي -23
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وعند ، م مالبس ورتب الضباطضهلبس بعمن وحدات أخرى اىل كتيبة اهلندسة مبعسكر الرشيد وقد 

رفع حسن سريع برييته )غطاء الرأس العسكري( طالباً من احلرس حبزم ، وصوهلم اىل احلرس عند ابب الكتيبة
 . (24)فاستسلموا على الفور، شأن يف اجليش وفظنوا ان هذه حركة كبرية يقودها ضباط ذو ، ألقاء اسلحتهم

اجلنود حال مساع العيار الناري الذي اطلقه حسن مع جمموعة من  (25)أنطلق )عرييب حممد ذهب( 
"أيها : صاح أبعلى صوته، للسيطرة على السجن العسكري رقم )واحد( وعند وصوله بوابة السجن، سريع

الستبسال يف مهمتها فشلت هذه اجملموعة إال أن " . . . لقد جئنا لتحريركم، هذا يومكم، االحرار اخرجوا
من كسر  ا بعد مقتل آمرها حازم الصباغ )االمحر( فلم يتمكن االنقالبيونوصمود سرية حراسة السجن سيم

معتقل مما اوجد ثغرة كبرية يف اكمال مسار اخلطة ابلشكل  500ابب السجن وحترير املعتقلني البالغ عددهم 
ة وأعطى وقتاً كافيًا لوصول القوة العسكرية من خارج املعسكر من انحي، من انحية الصحيح املرسوم هلا

 . (26) أخرى
ن عند الباب الشمايل للمعسكر اكثر جناحًا فبعد أن متت السيطرة عليه متكن و كان حترك االنقالبي

من حترير جمموعة من اجلنود املسجونني يف مقر اللواء اخلامس عشر بعد كسر ابب  (27)العريف كاظم فوزي 
ور مث توجه اجلميع لالشرتاك يف االشتباك السجن وأعتقال الضابط اخلفر والسيطرة الكاملة على اللواء املذك

ن على املستشفى العسكري يف معسكر الرشيد وعلى يو ني وكانت النتيجة سيطرة االنقالبالدائر بني الطرف
وعلى مطار ، ووحدة الدروع دون االستفادة من االخرية خللوها من بطارايت التشغيل، وحدة احلرب الذرية

لقصف املوقع احليوية وامتام ، طيارين املوالني بعد حتريرهم من السجونالرشيد العسكري ابنتظار قدوم ال
 . (28)السيطرة كذلك سيطر االنقالبيون على الباب اجلنويب للمعسكر املطل على جسر دايىل 

فعلم عضو ، غفل االنقالبيون عن وجود خط هاتف يربط املعسكر ابلقصر اجلمهوري ومبسؤولني اخرين
القومي )أمحد العزاوي( عن وجود مترد عسكري يف معسكر الرشيد فأبلغ وزير الداخلية القيادة العامة للحرس 

، الذي طلب منه جتهيز قوة عسكرية والتوجه قرب ساحة الفتح لقرهبا من املعسكر (29))حازم جواد( 

                                                       
 . 294هامش ص ، طالب شبيب مذكرات، علي كرمي سعيد -24
، العراقي الشيوعي للحزب النتمائه قاسم الكرمي عبد حكم يف اخلدمة من فصل، عريف برتبة اجليش يف ضابط صف كان  -25

 اجلنود من جمموعة وقاد ضابط رتبة محل واثناء التنفيذ للعملية التحضري يف كبري  دور له، عائلته معيشة لتدبري خابزامل احد يف عمل
 خلف جثته وعلقت املوت حىت شنقا 7/1963/ 31 يوم أعدم. املعتقلني لتحرير واحد رقم العسكري السجن واقتحم يف حماولة فاشلة

 . ر السابقاملصد، نعيم الزهريي. الشرقية السدة
 . 89ص ، البريية املسلحة، علي كرمي سعيد -26
 ولدى، االنتفاضة مبوعد مبلغا وكان، اجلنود من جمموعة مع عشر اخلامس اللواء مقر يف معتقال كان،  فالحي احندار من -27

 السالح مشجب اىل وقادهم لنياملعتق من معه من واخرج املعتقل ابب كسر  اىل رفاقه مع ابدر، العيار الناري صوت وهي االشارة مساعه
 7/1963/ 31 يوم أعدم الثورة( )بكاسرتو رفاقه لقبه، برفاقهم والتحقوا كامال  اللواء مقر واحتلوا املنتفضني على السالح ووزعوا فكسروه

 . املصدر السابق، نعيم الزهريي. االوىل اجملموعة مع ابلرصاص رميا
  .92ص ، البريية املسلحة، علي كرمي سعيد -28
 لكنه قاسم الكرمي عبد عهد يف 1958عام  أعتقل العراق يف البعث حزب قيادات أحد وهو، 1935 ولد يف الناصرية عام -29

وكان من الشخصيات البارزة  العراقي البعث حلزب القطرية القيادة سر عني امني، 1959 كانون األول عام  يف سوراي إىل الفرار من متكن
 للداخلية وزيراً  وشهد مصرع عبد الكرمي قاسم وعد احد املوقعني على إعدامه وبعد جناح احلركة عني 1963 عام شباط 8 حلركة فيه وهيأ

، 14926العدد ، صحيفة احلياة، احللقة االوىل، حازم جواد الرجل الذي قاد البعث اىل السلطةالدولة.  رائسة لشؤون للدولة ووزيراً 
8/2/2004 . 



 

 1963الفاشل يف العراق عام  وانقالبهحسن سريع  

229 

عز الذي أو  (30)كما أبلغ العزاوي قائد احلرس القومي )منذر الونداوي(،  وإبالغ اكرب عدد من املسؤولني
 . (31)لقطعات احلرس القومي كافة يف بغداد ابلتوجه الفوري اىل املعسكر 

الرئيس فتجمعوا يف مقر )احلرس اجلمهوري( وشكلوا قوة سريعة اختار ، علم أغلب املسؤولني ابحلركة
ومها ميثالن - (33)فسارع )حازم جواد( و )طالب شبيب(، ان يقودها بنفسه (32)(عبد السالم عارف)

خشية أن يرتكب عارف مذحبة حبق السجناء  اىل التوجه ملعسكر الرشيد -دين يف حزب البعثاجلناح امل
 عارف ال يظهر حىتفضاًل عن ضرورة التواجد مبكان احلدث ، الشيوعيني وهو املعروف بكرهه العميق هلم

 . (34)مبظهر املنقذ واحلامي حلزب البعثالذي مثل اجلناح العسكري  –
، على مقربة من املعسكر شبيب بوجود كمنيطالب  جواد وحازم ارجية العراق فوجيء وزيري داخلية وخ

إذ ، من ِقبل مثانية من اجلنود املسامهني يف احلركة وكانوا يرتدون زي احلرس القومي مما ادى اىل اعتقاهلم
وصول إال ان ، أقتادهم املسلحون اىل حائط قرب املعسكر و بدأوا يف تلقيم األسلحة استعدادًا لرميهم

مع قوة  -الذي استطاع االفالت منهم الرتدائه الزي العسكري -الضابط )حامد جواد( شقيق حازم جواد 
ن وألقوا و من احلرس اجلمهوري يقودها املالزم )حامد الدليمي( انقذ املوقف بعد ان استسلم احملتجز 

                                                       
 الونداوي منذر خترج، خانقني قضاء ضواحي يف تقطن تركمانية اسرة من ينحدر موظف ألب 1932 عام الناصرية يف ولد -30

 اهلنرت طائرات قيادة يف بكفاءته وعرف العراقية اجلوية القواعد يف للعمل ونسب 1955 عام يف اجلوية القوة كلية  من طيارا مالزما
 العسكري املكتب يف وعضوا 1963و  1958 عامي بني املمتدة الفرتة يف البعثيني العسكريني ابرز من واحدا وكان الصنع الربيطانية
 عارف الطيار العقيد اجلناح آمر مبساعدة اجلوية احلبانية قاعدة من مقاتلتني طائرتني إحدى قاد 1963 شباط من الثامن يف، للحزب

 ومهدا ابلصواريخ الدفاع وزارة يف قاسم الكرميعبد  مقر وضراب اليوم ذلك صبيحة يف بغداد العاصمة حنو االثنان وانطلق الرزاق عبد
 سفري منصب أمحد حسن البكر حكومة يف الونداوي تقلد، االخري على احلصار وفرض الوزارة لتطويق الربية والقطعات للدابابت الطريق
املصدر ، عباس محيدي وآخرونجعفر . 1991 عام السياسي العمل اعتزاله لغاية وفرنسا والربتغال الياابن منها عدة عواصم يف العراق
 . 38ص ، السابق

، 14934العدد ، صحيفة احلياة، احللقة التاسعة، 1963حازم جواد الرجل الذي قاد البعث اىل السلطة عام  -31
 294ص ، مذكرات طالب شبيب، ؛ علي كرمي سعيد6ص، 16/2/2004

 ووزير الوزراء رئيس انئب منصب 1958 عام متوز من عشر الرابع انقالب جناح بعد تقلد، 1921 عام بغداد مواليد من -32
 متوز 14 ثورة انطالق من أشهر وبعد، حرب أركان عقيد برتبة وهو، قاسم الكرمي عبد بعد الدولة يف الثاين الرجل فكان، الداخلية
 بينما قاسم الكرمي عبد ملؤازرة العراقي الشيوعي احلزب اجته حني وذلك قاسم الكرمي عبد الثورة يف شريكة وبني بينه الصراع بدأ 1958
 لتلك والرافضني ومصر سوراي بني الفورية الوحدة إىل لالنضمام الداعني بني أي، عارف السالم عبد القومية واحلركات األحزاب ساندت
 حماولته عقب، بالشع حمكمة من ابإلعدام عليه احلكم بعد سجنه مث احلكم عن عارف السالم عبد أببعاد النزاع ذلك توجّ  وقد، الدعوة

 فتقلد السلطة اىل القوميني اوصل الذي، شباط من الثامن انقالب قياديي احد عارف كان  1963 عام ويف، قاسم الكرمي عبد قتل
 انصر عباس صاحل: ينظر، وقاسم عارف بني الصراع حول للمزيد. اجلديدة القومية احلكومة يف اجلمهورية رئيس منصب تقلد عارف
، االداب كلية،  الكوفة جامعة، دكتوراه اطروحة، البغدادية الثورة جريدة خالل من 1963-1958 العراق يف العامة االوضاع، الطائي

 . و مابعدها 74ص، 2016، التاريخ قسم
 دراسية منحة على حصل، الديوانية يف والثانوية االبتدائية دراسته أكمل، 1935 عام الديوانية مبحافظة الرميثة انحية يف ولد -33

 االعوام يف العراقي الشيوعي احلزب اىل انتمى، احتياط كضابط  خدم 1958 عام بغداد اىل عودته وبعد لندن يف اهلندسة لدراسة
 ويف، عفلق ميشيل من توصية على بناء القومية القيادة عضوية اىل ورُقيً  البعث حزب اىل انضم 1959 عام ويف (1948-1951)

 8 انقالب وبعد قاسم الكرمي عبد نظام إلسقاط للتخطيط البعث شكله الذي العسكري كتبامل يف عضواً  شبيب أصبح 1962 عام
 األمم هيئة يف للعراق وممثالً ، ولندن وبون أنقرة يف سفرياً  وعمل اخلارجية وزارة تقلد كما  الثورة قيادة جملس عضوية شغل 1963 شباط

 املعارضة مؤمترات يف اشرتك، للكويت االخري احتالل بعد حسني صدام املنظ معارضته يف جاهر والقاهرة بريوت اىل نفي مث املتحدة
حسن . 1998 عام بريوت يف شبيب تويف. اجلليب امحد مع خالف اثر استقال لكنه العراقي الوطين للمؤمتر التنفيذي اجمللس يف وانتخب

 . 357-356ص ص ، املصدر السابق، لطيف كاظم الزبيدي
 . 294ص ، مذكرات طالب شبيب، ؛ علي كرمي سعيد6ص، 14934العدد ، اةاحلي صحيفة، حازم جواد -34
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اعتقال كاًل من الونداوي و  كما جنح االنقالبيون يف،  (35)فأمر الدليمي إبعدامهم على الفور ، أبسلحتهم

مل يطلق و ، داخل احدى غرف املعسكر هموُأحتجزو ، معاون القائد العام للحرس القومي )جناد الصايف(
 . (36)انتهاء احلركة سراحهم اال بعد

هوري على املعسكر من جهة )ابب النظام( بينما هجمت قوات احلرس مهجمت قوات من احلرس اجل
مما عزز امكانية سرية اهلندسة اليت مل تستسلم فأختلف ، بغداد اجلديدة حالياً() القومي من جهة تل حممد

عجل من هناية املعركة غري املتكافئة قدوم ، (37)ميزان القوى لصاحل قوات احلرس اجلمهوري واحلرس القومي 
وجيه وقام بت، (38)على منت دابابت من الكتيبة الرابعة مع قوات من احلرس اجلمهوري ، الرئيس عارف

عديد من االنقالبيني والقادة اذعن له الو ، (39)اىل اجلنود املتمردين واالنقالبيني دون ان يعرتضه احد  خطاب
 . (40)كاظم زراك وجليل خرنوب مثل   منهم وأدوا له التحية العسكرية

أجتهت الدابابت بقيادة عارف اىل السجن رقم )واحد( حيث مكان انطالق حركة حسن سريع وأخذات 
الق النار على اجلنود وكانت احدامها بقيادة العريف )خلف شلتاغ( الذي اقسم مع حسن سريع على أبط

فكان احد اسباب عدم السيطرة على ، ولكنه جنب وتراجع عند التنفيذ، التزام صفه وقت تنفيذ العملية
 . (41)كور السجن وحترير الضباط النه قاد الداببة الوحيدة املشاركة يف اهلجوم على السجن املذ 

واملدفعية ترمي بكثافة والقتال حمتدم وقد ، كانت الفوضى عارمة داخل املعسكر عند وصول عارف
فقسم مبالبس مدنية من احلرس القومي واآلخر مبالبس  تعددت اجملموعات املسلحة وصعب التمييز بينها

لتمييز بني كل هذه وقد صعب ا، من احلرس اجلمهوري وختللت تلك القوى جمموعة من اجلنودعسكرية 
وعند الساعة الثامنة ، أي تنظيم او قيادة مركزية اجملاميع اليت قاتلت بعضها البعض بصورة فوضوية بعيداً عن

صباحاً انتهت املعركة بني الطرفني هبزمية حسن سريع ورفاقه وسيطرة احلرس القومي واجلمهوري على املعسكر 
(42) . 

طة الهنا مل تستمع اىل البيان االول عرب املذايع وهو اشارة عزفت املعسكرات االخرى عن تنفيذ اخل
                                                       

 قال طالب شبيب حول ذلك املوقف " أن اآلسرين كانوا بسطاء ومل يدركوا أن الدليمي والقوة اليت معه ال تستطيع الرمي -35
فضاًل عن اهنم رغم معرفتهم أبمهية ، هم ال حمالةعليهم الهنم كانوا يقفون على خط مستقيم ما بينهم وبني الوزيرين املأسورين مما يعين قتل

فقد سيطر عليهم االرتباك التام كوهنم ، االمر الذي رمبا جيعل هلم خمرجًا للنجاة واهلرب، من معهم من شخصيات مل يفكروا ابملساومة
مذكرات طالب ، علي كرمي سعيد فأستسلموا على الفور "، جنوداً بسطاء وجدوا انفسهم يقفون امام ضباط كبار مع عسكريني نظاميني

 . 296ص ، شبيب
 . 295ص ، مذكرات طالب شبيب، علي كرمي سعيد؛6ص، 14934العدد ، صحيفة احلياة، حازم جواد -36
 . 123ص ، املصدر السابق، مسري عبد الكرمي ؛214ص ، السابق املصدر، فايز اخلفاجي -37
 أبن قوات احلرس القومي والشرطه، زارات العراقية يف العهد اجلمهوريذكر املؤرخ الدكتور جعفر عباس محيدي يف اتريخ الو  -38

وهذا رمبا يعود يف سبب منه اىل ان ، وأغفل أي دور حلضور عبد السالم عارف وقوات عسكرية من داخل املعسكر من امخدت احلركة
او رمبا ان محيدي ولكونه قد ، ر يذكرقوات احلرس القومي واحلرس اجلمهوري هي من سيطرت على املوقف ومل يكن حلضور عارف دو 

حول رأي . استسقى املعلومة من شخصيات قومية عاصرت احلدث اغفلت دور عارف خلالفات شخصية او للتقليل من امهية احلركة
 . 192ص ، 6ج، اتريخ الوزارات: ينظر، جعفر عباس محيدي

 تغلب اعة استطاع املرور دون ان يعرتضه أحد "إذذكر )حازم جواد( ان عارف الذي سبقهم اىل املعسكر يف اقل من س -39
 . 6ص، 14934العدد ، صحيفة احلياة، " حازم جوادمير فرتكوه احلزيب االنتماء على العسكري االنضباط
 حراسة اشرتكا مع االنقالبيني واعطامها حسن سريع مهمة احللة كاظم زراك وجليل خرنوب كالمها برتبة عريف ومها من مدينة  -40

 . املصدر السابق، نعيم الزهريي. 1963/  7/  31 يوم يف ابلرصاص رميا أعدما، الشمايل الباب
 . 295-294ص ، مذكرت طالب شبيب، ؛ علي كرمي سعيد6ص ، 14934العدد ، صحيفة احلياة، حازم جواد -41
 . 295، املصدر نفسه -42
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فقد توجهت ، أما القطاعات املدنية اليت جرى تبليغها ابملوعد، التحرك كما كان متفقاً مع قيادات االنقالب
أما ، اىل املعسكر من جانب خلف السدة الشرقية دون فعل شيء منتظرة البيان االول الذي مل يذع ابداً 

الن املوعد احملدد واملتفق عليه كان يوم اخلامس  ت احملافظات فهي االخرى مل تقدم على أي فعلمعسكرا
 1963وعند الساعة احلادية عشر صباح يوم الثالث من متوز عام ، ومل يبلغ القادة بتغيري املوعد، من متوز

 . (43)اذاع راديو بغداد نبأ احملاولة الفاشلة للشيوعيني إلسقاط السلطة
" مت فجر اليوم سحق مؤامرة شيوعية قام هبا بعض الشيوعيني العمالء للسيطرة على  نبأيف الجاء 

معسكر الرشيد فتصدت هلم قواتنا العسكرية واحلرس القومي والشرطة الوطنية ومجاهري الشعب وإابدهتا 
ض عليهم وقد مت تشكيل هيئة حتقيق ابشرت أعماهلا يف التحقيق مع من أُلقي القب، خالل نصف ساعة

وأن السهولة اليت مت فيها القضاء على هذه املؤامرة الدنيئة قد أثبتت مدى رسوخ نظامنا الثوري ، من العمالء
ن الشعب النبيل اىل ان االمور جتري ئونطم، العتيد ومدى تالحم اجليش والشعب يف الذود عن الوطن

 . (44)" . . . ةبصورة اعتيادية وان قواتنا والشعب واقفون ابملرصاد لكل اخلون
 هئتداميات  شل االنقالب وأصدا: المبحث الثالث

كما قُبض على   جندايً وعشرون  ةثالثو  (45)ن شيوعياً مئة ومخسو قُتل اثناء املعركة يف معسكر الرشيد 
، حسن سريع ومجيع املشرتكني وأرسلوا اىل )مقر النادي األومليب( يف االعظمية حتت حراسة احلرس القومي

ة الدفاع ضمن بيان رمسي أبهنا عثرت حبوزة ما أمستهم بـ )املتآمرين( على مثانية بياانت موقعة وأعلنت وزار 
وقد تضمنت ، من قبل )القيادة الثورية للجبهة الشعبية( كان من املفرتض إذاعتها يف حال جناح العملية

ق الوحدة الثالثية بني سوراي إعالن النظام الشيوعي يف العراق واالنسحاب من ميثاق القاهرة )اتفا، البياانت
فضاًل عن حل احلرس القومي وإعادة املقاومة الشعبية واعتقال رئيس اجلمهورية ورئيس ، ولبنان ومصر(

 . (46)الوزراء وقادة اجليش واحلرس القومي
فقد واجه بصالبة وكربايء ، أستمرت روح الثورة متوهجة يف نفس حسن سريع حىت بعد فشل حركته

، عيات فشل العملية من سجن وتعذيب وحكم صوري غري عادل انتهى إبعدامه ومن معهقسوة وأمل تدا
"هل تريد ان : ولعل التاريخ لن ينسى صالبته حني عقب على سؤال رئيسها العقيد شاكر مدحت السعود

ا امن. . ما أردت ان اكون رئيسا للجمهورية او ضابطاً كبرياً يف اجليش: فأجاب. تصبح رئيساً للجمهورية؟
أجاب ، وعندما سأله كيف ترتدي رتبة ضابط وأنت انئب عريف، (47)" . . . اردت اسقاط حكومتكم

حسن "عندما ارتديت رتبة ضابط كنت اقود حركة ثورية ضد نظامكم اجملرم ومل ارتديها للفخر كما فعل 
 . (48)عبد السالم عارف حني ارتدى رتبة مشري وهو عقيد" 

إذ اوصاهم ، فيذ وكذلك مسؤولية فشل العملية بعد القبض على املنفذينحتمل حسن سريع مسؤولية التن
                                                       

 . املصدر السابق، نعيم الزهريي -43
 192ص ، ابقاملصدر الس، جعفر عباس محيدي -44
 . 265ص، 1997، لبنان، رايض الريس، 2ط، جتربيت يف حزب البعث العراقي. اهلزمية أوكار، هاين الفكيكي: نقاًل عن -45
 . 2ص، 1963متوز  5، 134 العدد، صحيفة اجلماهري -46
 . املصدر السابق، نعيم الزهريي -47
، مالحق جريدة املدى اليومية، 1963كة حسن سريع عام حوار اترخيي عن حقائق وأسرار لن تعلن عن حر ، سنان البصري -48

 : على الرابط االلكرتوين، 19/2/2012
http: //www. almadasupplements. com/ 
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يف السجن ابن يعرتفوا اثناء التحقيقات ابنه من اجربهم على التنفيذ معتقدًا ان ذلك ينجيهم من عقوبة 

فأعدم واحد وعشرون ، إال أن القوميني جلأوا اىل التطرف يف التعامل مع املنفذين، املوت اليت تنتظرهم
ويف يوم الواحد والعشرين من متوز اعدم كل من عضوي ، دي ورتيباً )ضابط صف( بعد حماكمة صوريةجن

 من متوز نيحكم االعدام يوم الواحد والثالث ونفذ، املكتب السياسي مجال احليدري وحممد صاحل العبلي
 : حبسن سريع وجمموعته وكان سريع عند مواجهته املوت يردد 1963عام 

 بة والقي د ل ي خلخالالسجن ل م رت
 

 (49)واملشنق ة َّي ش عب م رجوح ة االبط  ال 
 

بدا واضحًا ان حركة حسن سريع هزت اركان حكومة البعث اليت ظن قادهتا أبهنا راسخة وال خطر 
" : إذ قال (طالب شبيبووزير اخلارجية )حبسب اعرتاف عضو القيادة القطرية حلزب البعث ، يهددها

حني وآخر معلومات من قيادة احلرس القومي وجهاز األمن عن وجود تنظيم عسكري  كانت ترد الينا بني
الن حزب البعث ، مل أتخذ قيادة احلزب القطرية ذلك مأخذ اجلد. . . شيوعي يضم ضباط صف وجنوداً 

ويقود كتائب الدابابت االربع ضباط بعثيون بعد ، كان يسيطر على مجيع أسلحة اجليش يف بغداد وحميطها
أما وحدات املشاة فتوزعت قيادهتا بني ضباط بعثيني ، مت تنقية كافة مراتبها من املشكوك يف والئهمأن 

بل عشنا اجواء ظننا اهنا ، وبضمانة اجليش وهم أهم ادوات السلطة كنا ال نشعر ابخلوف، وآخرين موالني
 . (50)قبل أن نفاجأ حبركة أو )مترد( حسن سريع"، أمنة

الب الفاشلة عابرة وغري مهمة كما حاول ان يصورها اعالم الدولة متذرعاً بسرعة فلم تكن حماولة االنق
دل على خطورهتا قسوة القمع واستمرار احلكومات الالحقة يف ، بل كانت حركة خطرية، القضاء عليها

مدى مما ادى اىل هرب واختفاء املتعاونني واملؤيدين هلا على ، مالحقة املسامهني فيها رغم اعدام قادهتا
ففي مساء يوم التنفيذ وبعد فشل ، كما اهنا اقلقت مضاجع كبار القادة والسياسيني البعثيني،  سنني طويلة

العملية قصد رئيس الوزراء امحد حسن البكر مقر احلرس القومي يف حي املنصور ببغداد بزايرة مفاجئة وغري 
ن املعتقلني من الشيوعيني والذين رمسية وقد بدت عليه عالمات الغضب واالنفعال وأمر إبعدام عدد م

 . (51)سجنوا قبل تنفيذ االنقالب الفاشل 
أهتمت استغلت احلكومة احلركة لتجري بعض التصفيات السياسية الطراف غري مرغوب فيهم فبينما 

وعليه قررت ابعاد مخسة من موظفي السفارة ، احدى دول اوراب الشرقيه أبهنا كانت على صلة ابحلركة
وأحد موظفي املمثلية التجارية ألملانيا الدميقراطية ، ن بغداد وبضمنهم السكرتري األول ابلسفارةالبلغارية م
 بوصفهم اشخاص غري مرغوب فيهم على حد تصريح مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية العراقية، يف بغداد

أي تعاون  ومل تتلقَّ كة كانت جبهد ذايت خالص يف حني اكد )حردان( أبن التحرايت قد اثبتت ان احلر ، (52)
 . (53)او معونة خارجية 

أبن خطرها يكمن بكون  أضاف وزير الدفاع )حردان التكرييت( يف مذكراته واصفًا حركة حسن سريع

                                                       
 املصدر السابق، سنان البصراوي -49
 . 293ص ، مذكرات طالب شبيب، سعيد نقاًل عن علي كرمي -50
 . 138ص ، البريية املسلحة، علي كرمي سعيد -51
 . 1963متوز  22، 151العدد ، ة اجلماهريصحيف -52
 . ت. د، بريوت، دار الزهراء، دراسة أمحد رائف، مذكرات سياسي عراقي، التكرييت حردان -53
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 : املنفذين كانوا
لديهم الفرصة ابالستعانه مبئات الضباط املختصني مبختلف صنوف وكان . . (مبادرين وأنتحاريني)"

( ضابط ألية حركة من قبل وال لثورة متوز وال رمضان وال 500ل هذا العدد )إذ مل جيتمع مث، األسلحة
أن الغرابة تكمن يف الكيفية اليت متكن هبا جنود ال يزيد أعمارهم عن اخلامسة . . . متوز أو غريه 17انقالب 
ية داخل ومل يصل أي منهم اىل مستوى عضو جلنة حمل، ومل يقضوا يف مدرسة احلياة فرتة كافية، والعشرين

من جمرد التفكري والتخطيط لقضية ابلغة التعقيد وخطرية مثل اإلستيالء على السلطة السياسية ، حزبه
، يف حني جرت العادة أن يضرب العمال عن العمل ويهرب اجلنود من قطعاهتم. . والتخطيط لذلك هبدوء

اليه املدارس احلزبية املستوى السياسي املتطور الذي وصلت  -يف تقديري -لذلك فأن ماجرى يعكس
 "والشيوعية اليت كان سريع منوذجها، العراقية كاملدرسة البعثية اليت فاجأت نظام قاسم بعمل فائق التنظيم

(54) . 
هو الكره الذي متلكهم للسلطة اليت رأوا منها التهميش ، وعلل حردان هذا االندفاع من قبل اجلنود

لذلك اجتمعت مجيع اطياف ، (55)م للمجازفة يف مواجهة املوتهذا التهميش هو ما دفعه، والعداء املستمرة
وكان ، الشعب يف حركة حسن سريع يف نسيج واحد ضم العريب والكردي واالشوري واملسلم واملسيحي

 14يف جتربيت )ورمبا أتثروا يف جناح اجليش يف الوصول اىل السلطة ، رابطهم هو التهميش والعداء السلطوي
ا اىل اسلوب الثورة العسكرية لذلك كان عملهم ذاتياً يستبعد أي تدخل او مسانده و شباط( فلجأ 8متوز و

ولكن حكومة البعث حبسب وصف حردان "ورغم ان ما حدث يف يوم ، خارجية وهذا ما أثبتته التحرايت
ثبتت غري ان االحداث الالحقة ا، الثالث من متوز كان انذاراً بضرورة العودة اىل الشعب وعدم االبتعاد عنه

 (56)ان الذين سيطروا على السلطة استفادوا من ذلك الدرس مقلوابً"
ملناقشة  يف الساعة الواحدة ظهراً يوم الثالث من متوز عقدت جلسة طارئة للمجلس الوطين لقيادة الثورة

 الن املعلومات عن العملية، بداًل من القصر اجلمهوريوتداعياهتا يف مقر وزارة الدفاع  نقالباسباب اإل
وجه ، وبعد االتفاق على اصدار بيان للشعب كتبه )حازم جواد( لشرح ما حدث، كانت ترد اىل هناك

كما وجه اجلناح ،  اجلميع اللوم اىل قيادات احلرس القومي يف التهاون االمين الذي أدى اىل هذه االحداث
كة وفسح اجملال امام عارف إلحراز املدين داخل احلزب اللوم والتأنيب اىل وزارة الدفاع لتقصريها يف امخاد احلر 

                                                       
 . املصدر السابق، التكرييت حردان -54
ن قيادة اضاف )حردان( ان هذه احلالة تنطبق حىت على اجلنود الفقراء واملهمشني من القوميني لذلك مت استبعادهم م -55

املصدر . الن هذه الطبقة هي يف حالة كره دائم للسلطة ورجاالهتا، وتوىل الضباط قيادهتا 1963شباط عام  8الدابابت يف انقالب 
الن سريع انتمى اىل ، ويبدو هذا التحليل السيوسولوجي حلركة حسن سريع من قبل التكرييت حيمل الكثري من الصحة والصدق. نفسه

. املصدر السابق، عبد الرزاق رضا أبو احلب. مما يضطر سريع للبقاء يف املعسكر حيث يوجد الطعام، د قوت يومهاعائلة كانت ال جت
فمن الطبيعي ممن بلغ هذه املرحلة من الفقر يفضل القيام بعمل انتحاري ولو على امل بسيط يف النجاح الذي قد يقود اىل حياة كرمية 

 . مات الرفاهيةعلى االستمرار بعيش فاقد ألبسط مقو 
 صدام ميلشيات خلف تسري والقتلة اللصوص من عصابة كنا"ومن امثلة ذلك حبسب ما صرح حردان يف مذكراته "  -56
 حسن امحد خطة وكانت شخصياً  صدام عليها يشرف اليت( الفداء ميليشيا) لتقتلهم السياسيني املعتقلني عن نُفرج كنا  فقد، لإلعدام

 احلوزتني وتدمري ضرب الداخل ويف. السياسي نظامها السقاط سوراي على والتآمر املصري والدور الناصر عبد اضعاف حول تدور البكر
 لإلحياء ايران مع املوقوته الصراعات واختالق املتاحة الوسائل بكل وحماربتها احلكيم حمسن شخصية على والرتكيز، والشيعية السنية

 القيادي ملركزها خسارة من للعراق ذلك ما جيره رغم، النجف يف املرجعية وضرب إلضعاف داً متهي العراق يف الشيعة ابملسلمني ابرتباطها
 الشيوعية احلركة وتصفية، الكردية الكياانت بقية لتدمري كمقدمة  البارزانية القيادة على والقضاء، الكردية احلركة على واالنتصار، املهم

 . املصدر السابق، حردان التكرييت. " العراقية
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 . (57)ذلك النصر املعنوي

تعيني عبد السالم عارف  يف االجتماع ذاتهمقرتحاً هذه الفرصة رئيس الوزراء أمحد حسن البكر استغل 
" اخواننا : معلاًل قراره بقوله وقائدًا عامًا للقوات املسلحة، رئيسًا دائمًا للمجلس الوطين لقيادة الثورة

، ن عّينوا العقيد لؤي االاتسي الذي مل يسمع به احد قبل اليوم رئيساً للمجلس الوطين لقيادة الثورةالسوريو 
وبعد االعمال اجمليدة اليت قام هبا الرئيس عبدالسالم عارف وآخرها هذا اليوم الذي انقذ فيه النظام العراقي 

اجلناح املدين يف جوبه ابلرفض من قبل إال ان طلب البكر ، (58)أقدم هذا االقرتاح" ، من رمضان 14وثورة 
 (59)حزب البعث 

ن من تداعيات إنقالب حسن سريع اخلطرية هي زايدة هيمنة اجلناح العسكري حلزب البعث بعد ا
األمر الذي أاثر حفيظة اجلناح ، مسامهة عارف يف إمخاد احلركة وطلب البكر تنصيبه رئيساً دائما للمجلس

اعقب ذلك مطالبة اجلناح العسكري بدور وصالحيات يف قيادة الدولة ، (60)دة املدين الذي اعتاد على القيا
لتأجري اوكار غري ، فضاًل عن استغالل فشل احلرس القومي يف الكشف عن العملية قبل تنفيذها، واحلزب

رمسية للتحقيق من قبل شخصيات عسكرية امثال رشيد مصلح التكرييت وطاهر حيىي التكرييت وصاحل مهدي 
فكانت ، وصدام حسني وغريهم ابلتعاون مع هيئات التحقيق اخلاصة لتزويدهم ابسلحة واموال كافية عماش

 . (61)تلك االوكار مراكز خطرية لتصفية الشيوعيني واخلصوم السياسيني
ازدادت حدة االنشقاق داخل حزب البعث بعد رفض اجلناح املدين مقرتح آخر للبكر وعارف يقضي 

وحىت ال يتم استغالهلم ، ( إبعتبارهم متعاونني مع حسن سريع1 السجن رقم )إبعدام مجيع الضباط يف
وهذا ما قاد اىل حادثة مهمة ومفصلية أثرت يف اتريخ حزب البعث وأدت ، مستقباًل حبركة عسكرية اخرى

 . (62)وهو ما عرف اترخيياً )بقطار املوت( ، اىل هيمنة مجاعة على آخرى ابلقوة
، ام الضباط وأستمر يف ضغطه على البكر للمصادقة على القرار وتنفيذهأصر عارف على قرار إعد

نُقل املعتقلون يف السجن ، ووسط رفض القيادات املدنية يف حزب البعث لعملية اابدة للضباط الشيوعيني
جرت عملية نقلهم بعرابت قطار ، رقم واحد اىل سجن )نقرة السلمان( يف الصحراء احملاذية ملدينة السماوة

ومع ، صصة لنقل البضائع كانت مطلية جدراهنا وأراضيها ابلزفت وغري مبطنه بواقيات عازلة للحرارةخم

                                                       
 . 300ص ، طالب شبيب مذكرات، علي كرمي سعيد -57
 . 6ص، 14934العدد ، صحيفة احلياة، حازم جواد -58
 ذكر )حازم جواد( يف مذكرات حول هذه احلادثة أبنه من أستنكر وسط صمت مجيع اجملتمعني وطلب أتجيل حبث املسأله -59

" انربينا أان  طالب شبيب( قال يف رفض اقرتاح البكرنما )عدون محادي يف اعرتاضه، بياىل جلسة أخرى أزره مبوقف غري مسبوق س
وسعدون محادي وعلي صاحل السعدي بؤازران كل من مدنيي احلزب معرتضني على االقرتاح" بينما ذكر هاين الفكيكي الذي كان حاضراً 

ه على سعدون محادي وحمسن الشيخ الذي صب غضب. . االجتماع " أمام اصراران يف ان تكون رائسة اجمللس دورية رفض اقرتاح البكر
املصدر : حول ذلك ينظر. راضي" رمبا يف إشارة منه اىل كون هذان الشخصني قد علت اصواهتم ابالعرتاض فجاء رد البكر عليهما قاسياً 

 . 288-278ص ص ، املصدر السابق، هاين الفكيكي ؛مذكرات طالب شبيب، علي كرمي سعيد ؛نفسه
 يب " أن قيادة واحد لثورة الثامن من شباط كانت تعمل سراً تتكون من علي صاحل السعديجاء يف مذكرات طالب شب -60

ويتعاونون مع البكر إلقامة عالقات طيبة مع ضباط برتب ، وحازم جواد وطالب شبيب يقودون حزب البعث جبناحيه املدين والعسكري
، ت مع النجاحات اليت حققها البعث ابن املدين يقود العسكريوقد اثبت، عالية وحتضريهم للمسامهة يف الثورة مىت ما تطلب االمر

 . 47ص ، مذكرات طالب شبيب، علي كرمي سعيد. واصبحت قيادة البعث املدنية قوة خيشاها وينفذ اوامرها قادة الوحدات العسكرية "
 . 300ص ، املصدر نفسه -61
 . 279ص ، املصدر السابق، هاين الفكيكي ؛301ص ، علي كرمي سعيد -62
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واجه املعتقلون صعوابت كضيق التنفس ، انطالق القطار يف صباح يوم السابع من متوز الشديد احلرارة
اطباء  ةت طبية من ِقبل ثالثوفقدان االمالح األمر الذي ادى اىل وفاة احدهم بينما مت انقاذ الباقني بتعليما

 . (63)كانوا من بني املعتقلني 
، وتراجع دور املدنيني داخل حزب البعث، ابرزت هذه احلادثة بداايت انفراد اجلناح العسكري ابلقرار

" سعينا حنن املدنيني اىل ايقاف دعوة املوت املندفعة الصادرة عن فورة : إذ يذكر طالب شبيب يف مذكراته
وقد ساعدتنا ، وروح الثأر اليت ميكن يف وسطها تنفيذ أي قرارات فيها قتل أو إعدام، الشديد من االنفعال

الن ، عصبية قائد الفرقة الثالثة العقيد )عبد الغين الراوي( الذي رفض طلب البكر إبعدام ثالثني ضابطاً 
طويل( اقنعنا أمحد حسن  فتدخلنا وبعد )جدال، عدد املطلوب قتلهم قليل ابلنسبة له وطالب إبعدام املئات

 (64)البكر ان ال ينفذ حكم االعدام سوى بثالثني إمساً حيددون ابالسم ويتم التنفيذ يف نقرة السلمان "
أصر الراوي على رفض السفر اىل سجن النقرة الن قتل ثالثني معتقالً ال يستوجب تكبده عناء الطريق 

مما أكسب طالب شبيب ورفاقه وقتاً ملواصلة حماوالت ، بل من املمكن ترتيب امر االعدام مع قيادة السجن
 (65)يضيف شبيب حول تلك الليله " لعب أنور احلديثي ، اقناع البكر ابلتخلي عن فكرة االعدام هنائياً 

أن لديك أطفااًل وهؤالء السجناء كلهم هلم : عندما قال له، إباثرة عواطف البكر األبوية: دوراً أساسياً أوالً 
بتذكريه مبا سيكون : واثنياً . فكيف ستتمكن من النوم لياًل بعد أرتكاب من هكذا مذحبة، عوائل وأطفال

خاصة وان التمرد مل . فكيف يستطيع استباحة هذه الكمية من الدماء، عليه موقفه ابعتباره رجاًل مسلماً 
بل تؤكد كل ، حيصل بناًء على اتفاق مع قيادة احلزب الشيوعي أو الضباط داخل السجن مع املتمردين

ومل يقتنع البكر بكالم أنور وكالمنا اال . املعلومات أبهنم مستقلون بعملهم فلماذا أنخذ هؤالء جبريرة اولئك
عند الساعة الرابعة فجرًا وبذلك توقف أسوء مشروع للموت يف تلك احلقبة القاسية من اتريخ العراق 

 (66)املعاصر "
كاً حازماً يف اختاذ القرار الذي انفرد البكر به بل جل ما يتضح من ذلك ان اجلناح املدين مل يكن شري

حاولوا القيام به هو استدرار عاطفة البكر واجلدال الطويل معه مستغلني العالقات اخلاصة حبكم عملهم 
وابلتايل فأن من اقنعه ابالعتدال عن قراره هو انور احلديثي ، حىت يثنوه عن قراره، سواي للوصول اىل السلطة

والذي استمر ضمن تشكيلة حكومة البكر حىت ، يعد ضمن العسكريني املعتدلني يف حزب البعثالذي 
 . 1968بعد انقالب عام 

حفزت اخلالاي ، من التداعيات االخرى حلركة حسن سريع على مستوى التيار الشيوعي هي أهنان ا
                                                       

حىت ال ترتكب  -وهو احدهم –من قبل اجلناح املدين  (يذكر هاين الفكيكي حادثة غريبة وهي ان املعتقلني مت )هتريبهم -63
وهذا االمر . 279ص ، املصدر السابق، هاين الفكيكي. وكأن األمر حدث دون علم البكر، كان البكر ينوي االقدام عليها  حبقهم جمزرة

وان اجلناح املدين حاول . كر هو من امر بنقل املعتقلني حىت يتم تنفيذ احكام االعدام هبم بعيداً عن بغدادبل ان الب، بعيد عن الصحة
للمزيد من التفاصيل حول قطار املوت وكيف مت انقاذ املعتقلني اثناء تلك الرحلة . ثين البكر عن قراره ابحلوار فقط ليس اكثر من ذلك

 . 303 -302ص ص ، مذكرات طالب شبيب ،علي كرمي سعيد: ينظر، من موت حمقق
 . 304ص ، املصدر السابق، مذكرات طالب شبيب -64
 وشغل عدة مناصب عسكرية يف اجليش انتمى اىل حزب 1945خترج من الكلية العسكرية عام ، 1927من مواليد حديثة  -65

ساهم بشكل فاعل ، الوطين لقيادة الثورةو كويفء أبن عني سكرترياً للمجلس  1963شباط  8شارك يف انقالب ، 1960البعث عام 
عني وزيرًا للعمل والشؤون ، اذ كان رابع كبار الضباط يف كتيبة دابابت احلرس اجلمهوري اليت نفذت االنقالب 1968يف انقالب 

 104ص، املصدر السابق، حسن لطيف الزبيدي. االجتماعية واستمر يف منصبه لوزارتني متتاليتني اللتني شكلهما البكر
 . 305- 304ص ص ، مذكرات طالب شبيب، سعيد علي كرمي -66
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تضحية وذلك بعد الملقاومة الشيوعية اخلاملة وبثت احلماسة يف نفوس الكثري من الشيوعيني ألستمرار ا

فربزت )فرق املقاوم( وكانت مهمتها ، يف مواجهة املوت مث القسوة يف قمع احلركة ة اليت ابداها سريعشجاعالو 
القيام أبعمال ختريب واغتياالت واسعة وحماولة اضعاف الدولة اقتصادايً وارابك الوضع العام متهيدًا للقيام 

 (67)بعمليات انتحارية 
وحدات مسلحة مسيت ، بعض الشيوعيني ممن فر من عمليات االعتقال اىل مشال العراقكما شّكل 

قاعدة كلكة ، )بوحدات االنصار( واليت استقطبت بعض من ضباط اجليش فأسسوا قواعد عسكرية مثل
ومساق وكاين كيز و حوران نوزان وقد أسهمت وحدات االنصار ببعض االنشطة املعادية ضد اجليش العراقي 

(68) 
التقليل من شأهنا  ةيف االعالم والصحف رغم حماول واسعةحسن سريع اصداء  حملاولة إنقالب كان

فنشرت الصحف الرمسية الناطقة ، ومتثيلها أبهنا ال تتعدى كوهنا )مؤامرة( شيوعية مت القضاء عليها بسهولة
نظمات العراقية والعربية وجمددة ابسم احلكومة الكثري من الربقيات املنددة ابلشيوعيني من قبل االحتادات وامل

 (69)الوالء جمللس قيادة الثورة 
كما نشرت الصحف العديد من املقاالت اليت ادانت )املؤامرة الشيوعية( وضرورة معاقبة )املتآمرين( 
ففي صحيفة اجلماهري مثالً جاء مقال افتتاحي بعنوان )قواتنا املسلحة الوطنية قطاع شعيب ثوري( اوضحت 

بينما نددت صحيفة ، (70)تالحم بني القوات املسلحة والشعب جتسد بعملية افشال )املؤامرة( فيه ان ال
وجاء وصف الشيوعية يف صحيفة الرقيب "أبهنا ، (71)الشعب )ابخلونة املتآمرين( وطالبت بقطع رؤوسهم 

 (72)داء فتاك وشر وابء جيب أن يستأصل وإن يقّطع من جذوره" 
صواب الرأي الذي ذهب اليه بعض احملللني الشيوعني من " أن  اكدت تداعيات حركة سريع صحة

كاان فشلني أداي اىل تغيري اتريخ ،  فشل حماولة إغتيال قاسم برأس القرية وفشل السريع يف معسكر الرشيد
ألستلم الشيوعيون السلطة مباشرة وملا حصل ، إذ لو مات قاسم يف األوىل أبيدي غري شيوعية، العراق القادم

ومازال الشيوعيون ، ولو جنح سريع خلسر البعثيون والقوميون السلطة، يف تركيبة الدولة واجليش ما حصل
 (73)كحلم ضائع كان حتقيقه سيعطيهم فرصة اىل تغيري مسار العراق متاماً " ،  ينظرون اىل هاتني الفرصتني

 أيباب  شل االنقالب: رابعالمبحث ال

ب سنناقشها يف هذا املبحث حسب مراحل سري اخلطة اجتمعت اسباب عديدة ادت اىل فشل االنقال
 : اليت وضعها حسن سريع

كان من املقرر كما اسلفنا يف املبحث الثاين ان توقيت التنفيذ هو يوم مخسة من شهر متوز :  التوقيت •
                                                       

، (30)ملفه رقم  7/1963/ 14يف  10التحقيق اخلاص اىل القائد العام للحرس القومي واملرقم  تقرير امين رفعه مكتب -67
 . 195ص ، املصدر السابق، نقاًل عن جعفر عباس محيدي وآخرون

 املعهد، رسالة دبلوم عايل، 1968-1958اسية يف العراق من القضية الكردية موقف االحزاب السي، جواد كاظم البيضاين -68
 . 96ص ، 2004، اجلامعة املستنصرية، العايل للدراسات السياسية والدولية

 . 1963متوز  6-4، 134-132 االعداد، صحيفة اجلماهري -69
 1963متوز  4، 132 العدد، صحيفة اجلماهري -70
 1963متوز  4 ،67العدد ، الشعبصحيفة  -71
 1963متوز  7، 1العدد ، صحيفة الرقيب -72
 . 300ص ، طالب شبيب مذكرات، علي كرمي -73
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وهكذا بلغت قطعات احملافظات اليت كان من املفرتض اشرتاكها ابعتبار هذا احلركة تنفذ على نطاق 
كن ونظرا لعمليات االعتقال الواسعة اليت طالت كوادر احلزب الشيوعي تقرر تقدمي املوعد ول، واسع

 .  دون تبليغ قطعات احملافظات بذلكنييوم
اليت فشلت يف خطوهتا ، ولكن قطعًا مل يكن ذلك السبب املباشر او سبب رئيسي يف فشل العملية

، ة من العملية مدنية كانت ام عسكرية مل تتحركاالوىل وهي احتالل معسكر الرشيد فحىت القطعات القريب
وابلتايل مل يكن هناك أي امهية لتحرك احملافظات او أي نتائج كانت ستغري من النتيجة ولكن رمبا ذلك 
يقودان اىل ختمني الثغرات الكبرية يف خطة التنفيذ رغم ان العملية اليت خطط هلا كانت من الكرب واالتساع 

 . فظات وليس بغداد وحدهاحبيث مشلت حىت احملا
من االخطاء اليت وقع فيها حسن سريع عند وضعه خطة التنفيذ عدم ادراجه : عدم توفر خطط بديلة •

وميكن عد ذلك من االسباب املباشرة لفشل ، حلل سريع او خطة بديلة يف حال عدم تنفيذ االصلية
، ة الطيارين يف السجن رقم )واحد(اليت اعتمدت ابلدرجة االساس على حترير املعتقلني وخاص، العملية

 . وأن عدم التمكن من ذلك قد أصاب العملية أبكملها بتلكؤ خطري
كانت الطريقة اليت اتبعها حسن سريع يف اعالنه بدء التنفيذ من االخطاء :  طريقة اعالن عملية التنفيذ •

بيان يف حال السيطرة على فقد اعتمد على اطالق عيار انري أوالً ومث اذاعة ال، اجلسيمة اليت وقع فيها
 . املعسكر فتنفذ القطعات املدنية من خارج املعسكر

، ان مساع اطالق عيار انري كفيل بتنبيه الضباط واجلنود يف املعسكر بوجود حركة مريبة وغري طبيعية
زاد من االمر سوء هتاف )عرييب حممد ذهب( عند توجهة الحتالل السجن العسكري رقم )واحد( وهتافه 

، لقد جئنا لتحريركم " يف مشهد محاسي نبه احلرس، هذا يومكم، لى صوته " أيها االحرار اخرجواأبع
يف وقت مل يسَع من يف السجن اىل التحرر وهذا ، (74)فسارعوا اىل اغالق ابب السجن وبدأت املقاومة 

ض الشخصيات من يعين جهلهم ابلعملية وكان من املفرتض ان يتم تسريب تفاصيل العملية واملوعد اىل بع
ان االخفاق يف تنفيذ هذه اخلطوة من اخلطة كان ركيزة مهمة . ومساندة اكرب داخل السجن ليُبدوا تفاعالً 

 . يف فشل العملية ابكملها
فقد استمر انتظار القطعات االخرى ، أما الثغرة اجلسيمة االخرى هي اعالن التنفيذ عن طريق املذايع

 . لكن البيان مل يذع، يف التنفيذ من خارج املعسكر البيان للشروع
، ن على زمام االمورو سقوط احلكومة واستيالء االنقالبيواذاعة بيان معناه  ةاالذاعمقر ان السيطرة على 

بل كان التحرك يف اوله حباجة ماسه اىل مساندة ودعم من قبل ، نا فائدة حترك القطعات االخرى أذفم
 . املعسكر قطعات عسكرية اضافية وان كانت من خارج

يقل امهية عن  ايضا كان من املفرتض تنفيذ العملية ابكثر من معسكر ومنها معسكر التاجي الذي ال
اذ ، لفشل حترير السجناء من السجن رقم واحد اً جيد ولو نفذت اخلطة فيه لكان بديالً ، معسكر الرشيد

حه توضح مدى الضعف يف فكان ذلك ثغرة فاد، كانت ستخرج الطائرات والدابابت من معسكر التاجي
التخطيط ورمبا يعود ذلك يف جزء منه اىل اخللفية الثقافية الفقرية وقلة اخلربة للمنفذين رغم الذكاء املتوقد 

                                                       
 . السابق املصدر، نعيم الزهريي -74
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الن تؤهله لقيادة حماولة انقالب اقلقت مضاجع  ةسن سريع والشجاعة اليت كانت كفيلالذي امتاز به ح

 . احلكام
ليس للجهل مكان يف عملية كبرية تستهدف : ابلقصر الرائسي اجلهل بوجود خط هاتف يربط املعسكر •

ضباط وشخصيات عسكرية كان  ععدم التنسيق مسلبية وهذا يدلل على ، االطاحة بنظام سياسي
يصل اليها العرفاء وما دون ذلك من رتب يف  من املمكن ان تزودهم مبعلومات اكثر دقه وسرية قد ال

 . اجليش
باً مباشراً يف فشل العملية فأن عدم التمكن من حترير املعتقلني كان سبباً ولكن هذا اجلهل مل يكن سب

ابلسيطرة  فلو كتب لتلك اخلطوة النجاح لكان خروج اكثر من مخسمائة معتقل من السجن كفيالً ، اقوى
الرئيس مع الدابابت االمر الذي قوات احلرس القومي واجلمهوري ووصول السريعة على املعسكر قبل قدوم 

من الطيارين الشيوعيني  اً كبري   اً  مسار االحداث وكان حتمًا فشَل يف ردع احلركة ولو ابلقوة الن عددغري
فضال عن ان ، كانوا قد حتروا واستقلوا الطائرات العسكرية وقصفوا املواقع احليوية كما هو مقرر يف اخلطة

نوع من اهلرج  إبشاعةفياًل كان ك  ةخروج اكثر من مخسمائة معتقل يضاف هلم اخرين يف وحدات متفرق
 والفوضى يف املعسكر معه تصعب السيطرة عليه جمدداً 

كان املسؤول عن السيطرة على كتيبة احلراسة هو رئيس :  بسالة سرية احلراسة يف مقاومة االنقالبيني •
العرفاء )كاظم بندر( الذي مل ينفذ واجبه فيها النشغاله مع حسن سريع يف وحدة قطع املعادن مبهام 

وبذلك قاومت السرية ودخلت يف معارك غري متكافئة مع االنقالبيني الذي ينقصهم العدد ، اخرى
 . والسالح بعد االخفاق يف حترير املعتقلني يف السجن رقم )واحد(

ان حضور رئيس الدولة شخصياً ابلزي العسكري وعلى منت داببة رمبا اثر : بساطة منفذي االنقالب •
ذوي الرتب القليلة يف اجليش فما كان منهم اال اخذ التحية العسكرية للرئيس هذا املشهد ببعض اجلنود 

ابقى  شهدهذا امل، العريفني )كاظم زراك وجليل خرنوب( وهم من قادة االنقالبوكذلك احلال مع 
وأزدادت البلبلة بني الصفوف بعد ان نزل عارف من الداببة ، اجلنود املؤيدين لالنقالب يف حرية

، فأزداد التوتر وتغريت بعض املواقف، يرتاجعوا عن هذه احلركةحىت د خبطاب مسامل وخاطب اجلنو 
، فأستغل عارف املوقف وعاد واستقل احدى الدابابت اليت بدأت تقاوم وحتصد من يقف يف طريقها

وحىت عند اعتقال اشخاص جداً مهمني يف احلكومة كوزيري الداخلية واخلارجية وقائد احلرس القومي 
الزي العسكري كونه )ضابط( متكن من  للوزيرين والرتدائه املساومة عليهم بل أن احد املرافقني مل يتم

قوة عسكرية استسلم هلا املسلحون حال ب جندة الرهائناالفالت من قبضة املنفذين بسهولة مث 
 . مواجهتهم لضباط كبار يف اجليش

نشقاقات يف داخل احلزب على احلركة رمبا إنعكس حجم اال: عدم الدعم الكايف من احلزب الشيوعي •
، (75)ومن الواضح ان حسن سريع وحممد حبيب قد اختلفوا يف بعض االمور ، نفسها وعلى قياداهتا

                                                       
 أبن االخري كان ممتعضاً من حممد، ذكر نعيم الزهريي وهو شيوعي ساهم يف احلركة وسجن مع حسن سريع يف زنزانه واحدة -75

ورغم ان العدد يبدو كبرياً جداً اال . ( وأكتفى ابالعتقال180)ل السلطة عندما قبض عليهم وكان عددهم حبيب ألنه رفض اعدام رجا
بينما يذكر فاضل السوداين وهو ايضًا من . اننا ارتئينا نقل املعلومة كما وردت على لسان الزهريي ابعتباره كان شاهدًا على احلدث

قائد القوة  (ماعات التحضريية للعملية طلب من حسن سريع اغتيال )عارف عبد الرزاقاملشرتكني يف العملية أبنه ويف احدى االجت
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اخفى والذي إذ كان االخري هو املنسق بني قيادة احلركة واحلزب ، وهذا ما انعكس سلباً على التنفيذ
فقدان الدعم املادي واملعنوي من احلزب الشيوعي ورمبا كان الرتيث افضل ف، تعليمات احلزب ابلرتيث

 . قد ترك بال شك ااثر سلبية شكلت احدى عوامل فشل احلركة
 الخاتمة 

غياب كبار القادة العسكريني الشيوعيني عن املشهد السياسي بعد انقالب الثامن من شباط ن ا -
اىل التحرك وحماولة القيام  دفعت اجلنود من ذوي رتب بسيطة، ودعواهتم املستمرة للجهاد واملقاومة

 اً ومفصلي اً مهم فعد ذلك سابقة خطرية يف اتريخ العراق وحداثً ، ابنقالب عسكري على حكومة البعث
 . يف اتريخ جهاد التيار الشيوعي

هزت ثقة القوميني ابلبقاء فقد ، على الرغم من فشل احلركة األ اهنا متخضت عن نتائج خطرية -
أبن تسلمهم السلطة يف الثامن من شباط ليس و، دوماً هبم من قبل اخلصومواستشعرهتم ابخلطر احملدق 

فرغم اعتقال واعدام قادة الشيوعيني بعد انقالب شباط ، هناية املطاف وأبن خطر الشيوعيني مستمر
كذلك كان ،  ظهرت فئة من اجليش مل تكن يف احلسبان نفذت حركة خطرية، ورغم هرب الكثري منهم

 . ة لعهد جديد من االعتقاالت واالعدامات والقمع الوحشي ضد الشيوعينيهذا االنقالب فاحت
وعن ، احلركة عن خالفات حول القيادة وصنع القرار وتعدد الزعامات داخل احلزب الشيوعي تكشف -

إذ جات هذه احلركة قاصمة لينقسم البعث اىل تيارين ، منافسة وعدم ترابط داخل حزب البعث
 .  هناية االمر حلسم اخلالفات بني اقطابهتدخلت القوة يف، متصارعني

ميكن اغفال اللِّحمة الوطنية يف هذه احلركة اليت اشرتك فيها كل من احس ابحلرمان والظلم من  ال -
وتظل هذه الصفحات املطوية من اتريخ العراق تقدم دروساً ، االريف او املدينة عرابً كانوا أم اكراد

 . جديدة لالجيال يف كل منها
للشيوعيني بعض  إذ اعاد، ا فأن انقالب حسن سريع حيسب لنضال احلركة الشيوعة يف العراقواخري  -

األمل بكون )الشيوعية( تيار شعيب كبري قبل ان تكون مؤطرة حبزب سياسي وشخصيات معدودة الن 
 . سريع وكثري معه كانوا شيوعيني ولكنهم غري منتمني للحزب وال متنفذين فيه

لتأكيد أن حركة حسن سريع هي )انقالب عسكري( الن غايته اإلطاحة وفيما خيص التسمية اب -
ن ملا سيكون عليه شكل احلكم يف حالة جناح وقد خطط املنفذو ، إقامة حكم شيوعيابحلكم القومي و 

االنقالب بدءًا من حترير البياانت للشعب مرورًا إبسناد املناصب السياسية والعسكرية يف الدولة 
وهي ليست ، ية جتريد العراق وإخراجه من مجيع االحالف واملواثيق القوميةلشخصيات شيوعية لغا

)مؤامرة( كما وصفتها وسائل االعالم والساسة البعثيني الن املنفذين ال ينتمون ابي حال من االحوال 
وال تربطهم أي عالقه ابي شخصية سياسية حىت يتأمروا عليها بل غايتهم كانت ، اىل الطبقة احلاكمة

اهناء حالة الظلم والقسوة وحماولة اخراج الشيوعية من فرتة حالكة مظلمة مرت  -ب قناعاهتمحبس –
 . والنهوض بواقعهم املرير من فقر وحرمان، هبا بعد تسلم حزب البعث السلطة

                                                       
" حنن لسنا قتله وجمرمني : لكن حسن رفض بشدة وقال، ضابط طيار وقائد احلرس القومي قبل تنفيذ العملية اجلوية و)منذر الونداوي(

 . املصدر السابق، سنان البصري. ". . . وال نريد سفك الدماء
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  التامينات العينية  ه نطاقالدائنين تزاحم 

 مقارنة بالفقه اإليالمه(  دراية

The Creditors' competition within the scope of In-kind 
deposits (A comparative study in Islamic Jurisdiction) 

 (1) رّيعادل شمران حميد الشّمد . م. أ

Assist. Prof. Adil Sh. H. AL-Shimmeri  
 الملخص

 وقضعف الضمان العام وما يشكله من خماطر عديدة هتدد حق لتاليف التأمينات العينية رتظه
ومن هذه املخاطر ان الضمان العام يكون على مجيع اموال املدين وليس على  الذي بذمة املدين نيالدائن

 ملالية و فضال عن ذلك فان الدائننيمال حمدد ومن مث قد يتصرف املدين هبذا املال وخيرجه من ذمته ا
ن متساوون يف الضمان العام فال تفضيل الحدهم على االخر وابلتايل يشرتكون يف التنفيذ على اموال املدي

ن على مجيع و وقد تكون غري كافية مما يؤدي اىل اقتسامهم اموال املدين قسمة غرماء وال حيصل الدائن
حق عند التزاحم ومن ضمنها حق الرهن الذي مينح الدائن املرهتن لذلك ظهرت التامينات ، حقوقهم

عند حلول  همنه حق يستويف اً معين وذلك أبن خصص له ماالً ، املدين امواليف استيفاء دينه من  التقدم
دون أن ينازعه أحد على مثن هذا املال)املال املرهون( بعد أن كان يشاركه يف مال املدين مجيع ، جلهأ

إاّل أن الدائن ، االشخاص الذين قد يكون هلم حق على املدين عندما كان الضمان العام هو السائد
وقد تصل نتيجة التزاحم ، مبوجب عقد الرهن املرهتن قد يتعرض للتزاحم ابلرغم من حق التقدم املمنوح له

 . يف بعض االحيان إىل أن خيسر هذا املرهتن حق التقدم
Abstract  
In view of the weakness of the general guarantee and the many risks it 

poses to the creditors' rights which the debtor owes, the general guarantee 
is on all the debtor's money and not on the specified money. The debtor 

                                                       
 . كلية القانون  -امعة كربالء ج -1
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may then dispose of the money and remove it from its financial liability. 
Moreover, the creditors Are equal in the general guarantee, there is no 
preference for each other and thus participate in the implementation of the 
debtor's money may be insufficient, which leads to the sharing of the 
debtor's money divided by the elders and creditors do not get all their 
rights, so the collateral appeared, including the right of foreclosure that 
gives the creditor pledge when the right to transfer In the fulfillment of his 
debt from the debtor's money, by allocating to him certain money to meet 
his right at the end of his time, without being disputed by anyone on the 
price of this money (mortgaged money) after he was involved in the 
debtor's money all the persons who may have the right to the debtor when 
The general guarantee is the prevailing, but the mortgagee may be subject 
to encroachment despite the right of advance granted under the mortgage 
contract, and the result of contention may sometimes result in the creditor 
losing the right to advance.  

 المقدمة

 . موضوع البحث -: أوالا 

 وقضعف الضمان العام وما يشكله من خماطر عديدة هتدد حق هتدف التأمينات العينية لتاليف
الضمان العام يكون على مجيع اموال املدين وليس على ومن هذه املخاطر ان  الذي بذمة املدين نيالدائن

 ملالية و فضال عن ذلك فان الدائننيمال حمدد ومن مث قد يتصرف املدين هبذا املال وخيرجه من ذمته ا
متساوون يف الضمان العام فال تفضيل الحدهم على االخر وابلتايل يشرتكون يف التنفيذ على اموال املدين 

ن على مجيع دين قسمة غرماء وال حيصل الدائنو مما يؤدي اىل اقتسامهم اموال امل وقد تكون غري كافية
حق عند التزاحم ومن ضمنها حق الرهن الذي مينح الدائن املرهتن لذلك ظهرت التامينات ، حقوقهم

عند حلول  هيستويف منه حق اً معين وذلك أبن خصص له ماالً ، املدين امواليف استيفاء دينه من  التقدم
دون أن ينازعه أحد على مثن هذا املال)املال املرهون( بعد أن كان يشاركه يف مال املدين مجيع ، لهجأ

إاّل أن الدائن ، االشخاص الذين قد يكون هلم حق على املدين عندما كان الضمان العام هو السائد
د تصل نتيجة التزاحم وق، املرهتن قد يتعرض للتزاحم ابلرغم من حق التقدم املمنوح له مبوجب عقد الرهن

 . يف بعض االحيان إىل أن خيسر هذا املرهتن حق التقدم
 . البحث وسبب اختيارههمية أ -: ثانياا 

التوثيق يف الفقه وسائل عد من أهم أهنا ت ذلك، تامينات العينية حيتل امهية خاصةالان البحث يف 
بني  لتزاحماب وتتمثل ه التاميناتر هذلذا مت اخذ جزئية  مهمة تتعلق أبث، سالمي والقانون الوضعياإل

من خالل كون هذه الدراسة تسلط الضوء على موضوع يعاين  تزاحمحيث تظهر أمهية دراسة ال، الدائنني
احلقوق إذ إنَّ وجود مؤلفات يف ، مسبقاً بصورة مستقلة  ومل يتم التطرق لبحثه، قلة الدراسات فيهمن 

ويالحظ اتساع ، نه من املواضيع اجلديرة ابلبحث من الناحية القانونيةرغم كو ، مل يكن كافياً العينية التبعية 
وما يثريه من اشكاليات وتزاحم بني الدائنني املرهتنني من جهة وبينهم ، يف الوقت احلاضر التاميناتنطاق 
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 . وبني غريهم من الدائنني للمدين الراهن من جهة اخرى

 . لة البحثئأس -: ثالثاا 

مهها ما هو نطاق أمن ، يثري عدة تساؤالت يف الذهن نطاق التامينات العينية ن موضوع التزاحم يفإ
 املقررةاالفضلية على زاحم تت قد وما هي الديون اليت، وماذا يشمل من ديون؟، حق التقدم عند التزاحم؟

يف  حمحكم التزا هم االشكاليات اليت تُثار يف هذا املوضوع هي التساؤل عنأومن ، للدائنني املرهتنني؟
إذا كان الرهن حكم التزاحم منها ما هو ، حاالت خاصة اختلفت فيها املواقف التشريعية واآلراء الفقهية

كذلك تظهر ،  ؟ومت التنفيذ على املال املرهون من قبل الدائنني االخرين للمدين الراهن ملرتب دوريضامناً 
فضاًل ، لتزاحمن أبثر رجعي وأثرها على اوهي زوال ملكية املال املرهو  الأخرى جديرة ابلبحث أاشكالية 

و املالك أام الوارث الظاهر ييف حالة ق، فيما بينهم عن ذلك تظهر اشكاليات عند تزاحم الدائنني املرهتنني
، خرآبسند صوري برهن الشيء على أنه مملوك له مث يقوم املالك احلقيقي برهن الشيء ذاته اىل دائن 

 الدائنني املرهتنني من الوارث الظاهر أو املالك بسند صوري مع الدائنني ففي هذه احلالة حيصل تزاحم بني
اشكالية وقوع أعيان غري املرهونة يف نصيب الشريك  هناك فضاًل عن ذلك. املرهتنني من املالك احلقيقي

 . الراهن عند قسمة املال الشائع
 . منهجية البحث -: رابعاا 

فيها تخذ نسدراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي ( امينات العينيةالتيف نطاق الدائنني )تزاحم ة ن دراسإ
 فضالً عن ذلك، املنهج املقارن بني القانون املدين العراقي والقانون املدين املصري والقانون املدين الفرنسي

 سنبني كما،  املقارنة ابلفقه االسالمي مبذاهبه املختلفة)االمامي واحلنفي والشافعي واملالكي واحلنبلي(
 . القضاء العراقي احكامالقضائية الصادرة من القضاء الفرنسي واملصري فضاًل عن  االحكامببعض 

 . خطة البحث -: خامساا 

نتناول ، نيمبحثعلى  املوضوع اتقسيم هذ التامينات العينيةيف نطاق الدائنني تزاحم  تقتضي دراسة
التزاحم بني  حكاملبيان الثاين فسنخصصه ا اما املبحث، التزاحم بني الدائننياألول مفهوم  بحثيف امل

 . الدائنني
 بين الدائنين التزاحممفاو) : األول مبحثال

لغرض بيان مفهوم التزاحم بني الدائنني البد من تعريف التزاحم وحتديد شروطه كما البد من بيان 
، وشروطه زاحمتعريف الت، األول طلبامل اقسام وصوره ولذلك سنقسم هذا املبحث على مطلبني نبني يف

 . وصوره التزاحم اقسام نبنّي  الثاين طلبويف امل
 وشروطه تعريف التزاحم: األول طلبامل

وخنصص الفرع الثاين لبيان ، نبني يف الفرع االول تعريف التزاحم، سنقسم هذا املطلب على فرعني
 -: شروط التزاحم وكما اييت

 تعريف التزاحم: الفرع االول
الفقه قي والقوانني حمل املقارنة تعريفا للتزاحم يف نطاق التامينات العينية كذلك مل يورد القانون العرا

قد يعود السبب يف و ، التاميناتف هذا املصطلح يف نطاق عر مل جند أحداً من فقهاء القانون اذ القانوين 
ال حيتاج ف، لمعىن املتبادر منه بداهةً الذهن لاملصطلح راجع إىل سهولة فهم هلذا عدم اعطاء تعريف 
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، ألن معىن التزاحم بشكله العام ؛هذا غري صحيح نا نرى أنلكن، السامع إىل تعريف التزاحم لفهم معناه
، لذا جيب وضع تعريف جيعله اكثر خصوصية، لالستعمال يف كل امليادين والتخصصات اً جيعله صاحل
مشروعتني أو اكثر ابملعىن مصلحتني او حقني  بعض الكتاب التزاحم بصورة عامة أبنه "إجتماع وقد عرف

حبيث يقعان يف حالة تعارض ، يف درجة متقاربة من القوة أايً كان سبب هذا االجتماع، الدقيق للحق
 . (2)وتنازع مما يقتضي الرتجيح بينهما"

ما يؤخذ عليه ذكره يف الفقرة األخرية  أنه إاّل ، ن كان فيه شيء من الصحةإو ، ن هذا التعريفأغري 
ن كان التنازع يفيد معىًن قريباً من أو ، ع يف "حالة تعارض وتنازع مما يقتضي الرتجيح بينها"ان احلقوق تق

 فإن التعارض، بني التعارض والتزاحم هناك فرق  أنهإاّل ، هالتزاحم أو هو ذات املعىن إذا ذكر يف املورد نفس
والتعارض هو التقابل بني ، ةفالتزاحم يشمل التعارض وزايد، (3)تقابل الدليلني على وجه املمانعة" هو"

وهذا املعىن موجود ابلتزاحم يف حالة عدم ، خرحدمها خالف األأحبيث يقتضي ، أمرين على وجه املمانعة
 . ولكن يف بعض حاالت التزاحم ال ميكن معه التعارض ابملعىن السابق، امكان اجلمع بني احلقوق

اجتماع ))ميكن أن نعرف التزاحم أبنه ، ولغرض وضع تعريف للتزاحم يتناسب مع موضوع دراستنا
مع عدم كفاية هذا املال للوفاء ، حق مستحق االداء ِلدائَنني أو اكثر على املال املرهون أو ما حيل حمله

وهذا ،  إذا كانت احلقوق املتزامحة اثبتةوبطبيعة احلال فإن التزاحم ال ميكن ان حيصل إاّل . جبميع احلقوق((
 . اآلتيةحم يف الفقرة ما نبينه يف شروط التزا

 شروط التزاحم: الفرع الثان
ال يعين ، وعدم كفاية هذا احملل لوفاء مجيع تلك احلقوق، إن اجتماع اكثر من حق على حمل واحد

تتوفر عدة شروط  فالبد أن، تكلمنا عليها حسب مالكي حيصل التزاحم ابلصورة  إمنا، أن هناك تزامحاً 
 : يف احلقوق املتزامحة

إالّ إذا كان هناك اكثر من شخص يتمسك حبق له ويطالب  أالتزاحم ال ينشان  -: الدائننيد تعد -1
إذ سيستأثر وحده ، فال ميكن تصور التزاحم يف هذه احلالة، أما إذا كان الشخص املدعي ابحلق واحداً ، به

تعلقت حقوق الغرماء "إذا افلس الراهن بعد االقباض  هبذا اخلصوص جاء يف املغينو . ابملال احململ ابحلق
ألن حق املرهتن تعلق بعني املرهتن أما بقية الغرماء  ؛ن املرهتن خيتص ابلرهن دون بقية الغرماءأغري ، مباله

الواضح من خالل هذا النص إن هنالك تعدداً يف االطراف املدعية ، (4)فقد تعلقت حقوقهم بذمة املفلس"
إنَّ تعدد  ذلك، بصورة صرحية القوانني املقارنة هذا الشرطرعو مشالعراقي وال بقية  املشرعومل يذكر . ابحلق

بل ميكن استنتاجه من صيغة اجلمع اليت ، وال حاجة للنص عليه صراحةً ، االطراف املتزامحة شرط بديهي
وميكن استنباط ، فاملالحظ أن هذه التشريعات وافقت عليه واقرته ضمناً ، النصوص القانونية تتحدث هبا

كانوا أسواء ، ص القانونية اليت اشارت إىل ان الدائن املرهتن يفضل على بقية الدائننيذلك من النصو 
                                                       

، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، نظرية ترجيح السند االفضل يف تزاحم احلقوق، عبد الكرمي صاحل عبد الكرمي. د -2
 . 67ص، 2014، لبنان، بريوت
 الطبعة، اجلزء الرابع، مد حممد اتمرحم، حتقيق، البحر احمليط يف اصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي -3
 . 407ص، 2000، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، األوىل

الرتكي  عبد هللا بن عبد احملسن. حتقيق د، املغين، موفق الدين ايب حممد عبد هللا بن امحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي -4
 . 447ص، 1997، الرايض، دار عامل الكتب، ة الثالثةالطبع، اجلزء السادس، عبد الفتاح حممد احللو. ود



 
 

246 

 24: العدد

 
 . وهذا يعين ان هنالك دائنني متزامحني متعددين، دائنني عاديني أمدائنني مرهتنني اتلني له يف املرتبة 

د للتزاحم فال وجو ، ن تكون احلقوق املتزامحة صحيحة النشأةأجيب  -: صحة احلقوق املتزامحة -2
"إن احلقني ال  إذ، بني حق انشئ عن عقد صحيح معتد به قانواًن وحق أخر انشئًا عن عقد ابطل

إذ جيب ان يكون احلق وصل إىل مرحلة التنفيذ وال يصل ، (5)يتزامحان إالّ إذا بلغ كل منهما مرتبة التنفيذ"
سواء ، ق مستنداً إىل سند اثبت وصحيحولذا جيب أن يكون هذا احل.  إذا كان اثبتاً إىل هذه املرحلة إاّل 

وان تكون مجيع هذه احلقوق هلا . كان رمسياً كما يف الرهن التأميين أم عادايً كما يف رهن املنقول حيازايً أ
لعدم  إذ ال ميكن عده متزامحاً ، واال يتم استبعاد من ليس له حق التزاحم، حق التزاحم على حمل التزاحم

 . (6) تقتضي التزاحموجود املربر أو العلة اليت
ن ال يكون أحد املتزامحني قد نزل عن حقه مما أدى إىل انقضاء هذا إ-: عدم النزول عن احلق -3

ه جتاه املتزامحني االخرين عندما ئأو انقضا، احلق جتاه املدين فيما إذا كان النزول عن احلق جتاه املدين
. (7)جتاه املدين يف الرهن دون النزول عن حقه االصلي يتنازل املرهتن مثالً عن حقه يف الرهن أو عن مرتبته

ينتج عنه زوال تزاحم هذا ، ن سقوط احلق لسبب ماأكد ذلك الكاساين يف بدائع الصنائع على أوقد 
 . (8)احلق مع بقية احلقوق املتزامحة

ن تكون هناك وحدة يف أجيب ، االصل لكي يتحقق التزاحم بني احلقوق-: وحدة املتصرف -4
إذ إن الرهن ، فال تزاحم مثاًل بني املرهتن من املالك احلقيقي واملرهتن من الفضويل، (9)املتصرف شخص

 . الصادر من الفضويل موقوف على إجازة املالك احلقيقي فإن أجازه صح الرهن وإن مل جيزه َبُطلَ 
 وصوره اقسام التزاحم: املطلب الثاني

ومن مث ال ميكن تصور وجود تزاحم إالّ إذا تواردت ، احدن التزاحم هو توارد اكثر من حق على حمل و إ
أما ان أيخذ ، وعند حصول التزاحم بني احلقوق، حقوقاً اثبتة يف الذمة انتكو ، احلقوق على حمل واحد

، أو ان تستبعد بعض احلقوق كلياً أو جزئياً ، وهنا نكون امام تزاحم ظاهري أو شكلي، كل ذي حٍق حقه
اللذان سنوضحهما على التوايل يف هذه  وهذان مها قسما التزاحم، م احلقيقيوهذا ما يسمى ابلتزاح

 : الفقرة
 اقسام التزاحم: الفرع االول

هذا القسم من التزاحم يكون عندما تتوارد احلقوق على حمل واحد مع  -: التزاحم الظاهري -1
وليس هناك ، وق موجودة واثبتةوهذا عائد إىل ان مجيع هذه احلق، إمكان اجلمع بينها والعمل هبا مجيعاً 

                                                       
، اإلسالمية حبث منشور يف جملة الرسالة الصادرة عن دار التقريب بني املذاهب، حق هللا وحق العبد، الشيخ حممد جواد مغنية -5
 . 353ص، 1956، العدد الرابع، السنة الثامنة، القاهرة
 حبث منشور، ق على االبتكارات واثرها يف اعتبار احلق املايل يف الفقه اإلسالميتزاحم احلقو ، اديب فايز طايل الضمور. د -6

 . 345ص، 2014، العدد الثالث، اجمللد العاشر، ردنية يف الدراسات اإلسالميةيف اجمللة األ
 . 176ص، 1953، بغداد، مطبعة دار املعرفة، يف التأمينات الشخصية والعينية الوجيز، صالح الدين الناهي. د -7
، 1986، لبنان، بريوت، الطبعة الثانية، اجلزء السادس، بدائع الصنائع، عالء الدين ايب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي -8

 . 6ص
، القاهرة، عامل الكتب، عقد البيع، اجمللد األول، اجلزء الثالث، العقود املسماة، شرح القانون املدين، سليمان مرقس. ينظر د -9

 . 296ص ، 1980، مصر
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 . (10)التزاحم للوفاء جبميع هذه احلقوق وعاءذلك كفاية  فضاًل عن، دفع بعضها يسوّغما 
ذلك ان معىن التزاحم اللغوي وكذلك ، ابلتأكيد هذا القسم من التزاحم خيرج من نطاق دراستنا

ع احلقوق عند تواردها على حمل رأينا أنه ابإلمكان العمل جبمي إذ، االصطالحي يساعد على استبعاده
الذي ، وهذا خالف معىن التزاحم، دون أن يؤدي العمل هبا مجيعًا إىل ضيق وتنازع فيما بينها، واحد

، ويف هذه احلالة فإن التزاحم والضيق يكون ظاهرايً ، يكون بصورة ترك احلق كلياً أو جزئياً ملزامحة غريه له
 . وكان كافياً للوفاء هلم مجيعاً  هاملال املرهون نفس كما لو تزاحم عدة دائنني مرهتنني على

 إمكانية عدم مع واحد حمل على احلقوق تتوارد عندما احلقيقي التزاحم حيدث -: احلقيقي التزاحم -2
 لعدم املتزامحةسقوط بعض احلقوق  نإ، احلنبلي رجب ابن ذكر وقد. (11)مجيعاً  هبا والعمل بينها اجلمع
 يتحقق لكي التزاحم نأ يعين هذا. (12)كاملةً   احلقوق ابقي استيفاء من نمُيكِّ  قد، رخآ امرٍ ي أل أو ثبوته
 ملرجح وذلك، جزئياً  أو كلياً   اكثر أو أحدها ترك من البدإذ ، احلقوق أبحد كتضحية  هنا تكون نأ جيب
 يتزاحم عندما ذلك على مثال، حوله دراستنا حمور يدور الذي هو التزاحم من القسم وهذا، ذلك إىل أدى

 يفي نأ اإلمكان بومل يكن، هذات املرهون املال على املرتبة يف له اتيل خرآ مرهتن مع املرهتنني الدائنني حدأ
 هنا وهو، ملرجح خرأل وتفضيال، جزئياً  أو كلياً   احدمها استبعاد من البد بل، الدائنني لكال املال هذا

 . واحليازة التاريخ بتةاث ورقة يف الرهن عقد تدوين أو التسجيل يف االسبقية
 صور التزاحم: الفرع الثان

 : املتكافئة احلقوق تزاحم: اوال
 فيما العادية احلقوق بني التزاحم نستبعد فإننا، الرهن عقد نطاق يف التزاحم إطار يف نبحث دمنا ما
 هو هنا همناي وما، االمتياز وحق كالرهن،  عيين بضمان مضمونة غري لكنها متساوية حقوقاً بعّدها  بينها

 نأ وهي، نفسها املرتبةيف  تكون الدائنني هؤالء حقوق أن مع، ابلرهن املضمونة الدائنني حقوق تزاحم
 . االخرى دون افضلية بعضها يعطي قد املشرعأن  إالّ ، حله حيلم ما أو املرهون ابملال مضمونة مجيعها

يت اجتمعت على حمل واحد وقد احلقوق املتكافئة" وهي احلقوق ال"ويسميها الفقهاء املسلمون 
فعند عدم ، نسان جيب ان يؤديها مجيعاً هو ان اإل، وحكم هذه احلقوق يف الفقه االسالمي، تساوت رتبها

كما لو كانت هناك عدة ،  خر فإن هذه احلقوق تكون سواءآالعثور على أي مرجح يرجح حق على 
ها ئمتساوية يف وجوب وفا ندئذٍ تكون عو ، ديون بذمة شخص وليس هناك مرجح ألحدها على االخر

 . (13)وهو ابلتأكيد ال يفي هبا كلياً وهذا هو األصل يف التزاحم، من مال املدين
فعندما يكون هناك ، خرآن االصل يف احلقوق املتساوية عدم التفضيل بينها لصاحب حق على إذ إ

ان عيين أال وهو فهم متساوون بوصفهم مجيعًا اصحاب حقوق مضمونة بضم، عدة دائنني مرهتنني

                                                       
، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل، احلقوق املقدمة عند التزاحم يف الفقه اإلسالمي، شوقي إبراهيم عبد الكرمي عالم -10

 . 94ص ، 2013، مصر، االسكندرية
 . 95، ص نفسهصدر امل -11
، طبع بال سنة، السعودية، مكة املكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، القواعد يف الفقه اإلسالمي، العالمة ابن رجب احلنبلي -12

 . 24ص
 . 109ص، مصدر سابق، عالم شوقي ابراهيم عبد الكرمي -13
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، املشرع جاء بنصوص قانونية فضل من خالهلا حقوق الدائنني املرهتنني املسجلة أوالً  أن إاّل ، (14)الرهن

 . وحاالت اخرى سنتطرق هلا يف الفصل الثاين
 : املتكافئة غي احلقوق تزاحم: اثنيا

كأن يكون ،  ب من االسبابهي احلقوق اليت تفاوتت مراتبها ألي سب، غري املتكافئةاملقصود ابحلقوق 
فإذا ما تزامحت عدة حقوق وكان بعضها متعلق ابلعني والبعض االخر متعلق ، التفضيل بسبب حمل احلق

كما يف تزاحم حق مضمون ابلرهن وحق .  (15)ففي هذه احلالة يفضل احلق الذي يتعلق ابلعني، ابلذمة
،  تسجيله على حق املرهتنالحق يف امتيازأو حق مضمون بضمان اخر كحق ، عادي غري مضمون

جيعلنا أمام تزاحم حقيقي يقتضي تفضيل أحدها ، حيث ان حصول تزاحم فيما بني مثل هذه احلقوق
نسان حال صحته على وقد يكون التفضيل بسبب قوة احلق كتفضيل الديون الثابتة على اإل. خرعلى األ

 . (16)ألن األوىل اقوى ؛الديون اليت ثبتت عليه يف مرض موته
الذي يكون مشرتكاً بني ، ن املقصود ابحلق غري املضمون هو احلق الذي يدخل ضمن الضمان العامإ

وال فرق يف ، (17)فيما هلم من ضمان فال افضلية ألحدهم على االخر فيه وهم متساوون، مجيع الدائنني
ني املرتبة حبيث تكون للدائن، خر نشأ حقه يف اتريخ الحقآذلك بني دائن نشأ حقه يف اتريخ سابق و 

 . عليهم ابلتساوي قسمة غرماء ومن مث تقسيم وعاء التزاحم، يف حتصيل حقوقهم هانفس
 اً تبعي اً عيني اً فهي تلك الضماانت العينية اليت تقرر حق، أما ما نقصده ابلضمان يف احلقوق املضمونة

سلطة ، ان العامحقه يف الضم فضاًل عن، حبيث يكون للدائن، يرد على مال مملوك للمدين أو للغري
ومن مث التنفيذ عليه واستيفاء حقه من ، تنصب على ذلك املال املعني ومتكنه من تتبعه يف أي يٍد يكون

 . (18)مثنه ابالفضلية واالولوية على الدائنني االخرين
 إذا كان المرهون مقاراً  التزاحماحكا) : المبحث الثانه

، تزاحم الدائنني املرهتنني فيما بينهم، األول طلبنتناول يف امل مطلبنيعلى  بحثسوف نقسم هذا امل
 . الغريالثاين تزاحم الدائنني املرهتنني مع  طلبو يف امل
 تزاحم الدائنني املرتهنني فيما بينهم: األول طلبامل

فيما بينهم عند التنفيذ  ومن مث يتزاحم هؤالء الدائنني،  على املال املرهونني املرهتننيقد يتعدد الدائن
 فما هو املعيار احلاسم يف حل هذا التزاحم؟، هذا املالعلى 

إاّل ، فإن الرهن ينعقد ويرتب مجيع إاثره بني عاقديه، عندما تتوفر شروط الرهن املوضوعية والشكلية
فإذا ما نشأ العقد صحيحاً ، أن هذا الرهن ال ميكن االحتجاج به يف مواجهة الغري إاّل من وقت تسجيله

تقرر عندها للدائن املرهتن االفضلية يف استيفاء حقه من املال املرهون على ، صولومت تسجيله حسب اال
                                                       

 . 96ص ، مصدر سابق، الكرمي عبد الكرمي صاحل عبد -14
 . 27ص، سابق مصدر، بدائع الفوائد -15
 لس كلية الشريعة والدراساتاطروحة دكتوراه مقدمة إىل جم، احلقوق املقدمة عند التزاحم، شادية حممد امحد كعكي -16
 . 62ص، 1989، جامعة أم القرى، اإلسالمية
، 1971، بغداد، مطبعة املعارف، مصادر االلتزام، الكتاب األول، لتزامالوجيز يف النظرية العامة لإل، غين حسون طه. د -17

 . 319ص
 . 345ص، 1982، اجلزء الثاين، احلقوق العينية االصلية والتبعية، غين حسون طه. ود حممد طه البشري. أ -18
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وقاعدة االسبقية يف التسجيل تسري يف التزاحم على مجيع اصحاب ، سائر الدائنني التالني له يف املرتبة
ياز وحق مثل اصحاب الرهن احليازي وحقوق االمت، التأمينات العينية األخرى اخلاضعة للتسجيل والشهر

ن االفضلية يف كل هذه التأمينات تتقرر من إإذ ، االختصاص يف القوانني اليت أتخذ هبذا التامني العيين
 . (19)اتريخ التسجيل

( 2425إذ نّصت املادة)، والقاعدة العامة يف حتديد مرتبة الدين يف الرهن التأميين هي وقت تسجيله
كان قانونياً أسواًء ،  الدائنني ال يكون للرهن العقاري مرتبةمن القانون املدين الفرنسي على أنه"يف ما بني

إاّل من اتريخ قيده من قبل الدائن يف أمانة شهر الرهوانت العقارية وفقًا للشكل ، اتفاقياً  مقضائيًا أ مأ
( من القانون املدين املصري على 1057كذلك نّصت املادة).  والطريقة اليت ينص عليها القانون"

أو كان ديناً ، ولو كان الدين املضمون ابلرهن معلقًا على شرط، تبة الرهن من وقت قيدهأن"حتسب مر 
( من القانون نفسه على أنه"يستويف الدائنون املرهتنون 1056كذلك نّصت املادة)،  مستقبلياً أو احتمالياً"

حبسب ، ذا العقارأو من املال الذي حل حمل ه، حقوقهم قبل الدائنني العاديني من مثن العقار املرهون
كما أن تسجيل احملررات يف الشهر العقاري يتم ،  ولو كانوا قد أجروا القيد يف يوم واحد"، مرتبة كل منهم
 . وحسب تواريخ وساعات تقدميها، أبرقام متتابعة

فإن االسبقية ، ففي مثل هذه احلالة، ويالحظ أبنه عند تسجيل الدائنون املرهتنون رهوهنم يف يوم واحد
فمن كان األسبق يف الساعة مت تفضيله على املتأخر ، لتسجيل تتحدد يف الساعة اليت مت فيها التسجيليف ا
حىت وان كان قد تقدم أحدمها ، ولو فرض ان تقدم اثنان يف ساعة واحدة تساوى هذان االثنان، عنه

 . (20)ابلتسجيل بدقائق على اآلخر
إاّل ان ، ( من القانون املدين املصري1057للمادة)القانون املدين العراقي مبادة مماثلة  ومل أيتِ 

يستويف الدائنون املرهتنون حقوقهم قبل الدائنني العاديني ( من هذا القانون قد نّصت على انه"1304املادة)
من مثن العقار املرهون رهنًا أتمينيًا من املال الذي حل حمل هذا العقار ويستويف كل منهم حقه حبسب 

فإن ، هذه النصوص القانونية يتضح لنا انه إذا ما حدث تزاحم بني الدائنني املرهتنني من خالل، مرتبته"
أما إذا كانوا قد اجروا تسجيل رهوهنم يف ، االفضلية فيما بينهم تتقرر على اساس اتريخ تسجيل الرهن

 . فإن االفضلية تتحدد بساعة هذا التسجيله اليوم نفس
فإن العربة يف تقرير االفضلية تتحدد وحسب ، نني رهنًا أتمينياً فإذا ما حصل تزاحم بني دائنني مرهت

لذلك جيب أن يذكر املوظف املختص ابلتسجيل يف دائرة التسجيل العقاري ، األسبقية يف هذا التسجيل
ن لذلك أمهية كبرية يف معرفة أي من الدائنني تقدم إإذ ، يوم وساعة تقدمي الطلب لتسجيل عقد الرهن

 . (21)مث يستويف حقه من مثن املال املرهون أواًل مفضاًل على غريه ومن، على اآلخر
استوىف حقه طبقاً هلذه املرتبة من مثن املال املرهون ، ومىت حتددت مرتبة املرهتن على النحو الذي ذكرانه

ءات بل هناك عدة استثنا، ن هذه القاعدة ليست مطلقةأإاّل ، عند بيعه ابملزاد أو من املال الذي حيل حمله

                                                       
 . 154ص، 1997، التأمينات العينية، عبد املنعم البدراوي. د -19
 ص، مصدر سابق، عبد الرزاق السنهوري. د. 321ص، مصدر سابق، حممد شريف عبد الرمحن امحد عبد الرمحن. د -20

493 . 
 . 334ص، مصدر سابق، د عبد الرمحنحممد شريف عبد الرمحن امح. د. 123ص، سابق مصدر، حممد طه البشري. أ -21
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 : وهي كاآليت ترد عليها

 التزاحم بني دائن مرهتن رهناً َتمينياً ودائن مرهتن رهناً حيازَّيً  -: االستثناء االول
فالرهن احليازي العقاري ال ينفذ يف مواجهة الغري إاّل ابلتسجيل وانتقال حيازة العقار املرهون إىل 

عليه إذا ما مت تسجيل ، ازي للعقار من اتريخ حيازتهالدائن املرهتن أو إىل العدل إذ حتسب مرتبة الرهن احلي
 . (22)تقدم صاحب الرهن التأميين، الرهن التأميين بعد تسجيل الرهن احليازي وقبل انتقال احليازة

ن يتم انتقال حيازة العقار إىل أ، فضاًل عن تسجيل الرهن، فالقانون يشرتط يف رهن العقار حيازايً 
، سجيل الرهن احليازي العقاري ال يكفي وحده لسراين أثره يف مواجهة الغرين تإإذ ، (23)الدائن املرهتن

فالتسجيل ، ن تنتقل حيازة املال املرهون إىل الدائن املرهتنألذا من الواجب إىل جانب تسجيل الرهن 
االجراءات اليت ، ويسري على تسجيل الرهن احليازي العقاري، واحليازة شرطان ال يغين أحدمها عن اآلخر

وال خيتلف الرهن احليازي عن ، ه وجتديده وحموهئمن حيث كيفية إجرا، تسري على الرهن التأميين نفسها
إاّل يف كون عقد الرهن احليازي الذي يتم تقدميه ، يف القانونيني املدنيني الفرنسي واملصري الرهن التأميين

ن الرمسية إإذ ، ن يكون حمرراً عرفياً أ بل يكفي لذلك، ال جيب ان يكون رمسياً ، إىل دائرة التسجيل العقاري
إذ أن الشكلية ، إاّل أن األمر خيتلف يف القانون املدين العراقي، يف الرهن احليازي ليست شرطاً يف انعقاده

فهذا الرهن ال ينعقد بني طرفيه ، تُتبع نفسها يف الرهن احليازي الوارد على عقار، املتبعة يف الرهن التأميين
 . (24) دائرة التسجيل العقاريإاّل بتسجيله يف

 تزاحم املرهتنني من املالك احلقيقي مع املرهتنني من املالك الظاهر -: االستثناء الثان
من مث فإن الرهن الصادر من ، املالك احلقيقي للمال املرهونهو ن املالك الظاهر ليس من املؤكد أ
من ذلك فإن املالك يظهر أمام الناس على أنه  وابلرغم، هو رهنًا صادراً من غري املالك، املالك الظاهر

، الوارث الظاهر واملالك الظاهر بسند صوري: وتوجد ثالث صور للمالك الظاهر وهم، املالك احلقيقي
لكن ، ومل ينص الفقه اإلسالمي على الرهن الصادر من املالك الظاهر، واملالك الظاهر ابسم مستعار

إذ إن الفقه اإلسالمي يقر بصحة التصرفات الصادرة ، هذا الرهنميكن القول أن هذا الفقه يقر بصحة 
فليس للمفقود ، وورثه خلفه على أثر احلكم، الذي حكم مبوته، حىت وإن عاد املفقود، من الوارث الظاهر

لكن مبا أن الفقه ، (25)وتصرفوا به إىل الغري حسن النية، بعد عودته أن يسرتد ما صار حتت يد الورثة
، وذلك ما سنالحظه يف املطلب الثاين من هذا املبحث، يقر تعدد الرهون على املال الواحد اإلسالمي ال

ما دام تصرف ، فال ميكن تصور التزاحم ما بني املرهتن من املالك احلقيقي واملرهتن من املالك الظاهر
 . الراهن الظاهر صحيحاً واملال املرهون يف يد املرهتن من هذا الظاهر

وهذا ما ، املالك الظاهرحصل خالف حول رهن العقار من لفقه والقانون املدين فقد أما ابلنسبة ل
 . سنحاول توضيحه يف الصور الثالث للمالك الظاهر

ن الرهن الذي يرتبه الوارث الظاهر أو املوصى له الظاهر على املال املرهون إ -: الوارث الظاهر -1
                                                       

 . 121ص، سابق مصدر، نبيل إبراهيم سعد. د -22
 . ( من القانون املدين العراقي1344و 1322واملواد)، املدين املصري ( من القانون1114و  1109ينظر املواد) -23
، 1953، بغداد، مطبعة، لطبعة األوىلا، احلقوق العينية العقارية، شرح القانون املدين اجلديد، االستاذ شاكر انصر حيدر -24

 . 65ص
 . 380ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، شرح منتهى االرادات -25
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ن يتمسك هبذا الرهن ما أفللدائن املرهتن ، رهنًا صحيحاً ، أو مت اإليصاء به ورثه ظاهراً قد الذي يكون 
نه جيب ان يكون املرهتن من الوارث الظاهر كان معتقداً حبسن نية أن من أهذا يعين ، دام هو حسن النية

 . (26)يتعاقد معه على الرهن هو الوارث احلقيقي وليس الوارث الظاهر للمال املرهون
ن محاية هذا الدائن فيها إإذ ، ملرهتن حسن النية من الوارث الظاهريرى الفقه ضرورة محاية الدائن او 

ومن مث فإن ، ومحاية للثقة املشروعة اليت تولدت لدى الدائن املرهتن ولدى الناس كافة، محاية لالئتمان
ويسند الفقه هذا الرأي إىل ، الرهن ينعقد يف مواجهة الوارث الظاهر وكذلك يف مواجهة الدائنني االخرين

ن الغلط الذي إ، اعدة "الغلط الشائع يولد احلق" ويشرتط للتمسك هبذه القاعدة ان يثبت الدائن املرهتنق
 . (27)افرتض حسن نيته، فإذا ما أثبت ذلك، وقع فيه هو غلط شائع يقع عند عامة الناس

املصري  فقد ذهب رأي يف الفقه، لذا، يالحظ أبن القانون املدين املصري مل ينص على الوارث الظاهر
من مث فإن أي تصرف من قبل ، نظرية جمهولة يف القانون املصري، نظرية الوارث الظاهر إىل القول أبن

إىل الفقه  هذا من بينما ذهبت األراء األخرى. (28)ن يضر ابلوارث احلقيقيأالوارث الظاهر ال ميكن 
ن أأي ال يعلم عند التعاقد ، يةإذا كان املرهتن حسن الن، صحة الرهن الصادر من الوارث الظاهرالقول ب

محاية  يفوهذا ما اجته إليه املشرع املصري ، (29)الراهن ليس واراًث حقيقيًا وليس إبمكانه العلم بذلك
( 244إذ من خالل نّص املادة)، ويالحظ ان القانون املدين املصري يؤيد هذا االجتاه، االوضاع الظاهرة

( 107وكذلك ما نّصت عليه املادة)، نية ابلتصرف الصوريواليت نّصت على جواز متسك الغري حسن ال
والذي ، ( من القانون نفسه333وكذلك نّص املادة)، والذي قررت فيه النيابة الظاهرة، من القانون نفسه

 . (30)كدت فيه صحة الوفاء للدائن الظاهرأ
شرتط لصحة هذا لكن ي، نه يرى كذلك صحة الرهن الصادر من الوارث الظاهرإأما الفقه العراقي ف

( من قانون التسجيل 186وذلك حسب ما جاء يف املادة)، ن يكون الوارث قد سجل حق االرثأالرهن 
نه"يسجل حق امللكية واحلقوق العينية العقارية األخرى عدا حق التصرف يف أالعراقي اليت نّصت على 

املشرع العراقي حيمي وبنصوص كذلك فإن ،  االراضي االمريية عند وفاة صاحبها ابسم الورثة الشرعيني"
( 384وذلك من خالل ما نّص عليه ابلنسبة للوفاء للدائن الظاهر يف املادة)، صرحية االوضاع الظاهرة

ومن مث يصح الرهن الصادر من ، (31)وكذلك ما نّص عليه بشأن الصورية، العراقي من القانون املدين
 . وكان املرهتن حسن النية، ثإذا كان األخري قد سجل حقه يف االر ، الوارث الظاهر

تُعرف الصورية أبهنا وضع ظاهر غري حقيقي يسرت موقفا خفياً  -: املالك الظاهر بسند صوري -2

                                                       
 . 136ص، مصدر سابق، امحد عبد الرمحن حممد شريف عبدالرمحن. د -26
 . 220ص، مصدر سابق، حممد حسني منصور. د. 37ص، سابق مصدر، عبد املنعم البدراوي. د -27
 . 149ص، مصدر سابق، العينية لتأميناتا، امحد سالمه. د -28
 الوجيز يف، سعيد سعد عبدالسالم. د. 108ص، بال سنة طبع، محاية خاصة ابلدائنني املرهتنني، عز الدين عبد هللا. د -29

 . 230ص، 2004، مصر، مطابع الوالء احلديثة، احلقوق العينية التبعية
 139ص، مصدر سابق، امحد سالمه. كذلك د،  130ص، مصدر سابق مشس الدين الوكيل. ينظر يف شرح املواد أعاله د -30

 . 177ص، مصدر سابق، مسري عبد السيد تناغو. د
 ( من القانون املدين العراقي "وإذا تعارضت مصاحل ذوي الشأن فتمسك البعض ابلعقد الظاهر147/2املادة) نّصت إذ -31

 . "لألولنيومتسك اآلخرون ابلعقد املسترت كانت االفضلية 
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وقد . (32)يقوم على اتفاق مسترت قد ميحو كل أثر للوضع الظاهر أو قد يعدل بعض أحكامه، حقيقياً 

نه أفللغري التمسك ابلتصرف الصوري على  ،اجاز املشرع التمسك ابلصورية يف العقود ومنها عقد الرهن
فعندما يبيع شخص . (33)وذلك محايًة ملبدأ استقرار املعامالت، هو التصرف احلقيقي ما دام حسن النية

وهو ما يسمى بـ)ورقة الضد( والذي تظل مبقتضاه ، حقيقياً  اً إىل آخر عقاراً بعقد بيع صوري خيفي عقد
هو املالك احلقيقي للعقار وذلك يف نظر الغري حسن  يُعدّ د الصوري فإن املشرتي ابلعق، امللكية للبائع

نشأ ، نه مالك ظاهر وليس مالكاً حقيقياً أمن مث إذا رهن هذا املشرتي العقار إىل شخص ال يعلم ، النية
 . الرهن صحيحاً 

الن إبع إذ مل يكتف، اية االوضاع الظاهرةفضالً عن ذلك فقد ذهب املشرع إىل ابعد من ذلك يف مح
بل اعطى االفضلية للدائن املرهتن يف هذا الرهن على غريه من الدائنني ، صحة رهن املالك بسند صوري

( من القانون 1320فقد نصت املادة). (34)املرهتنني يف رهن آخر صادر من املالك احلقيقي للمال املرهون
وال يكون هلا أي أثر جتاه ، ملتعاقديناملدين الفرنسي على أنه "ال تنتج ورقة الضد أثراً أاّل بني األطراف ا

وال أثر لورقة ، نالحظ من خالل هذا النص أن التمسك ابلعقد الصوري يكون حجة على الغري، الغري"
 . إمنا يقتصر أثرها على املتعاقدين فقط، الضد يف مواجهة الغري

،  ذوي الشأن( من القانون املدين املصري على أنه "إذا تعارضت مصاحل244نّصت املادة) كذلك
ويتضح من . كانت االفضلية لألولني"،  فتمسك بعضهم ابلعقد الظاهر ومتسك االخرون ابلعقد املسترت

فإن االفضلية ، خالل هذه املادة لو متسك البعض ابلعقد الصوري ومتسك البعض األخر ابلعقد الظاهر
ني من املالك بسند صوري على ومن مث يفضل الدائنني املرهتن، تكون للغري املتمسكني ابلعقد الظاهر

 . مىت ما كانت مرتبة األولني سابقة يف التسجيل على الدائنني األخرين، الدائنني املرهتنني من املالك احلقيقي
نه"ال جيوز الطعن ابلصورية يف التصرفات أ( من القانون املدين العراقي على 149ادة )وقد نّصت امل

، فعندما يرهن املالك بسند صوري العقار، دائرة التسجيل العقاري"الواقعة على العقار بعد تسجيلها يف 
فعندما يكون قد سجل ، فهو أما أن يكون قد سجل سنده يف دائرة التسجيل العقاري أو مل يسجله

مالك حقيقي يف نظر  إذ يُعّد الرهن صادراً من، اً وانفذ اً صحيح يكونفإن الرهن يف هذه احلالة ، سنده
اليت ال تسمح ، ( من القانون املدين العراقي149وذلك حسب املادة)، الناس كافةالقانون ويف نظر 

أما إذا كان الراهن مل يسجل . ن كانت صوريةإو ، ابالحتجاج ضد التصرفات العقارية بعد تسجيلها حىت
القانون  وال يوجد يف. (35)يعّد الرهن ابطالً  يف هذه احلالة راهناً مللك الغري ومن مث فيعدُّ ، سنده الصوري

إاّل أن الفقه استنتج ذلك من ، ( من القانون املدين العراقي149املدين املصري ما يقابل نّص املادة)
 . (36)( من القانون املدين العراقي147واليت تقابل املادة)، ( املشار إليها سابقاً 244املادة)

                                                       
 . 323ص، م1971، مطبعة الزهراء، اجلزء الثالث، املدين تنفيذ اإللتزام شرح القانون، عبد الباقي البكري. د -32
 دار، الطبعة األوىل، احكام االلتزام، أمين سعد سليم. ينظر كذلك د. 221ص، مصدر سابق، حممد حسني منصور. د -33

 . 196ص، 2007، حافظ للنشر والتوزيع
، دار املطبوعات اجلامعية، النظرية العامة لاللتزام، أنور سلطان. د. 38ص، مصدر سابق، م البدراويعبد املنع. د -34

 . 73ص، 1997، االسكندرية
 . 59ص، مصدر سابق، البشري حممد طه. أ -35
 اص إذاإذا ابرم عقد صوري فلدائين املتعاقدين وللخلف اخل-1( من القانون املدين العراقي على "147إذنّصت املادة) -36

 . "كانوا حسين النية ان يتمسكوا ابلعقد الصوري كما ان هلم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر هبم وان يتمسكوا ابلعقد املسترت
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 الغريتزاحم الدائنني املرتهنني مع : الثاني طلبامل

 ع اصحاب حقوق االمتياز العامةالتزاحم م: أوالً 
 يعّدونإذ ، (37)مييز الفقهاء املسلمني بني العامل اخلاص والعامل املشرتك -: امتياز األجراء -1

وهذا العامل ليس له امتياز على اموال ، العامل الذي يعمل دون أن حيوز بيده ما يعمل فيه عامالً خاصاً 
أما العامل املشرتك الذي حيوز بيده ما يعمل فيه كاخلياط ، بل هو حُياصص غرماء املدين االخرين، املدين

وهلذا العامل امتياز يف استيفاء ما ، من صاحبه فهو عامل مشرتكوالصانع وغريهم ممن يستلمون العمل 
وقال هبذا الرأي كل من فقهاء ، فله االفضلية على الدائنني االخرين للمدين، يستحق له من اموال املدين

نه ال يعطي إإذ ، خالفهم يف ذلك فقط زفر من احلنفية، الكية والشافعية واحلنابلة واالماميةاحلنفية وامل
 . (38)للعامل أي امتياز على اموال املدين ألنه مينع من االصل حبس السلعة بيد األجري

  يف امتياز العمال الزراعيني الذين يتم استئجارهم للزرع واحلرث والسقينيوأختلف الفقهاء املسلم
إذ يستطيع ، مىت ما كانت االجرة معجلة، للعامل امتياز ابألجرة اليت يستحقها، القول األول: على قولني

أما إذا كانت األجرة مؤجلة ، واستيفاء مثنه ابالفضلية على غريه من الدائنني، حبس ما وقع عليه العقد
وجاء هبذا اخلصوص يف البحر . (39)وهذا قول احلنفية واملالكية والشافعية، فليس له مثل هذا االمتياز

ن حيتج به جتاه الدائنني كافة وميتاز عنهم يف استيفاء أالرائق"وهذا االحتباس حق عيين يستطيع صاحبه 
: أوهلما، اعتبارين إىلويستند الفقهاء املسلمني يف ذلك . (40)حقه من مثن املال احملتبس مقدمًا عليهم"

، فإن مل حيصلوا على مستحقاهتم من املدين فهم أوىل ابلرهن، ابة رهنأهنم يعتربون السلطة يف يد األجري مبث
ن األجراء من الصناع والزراع أن الفقهاء املسلمني يعتربون إ، همااثني، وهلم ان يستوفوا مستحقاهتم منه
 . فيأخذون حكم من وجد ماله بعينه عند املفلس، السبب يف إجياد الزرع واملصنوع

وليس له ، امل أي امتياز يف استيفاء حقه ابالفضلية على غريه من الدائننيليس للع، القول الثاين
، برأينا ليس هو الراجحوهذا الرأي . (41)وهذا قول احلنابلة، حبس ما وقع عليه العقد لكي يستويف مثنه منه

اف فليس من األنص، ذلك أن األجراء من املزارعني هم من أوجد الزرع، ننا منيل إىل الرأي األولإإذ 
فضالً عن ذلك فإن الشريعة اإلسالمية حريصة دوماً ، بشيء حرماهنم من استيفاء حقوقهم من هذا الزرع

 . مادام املال املرهون يف يده، ومن مث يتم تفضيل حق املؤجر على حق املرهتن، على محاية حقوق األجراء
، ستحق هلم عن أجورهم ورواتبهموقد ذهب فقهاء القانون إىل أن لألجراء امتياز ويكون ابملبالغ اليت ت

وذلك عن الستة أشهر األخرية السابقة على التنفيذ على اموال املدين وتصفيتها وال فرق يف كون هذه 
، عينية مكانت هذه االجور نقدية أأوسواًء ، االجور كانت تدفع يوميًا أو اسبوعيًا أو شهراًي أو سنوايً 

كثمن شيء ،  جرأما املبالغ األخرى غري األ، مبفهومهما الواسعوهذا االمتياز يضمن األجر والراتب فقط و 
ن يكون الدائن أإذ يشرتط للتمتع هبذا االمتياز . (42)فال يضمنها أو قرض كان قد اعطاه األجري للمدين

                                                       
 . 288ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، الشرح الكبري. 379ص، مصدر سابق، اجلزء الثاين، ينظر شرح منتهى االرادات -37
 . 141ص، هـ1324، اجلزء الرابع عشر، ، لك االصبحي اخلمريي املدينما ينظر مالك بن أنس بن -38
 . 203ص، مصدر سابق، بعااجلزء الر ، بدائع الصنائع. 302ص، سابق مصدر، اجلزء السابع، ينظر البحر الرائق -39
 . 303ص، مصدر سابق، البحر الرائق -40
 . 287ص، مصدر سابق، اجلزء اخلامس، االنصاف. 430ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، القناع ينظر كشاف -41
 . 472ص، 2009، ليبيا، الطبعة الثانية، الوجيز يف احلقوق العينية، حممدين عبد القادر. عبد القادر حممد شهاب و د. د -42
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بغض النظر عن االعمال اليت ، الذي تربطه معه رابطة تبعية، أي أنه يقوم بتأجري خدماته للغري، به أجرياً 
فهذا االمتياز يثبت للعامل ، اعمااًل منزلية مجتارية أ مصناعية أ مكانت أعمااًل زراعية أأسواًء ، ايقوم هب

أما إذا مل تكن بني هذا األجري والشخص ، واخلادم والطاهي والبواب وسائق السيارة والكاتب وغريهم
 . (43)فال يكون ألجرته أي امتياز، الذي يؤدي العمل ملصلحته رابطة تبعية

( من القانون املدين الفرنسي إىل مراعاة 2375فقد أشارت املادة)، ا ابلنسبة للتشريعات الوضعيةأم
يف معرض حديثها عن  1989لسنة  488/89( من القانون رقم 6وقد نّصت املادة)، قانون العمل

ات املتوجبة على امتياز أجرة العمال قوهلا"أجور األشهر الستة األخرية العائدة لألجراء املتدرجني والتعويض
( من القانون املدين املصري 1141كما نّصت املادة).  رب العمل للمتدرجني الشباب على احلياة املهنية"

املبالغ املستحقة  -أ: يكون للحقوق اآلتية امتياز على مجيع أموال املدين من منقول وعقار -1على أنه"
، م من أي نوع كان عن الستة أشهر األخرية"للخدم والكتبة والعمال وكل أجري آخر من أجرهم ورواتبه

بقدر ما هو ، يكون للديون اآلتية-1نه"أ( من القانون املدين العراقي على 1372كذلك نّصت املادة)
املبالغ -أ: حق امتياز على مجيع اموال املدين من منقول وعقار، مستحق منهما يف الستة الشهور األخرية

كذلك نّصت .  "وكل اجري آخر من اجرهم ومرتباهتم من أي نوع كان املستحقة اخلدمة والكتبة والعمال
عند افالس املشروع أو تصفيته : أوالً "على  2015( لسنة 37( من قانون العمل العراقي رقم )58املادة)

األجور  -أ: وفق قرار قضائي ابت يعامل العمال كدائنني ممتازين ويستحقون عند ذلك االمتيازات اآلتية
أجر العطل الرمسية خالل السنة اليت انتهت فيها  -ب. ثة أشهر السابقة النتهاء خدمته( الثال3عن)

. املبالغ املستحقة له عن االنواع األخرى من اإلجارة قبل انتهاء العمل -ج. خدمته والسنة اليت سبقتها
البند)أواًل( من هذه  تقدم االمتيازات املنصوص عليها يف: اثنياً . مكافأة هناية اخلدمة املستحقة للعمال -د

يتبني لنا من خالل صراحة هذه املادة . "املادة على الديون املمتازة األخرى مبا يف ذلك امتياز ديون الدولة
 . أن امتياز األجراء يفضل على أي امتياز آخر وكذلك على حق الدائن املرهتن

مبعىن الستة أشهر اليت تسبق ، وهذا االمتياز ال يضمن األجر إاّل حبدود الستة أشهر األخرية فقط
أو شهر ، أو الستة أشهر اليت تسبق تصفية اموال املدين بعد وفاته، التنفيذ على اموال املدين أو بيعها

 . (44)فال يكون سوى ديناً عادايً ، أما ما يزيد عن هذه املدة، إفالسه أو شهر إعساره
لكن ، ذا االمتياز بشكل صريح ايخذو هبملسلمني ملا اءالفقه ان-: امتياز موردي املأكل وامللبس -2

، ومن مث فإن الدين الذين يكون ملوردي هذه املواد، من املواد الضرورية حلفظ النفس يعداناملأكل وامللبس 
يسري عليه ما يسري على النفقة اليت تكون للشخص ولزوجته وأوالده الصغار وأقاربه الذين جتب عليه 

 . لفقرة التاليةواليت سنتناوهلا يف ا، إعالتهم
وقد أشار فقهاء القانون أن هذا االمتياز مقرر ملصلحة التجار الذي يقومون بتوريد هذه املواد الضرورية 

بتوريد بعض من املأكوالت واملالبس ، فإذا قام شخص ال يتاجر هبذه املواد، من مأكل وملبس ودواء
واحلكمة اليت مت من . (45)ياز ال يضمن تلك املبالغفإن هذه االمت، فأصبح دائناً مببلغ هذه املواد، واألدوية

                                                       
 . 417ص، مصدر سابق، عبد املنعم البدراوي. د -43
 . 504ص، 1952، املطبعة العاملية،  اجلديدحقوق االمتياز واحلق يف احلبس يف القانون املدين، سليمان مرقس. د -44
 . 282ص، مصدر سابق، حممد طه البشري. أ -45
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إذ يضمن ، هي رغبة املشرع يف منح الثقة ملوردي هذه املواد الضرورية للمعيشة، هذا االمتياز تقرراجلها 
هلم هذا االمتياز املبالغ املستحقة عما مت توريده للمدين وملن هم يف إعالته من مأكل وملبس يف خالل 

وَردة، ةالستة أشهر األخري 
ُ
قد ورِدت من أجل استعماهلا ، ويشرتط يف هذا االمتياز أن تكون املواد امل

فال يضمن هذا االمتياز ما يتم توريده ، واستهالكها من قبل املدين هبا شخصيًا أو من قبل من يعوهلم
ة يف فأنه يضمن املبالغ املستحق، وعند توافر شروط هذا االمتياز. (46)لشخص ما بقصد املتاجرة فيه

وهذه الستة أشهر هي املدة السابقة على التنفيذ ، حدود ما استحق منها عن الستة أشهر األخرية فقط
 . على اموال املدين أو وفاته أو شهر افالسه أو شهر اعساره

إاّل أنه أقتصر هذا االمتياز على ، وقد نّص القانون املدين الفرنسي على امتياز موردي املأكل وامللبس
( منه أن"الديون املمتازة على عموم املنقوالت هي املبينة أدانه ومتارس 2331إذ جاء يف املادة )، تاملنقوال

أما ابلنسبة إىل . توريدات املواد احلاصلة للمدين ولعائلته خالل السنة األخرية" -5: وفق الرتتيب اآليت
كون للحقوق اآلتية امتياز على ي -1( منه على أنه"1141القانون املدين املصري فقد نّصت عليه املادة)

املبالغ املستحقة عما مت توريده للمدين وملن يعوله من مأكل  -ب: مجيع أموال املدين من منقول وعقار
يكون -1نه"أ( من القانون املدين العراقي على 1372وقد نّصت املادة)، "وملبس يف الستة أشهر األخرية

حق امتياز على مجيع اموال املدين ، الستة الشهور األخرية بقدر ما هو مستحق منهما يف، للديون اآلتية
، املبالغ املستحقة عما صرف للمدين وملن يعوله من مأكل وملبس ودواء" -ب: من منقول وعقار

 . ما يُورد من الدواء يف لقانون املدين املصري زاد على املأكل وامللبس العراقي ويالحظ أن القانون املدين
 من اً فإن القاضي يرتك له جزء، إذا مل يكن للمفلس احملجور على أمواله كسب -: دين النفقة -3
ألن هذه النفقة  ؛ن نفقة املفلس هلا امتياز على مجيع الدائنني لهأن على و والفقهاء املسلمني متفق، أمواله

خص املديون وهذه االمتياز ميتد إىل النفقة الواجبة على الش. (47)إذ ال تقوم النفس بدوهنا، البّد منها
ألن النفقة على هؤالء  ؛لزوجته وأوالده الصغار وارحامه الذين تكون نفقتهم واجبة يف ذمة املدين

وميتد امتياز . (48)ومن مث يكون هلا امتياز على حقوق مجيع الدائنني، االشخاص من احلاجات الضرورية
ن امتدت هذه التصفية لفرتة إو ، النفقة إىل حني انتهاء تصفية اموال املدين وتقسيمها على دائنيه

 . (49)طويلة
ن نفقات الشخص وزوجته وأوالده هلا امتياز على اموال الشخص إىل أ نيالفقهاء املسلم وذهب

 أن، ووجه تقدمي هذه النفقات على بقية الدائنني. (50)وتستوىف ابالفضلية على غريها من مجيع الدائنني
وجاء . هم من دين بقية الدائننيأنه ضروري و أا الدين وميزة هذ، دينًا على الشخص تعد هذه النفقات

كاحليوان أو غريه رفع خربها إىل سلطان   هبذا اخلصوص الكايف يف الفقه"إذا كانت اللقطة حتتاج إىل نفقة
فهو ابخليار بني االنفاق عليها متربعًا أو حمتسباً ، فإن تعذر ذلك، اإلسالم لينفق عليها من بيت املال

                                                       
 . 313ص، 2002، التأمينات الشخصية والعينية، عمران السيد حممد السيد. د -46
 . 153ص، مصدر سابق، اجلزء الثاين، مغين احملتاج. 285ص، سابق مصدر، اجلزء الثاين، ينظر بداية اجملتهد -47
، اجلزء الرابع، النجم الوهاج يف شرح املنهاج، نظر العالمة كمال الدين أيب البقاء حممد بن موسى بن عيسى الدمرييي -48

 . 165ص، مصدر سابق، اجلزء الثامن، الذخرية. 370ص، 2004، دار املنهاج، الطبعة األوىل
 . 165ص، مصدر سابق، الثامن اجلزء، الذخرية. 144ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، الطالبني ينظر روضة -49
 . 275ص، مصدر سابق، اجلزء اخلامس، اخلرشي. 319ص، مصدر سابق، اجلزء السابع، مع تكملة الفتح ينظر اهلداية -50
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 . (51)ني بيعها وعزل مثنها لصاحبها"على صاحبها وب

 إمنا، ر القانون املدين الفرنسي للنفقات بشكل عامشِ لم يُ ف، أما ابلنسبة إىل موقف القوانني املدنية
وكما هو احلال يف امتياز موردي ، ريض مرض املوتاملنفقات الواجبة على على ال( 2331نّص يف املادة)
إذ جاء يف هذه املادة"أن ، متياز دين النفقة على املنقوالتاون فقد أقتصر هذا القان، املأكل وامللبس

النفقات املتفرقة  -3: الديون املمتازة على عموم املنقوالت هي املبينة أدانه ومتارس وفق الرتتيب اآليت
( من القانون املدين 1141ونّصت املادة). للمرض األخري مهما كانت قيمتها وتدفع للمستحقة هلم"

النفقة  -ج: يكون للحقوق اآلتية امتياز على مجيع أموال املدين من منقول وعقار -1نه "أ املصري على
( من القانون املدين 1372وقد نّصت املادة)، املستحقة يف ذمة املدين ألقاربه عن ستة األشهر األخرية"

حق ، ألخريةبقدر ما هو مستحق منهما يف الستة الشهور ا، يكون للديون اآلتية-1نه"أالعراقي على 
املبالغ املستحقة يف ذمة املدين ملن جتب نفقتهم  -ج: امتياز على مجيع اموال املدين من منقول وعقار

 . عليه"
حكمة هذا االمتياز تكمن يف االعتبارات االنسانية اليت تستوجب ضمان الوفاء هبذه املبالغ اليت 

مىت ما مت القضاء ، غ عن الستة أشهر األخريةوتستحق هذه املبال، حيتاجها الدائن ويعول عليها يف معاشه
وهذه احلقوق هلا االفضلية على اصحاب احلقوق العينية األخرى . (52)هبا أو مت حتديدها حسب االتفاق

ن اصحاب هذا االمتياز يتقدمون دائماً إإذ ، املسجلة على العقار أايً كان اتريخ تسجيل هذه احلقوق
 . على الرهون
 ملصرفات القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة العامةامتياز ا -: اثنياً 

ن املصروفات القضائية اليت يتم انفاقها أن على و الفقهاء املسلمذهب : امتياز املصرفات القضائية-1
وتستوىف ابالفضلية على اموال املدين ، (53)عند تصفية أموال املدين هلا امتياز على مجيع الديون األخرى

إاّل ، ذه املبالغ وان كانت قد ثبتت يف مال املدين بعد حادثة احلجز على هذا املالفإن ه، دون استثناء
، ألن مصلحة التنفيذ على اموال املدين تقتضي ذلك ؛أن االفضلية تتقرر هلا على مجيع الديون األخرى

ملا قام ، ولو مل تتقرر االفضلية هلذه املصروفات، فهي الوسيلة لوصول مستحقات الدائنني االخرين إليهم
 ؛وجاء هبذا اخلصوص يف املبسوط يف فقه االمامية "ويكون ذلك من مال املفلس. (54)أحد هبذه االعمال

ن الفقه اإلسالمي مينح املصروفات أيتضح من خالل هذه النصوص . (55)ألن البيع واجب على املفلس"
ات ان يستويف حقه ابالفضلية م هبذه املصروفاسهإذ يستطيع كل من ، القضائية امتيازاً على مال املدين

ذلك أن هذه املصروفات كانت طريقاً لوفاء ، على مجيع الدائنني ولو كانوا دائنني مرهتنني من اموال املدين
 . وألن فائدهتا عائدة على مجيع الدائنني، بقية الديون

                                                       
 . 336ص، ـه1400، ايران، اصفهان، --مكتبة االمام أمري املؤمنني ، ، الكايف يف الفقه، صالح احلليب الفقيه أيب -51
 . 285ص، 1963، االسكندرية، املطبعة العاملية، التأمينات العينية، منصور منصور مصطفى. د -52
 ينظر. 391ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، مطالب أوىل النهى. 181ص، مصدر سابق، اجلزء العاشر، ينظر الذخرية -53

حتقيق الشيخ جمترب ، ختصر النافعاملهذب البارع يف شرح امل، كذلك العالمة مجال الدين أيب العباس امحد بن حممد بن فهد احللي
 . 487ص، 1411، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، اجلزء الثالث، العراقي

 . 209ص، مصدر سابق، اجلزء العاشر، فتح العزيز شرح الوجيز. 435ص، مصدر سابق، القناع ينظر كشاف -54
 املكتبة املرتضوية، اجلزء الثاين، ، إلماميةاملبسوط يف فقه ا، شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي -55

 . 487ص، مصدر سابق، املهذب البارع يف شرح املختصر النافع. 270ص، طبع بال سنة، إلحياء اآلاثر اجلعفرية
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نسي على أن "الديون ( من القانون املدين الفر 2375فقد نّصت املادة)، إىل القوانني املدنيةأما ابلنسبة 
ويالحظ على هذه املادة اقتصارها امتياز ، نفقات الدعوى -1: املمتازة على عموم العقارات هي

( من القانون 1138/1كما نّصت املادة)،  مصروفات النفقات القضائية على املنقوالت دون العقارات
، نني يف حفظ أموال املدين وبيعهااملصري على أنه "املصروفات القضائية اليت أنفقت ملصلحة مجيع الدائ

 -1نه "أ( من القانون املدين العراقي على 1369/1وقد نّصت املادة). هلا امتياز على مثن هذه االموال"
اليت انفقت ملصلحة مجيع الدائنني يف حفظ اموال املدين وبيعها وتوزيعها هلا حق ، املصروفات القضائية

املصروفات هي حق ملن انفق مصروفات انفعة جلميع الدائنني يف وهذه . امتياز على مثن هذه االموال"
 . وما يتعلق هبذه من إجراءات فرعية أو متهيدية، حفظ اموال املدين وبيعها وتوزيع مثن املبيع

ونفقات ، ومن هذه املصروفات نفقات احلجز واحلراسة ونزع امللكية والبيع يف املزاد العلين وتوزيع الثمن
لكن ينبغي ان تكون هذه املصروفات قد ، باشرة ودعوى عدم نفاذ التصرفات وغري ذلكالدعوى غري امل

فال يدخل يف هذه املصروفات نفقات ، انفقت يف إجراءات الزمة وصحيحة وفقًا ملا يتطلبه القانون
 أما املصروفات اليت، كذلك يشرتط فيها ان تكون قد انفقت ملصلحة الدائنني املشرتكة،  التصفية الودية

مثل نفقات الدعوى اليت يقيمها للمطالبة حبقه يف مواجهة ، ينفقها أحد الدائنني ملصلحته الشخصية
، كذلك فإن املصروفات اليت يتم انفاقها ملصلحة بعض الدائنني دون غريهم،  فال يكون هلا امتياز، املدين

فمثاًل املصروفات اليت يتم ، ةفال يكون هلا امتياز إاّل ابلنسبة ملن عادت عليهم هذه املصروفات ابلفائد
ألهنم هم املستفيدون  ؛هلا االفضلية يف االستيفاء على ديون الدائنني العاديني، انفاقها يف دعوى االفالس

، يف حني أهنا ال تتمتع هبذه االفضلية يف مواجهة دين الدائن املرهتن، من إجراءات التصفية اجلماعية
فله االفضلية يف استيفاء حقه عليهم ، نه ال يدخل يف مجاعة الدائننيأإذ ، وذلك ألهنا مل تنفق يف مصلحته

هو الثمن الذي رسا به املزاد املخصص لبيع اموال ، وحمل امتياز املصروفات القضائية، من املال املرهون
 . (56) املدين اليت وردت عليها املصروفات

فقت هذه املصروفات من رى اليت انوهذه املصروفات القضائية هلا االفضلية على مجيع احلقوق األخ
نه "وتستويف هذه املصروفات أ( من القانون املدين املصري على 1138وقد نّصت املادة )، هائأجل استيفا

رأي يف الفقه املصري إىل القول  وذهب، ". . . قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموانً برهن رمسي
إاّل ، على الرهن التأميين افضلية لهن هذا االمتياز ال إإذ ، أبن هذه الصياغة غري صحيحة وتبدو معيبة

أما إذا كانت هذه املصروفات غري مفيدة لصاحب ، إذا كانت هذه املصروفات قد انفقت على هذا الرهن
كما هو احلال يف مصرفات دعوى االفالس اليت ختص الدائنني العاديني وال يستفيد منها املرهتن ،  الرهن
( 1369/1كما نّصت املادة).  (57)ضلية يف هذه احلالة هلذه املصروفات على حق الدائن املرهتنفال اف، شيئاً 

ولو كان ممتازاً أو موثقاً ، وتستويف هذه املصروفات قبل أي دين آخرنه"أمن القانون املدين العراقي على 
ات القضائية على الدين ويالحظ على أن القانون املدين العراقي نّص على تفضيل امتياز املصروف، ابلرهن"

بينما نّص ، دون أن حيدد نوع الرهن وهذا يعين تفضل هذا االمتياز على الرهن بنوعية، املضمون ابلرهن
القانون املدين املصري صراحة إىل تفضيل هذا االمتياز على احلقوق األخرى ولو كانت مضمونة برهن 

                                                       
 . 271ص، مصدر سابق، حممد طه البشري. أ. 336ص، مصدر سابق، علي هادي العبيدي. ينظر د -56
 . 401ص، سابق مصدر، مسري عبد السيد تناغو. د -57
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 . كافياً على الرهن بشكل عام لكان ذلك  ولو أنه نّص ، ونرى أن ال داعي هلذا التخصيص، أتميين

ابلنسبة لبعض الدائنني وابلنسبة  اً ويالحظ ان امتياز املصروفات القضائية امتياز نسيب وليس مطلق
فاملصروفات القضائية هلا االفضلية فقط على حقوق بعض الدائنني الذين انفقت ، لبعض اموال املدين

 مصروفات دعوى االفالس هلا االفضلية على حقوق فمثالً ، هذه املصروفات ملصلحتهم دون غريهم
ولكن ليس ، الدائنني العاديني الذين يكونون مجاعة الدائنني واملستفيدين من إجراءات التصفية اجلماعية

ومن مث هو ال يدخل يف مجاعة الدائنني ، فهي مل تنفق يف مصلحته، هلا االفضلية على حق دائن مرهتن
كذلك من انحية اخرى فإن االفضلية اليت قررها القانون للمصروفات .  مويستويف حقه مفضاًل عليه

، ن هذه االفضلية ال تتقرر إاّل على املال حمل االجراءاتإإذ ، القضائية نسبية فيما يتعلق أبموال املدين ذاته
  .(58)هذا املال لتصفية مجيع هذه املصروفات حتملها الدائنون املباشرون لإلجراءات فإذا مل يكفِ 

لكن مع ذلك ميكن القول رغم هذه االفضلية النسبية املقررة للمصروفات القضائية يف مواجهة الدائنني 
، هذه االفضلية امتيازاً هلذه املصروفات يف حدود هذه النسبية عدّ ميكن ، وكذلك ابلنسبة ألموال املدين

من قبل الغري أو تكون  وال خالف يف أن تكون هذه املصروفات قد انفقت من قبل أحد الدائنني أو
 . (59)مستحقه خلزانة احملكمة نفسها

كانت الدولة اإلسالمية تعتمد يف نفقاهتا على ما حتتفظ -: امتياز املبالغ املستحقة للخزانة العامة -2
والذي تستحصل عليه من مواردها اخلاصة كالفيء والزكاة واجلزية واخلراج ومخس الغنائم ، به يف بيت املال

إذ ليس للدولة إلزام أحد بدفع هذه ، إاّل أن هذه املوارد قد انتهى وجودها يف الوقت احلاضر، وغريها
فهل جيوز للدولة يف هذه احلال فرض ضرائب أو رسوم على اموال مواطنيها يف ظل غياب هذه ، املوارد

 . املوارد؟
يف مرافق ، صلحة العامةال شك يف أن مجيع املواطنني يستفيدون مما تقوم به الدولة من االنفاق للم

وذلك لكي تقوم ، من مسامهتهم يف دفع املال عند احلاجة نفالبّد إذ، تعليم واألمن والدفاعالصحة وال
لذلك وجب عليه ان يغرم ويدفع ما ، ن الفرد يغنم مما تقوم به الدولةإإذ ، الدولة مبهامها ومسؤولياهتا

عليه ميكن ، (60)لك تطبيقاً لقاعدة)الغرم ابلغنم(وذ، يستوجب عليه من ضرائب ورسوم والتزامات اخرى
إذ حيتمل ، وذلك رعايًة للمصلحة العامة، ال مانع من فرض الضرائب والرسوم عند احلاجة إليها، القول

، فإذا ما تزاحم حق بيت املال مع حق دائن آخر ولو كان دائناً مرهتناً ، الضرر اخلاص لدفع الضرر العام
، ذلك أن خطر خلو بيت املال أعظم من خطر انتقاص ذمة الدائن املرهتن، يت املالفإن االفضلية تتقرر لب

 . (61)كذلك فإن األول ضرره عام والثاين ضرره خاص
كل ما هو مستحق للدولة ،  وقد أشار الفقه املدين إىل أن املقصود ابملبالغ املستحقة للخزانة العامة

                                                       
 . 300ص، مصدر سابق، امحد عبد التواب حممد هبجت. د. 591ص، مصدر سابق، الوكيل مشس الدين. د -58
 . 272ص، مصدر سابق، حممد طه البشري. أ -59
، الرايض، دار عامل الكتب، اجلزء األول، احملامي فهمي احلسين، تعريب، درر احلكام شرح جملة االحكام، علي حيدر ينظر -60
 . 90ص، 2003

، 1997، مؤسسة الرسالة، اجلزء الثاين، حتقيق حممد سليمان االشقر، املستصفى من علم االصول، أبو أيب حامد الغزايل -61
 . 55ص، مصدر سابق، ينظر كذلك يف الفقه املعاصر ميينة شوادر. 303ص
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واحلكمة من . (62)شخص من أشخاص القانون العام بوصفها ،ممثلة يف وزاراهتا ومصاحلها واملرافق العامة
، هي اموال عامة ونفقات عامة تعتمد عليها الدولة، أن االموال املستحقة للخزانة العامة، هذا االمتياز

فإذا ما ، يراداهتا وانفاقها على اوجه الصاحل العامإن الدولة صاحبة سلطة وسيادة يف مجيع أاعتبار على 
، مجع هذه املبالغ املستحقة للدولة وذلك بسبب تزاحم الدائنني على اموال مديين الدولة حصلت إعاقة يف

 . (63)فإن هذه اإلعاقة تؤدي أبحلاق أشد االضرار ابلدولة ونشاطاهتا السيادية املتصلة ابلصاحل العام
قانون املدين ( من ال2327فقد نّصت املادة)، وقد أكدت القوانني املدنية على امتياز اخلزانة العامة

والرتتيب الذي ميارس مبوجبه تنظمه القوانني اليت ، الفرنسي على أنه"االمتياز العائد حلقوق اخلزانة العامة
ويالحظ على هذه املادة أن القانون املدين الفرنسي ترك تنظيم هذا االمتياز وحتديد مرتبته إىل ، ترعامها"

ومهما يُكن فإن هلذا االمتياز االفضلية يف االستيفاء على  ،القوانني اخلاصة اليت يرد فيها هذا االمتياز
( من القانون املدين املصري على أنه "املبالغ 1129/1وقد نّصت املادة). احلقوق األخرى ومنها الرهن

يكون هلا االمتياز ابلشروط ، املستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من أي نوع كان
وتستوىف هذه املبالغ من مثن االموال املثقلة هبذا  -2.  واالوامر الصادرة يف هذا الشأناملقررة ابلقوانني

ولو كان ممتازًا أو مضمواًن برهن رمسي عدا املصروفات ، ية يد كانت قبل أي حق آخرأاالمتياز يف 
املستحقة للخزينة املبالغ  -1( على أنه"1370أما يف القانون املدين العراقي فقد نّصت املادة)، القضائية"

. يكون هلا حق امتياز ابلشروط املقررة يف القوانني والنظم الصادرة هبذا الشأن، من ضرائب ورسوم وحنوها
وذلك بعد ، وتستويف يف هذه املبالغ من مثن االموال املثقلة حبق االمتياز هذا يف أي يد كانت-2

 . موثقاً برهن"املصروفات القضائية وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو 
هي اليت حتدد حقوق ، ن القوانني واالوامر املتعلقة ابلضرائب والرسوم واحلقوق األخرىأالواضح من 

ويشرتط يف املبالغ املستحقة للخزانة العامة ، ومرتبة الدين املمتاز هلذا االمتياز الدولة وشروط استحقاقها
أما ، صاحبة سيادة ووالية عامة بوصفهارت للدولة أن تكون هذه املبالغ قد تقر ، حبق االمتياز كي تتمتع

ففي هذه احلالة ال تكون هلذه ، شخصًا معنواًي عادايً  بوصفهاإذا كانت هذه املبالغ قد تقررت للدولة 
، فإذا ما قامت الدولة بتأجري مباين لألفراد، ن الدولة يف هذه الصفة ال تستحقهاإإذ ، املبالغ أي امتياز

وهو امتياز ، إمنا ميكن ان يتمتع ابمتياز آخر، ين بصفة امتياز املبالغ املستحقة للدولةفال يتمتع هذا الد
 . (64)مؤجر العقار

 التزاحم إذا كان المرهون منقواًل احكا) : بحث الثالثالم

إذا كان املال املرهون منقواًل فإن ما حيدد حل التزاحم هو االسبقية يف تدوين عقد الرهن يف سند 
ويتصور التزاحم على بني الدائنني ، فضاًل عن االسبقية يف حيازة املرهتن للمال املرهون، خاثبت التاري

وهذا ما ، أو التزاحم بني الدائنني املرهتن وغريهم، وهذا ما سنتناوله يف الفرع األول، املرهتنني انفسهم
 . سنوضحه يف الفرع الثاين

                                                       
 . 303ص، مصدر سابق، عبد التواب حممد هبجت امحد. د -62
 . 307ص، مصدر سابق، د عمرانالسيد حممد السي. د -63
، مصدر سابق، حممدين عبد القادر. عبد القادر حممد شهاب ود. د. 274ص، مصدر سابق، حممد طه البشري. أ -64

 . 469ص
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 همتزاحم الدائنني املرتهنني فيما بين: األول طلبامل

وهذه العقود ال تتم إاّل ابلقبض وتسليم العني املعقود ،  الرهن من عقود التربعنيالفقهاء املسلم يعدّ 
هنا أهو ، وسبب اشرتاط القبض لتمامها، يداع واهلبة واالعارة والرهنإلاعليها وهذه العقود هي القرض و 

يس للمرهتن ان يقبض املال املرهون إاّل لو . (65)والقاعدة الفقهية تقول "ال يتم التربع إاّل ابلقبض"، تربع
فإذا تعدى املرهتن وقبض املال املرهون بدون ، ذلك ان الراهن غري ملزم بتقبيض املال املرهون، إبذن الراهن
فضاًل عن ذلك إذا إذن الراهن للمرهتن ابلقبض ، هبذا القبض وكان كمن مل يقبض يعتدفال ، إذن الراهن

ألن الرهن  ؛ن رجع بعد القبض فال أثر هلذا الرجوعأو ، زال حكم اإلذن، مث تراجع عن ذلك قبل القبض
وجاء هبذا اخلصوص يف كتاب األم "ولو رهن رجل رهنًا فلم يقبضه املرهتن وافلس ، ضقد مت ولزم ابلقب

ليس ألحد من غرمائه أحق به من ، وكل رهن مفسوخ بوجه فهو مال املفلس، الراهن فالرهن مفسوخ
فهل ميكن بعد ذلك ، فمىت قبض الدائن املال املرهون وحازه اصبح مرهتناً له. (66)ه أسوة"وهم في، أحدهم

 . للمدين الراهن أن يرهن هذا املال مرًة اخرى؟
جييز الفقه اإلسالمي تعدد الدائنني املرهتنني إذا مت الرهن بصفقة واحدة ويكون الرهن يف هذه احلالة 

فإذا استوىف أحد الدائنني املرهتنني ، نني حبس املال املرهون بديوهنمويكون لكل املرهت، حمبوساً بكل الدين
ألن الرهن ضامن لكل  ؛أقتصر احلق يف احلبس على بقية الدائنني املرهتنني الذين مل يستوفوا ديوهنم، دينه

رهون مما وتنتقل حيازة املال املرهون لكل الدائنني حسب ديوهنم إذا كان املال امل، الدين وال ميكن جتزئته
ويصبح ، فإن حيازته تتم عن طريق املهاأية، ما يكون املال املرهون مما ال يقبل التجزئةدأما عن، ميكن جتزئته

 . (67)كل من حيوز املال املرهون يف فرتة املهاأية عداًل ابلنسبة لبقية الدائنني املرهتنني
فمثاًل ال جيوز ، واحد بصفقات متعددةغري أن الفقهاء املسلمني مل جُييزوا تعدد الرهون على املال ال

ومن مث يرهن هذه الدار لشخص آخر قبل انقضاء ، من املال أن يرهن شخص داره ألحد على مبلغ
ويف املقابل يبطل الرهن ، لكن عندما جييز الدائن املرهتن األول الرهن الثاين ينفذ هذا الرهن، الرهن األول

، فال يتأثر دين املرهتن األول بذلك، ملرهون بيد الدائن املرهتن الثاينويف هذه احلالة إذا هلك املال ا، األول
وال أثر له ، ابطالً  يُعدّ فإن الرهن األخري ، أما إذا مل جُيز الدائن املرهتن األول الرهن الثاين، وال يضمن شيئاً 

 . (68)يف ذلك على بقاء الرهن األول كما هو
إذا كانت قيمة هذا املال تزيد ، تعدد الرهون على املال الواحدن بعض فقهاء املالكية قالوا جبواز أإاّل 

إذ يستويف ، ن يف االستيفاء حسب ترتيبهاهو وتتسلسل هذه الر ، على قيمة الدين املضمون ابلرهن األول
 فال يرتتب، ومن مث يستويف املرهتن الثاين حقه من الزايدة املتبقية يف املال املرهون، املرهتن األول حقه أوالً 

لذلك مل يشرتط هؤالء الفقهاء ، ضرر على الدائن املرهتن األول الذي مل مُيس حقه نتيجة الرهن الثاين
 . (69)إجازة املرهتن األول لنفاذ الرهن الثاين

                                                       
 كذلك جاء هبذا.  13ص، مصدر سابق، اجلزء السادس، نظر خبصوص هذا املعىن البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -65

 . 137ص، مصدر سابق، بدائع الصنائع، يصح الرهن إاّل ابلقبض" اخلصوص يف بدائع الصنائع"ال
 . 204ص، سابقمصدر ، الشيخ حسن أيوبينظر يف الفقه املعاصر . 212ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، األم -66
 . 189ص، مصدر سابق، وهبة الزحيلي. دينظر يف الفقه املعاصر . 308ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، الشرح الصغري -67
 . 305ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، هناية احملتاج. 147ص، مصدر سابق، اجلزء السادس، ينظر بدائع الصنائع -68
 . 238ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، الشرح الكبري -69
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فتكون العربة يف تقرير االفضلية ، لى أنه إذا كان املال املرهون منقوالً ع، وقد أشار فقه القانون املدين
فإذا ما تعددت ، نتقال حيازة املال املرهون إىل املرهتن وتدوين الرهن يف ورقة اثبتة التاريخاب، للدائن املرهتن

أي االفضلية تتقرر ، فإن االفضلية تكون ملن توافر فيه الشرطان معاً ، الرهون احليازية على منقول واحد
 . (70)للدائن املرهتن احلائز للمنقول والذي كان رهنه اثبت التاريخ يف ورقة مكتوبة

ال تتحدد ، ن حيتج هباأفإن مرتبة الرهن اليت ميكن ، عليه إذا كان املال املرهون منقوالً مادايً أو معنوايً 
الشرط العام وكذلك تدوين  يُعدّ ومها انتقال احليازة وهذا ، إاّل يف التاريخ الذي جيتمع فيه الشرطان معاً 

ول وهو انتقال احليازة قبل الشرط الثاين وهو تدوين فعند حتقق الشرط األ، العقد يف ورقة اثبتة التاريخ
أما إذا حتقق الشرط ، فإن مرتبة االفضلية تتحدد من اتريخ حتقق الشرط الثاين، العقد يف ورقة اثبتة التاريخ

، (71)فإن مرتبة االفضلية تتحدد من اتريخ حتقق الشرط األول وهو انتقال احليازة، الثاين قبل الشرط األول
( من القانون املدين املصري 1117( من القانون املدين العراقي واملادة)1352ن نّص املادة)أمن وابلرغم 

إذ توحي عبارتيهما أبن مرتبة االفضلية تتحدد ابلتاريخ ، قد توحيان خالف هذا احلل ابلنسبة للحالة الثانية
إذ يف هذه احلالة تتحدد مرتبة ، لكن هذا ال ميكن التسليم به، الثابت لعقد الرهن وليس ابنتقال احليازة

ن يف اتريخ مل يكن حقه يف الرهن و ن املرهتنو االفضلية للدائن املرهتن ابلنسبة للدائنني االخرين ومنهم الدائن
 . يف املادة ذاهتاوهذا ما يؤدي إىل وقوع التناقض ، انفذاً يف مواجهتهم

ن الغموض يكتنف نّص إإذ  ،وقد تتعقد املشكلة يف القانون املدين العراقي من جهة اخرى
فاملادة األوىل تتطلب جمرد تدوين الرهن يف ورقة اثبتة ، القانونهذا ( من 1352املادة)و ( 1344/2املادة)

عند  فعند تدوين عقد الرهن يف تلك الورقة تتحدد مرتبة االفضلية، التاريخ لكي يكون انفذاً يف حق الغري
وميكن حل ، ب انتقال احليازة وتدوين عقد الرهن يف ورقة اثبتة التاريخأما املادة الثانية فإهنا تتطل، التزاحم

، انفذاً يف مواجهة الغري إاّل بتوافر الشرطني معاً  يُعدّ ابلقول أن الرهن احليازي ال ، هذا التعارض والغموض
للفقرة الثانية  غمسوّ ومن مث ميكن القول ال ، انتقال حيازة املال املرهون وتدوين الرهن يف ورقة اثبتة التاريخ

 . ( ومن االفضل حذفها1344من املادة)
احليازة احلكم العام لسراين الرهن  وتُعدّ ، فإن مرتبة للدائن املرهتن تتحدد بوجوب توافر احليازة وبذلك

حبيث ، إاّل أنه عندما يفقد الدائن املرهتن حيازة املال املرهون رغم ارادته ودون علمه، يف مواجهة الغري
كل ،  ن يسرتد املال املرهون ما دام عقد الرهن قائماً أجاز للدائن املرهتن ، يازة املال املرهون للراهنتعود ح

هبذا املعىن ينبغي احرتام حقوق الغري حسيّن ، (72)ذلك شرط عدم اإلخالل مبا قد يكون للغري من حقوق
كرهن حيازي ،  ني اسرتداد املرهتن لهالنية اليت تكون قد نشأت يف الفرتة ما بني عودة املرهون إىل الراهن وب

 . (73)ملرهتن حسن النية
ن"االحكام املتعلقة ابألاثر أ( من القانون املدين املصري على 1118/1وهبذا اخلصوص نّصت املادة)

ابملقابل نّصت ، اليت ترتتب على حيازة املنقوالت املادية والسندات حلاملها تسري على رهن املنقول"

                                                       
 . 402ص، مصدر سابق، عبد الكرمي صاحل عبد الكرمي. د. 428ص، مصدر سابق، حممد حسني منصور. د -70
 . 515ص، مصدر سابق، م الدين كامل االهواينحسا. ينظر د -71
 . 405ص، مصد سابق، عبد الكرمي صاحل عبد الكرمي. د -72
 . 517ص، مصدر سابق، حسون طه. حممد طه البشري ود. أ -73
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يستبقي املرهتن يف الرهن احليازي حيازة املرهون نه "أالقانون املدين العراقي على  ( من1337/1املادة)

جاز للمرهتن ان يسرتده ما دام عقد ، هن ألي سبب كاناوإذا عاد إىل حيازة الر ، حىت انقضاء الرهن
الدائن ن لو أويتبني لنا من خالل هذه النصوص ، "الرهن قائماً دون اخالل مبا قد يكون للغري من حقوق

فإن الدائن ال يستطيع ، املرهتن فقد حيازة املال املرهون املنقول وانتقلت فيما بعد إىل شخص حسن النية
ن هلذا األخري أن يتمسك إإذ ، االحتجاج حبقه يف مواجهة احلائز الذي انتقلت إليه حيازة املال املرهون

قوق مل يكن يعلم هبا أو يستطيع ان يعلم ومن مث ال ميكن التمسك جتاهه حب، بقاعدة احليازة يف املنقول
 . هبا وقت انتقال احليازة إليه

أما إذا كان املال املرهون حيازايً عقاراً وفقد الدائن املرهتن حيازة هذا املال فليس له بعد ذلك التمسك 
قد  إذ يصبح يف مواجهتهم جمرد دائن عادي حىت ولو كان، حسن النية حبقه يف الرهن يف مواجهة الغري

ولكن إذا انتقلت احليازة إىل الراهن بوصفه مستأجراً من املرهتن وذكر االجيار يف الرهن ، (74)سجل رهنه
فإن حق الدائن املرهتن يف هذه ، أو قد مت التأشري به يف هامش تسجيل الرهن يف دائرة التسجيل العقاري

 . احلالة يكون انفذاً مبرتبته يف مواجهة الغري
، ل مشكلة حيازة املال املرهون عندما يكون مرهوانً لعدة مرهتنني يف رهون حيازيةوهناك عدة طرق حل

 : (75)وتتمثل هذه الطرق ابآليت
وبذلك يكون ، إن يتفق مجيع الدائنني املرهتنني مع الراهن على وضع املال املرهون يف يد عدل -1

جيوز أن يكون الراهن عدالً يف حيازة املال وال ، هذا العدل انئباً عن مجيع الدائنني يف حيازة املال املرهون
 . املرهون
فيكون هذا ، إن يتفق الراهن ومجيع الدائنني املرهتنني على أن حيوز املال املرهون أحد الدائنني -2

وانئباً عن غريه من الدائنني املرهتنني ، دائناً مرهتناً  ِبعّدهاملرهتن أصيل عن نفسه يف حيازة املال املرهون وذلك 
 . خرين بصفته عدالً اال

حائزاً للمال املرهون  يُعدّ إذ ، إن يتم االتفاق على حفظ املال املرهون مهاأية بني الدائنني املرهتنني -3
دائن مرهتن وبصفته انئبًا عن  يُعدّ وذلك بصفته االصيلة ألنه ، كل من انتقل إليه هذا املال مدة املهاأية

 . ن ينتقل املال املرهون ابملهاأية إىل غريه من الدائنني املرهتننييد عدل إىل أ بوصفهغريه من املرهتنني 
، األصل أن حيازة املال املرهون تنتقل إىل الدائن املرهتنإذ يف ، أما إذا كان املال املرهون يف يد عدل

 فإذا ما حصل، وهذا االجنيب يسمى)العدل(، لكن هذا ال مينع من انتقاهلا إىل اجنيب يعينه املتعاقدان
فإن االفضلية ، وكان العدل حيوز املال املرهون املنقول لعدة دائنني مرهتنني، تزاحم بني الدائنني املرهتنني

ولكن بشرط ان يكون حق هذا الدائن مدواًن يف ، تتقرر ألول دائن مرهتن حاز العدل املرهون لصاحله
 . (76)ورقة اثبتة التاريخ

 الغريمع  تزاحم الدائنني املرتهنني: الثاني طلبامل

غالبًا ما يكون مع اصحاب ، ن التزاحم الذي حيصل بني الدائنني املرهتنني وغريهم من الدائننيإ
                                                       

 . ( من القانون املدين املصري1109( من القانون املدين العراقي واملادة)1322ينظر املادة) -74
 . 247ص، مصدر سابق، القاضي حسني عبد اللطيف محدان. 206ص، مصدر سابق، حممد طه البشري. أينظر  -75
 . 849ص، مصدر سابق، عبد الرزاق السنهوري. د -76
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 . اآلتيةوسنتناول صور هذا التزاحم ابلفقرات ، االمتيازات اخلاصة ابملنقول
 -: امتياز مصروفات حفظ املنقول -: أوالً 

إاّل أهنم أشاروا إىل حكم املصروفات ، وصريحمل يذكر الفقهاء املسلمني هذا االمتياز بشكل واضح 
وذلك حلفظها من ، اليت يتم إنفاقها على الوديعة واللقطة واملصروفات اليت يتم إنفاقها من قبل الصناع

 . هذه املصروفات، وقد اختلف الفقهاء املسلمني ايضاً ، اهلالك
 القاضي تُعدّ ذن من صاحبها أو من ففي مسألة املصروفات على الوديعة اليت يبذهلا املودع لديه دون إ

فإن للمودع لديه يف هذه ، من قبيل التربع أما تلك النفقات اليت تكون أبذن من املودع أو من القاضي
 على ضرورة رد نيوأكد الفقهاء املسلم. (77)احلالة الرجوع على صاحب تلك الوديعة مبا أداه من نفقات

ومن الواجب رد االمانة عند ، أمانة بيد املودع لديه تُعدّ الوديعة ن إإذ ، الوديعة إىل املودع عندما يطلبها
حبق املودع لديه يف حبس الوديعة واستيفاء ، مل يصرحاملسلمني أايً من الفقهاء  أن إاّل ، طلبها من صاحبها

تياز ن الفقهاء املعاصرين ال يرون مانعاً من تقرير حق امأغري . (78)عندما ال يدفعه املودع، حقه من مثنها
، فردها دون وفاء نفقات املودع لديه اليت أداها حلفظ هذه الوديعة، إذ جيوز له حبس الوديعة، للمودع لديه

 . (79)قد يؤدي لضياع حق املودع لديه
 

ن للمصاريف اليت ينفقها فقهاء احلنفية واملالكية وقول للحنابلة واالمامية أب ذهب -: القول الثاين
فله حبسها واستيفاء حقه منها ابالفضلية على غريه من ، اللقطة هذه على اً ز امتياامللتقط على اللقطة 

. (80)واستيفاء منه، وجد مبناسبة وجود هذا املال التعلق به، ويعللون هذا االمتياز ابن حق امللتقط، الدائنني
فصار ، ةن مينعها منه حىت حيضر النفقإ، وجاء هبذا اخلصوص يف فتح القدير"إذا حضر املالك فللملتقط

ن امللتقط إذا انفق على اللقطة إكذلك جاء يف خمتصر للخرشي قوله "،  (81)كأنه استفاد منه فأشبه املبيع"
فإنه ابخليار ان يفتك اللقطة فيدفع للملتقط نفقته وبني أن يرتك اللقطة ملن ، من عنده مث جاء صاحبها

 اً أن مالك اللقطة يكون ملزم، النصوصيتضح من خالل هذه . (82)التقطها يف نفقته اليت انفقها عليها"
ومن مث تبقى حمبوسه لدى ، ن يطلب فكاكهاأ ليس له اّل إو ، بدفع النفقات اليت أداها امللتقط على اللقطة

ن امللتقط يفضل حىت إإذ ، وللملتقط ان يستويف حقه من مثنها ابالفضلية على غريه من الدائنني، امللتقط
 . على الدائن املرهتن

ن حيوز هذا املال كالبناء مثاًل وغريه ممن يقومون أبعمال أقوم إبصالح وترميم للمال دون أما من ي
مشاهبه)املهندس املعماري واملقاول( وال ميكنهم حبس الشيء الذي يعملون عليه فال يتقرر هلم امتياز على 

 . (83)هذا املال
ما يصرف على املنقول ملنع هالك هي كل ، أما يف الفقه القانوين فإن املقصود بنفقات حفظ املنقول

                                                       
 . 175ص، مصدر سابق، اجلزء اخلامس العاشر، املدونة الكربى. 85ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، ينظر مغين احملتاج -77
 . 85ص، صدر سابقم، اجلزء الثالث، ينظر مغين احملتاج -78
. 71ص، 1994، القاهرة، دار النهضة، احلق يف احلبس يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، عبد الوهاب عبد السميع. د -79

 . 186ص، مصدر سابق، ميينة شوادر
 . 20ص، مصدر سابق، اجلزء التاسع عشر، املبسوط. 37ص، مصدر سابق، اجلزء السادس، ينظر بدائع الصنائع -80
 . 430ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، فتح القدير -81
 . 128ص، مصدر سابق، اجلزء السابع، اخلرشي -82
 . 238ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، ينظر بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري -83
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اصالح املنقول وجعله صاحلاً لالستعمال للغرض الذي أعد ، ويقصد برتميم املنقول، الشيء كله أو بعضه

ن"الديون املمتازة على بعض املنقوالت أ( من القانون املدين الفرنسي على 2332وقد نّصت املادة). (84)له
( من القانون املدين املصري 1140ونّصت املادة). الشيء"النفقات املدفوعة للمحافظة على  -3: هي

 -2. املبالغ اليت صرفت يف حفظ املنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون هلا امتياز عليه كله -1على "
وتستوىف هذه املبالغ من مثن هذا املنقول املثقل حبق االمتياز بعد املصروفات القضائية واملبالغ املستحقة 

املبالغ -1نه"أ( من القانون املدين العراقي على 1371كذلك نّصت املادة).  ". . . امة مباشرةللخزانة الع
وتستويف هذه -2. يكون هلا حق امتياز عليه كله، اليت صرفت حلفظ املنقول وفيما يلزم له من اصالح

أما فيما بينها فيقدم ، املبالغ من مثن املنقول مباشرة بعد املصروفات القضائية واملبالغ املستحقة للخزينة
وبطبيعة احلال فإن هذا االمتياز يقوم على . "بعضها على بعض حسب الرتتيب العكسي لتواريخ صرفها

فمن العدل ان يعطى صاحب ، إذ لو مل تصرف هذه النفقات هللك الشيء أو تلف، ابسط قواعد العدالة
وجيب أن تكون هذه املصروفات قد  .ما انفقه من مثن هذا الشيء ءهذه النفقات االفضلية يف استيفا
أما تلك املصروفات اليت تنفق على حتسني املنقول أو جتميله مبا يرفع ، انفقت يف حفظ املنقول وترميمه

إذ ليس من العدل ان حيرم املنفق بعد أن انفق ماله يف اصالح . (85)فإن هذا االمتياز ال يضمنها، قيمته
، عندما يتزاحم مع دائنني أخرين على املنقول، اء ما انفق عليهالستيف، الشيء من مثن هذا الشيء نفسه

ن هلذا الدائن إإذ ، ومن مث يتقدمون على صاحب الفضل يف بقاء املنقول بفضل ما انفقه على اصالحه
ن ان االخر اد الدائنملا وجِ ، فلوال انفاقه السابق على هذا املنقول، الفضل على ابقي دائين مالك املنقول

ن ال يتم تفضيل أحد هؤالء الدائنني على أمن مث فمن االنصاف ، ن على هذا املنقول نفسهااملتزامح
 . (86)، صاحب الفضل عليهم

وذلك بعد امتياز املصروفات ، وتتحدد درجة امتياز مصروفات حفظ املنقول وترميمه ابلدرجة الثالثة
هذا االمتياز على كل دائن ولو كان إذ يتم تفضيل صاحب ، القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة العامة

وال غرابة ، ووعاء هذا االمتياز هو مثن املنقول كله، دائنًا مرهتناً أو صاحب امتياز متأخر عنه يف الدرجة
ولو كان املشرع قرر امتيازاً لنفقات حتسني ، إذ لوال هذه النفقات هللك هذا املنقول أو تلف، مريف هذا األ

االمتياز على ما زاد من قيمة املنقول بسبب نفقات التحسني وليس على قيمة ملا جتاوز هذا ، املنقول
إذا كان ، إذ يتم تفضيل صاحب االمتياز على املنقول على الدائن املرهتن رهنًا حيازايً . (87)املنقول كله

نقول امل امتياز حفظ فإن امتياز صاحب، أما عندما يكون املرهتن حسن النية، الدائن املرهتن سيء النية
فإن ، فمثاًل لو تزاحم دائن مرهتن رهنًا حيازاًي مع صاحب امتياز حفظ املنقول، (88)ال يسري يف حقه

ومن مث يف ، إذا متكن من التمسك بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية، االفضلية تتقرر للدائن املرهتن
 وهبذا اخلصوص،  مواجهتهن يسري امتياز صاحب مصروفات حفظ املنقول يفأهذه احلالة ال ميكن 

نه"ال حيتج حبق االمتياز على من حاز املنقول أ( من القانون املدين العراقي على 1364نّصت املادة)
                                                       

 . 412ص، مصدر سابق، عبد املنعم البدراوي. د. 446ص، مصدر سابق، مجال الدين زكي. د -84
 . 406ص، مصدر سابق، مسري عبد السيد تناغو. د -85
 . 293ص، مصدر سابق، منصور مصطفى منصور. د. 437ص، مصدر سابق، حممد كامل مرسي. د -86
 . 356ص، مصدر سابق، امحد عبد التواب حممد هبجت. د. 446ص، مصدر سابق، مجال الدين زكي. د -87
 . 278ص، مصدر سابق، حممد طه البشري. أ. 404ص، مصدر سابق، عبد الكرمي صاحل عبد الكرمي. د -88
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 . حبسن نية"
أما إذا تغري شكل هذا املنقول ، ويبقى هذا االمتياز ما دام املنقول حمتفظًا بذاتيته ومعامله االصلية

كما لو اندمج املنقول بعقار وصار عقاراً ،  كان واردًا عليه يزول  فإن االمتياز الذي، ومعلمه االصلي
كذلك يبقى هذا االمتياز قائمًا على املنقول حىت ولو انتقلت ،  يف هذه احلالة يزول االمتياز، بطبيعته

 . (89)ملكيته إىل شخص آخر غري املدين هبذه املصروفات 
 -: امتياز مؤجر العقار -: اثنياً 

فهل جيوز للمؤجر يف هذه احلالة ، ومل يِف املستأجر مبا عليه من أجر، ري عقارهإذا قام شخص بتأج
أم أنه ، ن يستويف حقه من االمتعة واملنقوالت اليت توجد يف العني املؤجرة ابالفضلية على ابقي الدائننيأ

 . كبقية الدائنني العاديني؟  عادايً  اً دائن يُعدّ بل ، ال يكون للمؤجر مثل هذا االمتياز
: مؤجر االرض الزراعية -1، الفقه اإلسالمي يفرق يف هذه املسألة بني مؤجر االرض الزراعية وغريها

 . اختالف بني الفقهاء يف امتياز املؤجر على مثن احملصول، ايضاً ، ويف هذه املسألة
متياز ن الصحيح لديهم هو القول ابإإذ ، الشافعية واالماميةبعض وهو قول املالكية و  -: القول األول

وجاء هبذا . (90)حق املؤجر على مثن احملصول الستيفاء حقه ابالفضلية على بقية الدائنني للمستأجر
، اخلصوص يف املدونة الكربى قول االمام مالك"رب االرض أوىل ابلزرع من الغرماء حىت يستويف كرائه

 . (91)فإن بقي شيء كان للغرماء"
وهم يرون ابن مؤجر االرض يكون كبقية ، لة وبعض الشافعيةوهو قول احلنفية واحلناب -: القول الثاين

الشافعي إىل ذلك يف كتابه اإلمام شار أوقد . (92)الدائنني العاديني وليس له أي امتياز على مثن احملصول
مث أفلس كان ، األم إذ قال"لو تكرى رجل من رجل أرضاً وأشرتى من اآلخر ماءً مث زرع االرض بعد ذلك

وذلك أنه ليس له ما فيه ، ء شريكني للغرماء وليس أبحق مبا خيرج من االرض وال ابملاءرب االرض واملا
كذلك جاء يف املغين"ليس على املؤجر اإلبقاء ،  (93)عني مال الذي هلما من مال الغريب ال من ماهلما"

ر بعض إىل ان افالس املستأجر بعد مرو ، ويستند اصحاب هذا القول. (94)على الزرع للمستأجر املفلس"
جيعل أجرة مؤجر االرض الزراعية مبنزلة املبيع إذا استهلك املشرتي بعضه ، املدة من مدة االجيار الكلية

. (95)ومضي بعضها كتلف بعضه"، وجاء هبذه اخلصوص يف املغين"فإن املدة هنا كاملبيع، وبقي بعضه
ومن مث تتعلق به ، تأجرسمن احملصول ملك للإإذ ، كذلك فإن املؤجر مل جيد عني ماله عند املستأجر

، ونرى ان الرأي األول هو الراجح. حقوق مجيع دائنيه دون أن يكون ملؤجر االرض الزراعية امتياز عليه
استيفاء أجرة أرضه من مثن احملصول الذي نتج عن هذه  منن من العدل واالنصاف متكني املؤجر إإذ 

نطق بشيء أن حيرم من أجرة أرضه لكي يستويف فليس من امل، االرض ابالفضلية على غريه من الدائنني
                                                       

 . 415ص، مصدر سابق، عبد املنعم البدراوي. د. 336ص، مصدر، علي هادي العبيدي. ينظر د -89
 . 794ص، مصدر سابق، اجلزء الثاين، عقد اجلواهر الثمينة. 292ص، مصدر سابق، اجلزء الثاين، ينظر بداية اجملتهد -90
 . 561ص، مصدر سابق، الثالثاجلزء ، املدونة الكربى -91
، الشيخ مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزركشي. 697ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، ينظر بدائع الصنائع -92

 . 70ص، 1995، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، شرح الزركشي على منت اخلرقي
 . 208ص، مصدر سابق، لثاجلزء الثا، األم -93
 . 451ص، مصدر سابق، اجلزء السادس، املغين -94
 . 541ص، مصدر سابق، اجلزء السادس، املغين -95
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 . دائن آخر حقه مفضاًل عليه من مثن ما أنتجته أرضه

االرض  ن األخرون من غري مؤجرياملؤجرو أما : مؤجر االراضي غري الزراعية مثل احملل والسكن -2
ذين ذهبوا إىل ال، سوى فقهاء املالكية، ملسلمني يف هذه املسألةافال توجد نصوص للفقهاء ، الزراعية

بل ، القول ابنه ليس ملؤجر دار السكىن أي امتياز على أمتعة املستأجر وسلعه اليت تكون يف العني املؤجرة
 . (96)ان املؤجر يكون متساوايً مع ابقي الغرماء

نه "الديون أ( من القانون املدين الفرنسي على 2332فقد نّصت املادة)، أما ابلنسبة إىل القوانني املدنية
على مثار حمصول السنة ، بدالت اجيار العقارات واالراضي الزراعية -1: ملمتازة على بعض املنقوالت هيا

( من القانون املدين 1374كذلك نّصت املادة).  وعلى مثن كل ما يؤثث املنزل املستأجر أو املزرعة"
، الجيار أن قلت عن ذلكأو ملدة ا، أجرة املباين واالراضي الزراعية لثالث سنوات -1نه"أالعراقي على 

هلا مجيعاً حق امتياز على ما يكون موجوداً يف العني املؤجرة ، وكل حق آخر للمؤجر مبقتضى عقد االجيار
وتستويف هذه املبالغ املمتازة من مثن  -4. مملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن حمصول زراعي

إاّل ما كان من هذه الديون غري انفذ يف ، دة يف املواد السابقةاالموال املثقلة حبق االمتياز بعد الديون الوار 
واليت ، (1143وتقابل هذه املادة يف القانون املدين املصري املادة). "حق املؤجر ابعتباره حائزاً حسن النية

سنوات  فهي يف القانون العراقي ثالث، جرة املضمونة هبذا االمتيازاأل مدةتطابق هذه املادة متاماً فيما عدا 
 . ويف القانون املصري سنتني

قد قصدا ، ن املؤجر واملستأجريفرتضاإذ ، ويؤسس الفقه امتياز مؤجر العقار على فكرة الرهن الضمين
أن املنقوالت اليت توضع يف العني املؤجرة من قبل املستأجر تكون ضامنه ، ضمناً عند التعاقد فيما بينهم

وفكرة الرهن احليازي الضمين بني املؤجر واملستأجر ترجع ، االجيارهذا املستأجر مبقتضى عقد  اللتزامات
وهذا االفرتاض ، وهذه الفكرة ال يسندها إاّل افرتاض وجود اتفاق بينهما، يف أصوهلا إىل القانون الروماين
قام امتياز مؤجر العقار على اساس رهن أإاّل أنه يالحظ أن املشرع قد ، قد ال يتم اسناده من الواقع

املشرع مؤجر العقار حائزًا للمنقوالت اليت يتم وضعها من قبل  عدّ إذ ، ازي ولكن من نوع خاصحي
نه"ويعترب حائزاً أ( من القانون املدين العراقي على 1364/2فقد نّصت املادة)، املستأجر يف العني املؤجرة

وقد أشار الفقه إىل ان ، رة"يف حكم هذه املادة مؤجر العقار ابلنسبة للمنقوالت املوجودة يف العني املؤج
 . (97)املشرع هو من أقام هذا االمتياز على اساس فكرة الرهن احليازي الضمين

، ويالحظ أن التزاحم بني الدائن املرهتن للمنقول مع مؤجر العقار يعتمد على حسن نية الدائن املرهتن
قلت االموال املثقلة حبق االمتياز نه"وإذا نُ أ( من القانون املدين العراقي على 1374/2وقد نّصت املادة)

ومل يبق يف العني املؤجرة اموال كافية ، من العني املؤجرة على الرغم من معارضة املؤجر وعلى غري علم منه
ن يضر ذلك ابحلق الذي أبقي حق االمتياز قائماً على االموال اليت نقلت دون ، لضمان املبالغ املمتازة

 . االموال" كسبه الغري حسن النية على هذه
وامتياز مؤجر العقار ال يضمن سوى أجرة سنتني فقط يف القانون املصري وثالث سنوات يف القانون 

هل مها السنوات السابقة مباشرًة ، ولكن املشرع مل حيدد السنتني أو الثالث سنوات املقصودة هنا، العراقي
                                                       

 . 625ص، مصدر سابق، اجلزء السادس، مواهب اجلليل. 406ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، ينظر حاشية الدسوقي -96
 . 428ص، مصدر سابق، املنعم البدراويعبد . د. 624ص، مصدر سابق، مشس الدين الوكيل. د -97
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فإن هذا االمتياز ، ء مطلقاً دون حتديدن النص جاإومبا ، أو أي سنوات، على التنفيذ على اموال املدين
على ن املستأجر أفلو ، يضمن أجرة أي سنتني يف القانون املصري واي ثالث سنوات يف القانون العراقي

ولكن بقى يف ذمته أجرة ، قام بدفع أجرة السنتني أو الثالث سنوات السابقة على التنفيذ، سبيل املثال
كذلك عندما تكون األجرة ،  سنوات منها ًا لسنتني أو لثالثاالمتياز ضامنكان هذا ،  سنوات اخرى

فمن األوىل أن االمتياز يضمن األجرة ، وأستحق املؤجر االجرة لعدة سنوات، متفاوتة من سنة ألخرى
مل يقصد يف جلبها ، وهذا االمتياز ال يشمل ما يوجد يف العني املؤجرة من منقوالت. (98)السنوات األخرية
كالديون والسندات ،  فامتياز مؤجر العقار ال يرد على املنقوالت غري املادية، النتفاع هباجتهيز العني أو ا

وال يرد على املنقوالت اليت توجد ، كذلك ال يرد على النقود واجملوهرات واحللي،  وحقوق امللكية الفكرية
 . (99)يف العني بصفة عرضية

  -: امتياز ِبئع املنقول -: اثلثاً 
يفضل من خالله على بقية  اً إىل أن للبائع امتياز ، ية والشافعية واحلنابلة واالماميةذهب فقهاء املالك

إذ جاء يف . (100)ومل يتعلق به حق الغري، ووِجد املال املباع لديه، مىت ما أفلس هذا املدين، غرماء املدين
فلس قبل احلجر ومل وللمالك إنتزاع السلعة اليت نقلها إىل امل الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية"

ن" أما فقهاء احلنفية فقد ذهبوا إىل القول . (101)يستوف عوضها مع وجودها مقدماً فيها على سائر الُدايَّ
 . (102)إمنا يتساوى مع بقية غرماء املدين، أبنه ليس للبائع امتياز على املبيع عند إفالسه

، ابقياً يف يد املفلساملال أن يكون هذا  ،ويالحظ أنه يشرتط لكي يكون للبائع امتياز على املال املبيع
ن رهن املبيع إإذ ، كما لو رهن املشرتي املبيع أو ابعه أو وهبه،  وأن ال يكون قد تعلق به حق الزم للغري

عليه فإن رهن املشرتي هذه العني بدين عليه ، يعطي للمرهتن حقاً الزماً على هذا املبيع، من قبل املشرتي
ن اسرتداد العني املرهونة يؤدي أذلك  وتسّويغ، امتياز البائع يف االسرتداد سقط، مث أفلس بعد ذلك

فضاًل عن ذلك ختلف شرط آخر وهو ، ن يزال الضرر ابلضررأوال جيوز ، ابإلضرار إىل املتصرف إليه
 . (103)وجود املبيع ذاته عند املفلس

على البائع الذي مل يقبض  ن على تفضيل الدائن املرهتنو  متفقنيوميكن القول أن الفقهاء املسلم
"من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس  --ويستندون على حديث رسول الكرمي حممد، الثمن

فإن حق املرهتن ، فضاًل عن ذلك، والبائع يف حالة رهن املبيع مل جيده عند املفلس، (104)فهو أحق به"
أن تفضيل حق البائع يف هذه احلالة فيه  كما،  الذي ال يثبت إاّل عند االفالس، يكون سابقاً حلق البائع

                                                       
 . 430ص، مصدر سابق، عبد املنعم البدراوي. د -98
 . 545ص، مصدر سابق، مهام حممد حممود زهران. د -99

 مصدر، اجلزء الثالث عشر، املدونة الكربى. 213ص، مصدر سابق، اجلزء الثاين، ينظر بداية اجملتهد وهناية املقتصد -100
 . 199ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، األم. 167ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، لبنيروضة الطا. 226ص، سابق

 . 25ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية -101
 . 435ص، مصدر سابق، اجلزء الثاين، جممع األهنر. 198ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث عشر، ينظر املبسوط -102
 . 427ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، كشاف القناع.  287ص، مصدر سابق، اجلزء الرابع، يناملغينظر  -103
 دار، اجلزء الثالث، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري -104

 . 1194ص، بال سنة طبع، بريوت، إحياء الرتاث العريب
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 . ومن مث فال افضلية للبائع على الدائن املرهتن، (105)وال يصح ان يزال الضرر ابلضرر، اضرار حبق املرهتن

"الديون أن ( من القانون املدين الفرنسي على 2332فقد نّصت املادة)، أما ابلنسبة للقوانني املدنية
إذا كانت ما تزال يف ، مثن االشياء املنقولة غري املدفوع قيمتها -4: هياملمتازة على بعض املنقوالت 

( من القانون املدين العراقي 1376/1كما نّصت املادة).  أبجل أو بدون أجل" اشرتاهاحيازة املدين سواءً 
 ما يستحق لبائع املنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على املبيع ويبقى حق االمتيازعلى "

وهذا دون اخالل ابحلقوق اليت كسبها الغري حسن النية ومع مراعاة ، قائمًا ما دام املبيع حمتفظًا بذاتيته
 . ( من القانون املدين املصري1145املادة)، وتطابق هذه املادة متاماً ، االحكام اخلاصة ابلقضااي التجارية"

فمن العدل ، ده يف ملك املشرتيهي أن ابئع املنقول هو الذي أوج، هذا االمتياز واحلكمة من
، حىت ولو كانوا دائنني مرهتنني، واالنصاف ان يستويف حقه مفضالً على بقية الدائنني للمدين هبذا االمتياز

مىت كانت هذه احليازة ، إاّل أن للدائن املرهتن حيازاًي التمسك بقاعدة)احليازة يف املنقول سند امللكية(
إذ يف هذه احلالة يفقد البائع امتيازه وذلك ، (106)رهتن واىل سبب صحيحمستندة إىل حسن نية الدائن امل

فال ميكنه االحتجاج يف مواجهة الدائن املرهتن هبذا ، بسبب تعارضه بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية
 فال وجود هلذا االمتياز عندما، وجيب أن يكون الثمن عن عقد بيع صحيح انقل للملكية. (107)االمتياز

وهذا االمتياز يثبت يف مجيع حاالت بيع . (108)أو أن البيع وارد على مثليات مل تفرز، يكون البيع ابطالً 
وهذه امللحقات تتكون من ، أو مل تدفع امللحقات، املنقول اليت مل يدفع فيها بعد الثمن كله أو بعضه

لكن ال يشمل ، من وملحقاتهفاالمتياز يشمل الث، (109)املصاريف اليت دفعها البائع نيابة عن املشرتي
كذلك ال يثبت لبائع ،  غري أن هذا االمتياز ال يثبت لبائع ملك الغري، التعويضات اليت تتقرر للمشرتي

 . (110)مؤجل إذا مت االحتفاظ ابمللكية حلني سداد الثمن االشياء املثلية قبل فرزها وال لبائع املنقول بثمن
فإذا ما ادمج هذا املنقول يف ، بذاتيته ومبعامله االصلية اً قول حمتفظمادام املن، ويبقى امتياز ابئع املنقول

والسبب يف اقرار ، زال االمتياز املرتتب عليه، أو مت حتويل القمح إىل دقيق، واصبح عقاراً بطبيعته، عقار
لثمن وجد هذا املال يف ذمة املشرتي يف مقابل حصوله على اأن ابئع املنقول هو الذي اهو ، هذا االمتياز
 . (111)فليس من املعقول ان يتعرض هذا البائع ملزامحة الدائنني يف استيفاء حقه من هذا املال، وامللحقات

 الخاتمة

 النتائج: أوالا 

لكن تعرض وبشكل ،  لنا أن الفقه اإلسالمي مل يُعرف التزاحم بني الدائنني يف نطاق عقد الرهنتبنّي  .1
كذلك مل جند للتزاحم تعريفاً لدى فقهاء ،  قوق بشكل عاممبسط جداً إىل بيان معىن التزاحم بني احل

                                                       
 . 428ص، مصدر سابق، اجلزء الثالث، كشاف القناع.  476ص، مصدر سابق، الرابع اجلزء، ينظر املغين -105
 ( من القانون املدين العراقي على "ال حيتج حبق االمتياز على من حاز املنقول حبسن1364/1فقد نّصت املادة مادة ) -106

 . نية"
 . 430ص، مصدر سابق، امحد عبد التواب حممد هبجت. د -107
 . 446ص، مصدر سابق، لبدراويعبد املنعم ا. د -108
 االرديناملدين ( من القانون 1445و1444ينظر املواد) -109
 . 992ص، مصدر سابق، عبد الرزاق السنهوري. د -110
 . 346ص، مصدر سابق، علي هادي العبيدي. د -111
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وهو ، وقد قمنا بدوران بوضع تعريف للتزاحم يف نطاق عقد الرهن، القانون وال القوانني الوضعية
يكون لبعضهم ، اجتماع حق مستحق االداء ِلدائَنني أو أكثر على املال املرهون أو ما حيل حمله))

 . (ون االخرين(حقاً عينياً على هذا املال د
إن الفقه اإلسالمي متفق على افضلية الدائن املرهتن على غريه من الدائنني يف استيفاء حقه يف حياة  .2

إذ ذهب ، لكن االختالف ظهر فيما بينهم حول افضلية الدائن املرهتن بعد وفاة الراهن، الراهن
وجب عقد الرهن ومساواته مع بقية بعض الفقهاء إىل حرمان الدائن املرهتن من االفضلية املقررة له مب

إاّل أن الرأي الغالب هو منح االفضلية للدائن املرهتن على غريه من الدائنني يف مجيع ، الراهندائين 
ومل جند مثل هذا االختالف يف الفقه املدين ، معسراً  مميتاً موسراً أ مسواء كان حياً أ، أحوال الراهن

ائن املرهتن يف مجيع االحوال دون أن تكون هناك تفرقة يف احلكم اللذان منحا االفضلية للد، والقانون
 . بني حياة الراهن وموته

ومن مث يرتتب ، شرط نفاذ عدّ  لنا أن تسجيل الرهن يف القانون املدين الفرنسي واملدين املصري يُ تبنّي  .3
ئنني كذلك قد يرتتب على ذلك تزاحم بني الدا،  على ذلك وجوب جتديد التسجيل كل عشر سنوات

تسجيل عقد الرهن  أما املشرع العراقي فقد عدَّ ، نتيجة حمو التسجيل ومن مث إزالة احملو، املرهتنني
التسجيل  عدِّ ويرتتب على ، التأميين أو الرهن احليازي الوارد على عقار ركن من أركان هذا العقد

، القانون جتديد اركان العقد إذ ال يتطلب، عدم احلاجة إىل جتديده، ركناً يف العقد وليس شرطاً لنفاذه
أيضاً ال وجود للتزاحم بني الدائنني املرهتنني بسبب حمو التسجيل ومن مث إزالة احملو كما يف القانونني 

بسبب زوال أحد ، ذلك أن حمو التسجيل يعد من اسباب انقضاء الرهن، املدنيني الفرنسي واملصري
التسجيل رهنًا جديد ال عالقة له ابلرهن الذي  عد هذا، فأن مت تسجيل العقد مرة اثنية، اركانه

 . انقضى
املقررة للدائن املرهتن مبوجب عقد الرهن يف الدين املضمون عند التزاحم يتحدد نطاق االفضلية  .4

وفقهاء القانون وكذلك  الفقهاء املسلمنيوهذا األمر متفق عليه من قبل ، ابلرهن واملال املرهون
الديون ، حمالً لالفضلية فضالً الدين االصلي بوصفهنطاق الدين املضمون ويدخل يف ، القوانني املدنية

املستقبلية واالحتمالية والديون الشرطية كذلك الفوائد والتعويض عن االضرار الناشئة عن عيوب 
وعاًء  بوصفهويدخل ضمن املال املرهون . املال املرهون ومصاريف املال املرهون ونفقات العقد

الثمار والتحسينات و  العقارات ابلتخصيص وحقوق االرتفاق، عن املال املرهون ذاتهلالفضلية فضالً 
 . املال الذي حيل حمل املال املرهونو  واالنشاءات

ة والسندات ييز رهن السندات األمسجتُ ، ن الفقه اإلسالمي والفقه القانوين والقوانني املدنيةأ لنا تبنّي  .5
( منه احكام رهن هذه السندات إىل 1355حال يف املادة)أقد  إاّل أن القانون املدين العراقي، ألمر

وعند مراجعة أحكام قانون التجارة العراقي ، الطريقة اليت رمسها قانون التجارة حلوالة هذه السندات
لذا يتم التساؤل ، مبجرد حوالتها ومل يكتفِ ، ( منه189جند أنه نظم طريقة هذه السندات يف املادة)

املشرع العراقي حييل احكام رهن هذه السندات إىل طريقة حوالتها يف قانون  عن األمر الذي جعل
فكان األجدر ابملشرع أن حييل إىل ، مع أن القانون األخري ينظم طريقة رهن هذه السندات، التجارة

 . الطريقة اليت يتم هبا رهن هذه السندات وليس حوالتها



 
 

270 

 24: العدد

 
دنية متفقون على ضرورة تعيني الدين املضمون ابلرهن الفقه اإلسالمي والفقه القانوين والقوانني امل .6

ومن مث فال ، وهو ركن السبب، يف عقد الرهن اً ن الدين املضمون ابلرهن يعد ركنإإذ ، واملال املرهون
وانعدام تعيني هذا املال ، املال املرهون ركن احملل يف عقد الرهن عدّ ويُ ، ينعقد الرهن بدون هذا الركن

إاّل أنه خيتلف يف أمهيته يف الرهن ، وتعيني املال املرهون يرد على الرهن بنوعيه، حملليعين انعدام ركن ا
فلم ، إذ يفقد مبدأ ختصيص املال املرهون أمهيته يف الرهن احليازي، التأميين عنه يف الرهن احليازي

يف الرهن  كما أشرتط ذلك،  يشرتط القانون املدين العراقي تعيني املال املرهون يف الرهن احليازي
وذلك يف ، ألنه يشرتط القبض يف الرهن احليازي ؛واجتاه املشرع العراقي هذا حِسن، التأميين
 . والقبض بطبيعة احلال يقتضي تعيني املال املرهون، ( منه1322/1املادة)

و ولكنهم اختلفوا يف الزايدة املنفصلة أ، أتفق الفقهاء املسلمون على دخول الزايدة املتصلة يف الرهن .7
فيكون كل ، إذ ذهب اجتاه منهم إىل القول بدخول هذه الزايدة يف الرهن، ما يسمونه)مناء الرهن(

إىل عدم دخول الزايدة املنفصلة  وذهب اجتاه اثنٍ ، صلةالدين مضمون أبصل املال املرهون والزايدة املنف
 . يف الرهن

وذلك ، املال الذي حيل حمل هذا املال تنتقل االفضلية املقررة للدائن املرهتن على املال املرهون إىل .8
كما هي اآلن ابملعىن ،  اليت مل تكن معروفة لدى الفقهاء املسلمني، مبوجب نظرية احللول العيين

إاّل أن ما ذكروه يف أمكانية انتقال الرهن إىل املال الذي حيل حمل املال املرهون ينطبق مع ، القانوين
 . هذه النظرية

كما أجاز ذلك فقهاء ،  سالمية ما عدا فقهاء احلنفية رهن املال الشائعأجاز فقهاء املذاهب اإل .9
ذلك أهنم يشرتطون القبض واحلبس ، ومل جيز فقهاء احلنفية رهن املال الشائع، القانون والقوانني املدنية

ال  وهذا القبض، يكون مقبوضاً  إذ ان الرهن مل يشرع ِإالَّ َأنْ ، الدائم من قبل املرهتن للمال املرهون
إذ من غري املتصور ، فال ميكن استمرارية قبضه، الشائعأما رهن ، احلبس ابستدامةكن دوامه إاّل ميُ 

وسواء  ذلك بينما ذهب فقهاء املالكية الشافعية واحلنابلة واالمامية إىل جواز، حبس املال املرهون
، ز بيعه جاز رهنهأبن كل ما جا، ويستدلون على ذلك، كان ابإلمكان قسمة املال الشائع أم ال

وهذا ممكن ما ، عند عدم الوفاء، هو استيفاء حقه ابالفضلية على غريه، كما أن الغاية من الرهن
 . دام املرهون قابل للبيع ومن مث ميكن استيفاء الدين من مثن احلصة املرهونة

الضامن ملرتب  املقارنة على مصري االفضلية يف الرهنحمل املشرع العراقي ومشرعو القوانني  مل ينصّ  .10
إاّل أن الفقه املدين ، وذلك عند التنفيذ على املال املرهون قبل استيفاء مجيع االقساط الدورية، دوري

وجوب حبس رأس القول ب إىل األولرأي الذهب ، نتوقع حصول مثل هذه احلالة وكان له فيها رأاي
تثمارًا ميكن للدائن من خالله ومن مث يستثمر هذا املال اس، ويودع بتوجيه من احملكمة، مال معني

نه يؤدي إىل حرمان بقية الدائنني إ، إذ يؤخذ عليه، وال يسلم هذا الرأي من النقد، احلصول على مرتبة
 أبوذلك  ؛علم مداهاجاهلا إىل مدة ال يُ أاملرهتنني من استيفاء حقوقهم اليت حلت 

ُ
مكن نه من غري امل

إاّل بعد وفاة الدائن ، من حق من راس املال املذكور ن أيخذ ما لهأألي دائن من هؤالء الدائنني 
أبن حل هذه املسألة يتمثل بتوزيع مثن املال املرهون : الرأي الثاين إىل القول ذهببينما ، ملرتباب

ن ابلتضامن فيما بينهم أبداء و لكن يف املقابل يلتزم هؤالء الدائن، على مجيع الدائنني حبسب مراتبهم
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، كذلك جيب تقدمي الضمان عيين ليعوض الدائن املرهتن ابملرتب،  مواعيده الدورية املرتب للدائن به يف
 . ما فاته من الرهن الذي كان مقرراً له على املال املرهون

وكذلك ، كان هذا االنقضاء اصلياً أم تبعياً أسواء ،  لنا أن االفضلية تنقضي ابنقضاء الرهن ذاتهتبنّي  .11
انقضاًء لالفضلية  عدّ وهذا التنازل ال يُ ، زل عنها لدائن مرهتن آخرتنقضي مرتبة االفضلية عند التنا

إذ أن االفضلية تنتقل إىل ، وإمنا هو انقضاء ابلنسبة للمرتبة اليت كانت فيها االفضلية، بشكل اتم
وذلك مىت ما انتفت ، كذلك تبني لنا أن من صور انقضاء االفضلية االنقضاء القضائي،  مرتبة أخرى

 . ئن املرهتن عند الرهن أو كان متعسفاً يف استعمال حقه يف االفضليةحسن نية الدا
 املقرتحات: ثانياا 

هذه املادة  إذ مل تنصّ ، اثنياً( من قانون التجارة العراقي/193نقرتح على املشرع العراقي تعديل املادة) .1
رهتنني التالني له يف على االفضلية املقررة للدائن املرهتن مبوجب عقد الرهن على غريه من الدائنني امل

، وهذا نقص حري  ابملشرع العراقي تالفيه، ت على افضليته على الدائنني العادينيمع أهنا نصّ ، املرتبة
أواًل( /1343على االفضلية املقررة للدائن املرهتن يف املادة) خصوصاً وأن القانون املدين العراقي نصّ 

اثنياً(  /193)تعديل املادةلذا نقرتح ، خرىأمواد شارة إليها يف فضالً عن اإل، بشكل واضح وصريح
يف ذلك على سائر  مفضالً ، ))يستويف الدائن املرهتنلتصبح ابلشكل اآليت  من قانون التجارة العراقي

 . ما له من دين وفوائد ومصاريف من مثن البيع((، الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة
التسجيل يف الرهن التأميين والرهن احليازي الوارد على عقار ركناً من  اقي يعدّ الحظنا أن املشرع العر  .2

( 1324لكن املشرع العراقي يف الوقت ذاته مل يوضح ذلك بصورة صرحية يف املادة )، اركان عقد الرهن
شرط ، هذه املادة التسجيل عّدتإذ ، من القانون املدين العراقي خبصوص تسجيل الرهن احليازي

انعقاد الرهن الوارد على عقار  م( من قانون التسجيل العقاري صرحت بعد325خبالف املادة) ،متام
لذا نقرتح على ، هذا األمر يؤدي إىل اختالف يف اراء الفقهاء والقرارات القضائية،  ابلتسجيلاّل إ

احليازي ))إذا وقع الرهن  ( من القانون املدين وكاآليت1324املادة) املشرع العراقي أن يعدل نصّ 
 . فال ينعقد إاّل بتسجيله يف دائرة التسجيل العقاري وفقاً لألوضاع املقررة قانوانً((، على عقار

رأينا موقف املشرع العراقي والذي خيتلف عن موقف املشرع املصري يف حالة ما إذا وقع يف نصيب  .3
القانون  إذ مل ينصّ ، بل وقع يف نصيبه عقار أخر، الشريك الراهن ال العقار املرهون وال جزء منه

وكان ، مما أدى ابلفقهاء إىل القول بعدم انتقال الرهن إىل هذا العقار، املدين العراقي على هذه احلالة
كما فعل املشرع املصري يف ،  على انتقال الرهن إىل هذا العقار األجدر ابملشرع العراقي أن ينصّ 

نون املدين العراقي على وقوع منقول أو مبلغ كذلك مل ينّص القا،  ( من القانون املدين1039املادة)
لذا نقرتح على املشرع العراقي أن يضيف فقرة ، من النقود يف نصيب الشريك الراهن بعد القسمة

على ما يلي))إذا رهن الشريك حصته يف العقار مث  ( من القانون املدين تنصّ 1291اثلثة إىل املادة)
انتقل ، أو منقول أو مبلغ من النقود الذي رهن حصته فيهوقع يف نصيبه بعد القسمة عقار أخر غري 

 . الرهن إىل العقار الذي وقع يف نصيبه ومبقدار احلصة اليت رهنها قبل القسمة((
يف القانون املدين على مسألة زوال ملكية املال املرهون أبثر  الحظنا كيف أن املشرع العراقي مل ينصّ  .4

أن حيذو املشرع  االفضلوكان من ، املقارنة حمل والقواننيخبالف القانون املدين املصري ، رجعي
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لذا نقرتح على املشرع العراقي أن يستثين حق الدائن املرهتن من االنقضاء ، العراقي حذو هذه القوانني

وذلك محايًة للدائن املرهتن حسن النية الذي مل يُكن ، عند زوال ملكية املال املرهون أبثر رجعي
اآليت))يبقى  ومن هنا نقرتح على املشرع العراقي النصّ ، يستحق هذا اجلزاء مقصرًا يف شيء حىت

ألي سبب ، قائمًا ملصلحة الدائن املرهتن الرهن الصادر من املالك الذي زالت ملكيته أبثر رجعي
 . ة يف الوقت الذي تلقى فيه هذا احلق((من أسباب مىت كان حسن النيّ 

كالدخل الدائم واملرتب مدى ،  ه من الرهن الضامن ملرتب دورينقرتح على املشرع العراقي بيان موقف .5
على أن ضمان حق الدائن املرهتن ابالفضلية املقررة له مبوجب عقد الرهن  ذلك أبن ينصّ ، احلياة

يقع على عاتق مجيع الدائنني ، عند التنفيذ على املال املرهون قبل استحقاق االقساط الدورية كاملةً 
لكن يف مقابل ذلك يلتزمون بوفاء حق ، هؤالء الدائنني حقوقهم حبسب مراتبهمإذ يستويف ، االخرين

 الدائن املرهتن صاحب املرتب الدوري عند إخالل املدين بتنفيذ التزامه ونقرتح هبذا اخلصوص النصّ 
، رينتنفيذ على املال املرهون من قبل الدائنني االخالومت يٍّ دور  ))عندما يكون الرهن ضامناً ملرتبٍ اآليت

الدائنني ابلتضامن فيما بينهم أبداء املرتب للدائن مقابل التزام ، فلهم استيفاء حقوقهم حبسب مراتبهم
وأن يقدموا ضماانً عينياً يعوض الدائن ابملرتب ما فاته من الرهن الذي كان ، به يف مواعيده الدورية

 . مقرراً له على املال املرهون((
حيازاًي ويُتبع يف ذلك ما يُتبع من  الشائععلى جواز رهن املال  صّ الحظنا أن املشرع العراقي قد ن .6

 وكان املشرع العراقي موفقًا هبذا األمر خبالف املشرع املصري الذي مل ينصّ ، احكام الرهن التأميين
إاّل أن ذلك غري ، حيازايً  الشائعمع أن املشرع العراقي نص رهن ، على رهن املال الشائع حيازايً 

فمن ، حكام الرهن التأمييناان األجدر به أن ينظم هذا الرهن أبحكام مستقلة عن إذ ك، كايف
ومن أمهها قبض املال ، املعروف أن الرهن احليازي له احكامه اخلاصة اليت ختتلف عن الرهن التأميين

، اهناملرهون وما يرتتب عليه من آاثر ال وجود هلا يف الرهن التأميين الذي يبقى فيه املال يف يد الر 
نقرتح على املشرع  لذا نقرتح على املشرع العراقي أن ينظم رهن املال الشائع حيازاًي بصورة مستقلة

كما هو ،  يز تصرفات اغلبية الشركاء الواردة على املال الشائع ومنها رهن هذا املالالعراقي أن جيُ 
 األقل يف ميلكون الذين كاءاآليت))للشر  ونقرتح هبذا الشأن النصّ ، احلال يف القانون املدين املصري

 أسباب إىل ذلك يف استندوا إذا، الرهن أو ابلبيع، فيه التصرف يقرروا أن، الشائع املال أرابع ثالثة
 . ((بقرارهم رمسي بتبليغ الشركاء ابقي خيطروا أن على، قوية

 المصادر

 . كتب الفقه االسالمي -: اوال

 -: الفقه اإلمامي
حتقيق السيد حممد تقي ، املبسوط يف فقه اإلمامية، علي الطوسي أبو جعفر حممد بن احلسن بن .1

 . بال سنة طبع، املكتبة املرتضوية إلحياء اآلاثر اجلعفرية، اجلزء الثاين، الكشفي
، --مكتبة االمام أمري املؤمنني ، حتقيق رضا استادي، الكايف يف الفقه، أبو صالح احلليب .2

 . هـ1400، ايران، اصفهان
حتقيق ، املهذب البارع يف شرح املختصر النافع، أيب العباس امحد بن حممد بن فهد احلليمجال الدين  .3
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 . 1411، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، دون طبعة، اجلزء الثالث، الشيخ جمترب العراقي
مؤسسة ، الطبعة اخلامسة، اجلزء الثالث، --فقه االمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية .4
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 -: الفقه احلنفي
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الطبعة ، اجلزء السادس، بدائع الصنائع، األمام عالء الدين ايب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي .2
 . 1986، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الثانية

 -: الفقه املالكي
حتقيق الشيخ زكراي ، مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل، عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن .1

 . 1995، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، اجلزء السادس، عمريات
دار احياء ، اجلزء الثالث، حاشية الدسوقي والشرح الكبري، لدين الشيخ حممد عرفة الدسوقيمشس ا .2

 . بال سنة طبع، الكتب العلمية
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حتقيق الشيخ زكراي ، مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل، مد بن عبد الرمحنعبد هللا حممد بن حم .4

 . 1995، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، اجلزء السادس، عمريات
املدونة الكربى على رواية ابن سحنون بن سعيد ، مالك بن أنس بن مالك االصبحي اخلمريي املدين .5
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 . 1992، اململكة العربية السعودية، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين
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محد عبد الوجود حتقيق الشيخ عادل ا، روضة الطالبني، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي الدمشقي .3
 . بال سنة طبع، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، اجلزء الرابع، والشيخ علي حممد معوض
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 . 1997، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة االوىل، الثالث
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 الّتَمِرُد  ه ِشِعِر الشَّْيِخ الّدكتوِر أحَمَد الوائله 

Rebellion in the Poetry of Dr. Ahmed AL-Waeli 
 Jawad Auda Sabhan                         . Lect(1) اد عودة سبهاند جو. م

 Sirgal                           . A. Falah A. Lect(2)د فالح عبد علي سركال. م

 الملخص

جمبوالً على روح ، بوصفه شاعراً ثورايً ، تُعىن هذه الدراسة برصد نزعة التمرد يف شعر الشيخ أمحد الوائلي
ة والقومية واالرتباط ابجلماهري؛ إذ شكلت األحداث اليت عاصرها يف العراق والوطن العريب املادة الوطني

األولية لشعره واضعًا نصب عينيه تنبيه اجلماهري على تقوية الشعور اإلنساين والكشف عن مواقع اخللل 
 . والفساد وحماربة من يقف بوجه طموحهم يف التحرر واحلياة السعيدة

أما التمهيد فتضمن مفهوم مصطلح )التمرد( ليكون مدخاًل ، الدراسة يف متهيد ومبحثني وقد جاءت
وأما املبحث األول فإن احلديث فيه جاء عن ، مناسبًا إىل موضوعات البحث ذات الصلة هبذا املصطلح

اليت  مث جاءت النتائج. وعقد الباحث يف املبحث الثاين دراسة عن التمرد االجتماعي. التمرد السياسي
 . فثبت مبصادر البحث ومراجعه، فأوجزان ما توصلنا إليه، تراءت لنا من خالل املبحثني

Abstract  
This study means to make a monitoring on the(Rebellion Poetry in Sheikh 

Ahmed AlWalie's Poetry. He was a revolutionary poet. The poetry reflects 
his National and patriotically sense That influence the citizens' link with 
themselves. The events or actions which are formed in Iraq and Arab world 
affected on him,so it was regarded as material raw to form his poetry He 

                                                       
 . ءمديرية تربية كربال -1

 . جامعة كربالء/ كلية الرتبية اإلنسانية -2
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tried to provoke the attention of the citizens to strengthening the human 
feelings,and to diagnosis the defects and corruption inside their society Also, 
it was a good chance to raises the ability to stand against those who want to 
forbid on This study is formed or written as a preface and two researches. 
As far as the preface is concerned,it includes the conception of (Rebellion)'' 
to be a good entry to the subjects of the research that associated with this 
concept.  

For the first research,it discusses the (political rebellion). But, the 
researcher deals with the (Social Rebellion) in the second research. All the 
results are formed within the two researches. So, we conclude all these facts 
that will be proved in the sources of the research and its references.  

 مفاو) التمرد لغًة واصطالحاً : التماياد

إنَّ التعرف على مصطلح )التمرد( من الناحيتني اللغوية واالصطالحية ضرورة ملحة؛ ألن هذا ، ابتداءً 
بوصفه أمراً سلبياً يف ظاهره على الرغم من انه قد يتصف ، املصطلح قد يرتدد وهو مقرتن بشيء من النفور

 . صر كامنة يف اإلنسان تتطلب الدفاع عنها واحلفاظ عليهابوصفه يكشف عن عنا، ابالجيابية
فقد ورد ، ولعل املتصفح للمعجمات اللغوية يلحظ أهنا قد أحاطت مبصطلح التمرد من مجيع جوانبه

 . (3)«عتا وطغى: ومترد على الشيء أي، مترد عليه أي عصا واستعصى»: يف معجم )العني(
يعين طغى وجاوز حد : َمَرد اإلنسان مروداً ، ومتّرد أقل وغنا، ضممُرد على األمر ابل: ويف )لسان العرب(

 . (4)أو بلغ غاية خيرج هبا من مجلتهم، أمثاله
 . (5)«ويقال مترد على قومه، عصى يف عناٍد وإصرار: متّرد»: ويف املعجم الوسيط ورد

ملألوف يف معناها ومن هذا العرض اللغوي يظهر أن معىن التمرد يعين العصيان والعتو واخلروج عن ا
 . االشتقاقي

وبعد ال بد من معىن هلذا املصطلح )التمرد( عند االصطالحيني يف ضمن املفاهيم النفسية والفلسفية 
وهو ، منط سلوكي مبالغ فيه خارج عن حد املألوف أو حد السواء»: فأما املفهوم النفسي فهو، واألدبية

يه من سلوك قد يتصف ابلعداء والكراهية واالزدراء لكل شعور ابلرفض لكل ما حييط ابلفرد وما يرتتب عل
 . (6)«ما اصطلح عليه اجملتمع من قيم وعادات ونظم

ويبدو أن هذا املفهوم يوضح التمرد عمومًا من خالل كونه سلوكًا رافضًا لكل ما استقر عليه اجملتمع 
 . وألفه من عادات وتقاليد أّدت إىل التمرد

واىل يقني ُمبهم بوجود حق صاحل ، إىل رفض قاطع لتعد ال يطاق»: و موجهو أما املفهوم الفلسفي فه
وجتدر اإلشارة ، (7)«ويف جمال ما، فال بد للتمرد من أن يكون مقرتانً بشعور املرء أبنه على حق بصورة ما

                                                       
 . دة )مرد(ما، الفراهيدي: العني -3
 . مادة )مرد(، ابن منظور: لسان العرب -4
 . والقاموس احمليط للفريوز آابدي، مقدار اللغة ألمحد بن فارس: وينظر، مادة )مرد(، جلنة من علماء اللغة: املعجم الوسيط -5
 . 7: رسالة ماجستري، خولة حممد زايد، العالقة بني الضغوط النفسية والتمرد -6
 . 17: البري كامي: مرداإلنسان املت -7
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 ويوضحه ويفصل ما، بل يسايره جنبًا إىل جنب، هنا إىل أن هذا املفهوم ال يتعارض مع املفهوم النفسي

 . أمجله
مظهر من مظاهر الثورة الداخلية يف نفس »: وعن مفهوم التمرد األديب يرى الدكتور عناد غزوان أبنه

حني يرتفع صوت الشاعر معلناً ، ختلقه ظروف خاصة ترتبط أبحداث عصر األديب، األديب ووجدانه
ىب اإلذعان ألمر ال تقره وهذا الـ )ال( جواب مريد عن خلجات نفس اثئرة أت، جتنيد لـ )ال( اكثر من مرة
 . (8)«اصاًل وال تعرتف بوجوده

وميكن أن نتحسس املفهوم الذي عناها الدكتور عناد عن طريق اجلمع بني املفهوم الفلسفي والنفسي 
 . هو ذاته السلوك الرافض للعادات والتقاليد اليت ادت اىل احلالة الدافعية املتولدة نتيجة حرية الفرد

ال حيقق أهدافه ويكتفي إبظهار الرفض »تمرد إىل مترد سليب وآخر حقيقي فالذي وهناك من يقسم ال
وأن اإلنسان ال يستطيع أن ، من يعرف بديل ما يرفض. . . واحلقيقي، . . . من دون بديل مترد سليب

 . (9)«يرفض رفضاً حقيقياً إال إذا كان يعرف بدياًل حقيقياً 
شرط وجود البديل الذي يقدمه الرافض وعدم االكتفاء ويكاد الباحث أن يتلمس من هذا التقسيم 

 . ألن مترده حينئذ يكون مترداً سلبياً أو فوضوايً ، مبجرد الرفض
ظاهرة اجتماعية استمدت نسقها من واقع الشاعر يف داخل اجملتمع الذي : ومما تقدم يتضح أن التمرد

، ًا عن كل ما مييزها ويفردها من سواهاتبحث دائم، ينتمي إليه؛ الن ذات الشاعر بطبيعتها ذات متمردة
 . وحماولة إجياد البديل بوعي له حتدايت وبنيان، لذا جتلت يف مواقف السخط والرفض

 التمرد السيايه: المبحث األول

 : التمرد على الحكام: أوال

ية شهدت األمة العربية يف القرن العشرين أحدااًث مهمة عصفت مبجرايت حياهتا السياسية واالجتماع
فاندلع لسانه ليشارك ، لذا مل هتدأ حدة التوتر السياسي حىت تفاعل معها الوائلي. واالقتصادية والثقافية

ويدين سياسة احملتل األجنيب وسياسة احلكام ، األمة يف حمنتها الوطنية والقومية وليعرب فيه عن مشاعره الثورية
وقد أبدى هتكمه من هؤالء ، قطيع األغنام العرب الذين ما توانوا ينهجون مع شعوهبم هنج الذئب مع

وفضح زيفهم ألهنم ضربوا املبادئ ودمروا النفوس وضللوا الناس ابلشعارات الكاذبة فعاشوا وأعواهنم يف نعيم 
 . بينما تقاسي شعوهبم من اجلوع واحلرمان

، والساحة اإلسالميةاحتضنا مهوم الساحة العربية »: لقد مسا الوائلي مبواقفه الوطنية والقومية حىت قال
وحىت ممن خنالفهم يف ، يف واقع األمر ما ينوب املسلمني ينوبنا يف شرق األرض وغرهبا ونظم فيه الشعر

وال نتخذ منه وسيلة للتقاطع أو ، ألننا نرى أن اخلالف يف الرأي عالمة من عالمات إثراء الفكر، الرأي
فعلى . مترداً على الوضع السياسي العام الذي ساد البالدومن هنا نستنتج أن مترد الوائلي كان ، (10)«التدابر

فكان شعره سجاًل ، تركت األحداث السياسية اليت مّر هبا العراق بصماهتا واضحة يف شعره، الصعيد الوطين
                                                       

 . 101: عناد غزوان. د: أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات أخرى -8
 . 411: عز الدين إمساعيل. د، قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية، الشعر العريب املعاصر -9

 . 16/10/1996الشيخ الوائلي يف . مقابلة مع د (CD)قرص ليزري  -10
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فعلى الرغم من أن املدة ما بني والدته وبني ثورة ، اترخييًا ألحداث تلك احلقبة املهمة من اتريخ العراق
كما مل تغب عن ذاكرة كل عراقي؛ ففيها على ارض ،  إال اهنا مل تغب عن ذاكرته، اين سنواتالعشرين مث

فوقف يثري اهلمم ويشد ، الوطن شواهد ال متحى ذكرها إذ انتقم اإلجنليز من رجال الثورة وجنودها وأهلها
 : العزائم ألمٍة احتفلت بتأريخ عظيم يوم وقفت

م  س  سدد م ت ت  ث  من   ففي الرمي
  دددد ج أمددجدد د مدد ددلدده والدديدد ر

 فدد لددجددوأ  دد  ددر   واألر  قددسددبددلدد   
قه  يه تر م   الصدد  وق دددت بحراض د
س  ت ب ه من أ لت وه دددود  ج ن  ُثخ ا
س  س  وصددد ر ل م ني س  أ  هتى اهت دد
ع نح من هلح الف دددول      الو
س  ف ل  هصدددهاض او خلأ  انحسى بمسج

 

س  نصدددُب   ب  من أسدداف  وفي ال دديي
تُب  لهتر وال  ه  ا ع عس حهأ  أ ددحى ي

ق بوا ل ه ج ا ج ل ب  هرُب و فع   مه  ي 
ُيرُب  ل مر ا ف  ُن إإ ال دددُّ م  السددد  و
سفي فوقه  الترُب   صرعى على الق ع ت
قُب  ل س   ت من   را يك  ل م  م ل ين ا  ب
 ومددن أذندد بدد  فددأراندد  أنددسدد  الدد نددُب 

سُب  ه  وإ ع في جتسى  ُي ل    (11)إ سددد
 

ع الشريعة ويتمرد الوائلي على مؤيدي االشرتاكية من احلاكمني املستبدين الذين حيملون مبادئ تتناقض م
والشعب يذوق ، فهم يعيشون يف قصورهم املرفهة، اإلسالمية والذين خيدعون شعوهبم بشعارات براقة جوفاء

 : يقول، لباس اجلوع واخلوف واحلرمان
 إشددددتددراكدديدد   لددهددخ مددن  ددسدد تدد 
ل ن ين و ه ك د ي راج   في شددد
 فدد رتدد ج  مددن الددمددراكددب تدد ددتدد 
 ولدديدد لي هددمددر  وأصددددبدد ح خ ددددُر 

كب الير  هت س  ي  م كههي   ىوا
 

يُه   قه ل يوب ا لل ددد فوي   ُكل صددد
ل فددردي لددهيدد  درق ن دددديددُه   كددُ
 ل وبدديددض  مددن األوانددس غدديددُه 
و  ونددهددودُ   وصددددهور  مددجددلددأ

 (12)تددتددهدد دى لددلددحدد كددمدديددن قددهودُ 
 

 : وقوله من قصيدة )كواذب األحـالم(
 إشددددتددراكدديدد   ولدد ددن بددجددوعي 
ثر ل ير وا ت م  ج ل ل قر  ف ل ت  ا سه  ع
ت  ي  ف كل  هر شدددرعو  يُ ل  ترسدددُخ ا

م  عوا أ ب  س  و يوا أر ددد ي يد ددد  ن
 

 وسددددجددودي لددح ددددر  األصددددسدد م 
 وُ  مدددلدددك األنصددددد ب واألزإم
 وال دددداإج ديددن كددلأ غددام

وا أنددوفددسدد  بدد لددرغدد م  (13)ندد  وهددطددأ
 

، مث يقف الوائلي رافضاً وكاشفاً زيف بعض التيارات السياسية والفكرية اليت أُريد هلا أن تستوعب األمة
 : فيقـول

لوا نو ه  رتُم وإب  ح م ي  واألر  
 من تحت أر لهخلو س وموني هصىض 

ثل الد يخ والُم تأر  ال  ذبين على ال

ظخ  ن من  م  هأ  لى  بوب ا يسسددد  إ 
لخ أسدددخ ين  ي ك ترا جخ اإشددد ن  ب 
يخ ق ل لخ واإخا  وا ي ل ررا  وا  دددددد
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ي ر ال  دهين وتخ  ح ملين شدد  وال
 والمهعين التسددد و  والسددم   لهخ

 

هخ تأ ُم م ل  ي ل لى ا ع ترا ي  ف حُض ا  م
 (14)ال هم واألر  والس ح اصس   من

 

فاحلكام يف شعره ، ا سار شعر الوائلي متصاعدًا شعاًل ولظًى حمواًل التمرد الذايت إىل مترد عاموهكذ
 . يتصفون ابلكذب على التاريخ والعلم واألخالق والقيم متخذين شعارات الكادحني حمض افرتاء

ن وضعاً فكا 1958وأما الوضع السياسي الذي شهده العراق بعد سقوط النظام امللكي يف العراق عام 
فيكشف الوائلي فساد هذا الواقع فيقوم ، كان يؤثر أتثرياً كبرياً يف احلياة العامة االجتماعية،  حرجاً من أترخيه

وقد انربى يدافع عن أفكاره املستمدة . (15)ابلتعبئة الشعورية والفكرية ليستنهض أشياء شعبه ابلعمل الثوري
وكان ، إىل )حركة مجاعة العلماء( يف النجف األشرففقد انتمى ، ال يف شعره فحسب، من روح اإلسالم

وفيهم جيل من ، من األعضاء األوائل الذين أسهموا يف إنشاء هذه اجلماعة من خنبة من أعالم النجف
والسيد موسى السيد ، والشيخ حممد رضا املظفر، من أمثال الشيخ مرتضى آل ايسني، الفقهاء واألساتذة
والتنبيه إىل مظامل الشعب ، ام اجلماعة السعي إىل إعالء كلمة هللا تعاىلوكان من مه، جعفر حبر العلوم

فكان الوائلي حماجيًا لدودًا وخماصمًا عنيدًا للشيوعية يف مدة شهدت عنفوان املد الشيوعي يف ، العراقي
ذلك استغل الشيوعيون هذا املوقف و ، وعندما قام عبد الكرمي قاسم بتقريب الشيوعيني من سلطته، العراق

وهذه الرؤية حيملها الوائلي الذي مل يتوان ، (16)عن طريق القيام بتخريب اجلوانب الفكرية والسياسية والرتبوية
فجاءت صرخته تسجل هذا الواقع املرير من عمر العراق ، يف التعرض لسياسة عبد الكرمي قاسم وانتقادها

 : فيقـول، السياسي
سأ د  الوديع فتىض  ع د يوأر في ال  و

 البطوإج ك لصبي ب اب ركبوايح ي 
 وهددولددُ  نددفددر يددرووب مددن خددهعي 

 

حهر  ك لصدد ر يس ت    ُمفيهق صددو
تهُر  يل تب ت  ال  يهخ هسددبو  عصددأ

تهروا هخ  ن يرو  ا ل يُر  هه ل  (17)لُ  ا
 

، نلحظ أنَّ الوائلي بدأ نصه بـ )وعاد يزأُر( فيجرده من إنسانيته ويصفه ابألسد ولكن يف غري موضعه
وينتقل ، ويف هذا األسلوب سخرية واضحة، ستعارة املكنية كما نعته ابملفيهقواستعان لتصوير ذلك ابال

كما ألبس هذا التعبري ثوابً آخر )حيكي ،  )صوته كالصخر(: بصورته إىل سياق آخر وهو التشبه املرسل بقوله
إن و ، فقد شبه احلاكم ابلصبيان الذين يركبون عصيهم مشبهًا هذه العصي ابخليل، البطوالت كالصبيان(

 . هذا التكثيف يف التشبيه أثبت فيه الوائلي نقمته ومترده على احلاكم
وقد تفاقم وضع العراق سوءًا على عهد عبد السالم عارف الذي عمل على إاثرة النعرات الطائفية 

 : مما دعا الوائلي إىل مهامجة الوضع القائم، واجلاهلية لتيسري سبل السيطرة على أبناء الشعب
 نديدر ض  د تدلديد ض فديد  بد عدثديدهد  

 عدد رتددُ ددخ لددو أب مدد  تددبددثددوندد 
ه  من ورا  ن   رو ب ت م   لو أب   و

عوا  تور تراب  ل ت  ا مُه( وأرا ح م ( 
ف  وتي أب دددُع  ط م ول ن  ي  غ
لُع  ق ي بث سدددو   ع  س   ل ق ل  خفيأ 

                                                       
 . 10: الديوان -14
 . 19: جالل اخلياط. د، الشعر والثورة: ينظر -15
 . 126: أمري املنابر: ينظر -16
 . 12: الديوان -17
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تخ ع بر م   ه م ل رسدددي  سُ  ا ل   و
 

 (18)ال هاُع يرطي رأسددد  ثخ يطلُع 
 

كست أثرها الداليل ابملناداة هبا ألوصاف استعان الوائلي لتصوير ذلك الوضع بـ )ايء النداء( إذ ع
 ومبثل هذه التوظيفات يثري الشاعر نصه ، متتالية تظهر مترده

 . بروح التمرد والتحدي ملظاهر االحنطاط والرتدي اليت حاول أن يؤججها يف جو النص
عر فالشا، وال شك يف أن تفاقم الوضع السياسي واالجتماعي يف العراق يتحمله عبد السالم عارف

الرؤية الصادقة إبلقائه الضوء على األقنعة اليت تسرت الوجوه البشعة لكل ما هو رجعي »يعني الناس على 
 : فيقـول، (19)«متخلف

ف  ت  ه دب  تل ير ددي   مُه   مح
للي  كلأ م ددد ق ب  في أع لُج  هم  ُي
ج  فر نسددد س  ت لم  غ في    ُ  يُ رِّ
 فدطدوراض الدى غدربي يدمدتُّ بدقدولد 
ل  ي  ي اخي من نسددديج خ  و وراض 

ف  ت م في   ور س   ي س ي ل يُخ   ت
 

يُع   تو م ددد ب  سدددام و رو  تَّ  تسددد
ي  وإ تو يسدددمُع  ٌُ يثس  فا السصددد
ي ذ  السدددمع هين ُيجيجُع   ي دُّ و
سوُع  ي ُت و مأ ي لى شدددر ي   و وراض ا
ق  ض تجمُع  جب للس فأع ق  ض   ن

ل  ثوُب وبرقُع  ه  من اسددخ ال  (20)علي
 

سؤولية للحالة املتأزمة اليت وصل إليها يعرض الوائلي يف هذه األبيات بعبد السالم عارف وحيمله امل
 . وغري مكرتث بنتائج ذلك التعرض، ويصب عليه انتقاده الشديد دون موارية أو وازع من خوف، العراق

يف مؤمتر ألدابء  1965ويف قصيدة )رسالة الشعر( اليت أحدثت هزة عنيفة عندما ألقاها يف بغداد سنة 
ألهنا حتمل صفة التمرد على احلكم الذي عمل على ، رب والعراقينيالعرب اخلامس وأمام حشٍد كبري من الع

 : قال فيها، استالب الشعب واستغالله من خالل ترسيخ الطبقية وانتفاء العدالة يف توزيع اخلريات
 بددرددهادض يددومددك إ يددواُل كددأمسددددِ  
نبي  ج  ب نب و ج  ب يخ  ي س ل طرى ا  ي

 الهوى في القصددر أغسي  على شددف 
 

ُت   قيض  ن  جمُع صدددور  على  رفي 
يُع  ف  وم ددد مر ف ق   طرى ال ددد  ي

ل ُع  ح  ر ي  (21)وال وخ دمع في الم
 

لقد اعتمد الوائلي يف نصه أسلوب املطابقة يف تصوير بغداد اليت حكمها الطغاة طوال قرون وهي ما 
و الشقاء الذي يطغى على أبناء الشعب؛ ، تزال جتمع بني صورتني متناقضتني النعيم الذي يرفل به الطغاة

، والشقاء(، واألمس( و )النعيم، فـ)اليوم، حقيقية مل تتغري من وجه العراق البائس طوال قرونوهي صورة 
ألهنا تعتمد على عرض األضداد ، من مقومات التعبري»، والكوخ(، و )القصر، ومضيع(، و)مرفة

مع الكلمات وهي كلمات أراد هبا الوائلي حماكمة الواقع والتمرد عليه؛ فالكلمة ُتشكل ، (22)«واملتناقضات
عالقة التضاد بني الكلمة مع األخرى ينشأ »األخرى دالالت وإحياءات يف ضمن النص الشعري ففي 

وهذا التضاد حيمل رؤية الشاعر ، أي تتكون الصورة من كلمتني متضادتني، التضاد داخل الصورة الشعرية
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وقد انعكس ذلك الواقع على ، (23)«لواقعه املتناقض واملضطرب وحيمل رؤيته املتشائمة حيال ذلك الواقع

مرتبطًا بذاته أي داخليًا أم مرتبط مبوقف اجتماعي أو »نفس الوائلي فصوره أدق تصوير سواء كان ذلك 
؛ لذا شبه الوائلي يوم بغداد يف ظلمه وجوره أمسها القامت معززًا ذلك ابلفعل )ال (24)«سياسي أو وطين

ساعد ، يطغى الشقا(–تشبيه مع االستعارة املكنية )يطغى النعيموبتآزر هذا ال، يزال( الدال على االستمرارية
 . على إظهار مترده يف تشكيالت بليغة مواكباً يف ذلك األحداث السياسية اليت مر هبا العراق

فقد شهدت يف السنوات الالحقة أوضاعًا أكثر تعقيدًا وسوءاً ، مل هتدأ الساحة السياسية يف العراق
لبعثي الظامل على احلكم؛ فذاق الشعب على عهده أقسى انواع الظلم والتنكيل وقتل بسبب استيالء النظام ا

، وتسبب يف حروب تدمريية جراًي وراء أهوائه وأطماعه، الكثري من العلماء واملفكرين ومن عامة الشعب
ى يد فصور الشاعر معاانة شعبه اجلريح يف صور حزينة يغلب عليها أنواع األسى والقهر الذي مين به عل

 : يقـول، كما يف قصيدته )مساسرة احلرب( اليت تربز أبشع صور احليوانية اليت وصل إليها،  ذلك النظام
ب خ ربدد ع األر  بدد لددسددوح والددسددهأ  مدداتددُ
ه  ب ؤكخ وك وسددد حت صددده قه أصدددب  ل
بددت مددن غددرا ددِو   فددأيددن عصددددور تدد أ
 لددتسددددمددو بدد  عددن غدد بدد ي وابددن غدد بدد ي 
 تدديددقددق فدديدد  الددلدديددل وارتدده ثدد ندديدد ض 

ر ل ي  ا ن له ن   عه ه و ب م   كل  في    ب 
ه  ن ترو ي ض ت ددد ل ن  سددد م  ليسدددت د  ف

 

 كددفدد كددخ دمدد  ض يدد  سددددمدد سددددر  الددحددرب 
 والررب  راح بسي ا نسددد ب في ال ددر 

لهرب من أول ا مع ا نسددد ب   وسددد رج 
ل بأ  لب ا ي ث ل يه وا ب ير ل لق ا خ عن   و

ل        ب ل سدددب الى الطبع وانواح ا
لب الوه   ب لثوب وهوشددد ض ترطي م 

ل ل سه ذو  ا ع م ب  ث م  أ له ل م    (25)بأ و
 

فيوحي لنا ما عليه ، إن وعي الشاعر يف رفضه جتارة احلروب والتمرد عليها يعطي صورة حقيقية للواقع
اذ يصطدم فيه ابلواقع الذي يتعرض أمانيه يف توقه إىل عامل ، ينقلها إلينا الشاعر يف صيغة حوارية، الشعب

به أن يظهر قوة املعاانة واجلور الذي كان يعانيه احلرية لذا جلأ إىل قافية )الباء( وهو صوت شديد جمهور أراد 
وصوت )الباء( يُعطي ، الشعب وهذا ما يتناغم مع طبيعة التجربة الشعرية اليت كان يعيشها ويتفاعل معها

، استعداد فطري مؤقت»ألن االنفعال ، موسيقى قوية وضخمة تنسجم مع االنفعال الشديد الذي ينتابه
ومن كائن يستقبل هذا ، يزول بزواهلا وال بد لــه من مثري خارجي أو داخلي خيضع يف حدوثه لظروف نسبية

 . (26)«املثري جبهاز عصيب سليم
 : يقــول، ويف قصيدة )خداع( اليت جعلته حيمل نفساً اثئرة تصب غضبها على احلاكمني الظاملني

يل قه  فٌ ال  ح كموب  ه  ال  أي
ق ييس ت ددد و   أرج ألسدددن الم

 س دد ل الدأنصدديب ال دديوب بيه ال
ح كموب لسددتخ من ال دديد ه  ال  أي

 فددمدد  فددي ا ندد   مدد  يسددددتددويددُه  
 خددرقددهدد  هدديددث لددلددحددهود هددهودُ 
مددخ الددمددسدد ددودُ   مددرأ تدد ا الددمدد أ
ي ل خ علي خ شدددهودُ  فأف  ددددددب 

                                                       
 . 113: مدحت سعد، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب -23
 . 173: كامل السوافريي.  د، دراسات يف النقد األديب -24
 . 215: الديوان -25
 . 43: حممد الصادق عفيفي. د، النقد التطبيقي واملوازانت -26
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يب سددد رُ  يفقر ال دديد  أمن ال دد
 

 (27)ددددددب ويددثددر  رإمددُ  ويددويددُه 
 

، بيت الثالث والرابع واخلامسفنلحظ ان الشاعر ما ان دخل يف تفصيل هذا التمرد حىت بدأ يف تدوير ال
وهبذا يصبح ، وكأن الشطر الواحد من البيت ضاق على استيعاب املعاين املتدفقة اليت متور هبا مشاعره

ليدل . (28)التدوير إمكانية تعبريية تعمل على الربط بني اإليقاع واحملتوى الفكري والعاطفي يف انسجام اتم
اضر كليًا يف هذا النص يتحدث عن جتربة ملموسة تفصح به على مدى ضخامة الوضع وفداحته فهو ح

عن تسلط نظام جائر )املّذمم املنكود( على الشعب العراقي بعد سلسلة من النضال والتضحية معتمداً فيه 
االستعارة املكنية )ألُسن املقاييس( جاعاًل للمقاييس ألسن تصيح من خرق احلد يف حتميلها ما ال تطيق 

 . ي قد وّظف األداء البياين توظيفاً مؤثراً خدم مترده السياسيوهبذا يكون الوائل
 : يقـول، أما نقد الوائلي للرؤساء العرب فهو صريح

ب ُع   ُرؤسددد   على ال ددديوب سددد
 

هودتددخ لددلدديددهددود   (29)وندديدد ل خددُ
 

ه حاول الوائلي أن يستعني ابلتشبه البليغ )رؤساء سباُع( واللجوء للتشبه ينُم عن حاجته إليه لشعوره أبن
ويبدو القصد من هذا التشبيه هو تقبيح . (30)«أكثر من غريه يف إصابة الغرض ووضوح الداللة يف املعىن»

إذ ميجهم وحيرض عليهم فتشبيههم ابلسباع داللة على القوة ولكن يف غري موضعها ، حال املشبه والنفور منه
داللة واضحة على الذلة واخلضوع أما تشبيه اخلدود ابلنعال . فهي لفتك الشعوب وليس حملاربة األعداء

ولعله حاول أن ينقل جتربته إىل ذهن املتلقي العريب ليجعله يرقب املشهد بدرجة عالية من التأمل ، لليهود
ابلذات والوعي ابجلماعة مسلمتان ينهض على أساسهما الفن »والنظر بشأن حكامه العرب فإن الوعي 

 . (31)«املعاصر
لسياسي عند الوائلي تشخيص ونقد كل التشريعات الصادرة من السلطة نستطيع ان نقول أن التمرد ا

ومن جانب آخر فهو ، فضاًل عن فضح ممارساهتا اجملحفة حبق اإلنسانية واإلسالم، املخالفة لروح اإلسالم
ميارس دور التعبئة اجلماهريية بعد أن خيلق يف أجوائها فتائل الوعي ولغة التمرد  –هبذا التمرد السياسي–
وإمنا كان مترده ، (32)وهكذا نلحظ أن مترد الوائلي ليس )عبثًا ال معىن له(، دم االنصياع هلذه السلطةوع

إن التمرد ال يكون شيئاً »: فالتمرد الواعي طاملا يرتبط ابلثورة واىل ذلك أشار عبد العزيز شرف بقوله، واعياً 
قت نفسه متمرداً ال يتسىن له ان يكون فالثوري الذي ال يكون يف الو ، والعكس صحيح. حىت يكون ثورايً 

 . (33)« اثئراً حبق

                                                       
 . 203 – 202: الديوان -27
 . 55: حسن الغريف، البنية اإليقاعية يف شعر محيد سعيد :ينظر -28
 . 80: ايقاع الفكر -29
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 : التحريض على مواصلة النضال القومي: ثانياا 

فقد أعطى قضية النضال القومي اهتمامًا خاصاً ، مل يكن الوائلي مبعزل عما حيدث يف الوطن العريب
كتسبت املسألة القومية مصداقية ومتميزاً مما يبني جبالء ان جتاوبه معها مل يكن جمرد جتاوب عاطفي فلقد ا 

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية اليت أدت ، ملموسة ليس يف أحساس الوائلي فحسب ولكن يف وعيه أيضاً 
ابلقدرة ، يفرز أعداء األمة يف الداخل ويفضحهم ويقضي على فاعليتهم، والدة وعي قومي نضايل»إىل 

راجياً أن تعيش فلسطني ، (34)«د مصاحلهم و ويصفيهانفسها اليت جتعله يكشف أعداءه عرب البحار فيهد
وله يف التعبري عن ذلك أربع قصائد استوعب ، وأهلها املشردون يف منأى عن االستغالل واهليمنة اإلسرائيلية

م كتب قصيدته 1967فعندما حدثت نكبة فلسطني عام ، بوساطتها القضية الفلسطينية من مجيع جوانبها
فما زال مثة أمل يف من ميتلك النخوة العربية ، أبن ما حل هبا ليس هناية املطاف )حديث فلسطني( ليذكرها

 : يقـول، والعزمية الالهبة ليساند الشعب الفلسطيين يف اسرتداد أرضه
فق س م ل ب ل ا م   ين  ط  فلسددد
هدديددب  وإ مدد ج بدد لدديددومدد ج الددلددأ
يب ه لأ ل غ   ا كح و  ف ددده  األ
لوخر  يأح زتو ا ل لبسدددي ا ت  وإ 

 

 مددرتددقوإ وتددن الدد ددتددح الدد 
 وإ أ ددددظددلددخ األمددل الددم ددددر 
حق ل ي ظى  لأ ل ب  ظى  لأ ل ي ا لأ خ  و

 (35)وإب خسدددر ال دددوع من أعقوا
 

أايم كانوا غزاة يزرعون الفتوح ، مذكراً أمته مباضيها اجمليد، ومن مناذج شعره قصيدته )من وحي النكسة(
 : ويقرعون الصعاب حىت صنعوا النصر أبيديهم

ودُ  طوب السدددُّ  ُ ل تي أرسدددت ا م  أ
 لددي الددسددجددوم كددسدد أمددتددي واسددددأ

ٌي  ت ف ُكل  في  توح  ف ل س  ا ع  وزر
 وافترعس  الصددي ب ب لسدديح فأنه 
 او قددرعددسدد  الددوهددو  خددلددت ولددو

 

 فد قدرعديدهد  وإ يدلديدُن لدِك عدودُ  
 غددوا  عددبددر الددسددجددوم نددرودُ 
لأ أر ي شددددهددودُ   فددلددسدد  فددو  كددُ
 رج لددهيددسدد  هددوا ددُو وسددددهودُ 

يُه  س   ر يهي على  ه ض  ر  (36)أب سدددُ
 

فهو ملا ذكر األمة مباضيها املشرق ، فالوائلي يّعرض ابلثورة، ريضنلمح يف النص أن هناك كناية ابلتع
يوم كان سالحها ، وبطوالهتا اخلالدة وفتوحاهتا اليت حققتها وجتاوزها الصعاب واآلالم واحملن وقرعها للزحوف

اضي فهو يستلهم أبعاد امل، أراد منها أن تثور على العدو الصهيوين الذي كان ذلياًل مهاانً ، جريد النخل
، مستعمالً الفعل )ُكنا( ليشعر املتلقي مبكانة األمة يف سابق عهدها، وحياول ان يستثمره يف احلياة احلاضرة

 . وهذا اإلحساس ميثل االنتماء األصيل للعروبة
، ويف قصيدته )رسالة الشعر( اليت رسم فيها صورة لفلسطني يف ظل ضعف وهزال املوقف العريب وسكوته

 : قال فيها
ه حتت   ر س  ترن قهح م   ُب ال

ت  يه  تصدددحو على نو ي فتتلع  
مُع   تتسددد س   ت ق  لى زع  صدددرعى إ

ح ب فتهطع خهع السدددأ  وترا  من 
                                                       

 . 254: حمي الدين صبحي، دراسات حتليلية يف الشعر العريب املعاصر -34
 . 340: الديوان -35
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 ع ددددروب كددفددأ  هددر ض مدد  أوقددفددت
 

فُع  ل  إذ تصددد مرلو يهي   (37)مهوى 
 

وقد جعلها الشاعر ، جيد القارئ هلذا النص االستعارة املكنية يف قول الشاعر )رحاب القدس ترحّنت(
 . ىل تعب هذه األرض فالقدس صرعى تستنجد وال احد جييبها سوى صياح العرب )زعقاهتم(فتاة يشري إ

إذ كيف ال ، ومن مث يتجه الشاعر إىل الكناية يف قوله )عشرون كفا حرًة( حماواًل استثارة الضمري العريب
، ة )اليد املغلولة(تستطيع الدول العربية بكثرهتا أن تتغلب على اسرائيل وهو كيان عرب عنه الشاعر ابلكناي

 . ومن هنا تضافرت االستعارة مع الكناية يف بيان املوقف العريب اهلزيل
، الذي مر مبرحلة اترخيية عصيبة، أما يف قصيدة )مأساة لبنان( فقد كشف لنا عن مأساة الشعب اللبناين

تنة بني املسلمني شهدت فيها اضطرااًب يف األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية وزرع بذور الف
إبتباع االستعمار والصهيونية سياسة التدمري الذايت للشعب خبلق بذور الطائفية فيما بينها ، واملسيحيني

وقد هّز الوائلي ما آلت إليه ، وذلك لتمزيق وحدة األمة العربية والقضاء على احلركة القومية الثورية فيها
تل حىت هبطت اىل مستوى احليوانية اهلمجية فوقف مستنكراً فقد مورست فيها أبشع انواع الق، أوضاع لبنان

 : احلالة اليت وصلت إليها قائـالً 
في تل  ن راض او  س ب  ج ل ت وب ا  أ
مى ته ٌ  وأشددداُ   ب فع   ددد   مه
ي ر أب ي دددد ت ل سدددى   صدددور 
ب  الوهد ب إنسددد ب عن رت طت   تب
س  ل ي ُر ول خت لوه  ا س  ا ي له  م  
 أوو تدد ا لددبددسدد ُب كددا ولددو كدد 

 

س   ل ي  ا ب يُر   حر ل به ا ت  عخ اسددد
 وصددددروح  يددطدد لددهدد  الددتددهمدديددُر 
يُر  ب ي ت ل ه  ا م هج قهار  م  ددددددرح 
 ددددد  وشددد لت ب لوه  فهو أميُر 
 ح بددمدد  يصددددسدديددوندد  تدد دديدديددُر 

ف ح اليبيُر  س  و  (38)ب ل دددجَّ السددد
 

فقد آمله أن تستعر يف لبنان ، ويف القصيدة نفسها حرص الوائلي على وحدة األمة العربية اإلسالمية
ء حيملون رسالة واحدة متثل الشريعة اليت ترسم لإلنسان األمان والسالم يف احلياة فاألنبيا، حرب األداين

 : ومن طبع احلروب أهنا جتلب الويل والدمار هلا، الدنيا
س  ب ل حر   ت ي ب  هرُب األد يل   ق
ي   ا  ب ن مُه أ ه عيسدددى وأ لُت   ق
 ومددن الددجددهددل أب يدديدد لددج بدد لددبدد 

 

 ب ومدد  بدديددسددهدد  صددددراُع مددريددُر  
 صدددديددُر لدد  والددلددُ  واهدده  والددم

يُر  ف  ت ل ل  ا حو ي قه  م    (39)رود 
 

وقوله يف قصيدة )سناء حميديل( اليت قاهلا بعد مرور أسبوع على استشهاد سناء يف عملية بطولية ضد 
فاملبادئ اليت حيملها هذا ، مع نضال اجلنوب اللبناين، العدو الصهيوين؛ إذ اظهر الوائلي صدق انفعاله

ابء واألجداد يف املاضي إذ افرتشوا الصعاب وجاهدوا بدمائهم حىت الشعب ومنهم سناء تنتمي إىل جهاد اآل
 : يقول، انلوا دنيا اجملد

                                                       
 . 328: الديوان -37
 . 246: الديوان -38
 . 248: ن. م -39
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س  ( فررد   ي  )سدد ي  دن جه   تو الم
م ي  م  مسددٌ األذإل عن و   أ  و
 ألسددس  كمثل الس ح صددبح ض وعتم ض 
 تددق ددددخ مددسدد  اإ ددسددبددي بددسدد بدد 
ين فريسددد ض   فسحن بظفر ال  سدددر
تب   س  م حين  ت ف  ل ب ح ا حن  ن  و

ي  س   ونحن  ددد ه ب  ومح مت  ع  وا
 وقدد دتددسدد  لدديددل  وخددمددر  وسدددد مددر  

 

يُب   نت أ  بل أ له  يُج الُ  نِت أر  فأ
لهم الُحرأ ي دد ُب  ب  يه  ثل ور  كم
ررُب  ت هلُّ و ت س  شدددمس   ق ف  وفي ا
لُب  ن ب  وم  س  الح أ م   ومن اتل
مددوقددسدد  تدد ا وذلددك يددسددهددُب   يددُ
لُب  ت ُم واألر  تسدد س  ُتسدد  كرامت
ُب  ي أ ه  هتى يثور الم  سدددتبقى ب

يل  ل برُب يس دددُر  ين ور ف تر م ل  (40)ا
 

فضمري املتكلم املتصل )ان( والضمري املنفصل )حنن( اليت تكررت ، وظف الوائلي التكرار يف هذه األبيات
، مرات عدة يف النص إمنا يريد أن يؤكد حقيقة تدل على أن املقصود هبذا كله اجملتمع العريب اإلسالمي

اتركني شعوهبم يقاسون الذل واهلوان ، رب ففي نعيم وترفأما قادة الع، ووقوعه يف أيدي تعبث به ومبقدراته
عذب وهبذا أسهم التكرار يف تقوية املعىن ، والضياع

ُ
فكل هذه األوضاع البد أن جتعل العريب يثور ثورة امل

 . فبوساطته وصل الشاعر إىل ذروة حتريض الشعب العريب على الثورة فجاء منسجماً مع ما أراد أن جيسده
وائلي عن مترده الدائم الذي نستشعر منه اهلوية القومية العربية بتمجيده ملثل تلك املواقف وهكذا عرب ال

، واإلشادة هبا رافضاً اخلضوع واالستسالم واهلزمية حمرضاً اجلماهري على مواصلة الكفاح والسعي لنيل احلرية
 . إذ هو يؤدي دوراً كبرياً يف عملية التعبئة الثورية

 مرد االجتمامهالت: المبحث الثانه

إن العالقة بني الشاعر وجمتمعه عالقة تفاعلية؛ فاالنعكاسات التأثريية اليت يتلقاها الشاعر من بيئته 
فمؤثرات العصر والظرف الذي يتعرض له جمتمعه تتوجه ، يعين وقوعه حتت أتثريات متنوعة داخلية وخارجية

لتشكل من ذلك كله حقيقة حالة الشاعر املفرطة حنو الشاعر متعاملة مع ميوله الفطرية وثقافته وعقيدته 
يف حساسيتها يف أثناء معاجلته موضوع قصيدته بشعور وإحساس مرهف وصادق مكون مضامني متنوعة 

كما كان لشعره ،  لذا فإن لقصائد الوائلي صلة وثيقة بوجدانه متفاعلة مع جمتمعه احمليط به، (41)لقصائده
حدث فيه مباشرة اىل جمتمعه ويعلن عن نقائصه من اجل انتزاع رسالة اخالقية متعمدة والشاعر يت»

فهو يستمد صورة من ، وهذا يعين أن هناك عالقة متواشجة ومتبادلة بني الشاعر وجمتمعه، (42)«االحنراف
لتكون مبجملها املادة اخلام ، تراثه وبيئته وواقعه الذي يعيش فيه من طقوس ونظم وعادات وتقاليد وغريها

 . فيستقي منها ما يراه مناسباً يف عملية اخللق واإلبداع، الفين لبناء عمله
حاول ، لقد كان الوائلي شديد االرتباط ابلتحوالت الفكرية والسياسية والثقافية اليت طرأت على بيئته

وقد شهدت تلك احلقبة من حياته اهتمامًا بقضااي اإلنسان ، أن يستلهمها ويكشف عن رؤيته اجتاهها
اً اإلصالح االجتماعي ينوأكثر توغالً فيها متب، جتماعيةكان شعوره أكثر التصاقاً ابملشكالت االف، وتوجهاته

                                                       
 . 369 - 367: الديوان -40
 . 11-10: صبيح انجي القصاب، واقع واإلبداعالشعر بني ال: ينظر -41
 . 75: حممد ابراهيم. د: ترمجة، اليزابيت درو، الشعر كيف نفهمه وتتذوقه -42
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املتمثل ابألخالق املثالية والقيم األصيلة لتقومي السلوكيات االجتماعية غري املنسجمة مع املفهوم اإلسالمي 
اذ احنرف ، مع املسلم مع هذه املناسباتخصوصاً يف يف املناسبات االجتماعية والطريقة اليت يتعامل هبا اجملت

ومنها )العيد( الذي اختذ عند الناس معىن آخر حبسب ، كثري من هذه املفاهيم عن املفهوم اإلسالمي هلا
 . املنزلة االجتماعية اليت تنظمها طبقات الناس

ملفهوم العاطفي أما الرؤية األوىل فتنطوي حتت املفهوم البسيط الذي تشرتك فيه العامة من الناس حسب ا
 : للشاعر يقول يف قصيدته )من أطياف العيد(

يد ع ي  يك  ن ي  م في  يهدج  ت  قه 
 فددبددأهددام  ددفددلددتددي أنددت أثددوا
يد مواصددد هوى و ل في ا يٌ   وأرا 
تددي أنددت كدديددك ال  وبددأهددام  ددهأ
لددد قدد ج عددن السددددُّ  وهدد دد يدد ض مددووأ

 

ٌُ لددك أفددُق   لأ  دد ندد  ددددددده كددُ
 ب  هسدددد ُب اإلددواب هددمددر  وزرُ  
ردد ر تددسددُق  ِ  الصددددأ  ل عددلددى نددطددأ
همددى بدد ددفددهدد  ويددرُ    عدديددِه يددُ

ر ر توُ    (43)  ب في مسددمع الصدد
 

 : يقــول، واما الرؤية االخرى للشاعر فهي تنتقد فئة من الناس اختذت من كل أايمها ترفاً واعياداً 
هدديددن لدد اذا  وبددهندديدد  الددمددرفددأ
لأ ايدد مددهددخ ندديدديددخ وأعدديدد   كددُ
 خددبددروا أمددتددع الددلدد ا دد  فدد لددبدد ددد
ند لهأ عبُ  على ا لت  م  عم  إنهخ 

هأ   ج الددمددفدد خددر لددخ تدديدددفددـذا عددُ
 أ  فو ى في ال وب أب ي مخ الويد

 

عرُ    ثخ  لى اإ ع ه   ي ف سوى  ت  ج 
فرُ   هك  ب  في صددد م   هأ   ف  د 
 ر عددتدديددق هددتددى تددجددسدديددسدد  ذوُ  
 يدد  يدداددهُّ اهددتددمدد لدد  وي ددددُق 
 دم لددهددخ زافددراض و  ددبدداض يددهُ  

خرُ   يس  ي ق  م ل يهمي ا  (44)  وأب 
 

ىل نفسية اجملتمع الذي يطفو على السطح من هنا نستطيع أن نقرر ان الشاعر استطاع أن يتغلغل ا
وظواهره من دون أن يسري كنه العيد احلقيقي املرسوم للناس وفق شريعة الدين اإلسالمي مبنظار األدب 

فالعيد احلقيقي أبعد ، فالشاعر ميتلك عيناً انفذة إزاء من اختذ درب اهلوى من درب الضالل، اإلسالمي له
راد هللا تعاىل فيه أن يلتزموا ابلصدق والعدل واحلق حىت تسود احلرية بني اذ هو منهج أ، مما يفهمه الناس

 : يقـول، فما أراد هللا تعاىل هلا أن تستعبد حىت تعيش على هامش احلياة، البشر
مدد   أيددهددُ  الدديدديدده أنددت أبدديدده مددأ
لد ل ي  ا ن سك د م يه   تر سى  ي م  إب 
يه او يسدددود القوانيد ب لي  لسدددت 
ت  دددح األيد موا وكخ  ه ف ي بأب   و

 أب تددوسددددع الددهددوامدد  إبدديدد وبدد
ب اوإض فدد   خددهعدد  األهددد  فددتددرقددأ

 

يددوج وشددددقددوا   ندديددتددو  مددن الددسددأ
مدد  رأوا وأدُ    ددددددد  أسددددمددى مددأ
عهل وهُق  يه  الح أ م  بأ  دددددن 
 ام أب ال دددديددوب إ تسددددتددرُ  
 داض واب يددهخددل الددحدديدد   األفددُق 

 (45)ع ُ   دام أبأ الير وب في الس ل
 

                                                       
 . 235: الديوان -43
 . 236: ن. م -44
 . 237: الديوان -45
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 24: العدد

 
رص على وحدة املسلمني إىل نقد وضع املسلمني ويف قصيدته )لغة السياط( ينطلق منها من موقع احل

وإنكاره انطالقاً من إميانه الديين الذي ينبذ الفرقة والتنازع الذي يشتت مشل املسلمني الذين جتمعهم ، احلايل
إذ إن االهتام الذي يطول البعض ال تتفق مع ديننا احلنيف الذي حيرم قذف املسلمني ، رسالة مساوية واحدة

 : يقول فيهـا، ى والعصبيةعلى أساس اهلو 
م عددسددهددخ ع الدد أ  مددن أندد ح تددرفددأ
 إبددل مدد لددهددخ مددن الددفددقدد  والددقددد
م ج   ت هخ شددد ل برج  ن ف  موا  ت  شددد
 فوقفس  لبي ددس  البيض نهه  ال فد
 إب تدد ا مددن الددروافددض يددرتدد 
خ تدد ا م ددددبدد   سددددخ الددلددد  ثددُ
 ورقدديددع يددرى الدديددبدد د ذكددراض 

 

 وأبددى أب يددسدد لددهددخ تددحددلدديددا 
يا ل ته ل فوا ا ير ي ل  ررب شدددي  

هل ج ل من ا جهوإ و ل يب ا ج ت  أب 
يا تفصددد اض  مفصدددأ ب ض  ثو  ددددددر 
 د قددبددوراض ويدد ددثددر الددتددقددبدديددا
ي د عر ددد  و وإ  دددددد  وق ح األب

يا ل ه ت ل حُن ا ل ي  (46)راقصددد ض او 
 

 : وفق رؤية إسالمية بقولــه، ويرد عليهم الشاعر وحياججهم يف الذي زعموه أبسلوب جديل
ن  فـ هاض  م توب  بو لم ددد ه  ا ي  أ
 ربددسدد  واهدده وقددبددلددتددسدد  وتددد

ُخ فدددـلدددى داواذا   مددد  أبددديدددتدددُ
 إ تدد ددونددوا لددسدد  غددهاض شددددفدديدد  ض 
لد ل ه ب ا في ر غهاض  س   ل ُك س   ن  إ
ند لهأ ت   ا في  ي   ي ن ن   عو  فه

 

 ندديددبددُه الددلدد   ددمددلدد  وفصددددوإ 
سددددوإ  ر  وتددقددفددو كددتدد بددسدد  والددرأ
يا ق م ل  ض و و  مسددد   ر  السدددأ
وا عددسدد  الدد ددريدد  الددوبدديددا  او تددردأ
يا ط   الجو  دددددد  نسدددترهخ الي

ياض  ل ق لجوار عمراض  بحسدددن ا  (47)ي  
 

فقد ألقت احلياء وكشفت مفاتنها ، ويعاجل الشاعر ابلنقد اإلصالحي الوضع الذي آلت إليه فتاة اليوم
 : يقول يف قصيدته )فتاة اليوم(، فال رادع يردعها وال خوف من هللا تعاىل، أمام الناظرين

ب  يت الصدددوا ي يوم  ددد ل ت ُ  ا  ف
 ولددخ تددأبددى هدديدد   مددن رقدديددب
م ض  يو قل  ي ل لت ا تل سدددأ بك   بر

 تدد ا  ددبددع  دد لددبدد  لدديددلددخأ
تي ف قهم إب ك ددد ت ل ك ب ا م    ف
 وأئددهددرج لددسدد  سدددد قدد ض وصددددهراض 
 وزيددسددت الددلددمددى والددو دد  هددقدد ض 
 وإ كدد ب الددتددقددهم صددددبددي و دد 
 مددفدد تددسددك كددسددوز فدد هددفددظدديددهدد 
يل و   جم ت في  قت  ددد ع   فو

ب   ج  ح ل ه  ا س ت ف  م عن  قت  ل  وأ
 ولددخ تدد دد  مددن الددلدد  الدديددقدد بدد 
  أتدد ا  ددبددع مددن رام الصددددوابدد
ب   إلى ا سددام تستسدددب انتسددد 
ب  ب  لت ال ددد ر سك واشددد ت ف   م
ب  فل شددد  لب الط س  ق  وشددديراض م
 فددأكددمددلددت بددويددسددتددك الددسصددد بدد 
 وإ كدد ب الددتددبددرج مددسدد  بدد بدد 
يدد بدد   وتدد ا الدد ددسددو هدد شدددد  أب يددُ
 أل ددهر أب تددرى فدديدد  كددتدد بدد 

                                                       
 . 191: ن. م -46
 . 192 – 191: الديوان -47
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ه  ي ترك ت   ا خ ررب أ ل ي  ا ج   سددد
 

ي  را ل ثت ا هه خا  أ ب أل  (48)ف
 

مكبوته يف داخل الشاعر إزاء وضع اجملتمع إن هذه األبيات حتاكي الواقع املعاصر وتفجر ثورة انفعالية 
كما نلحظ أّن املبادئ ،  فضالً عن ذلك فإهنا تنطوي على مضمون رسايل يهدف إىل غاية أخالقية، املزري

لذا حيذر الشاعر الفتاة من الشباب ، اليت يسوقها الشاعر عميقة يف فكرهتا وحتمل رسالة اجتماعية صادقة
 : يقول، ها دعوة أبوية حانية يف ان تعود اىل صواهبا وتتوب اىل هللاويدعو ، الذين يف نظره هم ذائب

تي ذ  ب خ ي  أ يوم  ل ب ُب ا  شددد
 أندد شددددهب يددقدديددسدد ض أب تدديددود 

 

ب   ل    مل أب ي  ددى ا  و بع الح
ب  فأعطيسي الجوا عهج   (49)فـب 

 

سار وحيذرهم منها ومن وجهتها اليت احنرفت فيها عن امل، ويكشف الشاعر الغطاء ألوالده عن الدنيا
إذ ينطوي إنكار الشاعر ، إذ إن الشاعر ميتلك جتربة خرب فيه الواقع املرير الذي يرزح الناس يف ظله، الصحيح

إذ اعرتف الشاعر ، على نقد صريح للذين أغرهتم مفاتن الدنيا وهبرجها واستثىن منهم ثلة من العباد الصاحلني
 : يقول خماطباً ابنتيه )مُجانة و خولـة(، يف جواحنهأبن وجودهم يعد حتدايً لكل واقع حيمل الشر والرذيلة 

ت  سه ت براب وع تيَّ سددد رير  أصددد
ي ض  ي ب بيض الف ر ي دددتُخ   م  تر
ق  قي  ح ل ت   يه ج م ت ف   ح   وصددد
ن  لو بن ا يول ا ب تي  ف يُ ق    ف م  و
يخ  على زوري وتيظيخ على  وي  ُد ت ر
 فددتدد دديددرا إمدد  هدديدد   دونددمدد 
لدد   تدد   تددي الددهندديدد  ولددوإ ثددُ

ي  وع دددُت  لهن ب  ب ي  ل فرُج  ر   ب
 

مهرسددد  ال هاع األب ددِع   ي ب   تر
ُ بدد ددس  يددبدد ُع بددمددطددمددِع   لدد ددسدد 
عي مهأ ل كب ا بر تم دددي  ه   س  ل 
عي لهأ بُع ا ت ي ي ل  ف ب أل ظ ض و ف  ل
سِع  توى وتصددد من  جُه  م تخي و  و
فددر ذلددك أ ددمددِع   عددقددل وإمدد  كددُ
ح   سددد روا في  ريق مهيِع   صددل

ف   ببرقِع  م  سددتر الس ر ب   (50)ف ل
 

ذجاً له داللته من النفس اإلنسانية اليت انقلبت فيها طباع اإلنسان ويف رابعياته )سوائح( يعرض لنا أمنو 
ألن ، وأضحت شبيهة ابلذئب فعمد إىل وسيلته هذه للحصول إىل احلكمة اليت يريد إيصاهلا إىل املتلقي

وما يعانونه من برم وضيق حبال الدنيا وسلوك ، الشعراء يتوسلون احلكمة للكشف عن دواخل نفوسهم»
 : يقـول، (51)«اعر يتخلص الِعرب له ولآلخرينفالش، الناس

ل  ب  سد يت ا نسددد ب وا  تل در
 غدديددر أب الدد  دد ب تدديددو  وأوإ
ر  ل ب  تك  ف ت ل   ب  ف ج ا  وصددد
ف ألند ل  ب  ه  ا ي  صددرا  إشددم ي 

 

 ح  واهدده  يددجددمدديددهددمدد  بدد ألعددراِ   
   يددسدد غددوب فددي هددرو ي رقدد ِ  
واِ    ب وأوإ  فددتدد ددهددخ بدد لددرأ

ف ِ   س ل ب  فق  س  م خبق   (52)سددد ب 
 

                                                       
 . محد الوائليالدكتور الشيخ ا، قصيدة )فتاة اليوم(: (CD)قرص ليزري  -48
 . الدكتور الشيخ امحد الوائلي، قصيدة )فتاة اليوم(: (CD)قرص ليزري  -49
 . 319: الديوان -50
 . 12: أسعد حممد علي النجار، دراسة لغوية داللية، احلكمة يف الشعر احللي احلديث -51
 . 213: الديوان -52
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 24: العدد

 
فقادهم ذلك اىل صعوبة التكيف ، وجد الوائلي أن أفراد من اجملتمع يفتقدون اىل القيم الروحية كما

اليت ولدت لدى الشاعر مشاعرا اعتزالية حادة جتاه ، (53)ونفورهم من احلياة املعقدة، االجتماعي والنفسي
 : يقول، ضمونفغدا كاهليكل املفرغ من امل، جيل افتقد املبادئ اليت حيملها الدين اإلسالمي
ب  ق  الصددأ يت ئالي دام في مي  فل
مهارب أبصددرج جت مسي   وإ ن دد
ل  توىض  كلأ رب   وإ ع دددت  ياض 
ل  يل هتى ت   ح في التمث  تمرأ
ل    ومن ن ه األي م أب تحسدددب ا
ب دُ   ي   م  وأب تتاشدددى في الح

 

 وإ ه ل في ال دديب يوم ض إلى الههى 
قها ه ض ُمي ي ه ض كر ن  و  لهأ ه   ا  ل

ح ر صدددب داتسصدددأ تهوأ ثخ عصدددراض    ض 
تجسدددها قه  هري  ظ م كلُّ رب   لُ  
ف ض ُمسدددهدا ي ب  ض هصددد هر ل  حوأ  ت

ُسهى ن  والحقأ من دونه    (54)أخ ل الهُّ
 

ويصل به الضيق ببعض ثُلة من الناس حداً كبرياً يؤدي به إىل التشاؤم معه حىت من الدنيا اليت يعيش 
بل يف ليلة سوداوية الطالع انطوت ، اله يف فرتة عصيبةالناس يف إبعادها فيذر نصاً الخيلو من مؤاخذة ولعله ق

 : على مزاج متعكر فيقول
في س ُح  ل ي  ا ي ي ي   ن ه   د ف  أ
خ األندديدد م فددي  وأوإِ  ندد ح أم تددُ

 

و    أبدديدد دتدد  أم مددبددرب لددلددسددأ
يِق  توو ل يل وا م ج ت ل من ا  (55)ثوبي 

 

عنها فحسب الفم طهراً كما انتقد الدنيا اليت تقودها االنصاب والنكرات فال يريد ان يطيل الكالم 
 : جتنبها

 ويددقدديددسددي أب الددمددمدد ج ندديدديددخ  
يد م ه   ي  لك شددد ت ي   ن تي د  أ
 أتددي دندديدد  تددقدد د مددن ندد ددراج
ه  فحسدددب الد يل ال ام عس  إ أ 

 

ت  األنصددد ُب   قود ت ي   ن سبو د   
 تددو  او عددبددقددريددهدد  خددرندد ُب 
ب ب  س  السدددأ ع جُل  ي يل  ع  ور

ع ُب  تو  م   ترب  في   (56)فخ  هراض 
 

ومساوئها ، قائمة على اخلربة ابلنفس االنسانية، ه ابحلياة البشرية وما ضمتهويستمر يف بيان معرفت
 : الظاهرة من زيف وخداع وسراب فتزداد احلياة قتامة بقولـه

ت  م   ددم كل  ي   في  فُت الح  وعر
 

يددفدد ض وخددهعدد ض وسددددرابدد    (57)ز
 

نزعة اخلري ونزعة ، نيكما يستهدف الوائلي من التعبري عن النفس اإلنسانية اليت حتمل يف داخلها نزعت
وما شهده عصره من تزييف ، إذ إن الوائلي حيرتم الفكر الذي يصدر يف كتاابته عن أمانة وإخالص، الشر

فما يبطنه اإلنسان يظهر يف سلوكه ، جعل الوائلي يتخذ موقفًا رافضًا ازاء ذلك، على حساب احلقيقة
 : يقول، الظاهر وعمله

                                                       
 . 110: نماهر حس. د، احلنني والغربة يف الشعر العريب احلديث: ينظر -53
 . 306: الديوان -54
 . 28: ن. م -55
 . 36: الديوان -56
 . 45: ن. م -57
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  وأقام ت   السأ ح ك لسأ ح نفسدده
 

 (58)ففي بي ه  ر س وفي بي ه  ُ هُر  
 

هنج بني يف شعر »ويف قصيدة )خطرات يف العيد( تتضح لنا فيه جتربته االجتماعية من اجملتمع وهو 
، أن مثة شعورًا طاغيًا يف نفوسهم جيهد أن يتلمس طريق األنعتاق من العامل احمليط هبم، . . . الوجدانيني

ني يبلغ عدم التكيف مع تركيبة البنية االجتماعية درجة ال ميكن معها وفشل هذا الشعور الضاغط يربز ح
ذلك أن االمة اليت تطأطئ رأسها وتذل نفسها ألجل مكاسب ، (59)«ولو بدرجة متدنية، أن يتحقق انسجام

 : يقـول، متثل صورة من الواقع االجتماعي املرفوض من قبل الشاعر، دنيوية على حساب من ال ميلك شيئاً 
هوا ورهدت كدمد  قديددتد د ا   عديدأ

 وعددلددى مددقددلددتددي لددفددتدد  هدديددرا
نفردج مسهخ  لسدددُت أدر  كيح ا
يددو أم كدد   وسددددواُ  كددسددُت الددمددمددأ
هد ات شددد ل ُم هخ وإب  ت م وا  فسددد

 

ب ض كصددد لٌ في ثمود  ي  ددددددل غر
يه ه ح ب و عن الصدددأ  ب قصدددي 
لت  يستي وصدددبي و ود     ب
جود  ن عن  جهتخ  ن ب ب  قه  ف  نوا 

صييه  ى في  صأ  (60)ب ض ف ير مسه  ه
 

ته )األمس واليوم والغد( مل جيد الوائلي من جيل الزمن احلاضر هنجاً فكرايً يسري على ُخطاه ويف قصيد
، إال أنه يـؤمن أبن مـا مضى ال يعود وإن كانت الروح تنزع حنوه، فريتقي به كما كان جيل األمس من قبل

واحلاضر اللذين حيمالن والنص اآليت يبني حالة التمرد اليت تعتمل يف داخل نفسية الشاعر إزاء املاضي 
 : اذ جاء غدُه يشكو متّرد حاضره يقـول، مفارقة ضديه

اض  وإب أُب خلُت األمس  ددرع ض   محفأ
م ض  ل ظ م مي  يو ع د  ني   ف اب أل
ست أمسدددي إ ييود وإب ي ن  وأيق
د ه  ددر   و    غه  ي دد و تمرأ

 

موُع   ت  شددد نور ق ض  ي ن  ورو ددد ض أ
ت يددسدد بدديددع بدد  و ددددروُع   و ددفددأ

 وُع بددسددفسددددي إلدديدد  لددهددفدد   ونددو
يِ   ووُع  ف هو  ف توازاض  ب ي  ا ل  (61)ع

 

كما كان الوائلي شديد التحسس والنفور من )أدعياء العلم( الذين يرومون حتقيق غاايهتم ومنافعهم 
الشخصية بعد أن يتلبسوا ابلعلم وزي العلماء حماولني استغفال البسطاء من ابناء اجملتمع؛ ولذا فهم ميارسون 

ملداراة من دون أي حياء وخجل؛ فكانت نفسه األبية ترفض هذا األسلوب شىت ألوان التملق والرايء وا
 : وهذه األلوان املخجلة؛ ولذا نراه حيّذر من هؤالء ويقــول

غد لك واأل ي م خ ته   ف في أ ج  ن
يد روو  والسدددأ ي وب راح   ومن ال دددأ
تت ب  ف لورود  هخ ا يو  قه م دددى 
فأمسدددت ه   ق يس في  دديع الم

ُ
 وأ

حت فأ دد ن ح  ه  أ ج في  واشددم رأ
ي سدأ أ   ح ل فق ا ن مراج  ت ل ل  خ 

مول  لرأ ف ج ا ه من زا ي   ف  صددد ب 
طوِل  ب عر ددد ض  ي   ف ته  م ي  داب 
بوِل  في ذ م   مو ل م لى  ج خ تي   و
هه األصددول دوب األصددول  وتي م
ت  من ذيوِل   لسدددت ادر  صدددهور
يِل  س  ل ل يو   م ظل ام ا أ   دددددد

                                                       
 . 30: ن. م -58
 . 87 – 86: عبد الكرمي راضي جعفر. د، رماد الشعر -59
 . 233 – 232: الديوان -60
 . 301 – 300: ن. م -61
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م  ُت د  ب ل دد ل زوراض ك ت    خهعو
ق  ق ف دددلي  لهتي ه ب ن   ربأ صدددُ

 

يل ب لبوِّ أُم الفصددد م ض   ددددددهُع يو
يل ل لت ددد كب ا موا من  ه   ق  (62)و

 

وتنمو نوازع التمرد يف صدره جراء سوء األخالق اجلماعية يف ما شاع من غدر تربأت منه حىت احلّية 
 : إذ يقـول، كما استنكفت من فعله العقرب استكباراً أو آنفة

 كددخ بددر ددت  مددن غددهرندد  هدديددأ   
 

س  عقرُب   فت من فيل  (63)واسدددتس 
 

 : مرد تعلو قائالً وتظل أفكار الوائلي يف الت
نددد  فددـذا رمددت أب تدد ددرمددك الددهأ
د عددلددى تددمدد  ددخ رتددمي   فددتددمددرأ

 الر  م  لتحصدديل الفوز في شددر 
 

هدد ِب    يدد  وتددمددتددهُّ فددي خددبدد ب مددُ
 مدد  بددهددخ غدديددُر ندد فددعي بددجددراِب 

ج ِب  ع ِ  م ك لسدديح من د  (64)ي  
 

عي؛ إذ مل فقد كان مترده انبعًا من موقف فكري وايديولوجي سواء على املستوى السياسي أم االجتما
 . يعد الشعر منه بشكل خاص طرابً وغناًء بقدر ما أصبح فكراً وموقفاً ُمتمخضاً عن هذا التمرد

 خاتمة البحث ونتائجه

بعد هذه الدراسة اليت تناولنا فيها نزعة التمرد يف شعر الشيخ )أمحد الوائلي( ال بد لنا من وقفة جنمل 
 : لخص يف اآليتوتت، فيها أهم النتائج اليت استقطبها البحث

ظهر أنَّ مترد )الوائلي( كان نتيجة ألسباب سياسية واجتماعية واقتصادية أثرت سلبًا يف الواقع  -1
فكان التمرد وسيلة لنظم احلياة على منط جديد يوافق الوصول إىل التحرر؛ فعرب يف قسم ، الذي عاش فيه

حدي أما يف القسم اآلخر فقد وجد يف اهلرب من شعره عن الرفض والتمرد إزاء ذلك الواقع ابملواجهة والت
 . من الواقع والعزلة وسيلة يعرب هبا عن مترده

ساعد مترد الوائلي يف حتريك الفعل الثوري وذلك يف حثه اآلخرين على التمرد والثورة متخذًا من  -2
مل يكن من السهل هلذا اكتسب مترده القوة بوصفه جاء يف وقت ، معرباً فيه عن حقه ابلثورة، النص سالحاً 

 . ان يقول الشاعر كلمة احلق من دون أن ُيشرد أو يُنفى
 : مها، كشف البحث عن نوعني من التمرد يف شعر الوائلي  -3
لتغيري  ونعين به التمرد الذي قاد فيه الوائلي مجهوره إىل املواجهة والتحدي والثورة: التمرد االجيايب –أ

ليعطي مترده قيمة ، ن أو احلث على اإلبقاء على موقف املعارضةأما بوضع البديل املمك، وضع او حالة
 . ومن ذلك مترده على احلكام وعلى نقد الواقع االجتماعي، موضوعية تتمثل يف استجابة اجلماهري له

أشبه  كانت،  اكتفى الوائلي يف قصائد عدة بعرض حاالت مرفوضة وأوضاع مرتدية: التمرد السليب –ب
وإمنا أظهر ، مل يتذمر فيها أو يعلن مترده، ت الذهنية اليت جاءت عرضاً لصوٍر من احلياةابلتأمالت والتداعيا
وتوثيق احلاالت ، ويبدو أنه أراد لفت نظر املتلقي إىل واقع احلال كما هو من دون بديل، فيها تشاؤمه وأتزمه

 . السلبية يف الواقع ليثري نزعة التمرد عند املتلقي
                                                       

 . 477 – 476: الديوان -62
 . 312: ن. م -63
 . 245: ن. م -64
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فقد أعطى قضية النضال ، لي مل يكن مبعزل عما حيدث يف الوطن العريبأثبت البحث أن الوائ -4
وذلك ليهيئ متلقي ، إذ أسهمت قصائده يف التحريض على مواصلة النضال القومي، القومي اهتماماً خاصاً 

 . شعره ألن يضم صوته إىل صوت اجلماعة لتشكيل موقف أنساين
واء على املستوى السياسي أو االجتماعي بوصفه كان مترده انبعاً من موقف فكري وأيديولوجي س  -5

أداة من أدوات التغيري والتوجيه ملا ميتلكه من وسائل قوية وفعالة يف تنبيه اجلماهري إىل حقيقة واقعها وتوعيتها 
 . مبصريها
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 التضخم وانعكايه ملى العائد والمخاطرة

Inflation and reflection it on Return and Risk  
  Timimi          -Risen AL. Abbas F. Dr(1) عباس فاضل رسن التميمي. د. م

 لمستخلصا

تناول البحث انعكاس التضخم على كل من العائد واملخاطرة يف السوق املايل وحتديدا يف سوق األسهم 
وقد مت دراسة هذا املتغري لتاثريه على القيمة السوقية وعدم ظهورها بقيمتها الفعلية مما جيعل من عملية التقييم 

ئج تعرب عن الواقع مما يعرض املستثمرين واستثماراهتم لكل من العائد واملخاطرة عملية غري دقيقة ال تظهر نتا
احملفظية ملخاطرة مرتفعة لذا مت تسليط الضوء على انعكاس التضخم ومقدار الفجوة او مستوى التغري الذي 
يطرأ على القيمة السوقية للوصول اىل درجة التغري يف التقييم املعين ومن مت العمل على جتنب هذه الفجوة 

نتائج دقيقة عند احتساب عناصر التقييم املعين وقد حقق البحث يف جانبه التطبيقي اهم للوصول اىل 
 -: االستنتاجات املتمثلة اباليت

هنالك اختالف واضح يف مستوى التقييم لكل من العائد واملخاطرة فيما بني العوائد املخصومة  -1
 ية امنوذجا(وغري املخصومة على أساس نسبة التضخم السنوي )األسهم االمريك

أظهرت النتائج بعد اخلصم تغريا مهما جيب ان يؤخذ ابالعتبار من قبل املستثمرين يف االستثمار  -2
 . احملفظي لتجنب النتائج غري الدقيقة يف ظل املتغري االول

 -: املتمثلة اباليتكما قدم البحث اهم التوصيات 
د الرأمسالية لالسهم لبيان القيمة الفعلية العمل على اعتماد نسبة التضخم يف عملية خصم العوائ -1

 . هلذه العوائد نتيجة فقدان العملة جزء من قوهتا الشرائية نتيجة التضخم بشكل ملحوظ
الرتكيز على عملية اخلصم املعنية بشكل قوي يف ظل حاالت عدم االستقرار االقتصادي كون  -2

 . القتصادياملخاطرة تكون اكرب يف ظل التذبذب الكبري يف األداء ا

                                                       
 .  قسم السياحة الدينية/كلية العلوم اإلسالمية/ --جامعة اهل البيت  -1
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Abstract  
The research dealt with the reflection of inflation on both the return and 

the risk in the financial market, specifically in the stock market. This variable 
has been studied for its effect on the market value and not appearing at its 
actual value, which makes the evaluation process for both return and risk an 
inaccurate process. Thus exposing investors and their portfolio investments 
to a high risk. Thus, the reflection of inflation, the amount of the gap or the 
level of change in the market value has been highlighted to reach the degree 
of change in the valuation concerned. research has achieved on research in 
applied his most important conclusions of the following: - 

1- That there is a significant difference in the value level of both return 
and risk between the discounted and undiscounted returns on the basis of 
the annual inflation rate (US stocks model).  

2- The results after the discount is an important change must be taken 
into account by investors in the portfolio investment inaccurate results under 
the first variable.  

The research also presented the most important recommendations:  
1- work to adopt the rate of inflation in the process of deduction of capital 

returns of shares to show the actual value of these returns as a result of 
currency loss as part of its purchasing power as a result of inflation 
significantly.  

2- focus on the process of the opponent concerned strongly in light of the 
economic instability that the risk is greater in light of the fluctuation in 
economic performance.  

 

 المقدمة

تعد األسواق املالية احملور املركزي يف االقتصاد العاملي كوهنا مصدر التمويل الرئيسي اليت تعتمد عليها 
دول العامل املتقدم لتنفيذ وتطوير سياساهتا املالية واالقتصادية كما تستخدم يف الوقت نفسه يف عملية تقييم 

من وحدات الفائض وتوفريها اىل وحدات العجز تلك االقتصادايت وتنشيطها من خالل جتميع االموال 
شركات( وقد مت اختيار السوق املالية االمريكية كوهنا السوق االقوى ، مؤسسات، مبختلف انواعها )افراد

واالعلى كفاءة لبيان مدى التغري يف العائد الرأمسايل نتيجة خصمه على اساس نسبة التضخم للوقوف على 
ابالضافة اىل كوهنا ، ئد يف ظل القوة الشرائية الفعلية اليت تتمتع هبا حلظة حتققهاالقيمة احلقيقية هلذه العوا

ميثل . وحلد االن بسبب تركيبة النظام الرأمسايل احلر 1929مصدر اغلب االزمات املالية العاملية منذ عام 
أما املبحث ، لبحثاملبحث االول منهجية البحث كاملشكلة واالمهية والفرضية واالهداف املتعلقة مبوضوع ا

الثاين فقد مت تناول عامل التضخم كعنصر خصم كونه االساس الذي يتم يف ضوئه احتساب صايف القيمة 
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اذ يعتمد سعر الفائدة عادة هلذا الغرض مع جتاهل نسبة التضخم اليت ، احلالية للعائد الرأمسايل املتحقق
ى مستوى العامل ككل بنسب متفاوتة وقد مت تعمل على خفض القيمة احلقيقية للنقود مع مرور الزمن عل

استبعاد سعر الفائدة من البحث العتماد الفائدة الصفرية يف منح القروض حسب توجيهات صندوق النقد 
هبدف التخلص من آاثر االزمة املالية العاملية اليت ضربت االقتصاد  2015الدويل وحىت هناية العام احلايل 

فارقة أبجتاه اعتماد مبادىء االقتصاد االسالمي على مستوى االقتصاد وهي عالمة  2007العاملي عام 
الثالث العائد واملخاطرة وتصنيفهما  بينما تناول املبحث، العاملي كوسيلة لعالج مشاكل النظام الرأمسايل

يف  وآلية احتساهبما يف سوق امللكية املصدر االساسي للتمويل طويل االجل اذ تعد االسهم االداة الرئيسية
هذا السوق واليت متثل مبجموعها رأس مال الشركة املسامهة اىل جانب االسهم املمتازة اليت تشكل اجلزء 

 . وكان املبحث الرابع للجانب التطبيقي واملبحث اخلامس لالستنتاجات والتوصيات، االخر من هذا السوق
ا التضخم يف حياتنا املالية إن هذا البحث ماهو إال حماولة جادة لدراسة احد األدوار اليت يلعبه

واالقتصادية اىل جانب سعر الفائدة إال وهو معرفة انعكاسه على األسواق املالية وحتديدا على العائد 
 . واملخاطرة لألسهم يف قلب االقتصاد العاملي املتمثل ابألسواق املالية

 مناجية البحث: المبحث األول

 مشكلة البحث  -أوال

على عدم االخذ ابالعتبار اثر التضخم يف عملية خصم القيمة احلالية للعائد إن مشكلة البحث ترتكز 
الرأمسايل لالسهم مما يظهر قيمة هذه التدفقات بشكلها البعيد عن القيمة النقدية احلقيقية اليت يؤثر سلبا 

ايل بشكل على عملية تقييم كل من العائد واملخاطرة والقيمة السوقية الفعلية عند احتساب العائد الرأمس
حمدد مما خيلق حالة من عدم التأكد عند اختيار األسهم لالستثمار وفق ميول الزبون ملستوى املخاطرة اليت 

 . يرغب ابلتعرض هلا او العائد الذي من املمكن ان حيصل عليه
 أهمية البحث  -ثانيا

 -: اليتتستمد الدراسة أمهيتها من العوامل اليت تتناوهلا كمتغريات أساسية متمثلة اب
أمهية األسواق املالية على مستوى االقتصاد العاملي وحتديدا سوق امللكية )األسهم( إذ تعد سوق  .1

االستثمار األخطر كوهنا ترتبط ابلنشاط االقتصادي بشكل عام ونشاط اجلهة املصدرة للسهم 
 . بشكل خاص

 . ةامهية احتساب القيمة السوقية ابلقيمة النقدية احلقيقية ولبست املضخم .2
العينة املبحوثة املتمثلة ابلوالايت املتحدة املتحكم الرئيسي ابالقتصاد العاملي والذي يتم تقييمه  تعد .3

عن طريق اسواقها املايل اليت يعرب عنها حبركة املؤشرات اخلاصة بكل سوق اعتمادا على التغريات 
 . اليت تطرأ على القيمة السوقية لتلك االسهم

املعرب عن قيمة  جانب نسبة سعر الفائدة كونه العامل االساسي ميثل التضخم سعر خصم اىل .4
 . للتدفقات النقدية بعد مدة معينة )سنة فأكثر(احلقيقية 
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 هدف البحث  -ثالثا

 -: يهدف البحث إىل ما اييت
حجم االختالف فيما بني العائد واملخاطرة املتحققة السعار األسهم قبل وبعد اخلصم واتثريه على  .1

 . مدقة التقيي
 . متابعة حركة االسعار املخصومة على اساس نسبة التضخم .2
اظهار الفرق بني العائد الرأمسايل املخصوم والعائد الرأمسايل غري املخصوم وفق عامل اخر اضايف  .3

 . يرتبط ابحتساب القيمة النقدية احلقيقية للعوائد الرأمسالية وهو عامل التضخم
( اذ شهدت هذه املدة اسوء ازمة مالية خالل 2017 -2008اظهار حجم التغري ما بني عامي ) .4

القرن احلايل هبدف التوصل اىل العديد من التوصيات اليت من املمكن ان تكون اداة ملواجهة سوء 
 . التقدير يف عملية احتساب العائد واملخاطرة وخصم العوائد الرأمسالية يف سوق امللكية

  فرضية البحث -رابعا

 -: ضيتني رئيستني ذات اجتاه واحد ومها كاأليتإن البحث مبين على فر 
تغري يف العوائد الرأمسالية املخصومة على اساس نسبة التضخم  ( ال يوجدH01فرضية العدم االوىل) .1

 . السنوي
 . ال توجد فجوة مهمة ما بني العائد واملخاطرة قبل وبعد اخلصم( H02الثانية) عدمفرضية ال .2

  حدود البحث -خامسا
، (31/12/2017( إىل )2/1/2008يغطي البحث املدة الزمنية املمتدة من ) -: انيةاحلدود الزم -أ

أي املدة الزمنية اليت متثل البياانت السنوية الحد عشر عاما ابلكامل واليت سوف يتم اعتماد متوسطاهتا 
 . متسلسلالسنوية هبدف احلصول على حركة سعرية متقاربة بشكل 

السوق املالية )سوق امللكية( للوالايت املتحدة االمريكية كونه ميثل  يشمل البحث –: احلدود املكانية -ب
احد االسواق اليت تعمل وفق صيغة الكفاءة القوية اليت من املمكن ان تعطي نتائج ميكن االعتماد 

 . عليها على هذا االساس
  أدوات البحث –سادسا

 -: اآلتية عملية مجع البياانت واملعلومات على األدوات يف أعتمد الباحث
اجلانب النظري اعتمد الباحث على إسهامات إثراء  يف سبيل الوصول إىل: أدوات اإلطار النظري .1

ذات الكتاب والباحثني اليت مت مجعها من املصادر املتمثلة ابملراجع العلمية من الكتب العربية واألجنبية 
 . االنرتنت()للمعلومات االستعانة خبدمات الشبكة العاملية  علىفضال ، لبحثصلة مبوضوع اال

للدراسة على الشبكة العاملية  العملياعتمد الباحث يف تغطية اجلانب : العمليأدوات اإلطار  .2
 واليت تضمنت االنرتنت( يف مجع البياانت واملعلومات اخلاصة هبذا اجلانب من الدراسة) للمعلومات

 . الشهرية كية ونسب التضخمالبياانت التارخيية ألسعار األسهم يف األسواق املالية االمري
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 وصف مجتمع و عينة البحث -سابعا

 -: جمتمع البحث
ميثل جمتمع البحث االسواق املالية الكفوءة بشكل عام وسوق امللكية بشكل خاص الذي يعتمد يف 

 . حركة عوائده على العائد الرأمسايل وهو حمل البحث بشكل حمدد
 -: عينة البحث

لية االمريكية ذات الكفاءة العالية )الصيغة القوية( جبزئها اخلاص بسوق مشلت عينة البحث السوق املا
االسهم )سوق امللكية( وهو السوق الذي يقيم من خالله االقتصاد العاملي ككل والذي تبىن عليه حركة 

 . املؤشرات بشكل خاص لكل االسواق املالية االخرى اليت تتداول حقوق امللكية
 Inflationالتضخم : المبحث الثانه

 املفهوم 2-1

 األسعار اذ يعرف أبنه)حركة ارتفاع معيار على فيه ما استند منها للتضخم تعاريف عدة هناك توجد
كما ،  (2) العرض( قدرة عن الزائد الطلب فائض عن الناتج الذايت ابالستمرار تتصف لألسعار متصاعدة

اما املفهوم االقتصادي للتضخم ، (3)الزمن(  يعرف أبنه )التغري النسيب يف اسعار السلع واخلدمات مع مرور
فيعرف أبنه )الزايدة يف املستوى العام لألسعار املرتبط ابلزايدة احلاصلة يف حجم املعروض النقدي واخنفاض 

 . (4)قيمة العملة(
 وابرزالكلي  الطلب يف زايدة عليه املتداول يرتتب النقد حجم يف زايدة كل  هو التضخم فإن سبق مما
 -: (5)ه هي مالحم
 : لألسعار العام املستوى ارتفاع  1
 يف اخنفاض يقابله قد اإلرتفاع ألن ذلك، سلعتني أو واحدة سلعة سعر يف إرتفاع جمرد تضخما يعد ال
 اإلرتفاع هو التضخم أن غري اثبتاً  لألسعار العام املستوى بقاء عليه يرتتب الذي األمر أخرى سلع أسعار
 االرتفاع أو اخلدمات و السلع أغلبية أسعار يف الكبري االرتفاع أو واخلدمات السلع أغلبية أسعار يف العام

واليت متثل االنطالقة حنو اخلطوة  املستهلك ميزانية من كبرية  نسبة متثل اليت األساسية السلع أسعار يف الكبري
 . الالحقة
 : السعار يف املستمر اإلرتفاع  2

 اإلرتفاع بني الصدد هذا يف ويتم التفريق مستمر كونه  يف خطورته تكمن ديناميكية ظاهرة التضخم يعد
 . املستمر الدائم واإلرتفاع واحدة ملرة املؤقت

                                                       
 . 91: 2004، عبابة -2
3- Basu,2011: 5 . 
4- .Oner,2010: 6 
5- Hellerstein,1997: 20 . 
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 حدوث إىل العاملية االضطراابت أو الثورات أو احلروب مثل السياسية األزمات بعض تؤدي قد كما

 أسعار يف إرتفاع حدوث عليه رتتبي الذي األمر واألجور الطاقة كأسعار  املدخالت بعض أسعار يف إرتفاع
 . الصناعية املنتجات

 انواع التضخم 2-2

 (6)هنالك عدة انواع للتضخم وهي كما أييت
 -: االئتمان اجلهاز يف الدولة َتكم حسب  1
 دون ويكون واألجور األسعار ابرتفاع التضخم من النوع هذا يتسم: (املكشوف) الطليق التضخم -أ
 الظواهر هذه تفشي إىل يؤدي مما. االرتفاعات هذه من للحد احلكومية اتالسلط قبل من تدخل أي

 من تدخل إىل إضافة النقدي التداول ازدايد من أكرب بنسبة لألسعار العامة املستوايت فرتتفع التضخمية
 فرتتفع التضخمية الظواهر هذه تفشي إىل يؤدي مما، االرتفاعات هذه من للحد احلكومية السلطات قبل
 . لألسعار العامة نسبة التداول من أكرب بنسبة لألسعار العامة توايتاملس

 احلكومية السلطات قبل من ابلتداخل التضخم من النوع هذا ويتجلى: (املقيد) املكبوح التضخم -ب
 . االئتماين اجلهاز يف ابلتحكم االئتمان حركات سري يف

 منفذاً  هلا جتد أن دون النقدية الدخول يف ملحوظ ابرتفاع النوع هذا يتمثل: االنكماشي التضخم -ج
 ظهور من احلد على الدولة جترب اقتصادية عوامل ان تدخل ميكن انه كما،  الدولة تدخل بفضل لإلنفاق
 . التضخمية الظواهر
 : االقتصادية القطاعات تعدد حسب -2

 الصناعات قطاع يف يتفشى الذي فالتضخم االقتصادية القطاعات بتنوع التضخمية االجتاهات تتنوع
 . االستثمارية القطاعات يف عنه خيتلف االستهالكية

 كلفة  زايدة عن يعرب حيث االستهالك صناعات قطاع يف حيصل الذي تضخم هو: السلعي التضخم -أ
 . االستثمارية السلع إنتاج

 يف أرابح تتحقق حبيث عامة بصفة االدخار على االستثمار زايدة عن يعرب: الريعي التضخم -ب
 . واالستثمار االستهالكية سلع صناعات قطاعي
 . اإلنتاج كلف  وتزايد ارتفاع نتيجة وحيصل: الدخلي التضخم -ج
 -: (7)التضخمي  الضغط حدة حسب -3
يكون هذا النوع من شكلني مها التضخم الثابت واملتقلب وهو يرتاوح معدله  -: التضخم البطيء -أ

 . ضل كون الثاين من املمكن ان يتحول اىل تضخم زاحف( والنوع االول هو االف%5 -%3مابني )

                                                       
 . 156، 1999: عبد الرمحن وعريقات -6
 . 446: 2000، مالك -7
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وهو النوع الذي يؤدي اىل ارتفاع االسعار بشكل معتدل ومستقر على مدة  -: التضخم الزاحف -ب
( %5-%3زمنية طويلة وهو يظهر يف الدول الصناعية ذات النمو املستمر ويكون مبعدل مستقر مابني )

 . كمتوسط حلركة التضخم
يف  االرتفاعات تتواىل حيث االقتصاد على وأضرارا اتثريا التضخم أنواع أشد -: جلامحا التضخم -ت
 استغالل مما يؤدي اىل للتبادل عند توسيطها وقيمتها الشرائية قوهتا النقود تفقد اذ توقف دون األسعار

 . القومية املدخرات يف واخنفاض للثروة مبددة نتاجيةاإل غري قطاعات يف النقود
يرتافق هذا النوع من التضخم مع ارتفاع نسبة البطالة وحدوث ركود يف  -: خم الركوديالتض -ث

النشاط القتصادي وهو من االمور احملرية اليت مل تعاجل بشكل فعلي لعدم وضوح االسباب املؤدية اىل ذلك 
 . رغم تناقض العنصرين فيما بينهما

 -: والطبيعية اجلغرافية الظواهر حسب -4
 . الدوام صفة هلا ليس وطبيعية جغرافية ظواهر نتيجة حدوث التضخم واعأن بعض حتدث

 . مما ينتج عنها ظروف اقتصادية معينة الزالزل مثل طبيعية لظواهر نتيجة ينشا: الطبيعي التضخم -أ
 كاألزمات  الرأمسالية الظواهر حركات عن يعرب الرأمسايل النظام مسات من مسة هو: احلركي التضخم -ب
 . املتواصل العام واخلدمات وارتفاعها السلع أبسعار معرب عنه املتجددة ديةاالقتصا

 اسباب التضخم 2-3

 -: (8)هنالك عدة أسباب تؤدي اىل ظهور نسب مرتفعة من التضخم بشكل ملحوظ تتمثل اباليت
 تفاعإر  يفوق ارتفاع العام االتفاق حجم ارتفاع ما إذا: واالستثماري االستهالكي االتفاق زايدة -1

 ال سيؤدي فإنه االمثل التشغيل حالة إىل الوصول فرض مع اجملتمع يف املوجودة الكلية والثروات املنتجات
 . التضخم إىل حمالة

 وزايدة العامة األعمال تنشيط يف الدولة ترغب قد: املصاريف قبل من اإلعتمادات فتح يف التوسع -2
 هبدف الفائدة سعر وختفيض املعروفة بوسائلها ماناالئت العمليات فتح على املصارف فتشجع اإلنتاج
 مرتفعا االستثمار هذا ويصبح استثمارهم فيزيد إليه تصبوا ما لتنفيذ األعمال املنتجني وأصحاب إستمالة

 كمنبه لظاهرة  األسعار ارتفاع إىل يؤدي بدوره وهذا املوجودة احلقيقية املنتجات على الطلب حيث من
 . ابجملتمع حلت تضخمية

 : النفسية التوقعات -3
 . االقتصادية العوامل او التقديرية العوامل من أكثر نفسية عوامل إىل الكلي الطلب يف االرتفاع يرجع قد
 الطلب ارتفاع هو سببه يكون التضخم أن إىل ابإلضافة -: التضخم حنو الكلي العرض توجه -4
 وقد األمثل االستخدام مستوى عن عرضال اخنفاض سببه أيضا يكون قد األمثل االستخدام عن الكلي
 -: منها كثرية  ألمور الفعلي الكلي الطلب كفاية  يف اإلنتاجي اجلهاز مرونة اىل عدم يعود

                                                       
8- Oner,2010: 10 . 
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 والتشغيل االستخدام من ملرحلة القومي االقتصاد يصل عندما -: الكامل االستخدام مستوى حتقيق .1

 الكلي للطلب املتوقع املستوى تاج دوناإلن مستوى يف مع عجز ةاإلنتاجي العناصر جلميع الشاملة
 . املرتفع الفعلي

 السوق ملد والكفاية املرونة بعدم اإلنتاجي اجلهاز يتصف حني -: اإلنتاجي اجلهاز كفاية  عدم .2
 . املرتفع الطلب ذات الضرورية والسلع ابملنتجات

 . األولية املواد و اخلام املواد و املختصني واملوظفني كالعمال  -: اإلنتاجية العناصر يف النقص .3
 العيين املال رأس يف نقص إىل اإلنتاجي اجلهاز مرونة عدم تعود قد -: العيين املال رأس يف النقص .4

 . الكامل االستخدام مستوى عند املستخدم
 احتساب نسبة التضخم 2-4

يطرأ على مدتني اذ متثل األخرية التغري الذي  بني االستهالك ألسعار التغري نسبة متثل التضخم نسبة
 إذا املثال سبيل على-: (9)أسعار سلع أساسية معينة ملدة معينة وميكن احتساب التضخم ابملعادلة االتية 

 (In2=150الثانية ) والسنة (In1= 145) األول للسنة القياسي الرقم كان
 -: هي الثانية للسنة التضخم نسبة فإن

)1-2( 44%. 3=145\ 145-150= 1In \ 1In-2In 
 -: بطريقتني التضخم نسبة تساباح ميكن

 . ملدتني ابلنسبة لألسعار القياسي الرقم مقارنة أي: ابالنزالق التضخم نسبة احتساب -أ
 القياسي ابلرقم السنوي احلسايب الوسط مقارنة أي: احلسايب ابملتوسط التضخم نسبة احتساب -ب
 . املعتمد
 التضخم أثار 2-5

تظهر يف ظل هذا املتغري  اليت االجتماعية و االقتصادية اآلاثر بسبب التضخم من الشديد القلق يرجع
 -: (10)أييت كما  إجيازها وميكن

 قيمة اخنفضت فإذا االدخار على احلافز وإضعاف العملة يف األفراد ثقة إضعاف التضخم على يرتتب .1
 فضيلالت على السلعي التفضيل يزيد وهنا للقيمة كمستودع  وظيفتها فقدان إىل ذلك أدى النقود

 تقريبا مستقلة أجنبية وعمالت ذهب إىل أرصدة من لديهم بقي ما حتويل إىل األفراد اذ يلجأ النقدي
 . وعقارات معمرة سلع او إىل

 . الصادرات قيمة اخنفاض و قيمة الواردات نتيجة زايدة املدفوعات ميزان اختالل .2
 . وليس النشاطات الرئيسية ياالقتصاد النشاط فروع إىل األموال رؤوس توجيه إىل التضخم يؤدي .3
 . إنشائها تكاليف حتديد واستحالة املشروعات تنفيذ يف ارتباك األسعار تصاعد استمرار على يرتتب .4
 أصحاب ويستفيد الثابتة الدخول أصحاب على يؤثر حبيث اجتماعي ظلم التضخم على يرتتب .5

 . الدخول املتغرية
                                                       

9- Basu,2011: 16 . 
10- Cardoso,1992: 10 . 
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 . والسياسي االجتماعي والتذمر من التوتر موجة مما خيلق والثروات للدخول العادل التوزيع التضخم يعيق .6
 التضخم عالج سياسات 2-6

 أبدواهتا النقدية السياسة طريق اوعن املختلفة أبدواهتا املالية السياسة بواسطة التضخم عالج ميكن
 -: (11)كما أييت  اإلجراءات هذه إجياز وميكننا املختلفة
 : وأدواهتا النقدية السياسة -1

 إما النقود عرض على تؤثر اليت اليت يتبعها البنك املركزي االجراءات تلك أبهنا النقدية السياسة تعرف
 كمية  تقليص على تقوم اليت هي التضخم إىل املضادة النقدية والسياسة منها اإلقالل أو حجمها بزايدة
 : االتية األدوات بواسطة املصريف االئتمان من خالل انكماش النقود

 مقابل األفراد عليه حيصل ما أي األفراد مع التجارية البنوك فيه تتعامل الذي السعر وهو: دةالفائ سعر -أ
 البنك حيدده الذي الفائدة لنسبة األعلى ابحلد التجارية البنوك اذ تلتزم التجارية البنوك لدى مدخراهتم

 امتصاص يتم اذ التضخم حالة يف السعر هذا تغري يف( احلق) الصالحية لديه الذي الوحيد وهو املركزي
 إليداع املؤسسات أو لألفراد الودائع املرتفعة على الفائدة أسعار طريق عن السيولة من الزائدة الكتلة
 . مع رفع نسب الفائدة بشكل كبري على القروض أمواهلم

اخلصم  اذ يتم رفع نسبة التجارية خلصم االوراق املركزية البنوك به تتعامل الذي السعر وهو: اخلصم سعر -ب
 . لتقليل حجم عرض النقد

احملددة من االحتياطيات اليت يودعها املصرف التجاري لدى  النسبة وهي: القانوين االحتياط نسبة -ج
 . البنك املركزي اذ يتم رفع هذه النسبة للحد من التضخم

 نوكللب احلكومة سندات بيع أو شراء املركزي البنك قيام يف ذلك ويتمثل: املفتوحة السوق عملية -د
 السندات املركزي البنك ابع إذا أما االقرتاض من لتمكينها النقدية احتياطاهتا من الرفع هبدف التجارية

 اذ النقدية الزائدة الكتلة امتصاص هبدف النقدية احتياطاهتا تقليص إىل يؤدي مما التجارية البنوك إىل
 أو االنكماش حالة يف بزايدهتا إما املعروضة النقود كمية  يف ابلتحكم النقدية السياسة أدوات تساعد

 . ابلتضخم التحكم وسائل من هامة وسيلة تعد واليت التضخم حالة يف تقليصها
 : وأدواهتا املالية السياسة -2

 أمهية وحتديد للدولة العامة لأليرادات املختلفة املصادر حتديد يف احلكومة سياسة املالية ابلسياسة يقصد
 لتحقيق العام اإلنفاق لتمويل أخرى جهة من هبا تستخدم اليت الكيفية ك حتديدوكذل جهة من املصادر هذه

 -: (12) هي أدواهتا وأهم املستهدفة االجتماعية و االقتصادية األهداف
 أو احمللية السلع على باشرةغري امل اجلمركية والرسوم الشركات ضرائب مثل: كافةأبنواعها   الضرائب -أ

سرتاجتيتها اذ  تعكس اليت العامة أهدافها مع يتناسب وما لسياسة الضريبةا احلكومة اذ حتدد املستوردة
 إعادة يف مميزا دوراً  تلعب أن ميكن اليت اهلامة األدوات من تعد الدخل لضريبة املختلفة ان النسب

                                                       
11- Raj,2010: 12 . 
12- .Lebow&Rudd,2006: 12 
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 الوطنية والصناعات احمللية املنتجات حلماية هامة أداة اعتبارها إىل ابإلضافة القومي الدخل توزيع

 . اشئة ورفع نسبها اهم وسيلة خلفض التضخمالن
 القطاعات كل  يف النشاط على مستوى توزيعها وكيفية احلكومية النفقات ميثل حجم: احلكومي اإلنفاق -ب

 زايدة طريق عن احلكومية النفقات متويل أي أخرى إنتاجية نشاطات من به يرتبط وما االقتصادية
خبفض التضخم دون التأثري على مستوى  يسهم الذي رابلقد احلكومية النفقات تقليل أو الضرائب
 . ونسب النمو االقتصادي النشاط

 وسبل منوه ومعدالت حجمه حيث من االقرتاض الداخلي اجتاه الدولة سياسة تعد: العام الدين -ج
 أما، االقتصادي يف ظل عجز املوازنة النشاط مستوى على التأثري يف املهمة الوسائل من عليه احلصول

 االقتصاد على خمتلف بشكل يؤثر أن ميكن الفائض هذا حجم فإن اً فائض حتقق العامة املوازنة انتك  إذا
 . ان رفع مستوى الدين يؤدي اىل خفض نسب التضخم، الوطين

 : منها لتضخما ملعاجلة أخرى إجراءات توجد
 توزيع يف طاقاتالب نظام استخدام و هلا أدىن وحد أقصى حد بوضع أالسعار على املباشرة الرقابة -
 . الضرورية السلع
 . الكمالية السلع بعض حساب على الضرورية السلع بعض إنتاج -
 الواردات على القيود ختفيض وكذلك واألجور األسعار لتحديد ضرورية فهي األجور على الرقابة -
 على دتساع اليت اإلجراءات ومن التضخمية الضغوط وختفيض األساسية السلع عرض زايدة يف يساعد
 . القومي االدخار حجم وزايدة عام بشكل اإلنتاجية رفع التضخم عالج

تعد استقاللية البنك املركزي اهم الركائز األساسية لتجنب التضخم وااثره السلبية على مستوى النمو 
االقتصادي من جهة واملستوى املعيشي ونسب الفقر من جهة أخرى كونه احد األسباب الرئيسة خلفض 

حلقيقية لألجور والرواتب اذ ان البنك املركزي املؤسسة النقدية الوحيدة القادرة على مواجهة هذه القيم ا
 . (13)املشكلة اىل جانب سياسات احلكومة املالية

  Risk & Return-العائد والمخاطرة: المبحث الثالث

لعائد الرأمسايل حتديدا ( الذي يسعى املستثمر اىل حتقيقه متمثال ابReturnيتناول هذا املبحث العائد )
مع الرتكيز على املخاطرة غري النظامية املتمثلة ابالحنراف  كافة  شكاهلاأبيف حني يتم استعراض املخاطرة 

 . املعياري للعوائد الذي يتاثر يشكل مباشر او غري مباشر ابلتضخم
 Return -العائد  3-1

 املفهوم 3-1-1
وهو ميثل )الفرق بني قيمة  (14)عن عملية استثمار األموال( يعرف العائد على انه )صايف الدخل الناتج 

وهو أيضا )اإلضافة أو النقصان اعتمادا على ، (15)االستثمار هناية املدة مع قيمة االستثمار بداية املدة(
                                                       

13- Barro,1995: 11 . 
 . 413: 2007، العامري -14
15- .2006: 6 Reilly & Brown  
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كما يعرف أبنه ،  (16)التدفق النقدي اخلارج لالستثمار األساسي والتدفق النقدي الداخل بعد مدة معينة( 
، (17)ني التدفق النقدي اخلارج والتدفق النقدي الداخل والذي ال يظهر تطابقا مع قيمة االستثمار( )الفرق ب

يف ضوء ما تقدم يعرب العائد عن )الفرق يف صايف قيمة الثروة بني بداية مدة االستثمار وهنايتها سواء أكان 
 (هذا الفرق اجيابيا أم سلبيا والذي يعرب يف حالته السالبة عن اخلسارة

 أنواع العائد وطرق احتسابه  3-1-2
 -: يصنف العائد اىل نوعني أساسيني مها

( Mishkin,2007: 152وهو العائد الذي حيصل عليه املستثمر كمقسوم أرابح ) –العائد االيرادي 
  -: (18)ويتم احتسابه ابملعادلة االتية

(3-1) R=Dt / Pt 
Dt( املقسوم املدفوع للمدة =t ) 
Pt السوقي للمدة = سعر السهمt  

وهو العائد الذي ينتج عن الفرق بني سعر  – (Saunders&Cornett,2001: 220)العائد الرأمسايل .1
 P0 R= P1-P0/( 2-3): الشراء احلايل وسعر البيع ملدة الحقة وحيتسب وفق املعادلة اآلتية

 = سعر الشراءP0 -: إذ إن
P1سعر البيع = 

ثنا لبيان التغريات اليت حتصل يف قيمته مع مرور الزمن على اساس وهذا النوع من العائد سيكون حمور حب
 . خصمها وفق نسبة التضخم للوصول اىل قيمته النقدية احلقيقية

 -: أما األنواع األخرى من العائد هي
 العائد املخصوم .1

 يتم احتساب هذا العائد على اساس نسبة خصم معينة اذ يستخدم عادة سعر الفائدة املعتمد البراز
القيمة الزمنية للنقود كوهنا تتعرض لالخنفاض يف قوهتا الشرائية مع مرور الزمن كما تستخدم نسبة التضخم 

 )19(-: لنفس الغرض ويتم احتسابه ابملعادلة االتية
R  )3-3( t+r)1(CF /∑=  

 . صم العوائد الرأمسالية يف اجلانب التطبيقي من البحثسوف تستخدم هذه املعادلة خل
 العائد املتحقق .2

وهو ميثل نسبة صايف الدخل املتحقق)إيرادي + رأمسايل( من جراء االستثمار يف سهم معني مقسوما 
 -: على سعر الشراء وحيتسب على وفق املعادلة اآلتية

(3-4 )R= D1+P1-P0 /P0 
 العائد املتوقع  .3

                                                       
16-  .Walker& Bos, 2009: 1 
17-  .Charles, 2004: 141 
18- Porter&Norton,2007: 660 . 
19- .Bodie et al,2013: 430 
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ي يستطيع املستثمر التنبؤ به أو يكون قابل للتوقع اعتمادا على املعلومات اليت ميلكها وهو العائد الذ

حول السهم املراد االستثمار به واليت تبىن على أساس حالة السوق اليت يتم التعامل فيها والعناصر املؤثرة 
ل الوسط احلسايب للعوائد فيه على عائد السهم املعين ومن مث تقدير هذا العائد وفق هذه املعطيات وهو ميث

 -: (20)االحتمالية املمكنة التحقق لفرتة معينة وحيتسب وفق املعادلة االتية تاملتحققة أو التوزيعا
Ri= ∑Rj /N (3-5)  

 -: حيث إن
Rj∑  =جمموع العائد املتحقق ملدة معينة . 
N املدة الزمنية املراد حساهبا = . 

 العائد غري املتوقع )اإلضايف(  .4
وغري مضمون ويتحقق مثل هذا النوع نتيجة ملعلومات من  اً خطر  اً النوع من العوائد عائد يعد هذا

 -: مصادر مؤكدة تصل السوق بشكل مفاجىء أو غري متوقع ومن أمثلتها
 . أخبار عن حبوث اإلنتاج للشركة املعنية -
 . خمططات احلكومة بشأن الناتج احمللي األمجايل -
 . املعلومات حول أسعار الصرف -
 . غريات مفاجئة ألسعار الفائدةت -
 . خطط الشركة لبيع مفاجىء غري متوقع لألسهم لاألخبار حو  -

 -: االتيةوحيسب هذا العائد حسب املعادلة 
Unexpected return =Total Return- Expected return  

Or UR= TR – ER (3-6) 
 العائد املطلوب  .5

أمواهلم يف أداة مالية معينة تعويضا عن التأجيل احلايل وهو العائد الذي يطلبه املستثمرون عند استثمار 
 . (21)الستهالك هذه األموال واملخاطرة املصاحبة له وهو مؤشر مهم وهدف رئيس لعموم املستثمرين 

 -: ((CAPMوحيسب وفق امنوذج 
Ri= Rf+ Bi(Rm - Rf) (3-7) 

 -: إذ إن
Rf  العائد اخلايل من املخاطرة = 
 Biسهم للمخاطرة النظامية = مقدار حساسية ال 

Rm عائد السوق =(Wang,2003: 82) 
إن أنواع العائد أعاله إمنا تعرب عن أوجه متعددة لسعر السهم وحسب نوع التحليل هلذه األداة فاملستثمر 
احلايل هلا يبحث عن العائد املتحقق ليقارنه ابلعائد املطلوب إما املستثمر املستقبلي فيبحث عن العائد 

 . كما إهنا أداة أساسية يف حتليل التغريات اليت تطرأ على قيمة السهم،  احلصول عليه مستقبالاملتوقع 
                                                       

20- Jordan&Miller,2009: 381 . 
 . 418: 2007، العامري -21
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  Risk-املخاطرة 3-2

 املفهوم  3-2-1
أما يف حالة ، تعرف املخاطرة أبهنا)احتمال ختلف العائد املتحقق عن العائد املتوقع من االستثمار

وهي أيضا)التباين أو ، (22)د املتحقق مع العائد املتوقع االستثمار اخلايل من املخاطرة فهو تساوي العائ
وأتكيدا على هذا املفهوم عرفت أبهنا )احتمالية التقلب والتباين يف العوائد ، (23)التقلب يف العوائد املتوقعة( 

توقع إذا تعرب املخاطرة عن )تذبذب العائد املتحقق أو ختلفه عن العائد امل، (24)املتحققة عن العوائد املتوقعة(
 . السائدة يف السوق( فتبعا للظرو 
 التصنيف وطرق احلساب  3-2-2

 -: تصنف املخاطرة عموما إىل ثالثة أنواع أساسية هي كاأليت
 Total riskاملخاطرة الكلية /  -أ

حيتسب هذا النوع من املخاطرة ، نظامية معاالغري تتضمن كل من املخاطرة النظامية و وهي املخاطرة اليت 
 -: (25)يتعلى أساس اآل

 املخاطرة غري النظامية + املخاطرة الكلية =املخاطرة النظامية
 = خماطرة السوق + املخاطرة اخلاصة ابلشركة 
 + املخاطرة القابلة التنويع لتنويع= املخاطرة غري القابلة ل 
 = املخاطرة اليت ميكن حتديدها + املخاطرة اليت ال ميكن حتديدها  
 القابلة للتنويع(املخاطرة غي النظامية ) -ب

وهي املخاطرة اليت تسببها عناصر خاصة ابلشركة الواحدة أو حتدث ضمن قطاع اقتصادي معني مثل 
إضراب العمال وسوء إدارة الشركة وارتفاع نسبة املديونية وميكن جتنب هذا النوع من املخاطرة عن طريق 

 :Elton&Gruber,1995)ى عالقة االرتباط التنويع وفق أطروحة ماركوتز )نظرية احملفظة احلديثة( بناء عل
على االستثمار ملدة واحدة  دبني كل زوج من األدوات املالية يف احملفظة االستثمارية حلساب العائ( 46

(Fama&French,2004: 25) . 
(الذي Standard deviationعن طريق االحنراف املعياري ) للعوائدحتتسب املخاطرة غري النظامية 

 -: ني كاأليتخاطرة الكلية قبل أن تقسم إىل جزئساب املكان معتمدا حل
 -: حساب العائد واملخاطرة على أساس البياانت التارخيية .1

R= ∑Ri / N (3-8) 
3-9() √∑(Ri − ¯R)²/ N = Ϭ 

 = Rمتوسط العائد ،Ri عائد الورقة املالية = ،N عدد السنني = 

                                                       
22- Saunders&Cornett,2009: 539 . 
 . 420: 2007، العامري -23
24- Jordan&Miller,2009: 383 . 
25- Fabozzi&Modigliani,2003: 338 . 
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 حساب العائد و املخاطرة على أساس بياانت احتمالية .2

Ri (3-10) Pi ∑ = R 
√∑Pi (Ri − ¯R)² (3-11) Ϭ = 

(Waston&Head,1998: 233) 
R العائد املتوقع للورقة املالية = ،Pi  احتمالية العائد املتوقع = 

 املخاطرة النظامية )غي القابلة التنويع( -ج
قتصاد وهي ذلك اجلزء من املخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل وميتد أثرها على اال

التضخم وأسعار الفائدة والسياسات  –الكلي والميكن التخلص منها من خالل التنويع ومن هذه العناصر 
 -: ( وكما يليBوحتتسب من خالل معامل بيتا )(26)املالية والنقدية للدولة 

Bi=Cov (Ri,Rm)/ Var(Rm) (3-12) 
(Grigoris et al,2006: 8) 

أغلب أسواق املال العاملية مثل املبادالت واخليارات واملستقبليات  وتستخدم اليوم املشتقات املالية يف
كما أن ، (Marrison,2002: 65)ملواجهة هذا النوع من املخاطرة والتقليل من أخطارها قدر اإلمكان 

الشبكة الواسعة من هذه األسواق املتنوعة واملتعددة األنواع واألدوات والعمالت املتداولة فيها فضال عن 
الفئات العاملة فيها من شركات متعددة اجلنسية ومؤسسات مالية وبنوك مركزية ساهم يف تكاملها مما  تنوع

 . (Marthinsen,2008: 343)أسهم يف مواجهة هذا النوع من املخاطرة
إن عملية احتساب املخاطرة أبنواعها كافة عملية أساسية ومهمة يف تقييم احتماالت حتقق العائد من 

جة احنراف هذا العائد عن وسطه احلسايب تعطي تقييما واضحا عن درجة املخاطرة اليت من وان در ، عدمه
 . املمكن أن يتعرض هلا املستثمر من خالل االستثمار يف األداة املالية املعنية

 الجانب التطبيقه: المبحث الرابع

 ( 1-4اجلدول )
         غري املخصوم العائد الرأمسايل      

  2008 2009 2010 
201

1 2012 2013 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 

BA 
14. 
61 

15. 
16 

16. 
54 

15. 
27 

-28. 
65 

-21. 
47 

21. 
12 

5. 
14 

2. 
20 

3. 
94 

RDS 1. 79 0. 11 2. 14 
-5. 
29 

-4. 
32 

-5. 
06 

6. 
17 

-1. 
89 

-0. 
50 

-1. 
90 

CVX 7. 84 
-21. 

14 6. 08 
19. 
44 2. 71 

-15. 
98 

7. 
56 

25. 
29 

4. 
93 

12. 
99 

                                                       
26- Bodie et al,2008: 171 . 
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IBM 6. 52 
-7. 
65 0. 33 

22. 
51 4. 60 

-0. 
19 

20. 
43 

42. 
51 

23. 
74 

-4. 
22 

GEN
X 0. 00 

-1. 
07 

-0. 
09 

0. 
13 

-0. 
16 

-0. 
12 

-0. 
02 

0. 
00 

0. 
00 

0. 
00 

AMN
B 

-1. 
20 

-0. 
52 

-0. 
22 

-1. 
48 

-3. 
64 0. 99 

2. 
02 

-1. 
35 

1. 
87 

0. 
93 

XO
M 0. 87 

21. 
09 8. 16 

17. 
52 

-0. 
54 

-13. 
16 

-5. 
84 

16. 
79 

5. 
51 

3. 
85 

BAC 
-8. 
41 

-22. 
11 5. 09 

-0. 
90 

-18. 
18 

-18. 
77 

2. 
29 

-4. 
57 

-1. 
24 

4. 
85 

HBI
O 0. 70 

-2. 
28 1. 03 

0. 
30 

-0. 
72 

-0. 
82 

0. 
38 

1. 
04 

-0. 
83 

1. 
19 

COC
O 

-22. 
65 

-13. 
56 

-1. 
04 

1. 
66 

-2. 
34 4. 42 

-6. 
74 

-6. 
68 

-0. 
60 

-0. 
77 

DEL
L 4. 55 0. 63 

-10. 
74 

0. 
55 

-7. 
88 

-5. 
67 

0. 
84 

1. 
77 

-2. 
46 

-1. 
50 

MS 6. 55 0. 76 
13. 
46 

3. 
45 

-36. 
18 

-7. 
58 

-0. 
75 

-4. 
76 

-4. 
98 

9. 
15 

YHO
O 6. 67 

-3. 
12 

-5. 
70 

-2. 
32 

-7. 
04 

-5. 
49 

-0. 
99 

1. 
65 

0. 
69 

12. 
00 

FOR
D 0. 49 

14. 
39 

-10. 
71 

-2. 
94 

-0. 
88 

-0. 
65 

1. 
64 

-0. 
57 

-1. 
11 

-0. 
03 

MSF
T 

-0. 
51 

-1. 
26 0. 63 

4. 
39 

-4. 
66 

-3. 
01 

3. 
42 

-0. 
45 

3. 
63 

3. 
28 

MEA
N 1. 19 

-1. 
37 1. 67 

4. 
82 

-7. 
19 

-6. 
17 

3. 
43 

4. 
93 

2. 
06 

2. 
92 

Sd 8. 43 
12. 
10 7. 62 

9. 
09 

11. 
60 7. 78 

7. 
96 

13. 
34 

6. 
61 

5. 
07 

           
 اعداد الباحث حسب بياانت السوق املايل األمريكي -راملصد

( شركة 15( جمموعة من األسهم االمريكية املختارة بشكل قصدي البالغ عددها )1-4يظهر اجلدول )
كان من ضمنها الشركات ذات املاركة التجارية املعروفة وقد مت اختيار اغلب هذه الشركات هبذه الطريقة 

م الرتكيز عليها يف سوق األسهم ملا تتمتع به من مكانة مرموقة ومؤثرة يف كوهنا ذات تداول مستمر ويت
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يالحظ يف أسعار تلك األسهم تذبذب عايل وهذا ، االقتصاد األمريكي مما جيعل بياانهتا تتمتع بدقة عالية

ى هذه السوق نتيجة االزمة املالية العاملية اليت انطلقت من السوق املايل األمريكي مما القت بظالهلا بشدة عل
( السعر األعلى للسنة األخرية من املدة املبحوثةيف حني كانت CVX( و )Yahooوقد حققت شركيت )

 . ( األدىن أداء من بني األسهم املعنيةGENXشركة )
 ( العائد الرأمسايل املخصوم 2-4اجلدول )

  200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

BA 14. 
22 

14. 
18 

15. 
00 

13. 
25 

-23. 
66 

-16. 
96 

18. 
90 

3. 
10 

1. 
28 

3. 
40 

RDS 1. 
74 

0. 
10 

1. 
94 

-4. 
60 

-3. 
56 

-3. 
10 

5. 
52 

-1. 
47 

-0. 
41 

-1. 
64 

CVX 7. 
63 

-19. 
77 

5. 
53 

16. 
87 

2. 
23 

-12. 
62 

6. 
76 

19. 
65 

4. 
10 

11. 
19 

IBM 6. 
43 

-7. 
15 

0. 
30 

19. 
54 

3. 
80 

-0. 
15 

18. 
28 

33. 
04 

19. 
70 

-3. 
63 

GENX 0. 
00 

-1. 
00 

-0. 
08 

0. 
11 

-0. 
13 

-0. 
09 

-0. 
02 

0. 
00 

0. 
00 

0. 
00 

AMNB -1. 
16 

-0. 
48 

-0. 
20 

-1. 
28 

-3. 
00 

0. 
78 

1. 
80 

-1. 
05 

1. 
55 

0. 
80 

XOM 0. 
84 

19. 
72 

7. 
42 

15. 
20 

-0. 
44 

-10. 
04 

-5. 
22 

13. 
05 

4. 
57 

3. 
31 

BAC -8. 
18 

-20. 
67 

4. 
63 

-0. 
78 

-15. 
00 

-14. 
83 

2. 
05 

3. 
55 

-1. 
03 

4. 
18 

HBIO 0. 
68 

-2. 
13 

0. 
93 

0. 
26 

-0. 
59 

-0. 
65 

0. 
34 

0. 
80 

-0. 
69 

1. 
02 

COCO -22. 
05 

-12. 
68 

-0. 
94 

1. 
44 

-1. 
93 

3. 
49 

-6. 
03 

-5. 
19 

-0. 
50 

-0. 
66 

DELL 4. 
43 

0. 
59 

-9. 
77 

0. 
48 

-6. 
51 

-4. 
48 

0. 
75 

1. 
37 

-2. 
04 

-1. 
29 

MS 6. 
37 

0. 
71 

12. 
24 

2. 
10 

-29. 
90 

-5. 
10 

-0. 
67 

-3. 
70 

-4. 
13 

7. 
88 
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YHOO 6. 
49 

-2. 
91 

-5. 
18 

-2. 
00 

-5. 
81 

-4. 
34 

-0. 
88 

1. 
28 

0. 
57 

10. 
34 

FORD 0. 
47 

13. 
45 

-9. 
74 

-2. 
55 

-0. 
73 

-0. 
51 

1. 
47 

-0. 
44 

-0. 
92 

-0. 
02 

MSFT -0. 
49 

-1. 
18 

0. 
57 

3. 
81 

-3. 
85 

-2. 
37 

3. 
06 

0. 
35 

3. 
00 

2. 
82 

MEAN/
D 

1. 
16 

-1. 
28 

1. 
51 

4. 
09 

-5. 
94 

-4. 
73 

1. 
67 

4. 
29 

1. 
67 

2. 
76 

MEAN 1. 
19 

-1. 
37 

1. 
67 

4. 
82 

-7. 
19 

-6. 
17 

3. 
43 

4. 
93 

2. 
06 

2. 
92 

Sd/D 8. 
21 

11. 
32 

6. 
92 

7. 
90 

9. 
59 

6. 
13 

7. 
12 

10. 
15 

5. 
49 

4. 
37 

Sd 8. 
43 

12. 
10 

7. 
62 

9. 
09 

11. 
60 

7. 
78 

7. 
96 

13. 
34 

6. 
61 

5. 
07 

الفرق بني 
 عوائدال

-0. 
02 

-0. 
07 

-0. 
09 

-0. 
15 

-0. 
17 

-0. 
23 

-0. 
51 

-0. 
13 

-0. 
19 

-0. 
05 

الفرق بني 
 املخاطرة

-0. 
03 

-0. 
06 

-0. 
09 

-0. 
13 

-0. 
17 

-0. 
21 

-0. 
11 

-0. 
24 

-0. 
17 

-0. 
14 

 (1-4اعداد الباحث يف ضوء البياانت يف اجلدول ) -: املصدر
ر على أساس نسب التضخم السنوية تغريا ملحوظا يف قيمة كل من العائد أظهرت عملية خصم األسعا

اعلى الفروقات بفارق سالب بلغ  2014واملخاطرة ابملقارنة مع النتائج ذاهتا قبل اخلصم وقد حقق عام 
( وهو 0,23( بنسبة فارق بلغت )2013( كاخنفاض يف قيمة متوسط العوائد التارخيية يليه عام )0,51)

حبد ذاته بغض النظر عن مستوى االخنفاض الذي يشكل حالة سلبية اكرب يف حالة اخنفاضه  مؤشر سليب
( اذ بلغ الفارق السالب نسبة 2015اما املخاطرة فكانت النسبة األكرب يف الفارق لعام )، هلذا املستوى

استقرار ( وهذا مؤشر إجيايب الن اخنفاض املخاطرة يدل على 0,21( بنسبة )2013( يليه عام )0,24)
العوائد وعدم تقلبها بنسبة مرتفعة وهنا تتضح الصورة بشكل جلي النعكاس نسب التضخم على عملية 

 . التقييم املعنية نتيجة الفوارق املتحققة رغم تفاوهتا بني املشاهدات للمدة املبحوثة
 النتائج

 -: اظهر اجلانب العملي النتائج االتية
رأمسايل املخصوم عن العائد قبل اخلصم بشكل متصاعد بفارق اظهرت العينة اخنفاضا يف العائد ال .1

االعلى تذبذاب يف الفارق  2014( بينما كان عام 2012، 2013، 2009ملحوظ وحتديدا االعوام )
 . ( عن العائد غري املخصوم%51اذ بلغ االخنفاض قي متوسط العائد املخصوم )
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( ادىن فارق ومثال افضل %5) مبقدار 2017( وعام %2ابخنفاض ) 2008سجل كل من عام  .2

 . العينات استقرارا يف ضوء النسب املتحققة
( عن %17بلغت نسبة الفارق بني جمموع متوسطات العوائد الرأمسالية املخصومة اخنفاضا مبقدار ) .3

 . جمموع العوائد قبل اخلصم وهو فارق يشكل نسبة مرتفعة بني النوعني ترتك اثرها على عملية التقييم
تقدم من اخنفاض يف العائد الرأمسايل املخصوم بعملية التعبري عن العائد بشكله احلقيقي بعد  يرتبط ما .4

 . طرح مقدار التضخم والذي يعرب عن نسبة الفقدان للقوة الشرائية للعملة
الذي سجل فرقا مبقدار  2011امتازت العينات بفارق كبري يف االحنراف املعياري ابتداء من عام .5

( واستمر الفارق السالب ابالتساع حىت هناية %13-%9الذي سبقه )الفرق بني ( عن العام 44%)
 . املدة املبحوثة

( %13بلغ الفارق الكلي بني االحنراف املعياري واالحنراف املعياري املخصوم نسب سالبة مبقدار ) .6
 . وهي نسبة اليستهان هبا عند احتساب املخاطرة

صوم عن العائد قبل اخلصم مؤشرا سلبيا على القيمة احلقيقية اخنفاض قيمة العائد الرأمسايل املخ يعد .7
 . املتحققة بعد حذف مقدار التضخم

ميثل اخنفاض االحنراف املعياري للعوائد املخصومة مؤشرا اجيابيا لعينات البحث كونه ميثل مقدار  .8
 . تذبذب ادىن منه قبل اخلصم ولكنه ابلنتيجة ال ميثل النتائج الفعلية قبل اخلصم

 االيتنتاجات والتوصيات: مبحث الخامسال

 االستنتاجات –اوال 

ان اعتماد نسبة التضخم السنوي كعامل خصم يظهر تفاوات واضحا واخنفاضا يف قيمة العائد الرأمسايل  .1
املخصوم اعتمادا على قيمة العملة وقت حتقق العائد مما يظهر قيمة هذا العائد بشكلها الفعلي على 

 . ذي يظهر يف قوهتا الشرائية بسبب التضخماساس مقدار الضياع ال
ان اخنفض متوسط العائد كان استجابة طبيعية يف ظل خصم العوائد يف ضوء نسب التضخم ولكن  .2

وما تاله من اعوام يظهر اثر االزمة املالية العاملية  2007ارتفاع نسب التفاوت السنوي وحتديدا يف عام 
ملشكلة اال ان ارتفاع نسب التضخم كأمتداد ألثر االزمة املالية انطالقا من هذا العام ورغم جتاوز هذه ا

العاملية على قيمة العملة االمريكية وفقداهنا لنسبة عالية من قيمتها احلقيقية نتيجة ضخ أموال طائلة 
 . للسوق املايل انعكس على أسعار األسهم فيها

أجواء االزمة  ظلملخصومة كانت يف ان ادىن نسبة فارق بني العوائد واالحنرافات املخصومة وغري ا .3
املالية وذلك لالنكماش والركود االقتصادي الذي شهدهم السوق األمريكي مما يعزز دور التضخم 

 . اإلجيايب على مستوى التقلب يف العائد واملخاطرة يف حالة اخنفاضه
طلب اعادة النظر ان اخنفاض العوائد املخصومة ميثل مؤشرا سلبيا لكل املستثمرين بشكل عام مما يت .4

يف عملية التقييم للعائد املتوقع ملدد طويلة اذ كان االخنفاض مبجموعه الكلي لسنوات البحث مرتفعا 
 . جدا مما يشكل مشكلة حقيقية يف ظل االستثمار يف سوق امللكية كونه استثمار طويل االجل بطبيعته
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)االحنراف املعياري( وهذا اجلانب  يف هذا التحليل متثل أبخنفاض نسب املخاطرة ظهر جانب اجيايب .5
 . تربره العالقة الطردية الطبيعية بني العائد واملخاطرة اذ ميثل استجابة تقليدية الخنفاض العوائد الرأمسالية

ان اخنفاض احنراف العينات عن وسطها احلسايب ميكن ان يربره اعتماد نسب خمتلفة من التضخم عند  .6
ا املعتمد والذي يسهم يف خفض املخاطرة مع مستوى عائد مقبول خصم العوائد مما يقرهبا من وسطه

 . من املمكن ان يتحقق يف ضوء هذا النوع من اخلصم
ويف ضوء ما تقدم فأنه يتم اثبات فرضية الوجود بوجود تقلبات يف العائد الرأمسايل املخصوم على اساس  .7

 . التضخم ورفض فرضية العدم على هذا االساس
 التوصيات  -ثانيا 

العمل على اعتماد نسبة التضخم يف عملية خصم العائد الرأمسايل لبيان القيمة الفعلية هلذا العائد  .1
 . وذلك لفقدان العملة جزء من قوهتا الشرائية مع مرور الزمن

الرتكيز على عملية اخلصم يف حالة عدم االستقرار االقتصادي كون املخاطرة يف مثل هذه الظروف  .2
اهل هذه العملية يف ظل حالة االستقرار االقتصادي للوقوف على القيمة تكون اكرب مع عدم جت

 . احلقيقية للعوائد
ميكن ان حتقق نسبة التضخم كعامل خصم عنصرا اضافيا ميكن ان يؤخذ ابالعتبار يف عملية تقييم  .3

 . االسهم يف سوق امللكية
رابح املتوقع لعدة سنوات كونه العمل على استخدام هذا العامل )التضخم( يف عملية تقييم مقسوم اال .4

 . ينعرض لنفس التغريات اليت يتعرض هلا العائد الرأمسايل
من املمكن ان يعاد النظر يف ظل هذه النتائج يف عملية حساب مقدار النمو املتوقع يف القيمة السوقية  .5

 للسهم 
  .جيب االخذ ابحلسبان اثر التغريات حمل البحث على القيمة السوقية للشركة ككل .6
السعي اىل حتقيق نسب تضخم خمفضة لتجنب ااثره السلبية على السوق املايل حتديدا وعلى االقتصاد  .7

 . ككل
اعتماد نشرات السوق على البياانت التارخيية غري املخصومة يؤدي اىل الوصول اىل نتائج غري دقيقة  .8

يقية لألسعار الناجتة لذا جيب العمل على وضع نشرات لبياانت اترخيية تعتمد حذف القيم غري احلق
 . عن التضخم وليس عن تداول فعلي

 : المصادر
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  التوجه االيتراتيجه للواليات المتحدة االمريكية تجاه دول اييا الويطى

The strategic direction of the United States towards the 
Central Asian countries 

 Karrar Abbas matib Faraj. Dr              (1) كرار عباس متعب فرج. د. م

 المستخلص

اذ اهنا شكلت عرب التاريخ كتله مرتابطة ووثيقة ، من امهية املنطقة ذاهتاتنبع امهية دول اسيا الوسطى 
اسيا واورواب فكانت هي  ابلغي االمهية ومها قارات تبادل السلع واالفكار والناس بني طرفنيل جسروكانت 

ى والعظمى فشكل هذا املوقع اجلغرايف املهم والتارخيي حمط انظار الدول الكرب ، اجلسر الرابط بينهما والتزال
–)التارخيية كافة  ةاألصعدابلغة االمهية وعلى  اسرتاتيجيةمن مقومات  حتتويه فضال عن ما، عرب التاريخ

العسكرية( فضال عن اهنا تعد حمور ونقطه ارتكاز النظرايت اجليوبوليتيكية –االقتصادية–السياسية–اجلغرافية
هذا كله متحور بشكل خاص بعد اهنيار االحتاد ، ةواجليوسرتاتيجية وحمور فكر علماء االسرتاتيجية والسياس

الوالايت  فكانت غالفرا  ملء أالوسطی بعدها و مبد ايسآو استقالل دول  ۱۹۹۱)السابق( عام  السوفيايت
املتحدة االمريكية ابرز تلك الدول للولوج اليها وبناء عالقات اسرتاتيجية متينه معها وخلق توازانت 

وقام ، و الوالايت املتحدة االمريكية فضال عن اقامة قواعد عسكرية يف اغلبها اسرتاتيجية بني هذه الدول
التوجه االسرتاتيجي االمريكي واليزال جتاه هذه املنطقة على اهليمنة على دول اسيا الوسطى من اجل ضرب 

غبة االمريكية من خالل مبدأ املشاركة والر  اهليمنة عليها اال على دول حميطها ومنعها من يالطوق االسرتاتيج
 . من مبدأ القوة املهيمنة يف ذلك
، نصيب يف ذلكللباحث لذا كان ، ان يبحث يف هذه املنطقة ألمهيتها االسرتاتيجية، من الضروريفلذا 

 املبحثما ا، الوسطى عن دول اسياعامة نظره اسرتاتيجية : األول املبحث: مبحثنيفقسم البحث اىل 
جانب مستقبلي هلذا التوجه  املبحثوتضمن هذا ، يكية و دول اسيا الوسطىوالايت املتحدة االمر ال: الثاين

 . ضمنياً 
                                                       

 . كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة كربالء  -1
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Abstract  
The importance of the Central Asian region stems from the importance of 

the region itself, as it has historically formed a cohesive and close mass that 
has been the center of the exchange of goods, ideas and people between 
the two extremes of importance, namely the continents of Asia and Europe, 
which are the bridge between them. (Historical-geographic political-
economic-military) as well as it is the axis and point of the basis of 
geopolitical and geostrategic theories and the axis of think of strategic 
scientists And politics, all this was especially focused after the collapse of 
the former Soviet Union in 1991 and the independence of the Central Asian 
countries after that and the beginning of filling the vacuum was the United 
States of America the most prominent of these countries to enter and build 
strong strategic relations with them and create strategic balances between 
these countries and the United States of America For the establishment of 
military bases in most of them, and the strategic direction of the United 
States and is still towards this region to dominate the Central Asian countries 
in order to hit the strategic ring on the countries of the region and prevent 
them from dominating the security through the principle of participation and 
the US desire to do so.  

Therefore, it is necessary to discuss in this region the strategic 
importance, so the researcher has a share in it, divided the search into two 
axes: the first axis: a strategic view of the Central Asian countries, the 
second axis: The strategic direction of the United States towards the Central 
Asian countries. A future aspect of this trend is implicit.  

 المقدمة

 أهمية املوضوع .1

ابلغة عرب التاريخ ولغاية االن ملا  ةاسرتاتيجيذات امهية  من اهنا امهية منطقة دول اسيا الوسطى تنبع
جعلت منها حمط انظار الدول العظمى والكربى ، متتلكه من مقومات اسرتاتيجية كثرية ومركز جغرايف مهم

 اهنيارهالذي شكل  1991يت )السابق( عام ااالحتاد السوفيعرب التاريخ ولغاية االن وجتسد هذا عقب اهنيار 
واوىل تلك الدول هي  ةالسوفياتيه للدول العظمى ان تتوجه اليها بعد ان كانت خاضعة للهيمنة حنفرصة سا

عد هذه املنطقة من املناطق اليت ينبغي الولوج اليها والتحكم فيها خاصة تالوالايت املتحدة االمريكية اليت 
 ناالسرتاتيجيو وحمورها اذ اكد عليها اغلب علماء اجلغرافية واملفكرون  اجليوبولتيكيةها مركز النظرايت ابعتبار 

ولغاية تعمل بتوجهات اسرتاتيجية  1991لذا كانت الوالايت املتحدة االمريكية بعد عام ، وعلماء السياسة
من الوصول اليها اال عرب مبدأ عليها ومنع دول كربى وعظمى  منةواهليها ئاالن وستبقى من اجل احتوا

 . قات املتوازنة مع دول اسيا الوسطىالومبدأ الع معا املشاركة
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 : فرضية البحث .2

 ةاألصعدتنطلق فرضية البحث من االيت )تشكل منطقة دول اسيا الوسطى امهية اسرتاتيجية ابلغة وعلى 
كربى والعظمى وخاصة للوالايت االمنية( للدول ال-العسكرية-االقتصادية -اجلغرافية-السياسية) كافة

اىل  الولوج واهليمنةملت وستعمل الوالايت املتحدة االمريكية على عف، املتحدة االمريكية موضوع البحث
هذه املنطقة حاضرا ومستقبال وستعمل على مبدأ املشاركة مع الدول احمليطة هبا يف الولوج هلذه املنطقة 

 .  الدول احمليطة هبا ودول تلك املنطقة(متوازنة بني وبعالقاتة االمريكية بغر ابل
 : اشكالية البحث .3

واقليمي  دويلاسيا الوسطى حمل صراع وتنافس  دولتنطلق اشكالية البحث من االيت )تعد منطقة 
اترخييا كان ام حاضرا ومستقبال ملا حتتويه من مكامن للثروة ومقومات اسرتاتيجية هائلة حيسب هلا خاصة 

املستقبلي وخاصة بني الوالايت املتحدة  الصراع دول االوبك النفطية لذا هي حموراهنا تعد خارج حمور 
ولغاية االن والدول احمليطة  1991االسرتاتيجية خاصة منذ عام  توجهاهتااالمريكية اليت ستبقى جاهدة عرب 

 . هبا االقليمية كانت ام الدولية(
 : منهج البحث .4

، اد على عدة مناهج علمية تكون خارطة طريق لبحثنامن اجل رصانة البحث علميا ينبغي االعتم
واملنهج االستشرايف االحتمايل مها مناهج دراسة ، مييظنومنهج التحليل الت، فكان املنهج التارخيي الوصفي

 . حبثنا
 : هيكلية البحث .5

: ولاال فاملبحث، فضال عن مقدمة البحث واخلامتة واملستخلص العريب واالنكليزيمبحثني يتضمن حبثنا 
املتحدة  الوالايت: فسيتناولالثاين  املبحثاما ، عن دول اسيا الوسطى عامة نظرة اسرتاتيجية: سيتناول

 . املبحثفضال عن مستقبل هذا التوجه املطروح ضمنا يف هذا ، اسيا الوسطىدول االمريكية و 
  نظرة ايتراتيجية مامة: االول/ اييا الويطى المبحث

يا حماطة أبقاليم ذات ثقافات خمتلفة وهي الثقافة الصينية واهلندية كانت دول اسيا الوسطى اترخي
والفارسية اضافة اىل الثقافة الروسية وقد ارتبطت دول اسيا الوسطى بعالقات وطيدة مع هذه االقاليم من 

ثل وبذلك اصبحت ساحة التقاء هلذه االقاليم وحيث ان بريطانيا مت، الناحية التارخيية والسياسية والثقافية
اقوى حمور حبري يف بداايت القرن العشرين فقد نظرت االسرتاتيجية الربيطانية اىل هذه املنطقة كوهنا منطقة 

-1861الربيطاين هالفورد ماكندر ) – اجلغرايف حمورية واطلق عليها قلب العامل والذي نظر هلذه النظرية العامل
سع عشر بني روسيا وبريطانيا فيما عرف آنذاك للتنافس يف القرن التا فكانت املنطقة ميداانً ، (1914

القرن العشرين وبعد ان ورثت الوالايت املتحدة االمريكية بريطانيا يف النصف الثاين من ، ابللعبة الكربى
كقوة حبرية عظمى اصبح التنافس بني الوالايت املتحدة االمريكية كقوة حبرية واالحتاد السوفيايت )السابق( 

 . (2)ه املنطقة كقوة برية جتاه هذ
                                                       

 . 63ص، 2017، -2-اجمللد ، 222العدد ، جامعة بغداد، ذجملة االستا، يف اسيا الوسطى ، الصراع االثينايثار انور حممد -2
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 الصني بني الواقعة منغوليا ختوم حىت الشرقي قزوين حبر ساحل من املمتدة الرقعة يف الوسطى آسيا تقع
 هذه وإن، اجلنوبية روسيا حدود وحىت أفغانستان مشال من املمتدة املنطقة يف الوسطى آسيا وتقع، وروسيا
 يف وحتديًدا، السابق السوفييت االحتاد إىل ضمها بعد ولكن، تركستان اسم حتمل طويلة لفرتة ظلت املنطقة

 السوفيتية اجلغرافيا كتب  أطلقت، (1953-1878ستالني ) الرئيس الروسي االسبق جوزيف حكم فرتة
اهنياره عام  بعد واستقلت السوفييت )السابق( االحتاد ضمن كانت  اليت الوسطى آسيا منطقة تسمية عليها

، كازاخستان،  تركمنستان، كل من )اوزبكستان  وهي، (3)مسةاخل الوسطى آسيا دول مكونة 1991
( مليون 61كنها حنو )سوي، 2(كم,3,400004( وتبلغ مساحة املنطقة حنو )قرغيزستان، طاجكستان

مع ان حتديد حدود املنطقة بشكل ، يوجد تعريف متفق يقبل عامليا هلذا الوصف هلذه املنطقة وال. (4)نسمة
احدها ان اسيا الوسطى كانت ، املهمةنطقة يف الكثري من اخلصائص العامة ك املرت وتش، دقيق مل حيسم

 ابو واالفكار بني اور  ونتيجة لذلك كانت منطقة تقاطع الطرق حلركة الناس والسلع، مرتابطة بشكل وثيق
والشرق االوسط وجنوب اسيا وشرق اسيا على طول احد فروع طريق احلرير وتعرف احياان ابسم )اسيا 

، وكازاخية، اوزبكية، والرتكية، )الفارسية لغتهمو ، ة( فهي تقع ضمن جمال القارة االوراسيوية االوسعالداخلي
 . (5)وغريها من اللغات ضمن جمال املنطقة(املغولية و 

وقريغيزستان هي )بيشكك( ، وعاصمة كل من دول اسيا الوسطى جند كازاخستان هي )استاان(
 . (6)هي )طشقند( وأوزبكستان، (دهي )عشق ااب نوطاجيكستان هي )دوشنابه( وتركمنستا

اذ تتمتع مبوقع ، من هنا يعد املوقع اجلغرايف هلذه اجلمهورايت منطلقا لتفهم االهتمام العايل املتصاعد هبا
، اليت اوضحت امهيتها ابلنسبة لسياسات الدول العظمى والكربى اجليوبولتيكيةاسرتاتيجي اكدته النظرايت 

حول هذه املنطقة عام  جيوبوليتيكيةنظرية  أبهم( خرج ما كندر در الربيطاين )هالفو –فالعامل اجلغرايف
اب عبارة عن كتلة واحدة من االرض وهي )اوراسيا( واطلق عليها و م( وملخصها )ان قاريت اسيا واور 1904)

 . (7)(world landاسم )اجلزيرة العاملية 
( او منطقة land heart-ها )قلب االرضويرى ان مركز هذه الكتلة هي اهم منطقة كما يسمي

)السويداء( ويصل اىل عبارته ان من يسيطر على ذلك القلب يسيطر على اجلزيرة العاملية ومن يسيطر على 

                                                       
، املركز العريب للبحوث والدراسات، حبث منشور، التنافس الدويل يف اسيا الوسطى، بني الصراع والتعاون، حنان ابو سكني -3
 www. acrseg. org: للموقع، الشبكة الدولية للمعلومات، 2014
، اجلامعة املستنصرية، ة الدوليةيجملة السياس، يف اسيا الوسطى )اوزبكستان منوذجا( التنافس الدويل، نذير الطالب مظفر -4

 .www. arللموقع ، 2016، املوسوعة احلرة–: اسيا الوسطى، موقع ويكبيدايللمزيد انظر، -2-ص، 2006، 3االصدار 
wikipedia. org 

 . نفسه املصدر -5
 اتريخ دول اسيا، حممد علي رجب: انظروكذلك  - www. marefa. org: للموقع، 2016، موقع املعرفة، اسيا الوسطى -6

 . -17-ص، 2015، مصر، 1ط، -1-اجمللد ، الناشر دار التعليم اجلامعي، الوسطى
 -86 -84 -ص، 2004، 1ط، بغداد، للنشر والتوزيع الرقيمدار ، السرتاتيجيةاملدخل اىل دراسة ا، عبد القادر حممد فهمي -7

 G. M. Mir, Regional Geography of central Asia, publisher: center of center of central Asian-: وكذلك انظر
studies, Geography unit, university of Kashmir, Original from; the University of Michigan, 1993, p12 . 
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-1893) نيكوالس سبيكمان االمريكي-اهلولندي اجليوسرتاتيجيويقول العامل ، االخرية يسيطر على العامل(

 (8). (قدار العاملحيكم اوراسيا يتحكم اباوراسيا( و )من )من حيكم منطقة االطراف حيكم (1943
فهي سهلية وحماطة ، ويف ضوء ذلك تعد هذه املنطقة قلعة حصينة بل اهنا )اعظم قلعة طبيعية يف العامل(

ة عسكرية على احد دوهنا جيب مالحظة ان وضع قاع، اكثرها هضاب واجز طبيعيةحبمن معظم جوانبها 
برجينسكي كي مريويرى املفكر االسرتاتيجي اال، راف الكامل على ذلك القلبهذه احلواجز يعين االش

املنطقة يعود اىل اهنا رابطة للشرق والغرب كما تكتسب تلك املنطقة  هذه ان امهية موقع (1928-2017)
 . (9)ا ونشاطا يف شرق اوراسيا وغرهبامن موقعها الرابطة بني طرفني اكثر ثراءً  جيوبوليتيكيةامهية 

 االكثروالدولة اليت حتكم اوراسيا تسيطر على اثنني من مناطق العامل الثالث ، ثل حمور العامل جغرافياومت
ومتثل رقعة الشطرنج اليت ، اب الغربية واسيا الشرقيةو ومها اور ، تقدما واالكثر انتاجا على الصعيد االقتصادي

 . (10)اع على السيطرة العامليةر يستمر فيها الص
اذا اهنا تتميز بتنوع اثين كبري واهنا ذات تركيبة ، اسيا الوسطى دولي املوجود يف قالعر –ثيناما التعدد اال
 (12)لذلك سنتناول كل دولة على حدة، (11)اجتماعية معقدة

 : اوزبكستان -1
 ( اوزبك68,02%)
 ( روس6,7%)
 ( طاجيك5%)
 ( كازاخ3%)
 ( كاركالباك2,5%)
 رتتا( 1,5%)
 ( عرقيات اخرى2,5%)
 : مانستانترك -2
 ( تركمان85%)
 ( اوزبك5%)

                                                       
. ، - 46 – 45 -ص ، 2003، 1ط، القاهرة، للنشر واملعلومات تمريي، رقعة الشطرنج الكربى، زبغينيو برجينسكي -8

حممد ايس : نقال عن، - 16 –ص ، 1965، القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية، اجلغرافية السياسية، دولت امحد صادق: وكذلك انظر
، جملة قضااي سياسية، متغري الطاقة يف السياسة اخلارجية الرتكية حيال دول اسيا الوسطى بعد احلرب الباردة، هيمسرمد خليل ابرا، خضري

 . -9-ص ، 2014، 36 – 35االصدار ، بغداد، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية
رسالة ، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية  ،مكانة اسيا الوسطى يف الدرك االسرتاتيجي االمريكي، هبة حممود مبارك الربيعي -9

، جغرافية اسيا الوسطى وامهيتها يف الفكر اجليوبوليتيكي، بوسنان سفيان: انظروكذلك  – 200ص، 2008، غري منشورة، ماجستري
 ,Ajax patanaik-: وكذلك انظر. -17-ص ، 2016، -6-العدد ، - 3-اجمللد ، اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للدراسات السياسية

central asia: Geopolitics and stability, publisher: Routledge, New York, 2016, p107 . 
 . 27-22ص، املصدر نفسه، مبارك هبة حممود -10
 ,James B. Minahan, Ethnic Groups of North-: وكذلك انظر، -4-ص، مصدر سبق ذكره، حممد ايثار انور -11

East, and central Asia: An Encyclopedia, Publisher: ABC-CLIO, santa Barbara, Oxford England, 2014, 
p32 . 

 . مصدر سابق ذكره، هبة حممود مبارك -12
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 ( روس4%)
االذريون  –و االوكرانيون  –الكراخ  –تار ت( عرقيات اخرى وهي مرتبة كما اييت حسب احلجم )ال6%)

 االرمن( -
 : قريغيزستان -3
 . ( قريغيز66,3%)
 . ( اوزبك14%)
 . ( روس12,5%)
 ( دونفان 1,1%)
 . ( اوغور1%)
 : كستانيطاج -4
 اجيك( ط79,9%)
 ( اوزبك15,3%)
 ( روس1,1%)
 . أوكرانينيني وتركمان ي ويهودا وكور ات( عرقيات اخرى تشمل املا2,6%)
 : كازاخستان  -5
 ( كازاخ55,8%)
 ( اوكرانيون30%)
 ( اوزبك2,5%)
 ( املان2,4%)
 تتار (1,7%)
 ( اوغور1,4%)
 . ( عرقيات اخرى4,9%)
 وهي التاسعة على، كرب احتياطي من الذهبلك اوزبكستان سادس ا تاما من حيث الطاقة فتم -

( منجما من الذهب مل 30ويوجد فيها )، ( طنا85نحو )بمستوى العامل من حيث االنتاج املقدر سنواي 
( مليون برميل وتنتج 594اما النفط فيقدر االحتياطي املؤكد من النفط ب )، (10تستثمر منها سوى )

( تريليون 875، 1ياطات املؤكدة من الغاز الطبيعي فتقدر ب )اما االحت، ( الف يوميا150منه فقط حنو )
 . (13)2016( مليار سنواي وفق احصائيات عام 12,5وتصدر من حنو )، قدم مكعب

حبوايل  ويقدر االحتياطي املؤكد من النفط فيها، اما كازاخستان فهي من الدول الغنية ابلنفط والغاز -
ويشكل النفط والغاز اهم ، ( تريليون قدم مكعب100ز ب )ويبلغ احتياطي الغا، ( مليار برميل30)

 . (14)2016وفق عام اقتصاديني يف كازاخستان وميثالن اكثر من نصف االنتاج الصناعي  ينمصدر 

                                                       
 . www. cia. gov: للموقع، 2016، الوسطى آلسيا القوة االقتصادية -13
 www. lcweb2. loc. gov: للموقع، 2016، اسيا الوسطى النفط والغاز يف دول -14
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 ومن الغاز الطبيعي، ( مليون برميل40فان االحتياطي املؤكد من النفط ال يتعدى ) قريغيزستاناما  -

( من امجايل الناتج احمللي لعام %34,5الزراعة بنسبة ) تسهمو ، ( مليار قدم مكعب200حوايل )
2016(15) . 
 اذ اهنا متثل املرتبة الثالثة يف انتاج النفط بني، فهي متتلك ثروات طبيعية هائلة تركمانستاناما  -

ىل ورابع بلد يف انتاج الغاز الطبيعي اذ يصل انتاجها منه سنواي ا، مجهورايت االحتاد السوفييت )السابق(
اما احتياطي ، ( مليون برميل600ويقدر احتياطي النفط يف تركمانستان بنحو ). ( مليار قدم مكعب87)

( تريليون قدم مكعب وأتيت يف الرتتيب اخلامس عشر على مستوى العامل 100الغاز الطبيعي فيقدر بنحو )
 . (16)2016وفق احصائيات عام 

 ولكنها فقرية يف مواردها من النفط والغاز اذ، الذهبمتتلك معادان كثرية من  فأهنا طاجيكستاناما 
( مليار قدم مكعب 200( مليون برميل واحتياطي الغاز ب )15-12يقدر احتياطي النفط فيها ب )

 . (17)2016عام احصائيات  وفق
( معلومات عامة عن دول اسيا 1فان الباحث سوف يعرض يف اجلدول رقم )، اذن فضال عن ما تقدم

 : أييتفضال عن خارطة لتلك الدول للتوضيح اكثر وكما ، يتهاألمهالوسطى 
 

  2017-2016احصائيات عام –( يوضح معلومات عامة عن دول اسيا الوسطى1جدول رقم )
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 . نفسه املصدر -15
 James P. Dorian, oil-: وكذلك انظرwww. eia. doe. gov: للموقع، 2016، االقتصاد يف دول اسيا الوسطى -16

and Gas Central Asia and Northweast china, cwc pub, 2001, p82 . 
 . نفسه املصدر -17
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 : احث ابالعتماد على املصادر االتيةاجلدول من اعداد الب
 : املوقع، الشبكة الدولية للمعلومات، 2016، االقتصاد –احصائيات  -1

www. ar. actualitix. com 
 : املوقع، الشبكة الدولية للمعلومات، 2016، موقع اجلزيرة، اسيا الوسطى -2

www. aljazeera. net 
 : املوقع، الشبكة الدولية للمعلومات، 2016، موقع ويكيبيداي، اسيا الوسطى -3

www. ar. wikipedia. org 
، 2اصدار، جامعة بغداد، تاذجملة األس، جيوسياسية الصراع االثين يف اسيا الوسطى، ايثار أنور حممد -4

 . 27ص، 2017
 الوسطى  اسيا دول توضح( 1) رقم خريطة
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، للمعلومات الدولية الشبكة، 2017، اجلزيرة موقع، الوسطى اسيا مجهورايت ملف-1: املصدر
 www. aljazeera. net: للموقع

 وعلى سرتاتيجيةا امهية من به تتمتع ما بكل الوسطى اسيا دول ان الباحث من كل ما تقدم ويرى
 جذب مركز تكون الن ذلك اهلها( العسكرية، االقتصادية-اجلغرافية، السياسية، التارخيية) االصعدة كافة

 وكما االمريكية املتحدة الوالايت هي الدول تلك واوىل، دولية او اقليمية كانت  سواء هبا احمليطة للدول
 . القادم مبحثنا يف سنوضحه

 المتحدة االمريكية ودول اييا الويطى المبحث الثانه/ الواليات

تبلورت لدى الوالايت  1991عام  )السابق( السوفيايتغداة استقالل دول اسيا الوسطى عن االحتاد 
اسرتاتيجي للتوازانت يف هذه املنطقة استندت على معطيات الواقع املشحون توجه املتحدة االمريكية 

سرتاتيجية اليت متثلها املنطقة ابلنسبة للسياسات و االمهية اجلي ابلتداخل االثين والصراع اجلغرايف وأتثريات
 . (18)الدولية املتنافسة والسياسية االمريكية خباصة واهلادفة اىل بناء نظام دويل جديد

دول  ألقناعبضرورة احلملة الدبلوماسية يف حماولة  للوالايت املتحدة األمريكيةاالسرتاتيجي  التوجهفكان 
كات ا شر  إلقامةيف رسم معامل التحالفات الالزمة  االمريكية الدول املستقبلي للوالايت املتحدةاملنطقة أبمهية 

                                                       
، 2010، (3159العدد )، احلوار املتمدن، الرؤية االمريكية للتوازانت االسرتاتيجية يف اسيا الوسطى، حيدر علي حسني -18

، 1ط، عمانالوسطى، املعتز للنشر والتوزيع،  اتريخ اسيا، امساعيل حممود فاروز: انظروكذلك -www. ahewar. org: للموقع
 -11-ص، 2015
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االسرتاتيجي للوالايت املتحدة  التوجهفكان ، اسرتاتيجية يف مرحلة مهمة من مراحل تكون النظام الدويل
استثمارات الشركات  ذهب ابجتاه خلف بيئة مالئمة متهد لفتح حقول املنطقة النفطية امامياالمريكية 

هيكلة وأتهيل القطاع النفطي  إبعادةالنفطية الغربية االمريكية منها خاصة وميكن تفسري اهتمام واشنطن 
مما  للدول النفطية الوسطى أبن هذه االحتياطات أتيت من خارج االطار التقليدي ملنظمة االوبك ألسيا

 . (19)ة التحدايت املستقبلية للطاقةواجهمليوفر امكانية االستفادة من نفط هذه املنطقة 
 تلك لدول واشنطن أنظار لتوجيه عنايتهم وجهوا كلينتون  إدارة منذ األمريكان الساسة أغلب وعلية فان

 مركز أنشطة ضمن، له خطاب يف، االسبق األمريكي اخلارجية وزير انئب، اتلبوت سرتوب ومنهم، املنطقة
 اإلدارة، االسبق األمريكي الرئيس، كلينتون  بيل فريق توىل أن منذ): يقول إذ، املنطقة حيال، الوسطى آسيا
، واالقتصادية السياسية احلرايت اجتاه يف الدول تلك تقدم فيقدر، املنطقة دول إزاء واضًحا خطابه كان

 عرض فقد، نفسه االجتاه ويف. (20)جانبها(  إىل املتحدة الوالايت ستكون والدولية الوطنية املصاحلة واجتاه
 اآلتية األسس على تقوم اليت عليها واهليمنة، اخرتاقها أو املنطقة يف للتواجد األمريكية االسرتاتيجية اتلبوت

(21) : 
 . الدميقراطية تطوير-1
 . احلرة السوق اقتصاد خلق-2
 . املنطقة دول بني والتعاون السلم احتضان-3
 . الدويل اجملتمع منظومة يف املنطقة دول إدماج-4

 اً وصراع اً تنافس اكثر اسيا الوسطى منطقةدول اصبحت منطقة ، 2001عام  /ايلول /11 اثوبعد احد
السيما بعد احتالل االوىل القواعد العسكرية املهمة يف ، بني الوالايت املتحدة االمريكية وروسيا االحتادية

وجدت ، هيمنة الروسيةالفراغ يف املناطق اليت كانت خاضعة لل ءويف عملية مل. (22)يم دول هذه املنطقةعظت
مة للتحدايت ءواكثر مالوتسهيالت وقواعد اخف ، حباجة اىل اسناد لوجسيت االمريكية الوالايت املتحدة

يكات والتكنلوجية العسكرية احلديثة اليت روج هلا العديد من املسؤولني تومصممة للتناسب مع التك، االمنية
( الذي اوصى بضرورة بناء هذه القواعد يف رامسفيلدانلد وعلى رأسهم وزير الدفاع االسبق )دو  األمريكيني

وخنب سياسية ميكن االعتماد عليها عند  ءمناطق جغرافية اسرتاتيجية وحيث يكون لواشنطن انظمة واصدقا
 : (23)يف هذا الشأن اىل االمريكية وتسعى الوالايت املتحدة. الضرورة
 . اسيا الوسطى دول ضمان االمن واالستقرار يف -1
 . مقاومة االرهاب واالنفصال والتطرق الديين -2
 . توسيع التعاون االقتصادي -3

                                                       
 www. marefa. org: للموقع، الشبكة الدولية للمعلومات، 2017، املتحدة االمريكيةالسياسة اخلارجية للوالايت  -19
 . نفسة املصدر -20
 . نفسه املصدر -21
 الشبكة، 2013 /10بتاريخ / 14، 4245العدد ، احلوار املتمدن، اسيا الوسطى والصراع القادم يف العامل، حممد النعماين -22

 www. ahewar. org: للموقع، الدولية للمعلومات
، الشبكة الدولية للمعلومات، 15/11/201بتاريخ ، أي مستقبل للدور االمريكي يف اسيا الوسطى، سامي السالمي -23

 www. siyassa. org. eg: للموقع
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 . العمل على تعزيز دور االمم املتحدة ابعتبارها االلية الرئيسية لدعم السالم واالمن الدوليني -4
 . بناء نظام اقتصادي وسياسي عاملي جديد عادل وعقالين -5

 : (24)املتحدة االمريكية يف اسيا الوسطى االيت ايتومن االهداف االسرتاتيجية املهمة للوال
 يف مث، األوسط والشرق العريب اخلليج عن بعيداً  الطاقة مصادر على والسيطرة تنويع اسرتاتيجية -1
 والغاز النفط إنتاج مناطق على السيطرة خالل من وذلك، اخلارجي النفط على االعتماد تقليل اثنية مرحلة

عهد الرئيس  يف الطاقة وزير" ريتشاردسون بيل" االسرتاتيجية هذه عن عرب وقد. سطىالو  يف آسيا، اجلديدة
 على اعتماداً  الطاقة أمن حتقيق يف املتحدة الوالايت سياسة هي تلك)، "بيل كلينتون" االمريكي االسبق

 . (العامل أحناء مجيع يف والغاز النفط مصادر تنويع
 السياسية السيطرة ضمان أجل من: السوفييت )السابق( االحتاد اراهني خلفه الذي القوة فراغ استغالل -2
 حنرك أن حناول إننا"  بقوله هذا" ريتشاردسون بيل" ووصف. الضعيفة املنطقة لدول السياسي القرار على
 االقتصادية املصاحل على كلياً   يعتمدون وهم نراهم أن ونريد. الغرب جتاه حديثاً  املستقلة الدول تلك

 . آخر طريق إىل يتجهوا أن من بدالً  الغربية والسياسية
 يف فعلت كما  السياسية حدودها داخل روسيا حماصرة واشنطن تريد: املنطقة عن روسيا إبعاد -3
 يونيو يف[ اجلماعي األمن منظمة] يف لعضويتها أوزبكستان تعليق ولعل. املنطقة سيطرهتا وتقليص، أورواب

 . املنطقة يف احملتدم الصراع على دليال، 2012
 من %36و %14 والغاز النفط من احتياطاهتا تشكل اليت النفطية الدولة فإيران: إيران حصار -4

 اإلقليمي العدو هي، التوايل على العامل احتياطيات من %1. 13و %3. 9و، األوسط الشرق احتياطيات
 ومرور لتخزين ومركز لوجيسيت لوسيط إيران حتول ملنع املتحدة الوالايت وهتدف. املتحدة للوالايت األول
 . الطاقة

 : (25)ومن االهداف االسرتاتيجية االخرى 
 طريق ملشروع التأسيس طريق عن لروسيا اخللفية احلديقة واخرتاق، املتصاعد الصيين النفوذ مزامحة -1
 حبر جتاها يف للغاز وأانبيب، واملوصالت للطرق شبكات تشييد على والعمل، األمريكي املنظور وفق، احلرير
 . قزوين
 مصادر عن الوسطى آسيا يف بدورها الباحثة، والياابن، والصني، األورويب االحتاد سياسات تقييد -2
 . األوسط الشرق ملنطقة بديلة طاقة

 وخصوصا، أتزمها عناصر على للقضاء واستخبارايت أمين لتعاون ابلتأسيس املنطقة استقرار دعم -3
 . أفغانستان مع حدودها يف املتصاعد اإلرهاب

                                                       
 .www. digital. ahram: للموقع، االهرام الرقمي، السياسة الدولية، القواعد العسكرية يف اسيا الوسطى، يلمحسام سو  -24
org. eq- 1ط، دمشق، خطوات للنشر والتوزيع، 2001ايلول  11احداث العامل اجلديد ابتداء من ، حسن لطش: انظروللمزيد ،

 Nayan Chanada, strobetalbott, the age of terror: America and the world--: انظر وكذلك -27-ص، 2004
after September 11, publisher: basic books, strobe talboot and nayon Chanda, 2001, p71 . 

 هاين اليأس، سلمان على حسني: نظرا وكذلك. ، -3-ص، مصدر سبق ذكره، الرؤية االمريكية، حيدر علي حسني -25
، جامعة الكوفة، جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم االنسانية، د والنتائج(صيف منطقة اسيا الوسطى )دراسة يف املقاالتنافس الدويل ، خضر
 . 21-ص، 2016، -10-السنة ، -18-العدد 
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 اقتصادية شراكة وبناء، السوق يف االندماج عملية وتسهيل، االقتصادي التعاون جماالت توسيع -4
 فيها مبا، املنطقة يف الواعدة االستثمارات فرص واستغالل، والغاز النفط استخراج عقود إبرام طريق عن

 العمل مع، وطاجيكستان، غيزستانوقري ، وأفغانستان، ابكستان تربط كهرابئية  خطوط شبكة ملد السعي
الروسيني  والغاز ابلنفط الكبري ارتباطه لفك( األورويب االحتاد) الغريب احلليف جتاه الطاقة مصادر تنويع على

 . ابلرغبة االمريكية
 املظلة عن املنطقة استقاللية وضمان، الغريب التصور وفق الوسطى آسيا يف الدميقراطي التحول دعم -5

 . عليها للهيمنة روسي مشروع أي لرفض ودفعها، الروسية
 . املنطقة سياسات يف للتأثري مدخال األخرية هذه وجعل، اإلنسان حقوق الحرتام الدعوة -6

 : أييتاسيا الوسطى فنجد ما دول  يف للوالايت املتحدة االمريكيةالعسكري  داما التواج
كما ،  عاما 25الوالايت املتحدة االمريكية ملدة ية اىل و وافقت اوزبكستان على أتجري قاعدة اابد اجل -

( 1500بنشر حنو ) 2001قامت الوالايت املتحدة االمريكية بعد فرتة وجيزة من محلتها يف افغانستان عام 
مبنح اجليش االمريكي مرونة يف  يكما توصلت اىل اتفاق مع اوزبكستان يقض،  من جنودها يف اوزبكستان

 . (26)أوزبكستانمقابل ان تضمن واشنطن محاية أمن ، يف اوزبكستان العمل يف القواعد العسكرية
 ىموصفها قاعد احلملة االمريكية يف افغانستان )تو ، قرغيزستانامريكية يف  جويةاقامت قاعدة  -

اىل طائرات  ابإلضافة، ( االف جندي امريكي3,000رئيسية ويتمركز فيها ) جويةفرانكس( أبهنا قاعدة نقل 
 . (27)أخرىات دعم مقاتلة وطائر 

 عالقتها مع الوالايت تعزز واليت كانت اقرب حليف لروسيا يف املنطقة اخذت، طاجيكستاناما  -
( كم من احلدود 100( اجلوية الواقعة على بعد )بفوافقت على وضع قاعدة )كوليا، االمريكية املتحدة

 . (28)االفغانية حتت تصرف القواعد االمريكية والفرنسية
متكامل السرتاتيجيتها يف االنتشار واهليمنة  اسرتاتيجيامتلكت توجه  جندها املتحدة االمريكيةفالوالايت 

اسيا الوسطى حيث اعتمدت الوالايت  دول واعادة صياغة التوازانت االسرتاتيجية بكل ابعادها يف منطقة
خيص نقاط شعلى ت اسيا الوسطىدول  يف حتديد توجهها للتوازانت االسرتاتيجية يف االمريكية املتحدة
من الدول اليت تعد مهمة حبكم موقعها اجلغرايف او حبكم مواردها الطبيعية واملقومات  جيوسرتاتيجيةارتكاز 

 . (29)غاية االمهية يف االسرتاتيجية العاملية يفهو ، ومفهوم الدول الركيزة اجليوسرتاتيجية
وة روسيا كالعب اسرتاتيجي مؤثر يف وتعمل الوالايت املتحدة االمريكية على اعاقة عملية بناء ق

ان تعمل بقوة على حرمان روسيا من دول ركائز  االمريكية لذا فأن على الوالايت املتحدة، سياسات املنطقة
فهي االكرب من حيث التعداد ، فأوزبكستان دولة ابلغة االمهية يف اسيا الوسطى، يف املنطقة مثل اوزبكستان

اذن اهلدف السياسي واالسرتاتيجي االمريكي يف منطقة ، ائرة يف اسيا الوسطىوهي مبثابة مركز الد، السكاين
                                                       

 www. aljazeera. net: للموقع، موقع اجلزيرة، يف اسيا الوسطى القواعد العسكرية االمريكية -26
 . 15/1/2002بتاريخ ، اللندنية جريدة احلياة -27
 بعد احلرب الباردة )دراسة يف املدركات واخليارات الناتوتوسع حلف ، حمسن حساين ظاهر: انظروكذلك ، املصدر نفسه -28

 . -32-ص، 2013، عمان، دار جنان للنشر والتوزيع، االسرتاتيجية الروسية(
 امركة العوملة يف الشرق االوسط واسيا، حممد سرحان: انظروكذلك ، -4-ص، مصدر سبق ذكره، حيدر علي حسني -29

 . -77-ص، 2007، 1ط، دمشق، صفحات للدراسات والنشر، الوسطى )مثلث اخلريات(
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يسعى التوجه حيث ، اسيا الوسطى هو اجياد توازن يف عالقات هذه الدول مع بعضها ومع روسيا

جاهد اىل الولوج وبسرعة اىل هذه املنطقة احليوية هبدف التأثري يف  االسرتاتيجي للوالايت املتحدة االمريكية
رارات وتوجهات دوهلا ابلصيغة اليت ختدم مصاحلها اىل جانب هدف اسرتاتيجي يتمثل يف تطويق البحرين ق

وحتديدا اوزابكستان وادخاهلا يف دائرة النفوذ السياسي ، ا الوسطىيقزوين( والنفوذ اىل عمق اس، )االسود
 . (30)واالسرتاتيجي االمريكي ومنعها من العودة اىل الفلك الروسي

حيد من  يف اسيا الوسطى وجودهاية البعد االمين فكبرية ابلنسبة للوالايت املتحدة االمريكية الن اما امه
عقدها املنفرط  وابقائها بعيدة عن، كما اسلفنا،  جديدة كإمرباطوريةامكان عودة روسيا اىل الساحة العاملية  

فوذ الصيين والنفوذ االيراين الذي الذي تسعى اىل مجعة بطريقة او اخرى كما يساهم هذا الوجود يف صد الن
 . يسعى للتغلغل اىل هذه املنطقة احليوية

 يف هذه ومكتملة مع االهداف االمريكية السابقة فأن اولوايت الوالايت املتحدة االمريكية ايضالذا 
 : (31)املنطقة هي

 . اهناء خطر االسلحة النووية االسرتاتيجية واملواد االخرى املتعلقة هبا-1
وهو االقرتاب من القوى االسيوية وخاصة الصني وروسيا ومراقبة دورمها على : ء قوس القوةبنا-2

 الن الوالايت املتحدة، الصعيدين االقليمي والدويل فهو يتمحور يف الوقت نفسة حول تطويق هذه القوى
 إلعادةجديدة  ةانطالقالذي كان مبثابة  )السابق( بعد تفكك االحتاد السوفيايت اهليمنة عليهاتريد  االمريكية

تنظيم العالقات الدولية تنظيما يتناسب ويتكيف مع متطلبات )النظام العاملي اجلديد( وان تتحرك ابجتاه 
( اكد امهية جتنب اعادة انبثاق االمرباطورية االوراسية برجينسكياراضي ضمن االمن القومي الروسي ف )

 . (32)أطلنطييف تكوين نظام اوروا  ريكيةاالميق االهداف اجليوسرتاتيجية عاليت ميكن ان ت
 : (33)على  اسيا الوسطى سيعمل دول منطقة يف المريكياذن الوجود ا

 . اىل دول عربية او اسالمية تسرهبااحلد من انتشار االسلحة النووية ومنع  -1
 . احتواء اي حركات سياسية تتقاطع توجهاهتا مع السياسات االمريكية االقليمية والدولية -2
من اجل عرقلة اي  2003يف عام  لعراقواحتالل ا، 2001لت احلرب على افغانستان عام غاست -3

 . تطلعات مستقبلية حمتملة من اوراب او الصني يف املناطق النفطية احليوية من اجل بناء قوس القوة
يران او تركيا حتجيم اي دور ميكن ان تؤديه اي من القوى االقليمية يف تلك املناطق احليوية مثل ا -4

 . خارج نطاق الرغبة االمريكية
أتسيس تعاون امين اقتصادي مع دول اسيا الوسطى بوصفها عمقا اسرتاتيجيا مستقبليا يف النظام  -5

انب العسكري الذي ميكن ان تؤديه يف اجلالعاملي اجلديد كجزء من عملية تطويق مصادر الطاقة اىل 
 . املستقبل

                                                       
 . -8-ص، 1995، -4-العدد ، جامعة بغداد، جملة شؤون سياسة، غري الناضجة الشراكة، برجينسكيزبغنيو  -30
 . نفسه املصدر -31
 . -174-ص ، املصدر نفسة، مبارك بة حمموده -32
 . نفسه املصدر -33
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 اسيا الوسطى ذات امهية اسرتاتيجية ابلغة للوالايت املتحدة دول قى منطقةستب يرى الباحث انه وعليه
بقى الوالايت تسو ، االمنية(، العسكرية، اجلغرافية، االقتصادية، السياسية، التارخييةنظرا ألمهيتها ) االمريكية
كة روسيا االحتادية تلجأ اىل مشار سكما اهنا سوف ،  يف املستقبل هي القوة املهيمنة عليها االمريكية املتحدة
الستقرار يف هذه افيما يتعلق بضمان االمن و  -ابلرغبة االمريكية -تركيا(–والدول االقليمية )ايران والصني

 . من مبدأ القوه املهيمنة املنطقة احليوية
 الخاتمة

ى نستنتج من كل ما تقدم من ان منطقة دول اسيا الوسطى شكلت وال تزال امهية اسرتاتيجية ابلغة وعل
االمنية( ملا حتتويه من مقومات ، العسكرية، االقتصادية، السياسية، اجلغرافية، )التارخيية االصعدة كافة

عن اهنا شكلت حمور تقاطع قاريت ابلغيت االمهية يف السياسة الدولية ومها قاريت  فضال، وضحناهااسرتاتيجية 
وشكلت خاصة بعد اهنيار االحتاد السوفيايت او ما تسمى ب)اوراسيا(  القارتنياب وهي قلب تلك و اسيا واور 

والتنافس الدويل خاصة بني الوالايت املتحدة االمريكية والدول العظمى واالقليمية  حمط الصراع 1991عام 
 املتحدة الوالايت عملت 1991عام بعد لكن ، احمليطة بدول اسيا الوسطى وخاصة روسيا االحتادية

جتاه دول اسيا الوسطى من اقامة حتالفات وتوازانت اسرتاتيجية  تيجيةعلى اتباع توجهات اسرتا االمريكية
فيما بني دول تلك املنطقة وبينها قائمة على اهليمنة عليها وعملت جاهدة من اجل عرقلة دخول روسيا 

مواطئ قدم  بوضعوخاصة ان الوالايت املتحدة االمريكية قامت ، االحتادية خاصة عليها وستعمل مستقبال
 اجلانب العسكري يف اغلب دول تلك املنطقة من اجل بسط هيمنتها وعملت وتعمل الوالايت وخاصة يف

دول العظمى واالقليمية احمليطة بدول الاملتحدة االمريكية عرب توجهاهتا االسرتاتيجية على مبدأ املشاركة بني 
 . لقوة املهيمنةمن مبدأ ا هلذه املنطقة عرب الرغبة االمريكيةللولوج اسيا الوسطى  دول منطقة

 المصادر

 : الكتب: اوال

، مصر، 1ط، -1-اجمللد ، الناشر دار التعليم اجلامعي، اتريخ دول اسيا الوسطى، حممد علي رجب -ا
2015 . 
، 1ط، بغداد، دار الرقيم للنشر والتوزيع، املدخل اىل دراسة االسرتاتيجية، عبد القادر حممد فهمي -2

2004 . 
 . 2003، 1ط، القاهرة، مرييت للنشر واملعلومات، رقعة الشطرنج الكربى، برجينسكيزيغينيو  -3
 . 1965، بال طبعة، القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية، اجلغرافية السياسية، دولت امحد صادق -4
 . 2015، 1ط، عمان، والتوزيعاملعتز للنشر ، اتريخ اسيا الوسطى، امساعيل حممود فاروز -5
، دمشق، خطوات للنشر والتوزيع، 2001ايلول  11عامل اجلديد ابتداء من احداث ال، حسن لطش -6

 . 2004، 1ط
و بعد احلرب الباردة )دراسة يف املدركات واخليارات تتوسيع حلف النا، حمسن حساين ظاهر -7

 . 2013، عمان، والتوزيعدار جنان للنشر ، االسرتاتيجية الروسية(
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صفحات ، رق االوسط واسيا الوسطى )مثلث اخلريات(يف الش لعوملةامركة ا، حممد سرحان -8

 . 2007، 1ط، دمشق، للدراسات والنشر
 : الرسائل الجامعية: ثانيا

، جامعة النهرين، مكانة اسيا الوسطى يف املدرك االسرتاتيجي االمريكي، الربيعي حممود مباركهبة -1
 . 2008، غري منشورة، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية

 : البحوث العلمية: ثاثال

ة يجملة السياس، (أمنوذجاالتنافس الدويل يف اسيا الوسطى )اوزبكستان ، مظفر نذير الطالب -1
 . 2006، -3-االصدار ، اجلامعة املستنصرية، والدولية
متغري الطاقة يف السياسة اخلارجية الرتكية حيال دول اسيا ، سرمد خليل ابراهيم، حممد ايس خضري -2

-35االصدار ، كلية العلوم السياسية،  جامعة النهرين، جملة قضااي سياسية، بعد احلرب الباردةالوسطى 
36 ،2014 . 

اجمللة اجلزائرية للدراسات ، كييجغرافية اسيا الوسطى وامهيتها يف الفكر اجليوبوليت، بوسنان سفيان -3
 . 2016، -6-العدد ، -3-اجمللد ، اجلزائر، السياسية

 االصدار، جامعة بغداد، األستاذجملة ، جيوسياسية الصراع االثين يف اسيا الوسطى، حممدانور  ايثار -4
-2- ،2017 . 

التنافس الدويل يف منطقة اسيا الوسطى )دراسة يف ، هاين اليأس خضر، سلمان علي حسني -5
 -18-العدد ، -10-السنة ، جامعة الكوفة، جملة كلية الرتبية للبنات لعلوم االنسانية، املقاصد والنتائج(

2016 . 
، -4-العدد، جامعة بغداد، جملة شؤون سياسية، الشراكة غري الناضجة، برجينسكيزبغنيو  -6

1995 . 
 : الصحف: رابعا

 . 15/1/2002 خبتاري، اللندنيةجريدة للحياة  .1
 االنرتنت: خامسا

 www. ar. wikipedia. org: للموقع، 2016، املوسوعة احلرة، موقع ويكبيداي، اسيا الوسطى -1
  www. marefa. org: للموقع، 2016، موقع املعرفة، اسيا الوسطى -2
  www. cia. gov: للموقع، 2016، الوسطى ألسياالقوة االقتصادية  -3
 www. lcweb2. loc. gov: للموقع، 2016، النفط والغاز يف دول اسيا الوسطى -4
  www. eia. gov: للموقع، 2016، االقتصاد ويف دول اسيا الوسطى -5
، احلوار املتمدن، االسرتاتيجية يف اسيا الوسطىالرؤية االمريكية للتوازانت ، حيدر علي حسني -6

  www. ahewar. org: للموقع، 2010، (3159العدد )
: للموقع، االهرام الرقمي، السياسة الدولية، القواعد العسكرية يف اسيا الوسطى، حسام سويلم -7

www. digital. ahram. org. eq  
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  هيأة مفوضه الدولة  ه القضاء اإلدارال

The State commessioners board  
in the Administrative law 

  Husseini             -Ali AL. Sadiq M. Dr(1)صادق محمد علي الحسيني . د

 الملخص

االنشائي للقضاء اإلداري فان الواقع القانوين  يف كتاابهتم على نسبة الدورإذا كان الكتاب قد درجوا 
يشري إىل ان القضاء مل يتسن له القيام هبذا الدور إال بفضل طائفة متميزة من األعضاء وهم مفوضوا احلكومة 

أنشات كثري من وبفضل دورهم األساسي يف دراسة القضية وتقدمي تقرير عنها؛ اليد اخلفية اليت  االذين مثّلو 
من ذلك نسبت كثري من هذه املبادئ والنظرايت اىل املفوضني الذين ، مبادئ ونظرايت القانون اإلداري

ويعمل نظام مفوضي الدولة على ختفيف العبئ عن كاهل . وليس إىل القضاة الذين أصدروها، اقرتحوها
 . كما انه يقدم مساعدة فنية واسعة،  القضاء

وذلك من ، لدولة يليب متطلبات األسباب املوجبة لتشريع قانون املرافعات املدنيةان تبين نظام مفوضي ا
 . خالل حتقيق السرعة يف حسم الدعاوى

فمنح هيأة مفوضي الدولة حق الطعن يف األحكام يعمل ، ويساهم يف حتقيق العدالة ومبدأ املشروعية
 . حمايدةعلى اعتبار ان الطعن يقع من قبل جهة فنية ، على دقة األحكام

Abstract 
The Body of State Commissioners In Administrative Judge.  

1. The system of state commissioners work to mitigate the burden on the 
judicial branch, as well as provide wide technical aid.  

2. The adoption of the system of state commissioner meet the 
requirements of the basic reasons that lead to legislate the law of civil 
courts through acceleration of finishing the cases.  

                                                       
 . كلية القانون / جامعة اببل  -1
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3. The adoption of the system of state commissioners contributed in 
achieve justice and the principle of legitimacy, so it give the body of state 
commissioners the right of appeals in the rules contributed in accuracy 
of rules, since the appeal adopted by technical neutral body.  

 المقدمة

 : التعريف بموضوع البحث وأهميته: أوالا 

، النبالغ إذ نقول ان ظهور القضاء اإلداري بعد الثورة الفرنسية قد احدث انعطافة كبرية يف عامل القانون
وامنا شهد والدة نظرايت ومبادئ ، فظهور القضاء اإلداري مل يتولد عنه ظهور نظام قضائي متميز فحسب

وبعضها اآلخر اتسم ابلطابع االستثنائي كما هو احلال يف نظرية ، معروفًا من قبل قانونية بعضها مل يكن
من ذلك مثل هذا القضاء الدور التقدمي املتطور ، وغري ذلك. . . العقود اإلدارية ونظرية املسؤولية اإلدارية

يزال القانون اإلداري وال، يف القانون بعد ان استقرت النظرايت واملبادئ القانونية يف فروع القانون األخرى
 . جمسداً هلذا الدور بسبب عدم تقنني قواعده لغاية الوقت احلاضر

وإذا كان الكتاب قد درجوا يف كتاابهتم على نسبة هذا الدور للقضاء اإلداري فان الواقع القانوين يشري 
احلكومة  وضوهم مفإىل ان القضاء مل يتسن له القيام هبذا الدور إال بفضل طائفة متميزة من األعضاء و 

الذين مثّلو وبفضل دورهم األساسي يف دراسة القضية وتقدمي تقرير عنها؛ اليد اخلفية اليت أنشات كثري من 
من ذلك نسبت كثري من هذه املبادئ والنظرايت اىل املفوضني الذين ، مبادئ ونظرايت القانون اإلداري

 . وليس إىل القضاة الذين أصدروها، اقرتحوها
يهياً ان يساعد جناح هذه التجربة اىل تبنيها من قبل التشريعات األخرى كما هو احلال يف مصر وكان بد

أما يف العراق فيالحظ على الرغم من ان املشرع العراقي سار يف خطا كثري من التشريعات يف تبين ، ولبنان
لذا جاءت ، همة من األعضاءاال انه خيلو من هذه الطائفة امل، نظام القضاء املزدوج املعمول به يف فرنسا

 . هذه الدراسة لتمثل دعوة صرحية للمشرع العراقي حنو تنبنيها
 : يتابآل إجيازهفيمكننا  البحثموضوع  أما أمهية

كما انه يقدم مساعدة فنية ،  عن كاهل القضاء العبءيعمل نظام مفوضي الدولة على ختفيف  -1
 . واسعة

وذلك ، األسباب املوجبة لتشريع قانون املرافعات املدنيةان تبين نظام مفوضي الدولة يليب متطلبات  -2
 . من خالل حتقيق السرعة يف حسم الدعاوى

فمنح هيأة مفوضي الدولة ، ان تبين نظام مفوضي الدولة يساهم يف حتقيق العدالة ومبدأ املشروعية -3
فنية  على اعتبار ان الطعن يقع من قبل جهة، حق الطعن يف األحكام يعمل على دقة األحكام

 . حمايدة
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 : إشكالية البحث: ثانياا 

لس اليزال على الرغم من املدة الزمنية اليت مضت على انشاء جملس شورى الدولة العراقي إال ان هذا اجمل
ولعل أحد اجلوانب املهمة اليت تقف خلف ذلك؛ خلو هذا اجمللس من مفوضي ، هعاجزاً عن مواكبة نظرائ

 . ر يف تطور القضائني الفرنسي واملصريال ينك ا دورً الذين أدو  الدولة؛
 : منهجية البحث: ثالثاا 

ستعتمد الدراسة املنهج التحليلي لنظامي مفوضي الدولة يف فرنسا ومصر؛ بغية الوصول لصياغة أمنوذج 
 . امثل هليأة مفوضي دولة يف العراق

 : خطة البحث: رابعاا 

 : استه وفق اخلطة اآلتيةلغرض اإليفاء أبمهية املوضوع وحيويته فضلنا تقسيم در 
 . املقدمة
 . التأصيل القانوين هليأة مفوضي الدولة ودورها يف القضاء اإلداري: االول املبحث

 . التأصيل القانوين هليأة مفوضي الدولة: املطلب االول
 . اإلداريدور هيأة مفوضي الدولة يف القضاء : املطلب الثاين

 . اإلداري الفرنسيقضاء يف ال احلكومةدور مفوضي : الفرع االول
 . اإلداري املصريدور هيأة مفوضي الدولة يف القضاء : الفرع االول

 أعضاء مفوضي الدولة: املبحث الثاين
 . أعضاء مفوضي الدولةشروط : املطلب االول
 . أعضاء مفوضي الدولةضماانت : املطلب الثاين

 . أعضاء مفوضي الدولةتبعية : املطلب الثالث
 . الطبيعة القانونية هليأة مفوضي الدولة واختصاصاهتا: ثاملبحث الثال

 . الطبيعة القانونية هليأة مفوضي الدولة: املطلب االول
 . اختصاصات هيأة مفوضي الدولة: املطلب الثاين

 . ما يشتبه هباهيأة مفوضي الدولة ع عمل متييز: بحث الرابعامل
 . خلبريعن اهيأة مفوضي الدولة عمل متييز : املطلب االول
 . عن االدعاء العامهيأة مفوضي الدولة عمل  متييز: املطلب الثاين

االستشارية  أمام األقسام احلكومةي مفوضاإلداري عن الدولة يف القضاء  يمفوضمتييز : املطلب الثالث
 . يف اجمللس

 اخلامتة 
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التأصيل القانونه لايأة مفوضه الدولة ودورها  ه القضاء : االول المبحث

 رالاإلدا

، مثّلت هيأة مفوضي الدولة ومنذ بداية نشأهتا أحد الدعائم األساسية اليت يقوم عليها القضاء اإلداري
من ذلك كان البد لنا يف هذا اجملال من دراسة التأصيل ، وهتيأ ذلك بفعل الدور اخلالق الذي اضطلعت به

إعطاء صورة موجزة حول دورها يف  فضاًل عن، القانوين هلذه اهلياة؛ عرب دراسة أتصيلها يف فرنسا ومصر
 : وكما أييت، وهذا ما سنتنوىل بيانه يف مطلبني، القضاء اإلداري

 التأصيل القانوني لهيأة مفوضي الدولة: املطلب االول

احلكومة  الن مفوضي، متواضعة نشأته األوىلوجاءت ، احلكومة يف فرنسا أونظام مفوضي الدولة  أنش
 إبنشاءالذي قضى ؛ (3)1831مارس  12 إىل أمرهذا النظام  إذ ترجع أصول، (2)ميثلون اإلدارة اكانو 

: نأب الوضع هذا اإليضاحية هلذا القانونوبررت املذكرة ، ثالث وظائف ملمارسة وظائف النيابة يف اجمللس
 أمامواملصلحة العامة من يتكلم ابمسها ويدافع عنها على حنو ما هو متبع  اإلدارة)من الصاحل العام ان جتد 

اإلدارة القضاء املفوض زالت عن املفوضني صفة متثيل  واليةاكتسب اجمللس  أنلكن بعد ، احملاكم القضائية(
 . (4)دورهم يقوم على الدفاع عن القانون وأصبح

فاجمللس بدأ ، ومن مث فان هياة مفوضي الدولة أتثرت يف بداية نشأهتا األوىل بنشأة اجمللس عموماً 
 املرحلة اليت مسيت مبرحلة القضاء احملجوز؛ اليت مثّلت يف حقيقتها امتدادا ملرحلة اإلدارة مستشاراً لإلدارة يف

 . (5)القاضية
لسنة  112مل يكن نظام هيأة مفوضي الدولة معروفأً يف ظل إنشاء جملس الدولة املصري رقم ويف مصر 

فأضاف فقرة ؛ 1952لسنة 115هذا النظام عندما صدر املرسوم بقانون رقم  ت بوادروقد ظهر ، 1946
)يكلف املوظفون : تقضي أبن 1949( لسنة 9( من قانون جملس الدولة رقم )40نص املادة ) إىلجديدة 

، ر يف كل قضية يرى رئيس احملكمة تقدميهيالفنيون امللحقون ابحملكمة ابعتبارهم مفوضني ابجمللس بتقدمي تقر 

                                                       
ينظر  وابملعىن نفسه. 212ص، 2008، القاهرة، دار النهضة العربية، استقالل القضاء اإلداري: ينظر عبد الناصر علي عثمان -2

 . 296ص، 2011، بريوت، دار الكتب العاملية، ىلالطبعة األو ، جملس الدولة: عصمت عبد اجمليد. د
3  - Par Olivier PLUEN et Sébastien HOURSO: L’APPELLATION DU COMMISSAIRE DU 

GOUVERNEMENT, OU LES DERNIERS JOURS D’UNE CONDAMNÉE.  
http: //www. blogdroitadministratif. net/index. php/2006/12/15/123-lappellation-du-commissaire-

du-gouvernement-ou-les-derniers-jours-dune-condamnee 
 وابملعىن. 115هامش ص، 1970، القاهرة، دار الفكر العريب، الوجيز يف القضاء اإلداري: سليمان حممد الطماوي. ينظر د -4

 . 212ص، املصدر السابق: عبد الناصر علي عثمان. نفسه ينظرد
 : يف فرنسا ينظر يف تفاصيل نشأة وتطور القضاء اإلداري -5
، عصام الربزجني. وابملعىن نفسه د. 64-53ص، 1966، القاهرة، دار النهضة العربية، مبادئ القانون اإلداري: ثروت بدوي. د

، 1996، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، مبادئ وأحكام القانون اإلداري: حممد علي بدير. د، مهدي ايسني السالمي. د
، جامعة اببل -حماضرات مطبوعة ملقاة على طلبة كلية القانون ، القضاء اإلداري: حممد علي جواد. وكذلك أستاذان د. 31-28ص

 . 17-15ص، 1997
 -. Delvolve: conseil detate,paris,juin, 2012, p. 28: وابللغة الفرنسية
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وبعد ذلك مت األخذ هبذا . فوضوا اجمللس يف أعماهلم(وتبني الالئحة الداخلية النظام الذي يسري عليه م

 . (6)1955لسنة  165النظام بصورة مفصلة يف القانون رقم 
ويعد نظام مفوضي الدولة وفقا لرأي جانب من الفقه املصري تطويراً لنظام املستشار املقرر املنصوص 

)ان يندب رئيس احملكمة : على ( منه42؛ الذي نصت املادة )(7)1946لسنة  112عليه يف القانون رقم 
أحد مستشاريها ليضع تقريراً يشتمل على حتديد الوقائع واملسائل القانونية اليت يثريها النزاع وجيوز للمستشار 
املقرر أن أيذن للخصوم يف تقدمي مذكرات أو مستندات تكميلية يف األجل الذي يعينه لذلك ويودع التقرير 

 . لك اجللسة اليت تنظر فيها(سكرتري احملكمة مث تعني بعد ذ
 ثرآقد حالفه التوفيق عندما  املصري ان املشرع): طه الفياض وحنن نؤيده إبراهيمالدكتور  املرحوم ويرى

اللبس حول الدور  إاثرةوذلك لعدم ، من هيأة مفوضي احلكومة مفوضي الدولة بدالً  هبيأةعلى تسميتها 
 . (8)(وامنا يف الدفاع عن القانون، عن احلكومةالذي تؤديه اهليأة الذي ال يتمثل ابلدفاع 

وما جتدر اإلشارة إليه انه وعلى الرغم من ان املشرع املصري كان قد اقتبس نظام مفوضي الدولة من 
يف فرنسا ليسوا هيأة ابملعىن احلكومة فمفوضوا ، إال ان هنالك اختالفات مهمة تنهض بينهما، فرنسا

االجتاه القضائي  تقصيب يهتمكما ان مفوض احلكومة يف فرنسا .  هيأة يف مصر فيشكلون أما، (9)الصحيح
، احلديث اإلداريقواعد القانون  إنشاءيف  يؤدي دورا مهما أن ساعده على ما، تطويره إىل هادفاً السائد 

، القانوين فيها إبداء الرأييف حتضري الدعوى  االختصاص الرئيس ملفوض الدولة يف مصر؛ يتمثليف حني 
 . (10)للطعن فيها األحكامومراجعة ، من الرسوم القضائية اإلعفاء ونظر

، )ولقد كان يوجد يف العراق نظام شبه مماثل هلذا النظام: ويف العراق يرى الدكتور إبراهيم طه الفياض
القضاة املقررين التحضري للدعاوى اليت  أولئكمبقتضاه يقوم ، وهو نظام القضاة املقررين يف حمكمة التمييز

 (11). نظرها دوائر حمكمة التمييز(ت
رغم التعديالت  أما بشأن هيأة مفوضي دولة؛ فال وجود هلذه اهليأة يف قانون جملس شورى الدولة العراقي؛

عدت إذ أُ ، جملس الدولة إلنشاءكما مل تظهر هذه اهليأة يف مجيع املشاريع السابقة ،  اليت طرأت عليه ةاخلمس
                                                       

. 438ص، 2003، اإلسكندرية، منشاة املعارف، 2ط، التعليق على نصوص قانون جملس الدولة: ينظر إبراهيم املنجي -6
 . 214-213ص، مصدر سابق: وكذلك عبد الناصر علي عثمان

، اجلزء االول، 2005املفصل يف شرح أحكام جملس الدولة وفقا لألحكام والفتاوى حىت عام : حممد ماهر أبو العينني. ظر دين -7
 . 153لقاهرة، من دون سنة طبع، صا، دار أبو اجملد للطباعة

كان   1949لسنة  9نون رقم فعلى الرغم من ان القاوض الدولة، بني عمل املستشار املقرر ومف مع األخذ بنظر االعتبار االختالف
 إال انه ال خيتص عموماً ن الوقائع واملسائل القانونية، بيا ؛ بعد أن كان دوره يتحدد يفإايه حتضري الدعوى قد وسع اختصاص املقرر ماحناً 

، سابق مصدر، وكذلك عبد الناصر علي عثمان. 438ص، املصدر السابق: ينظر يف ذلك إبراهيم املنجي. إببداء الرأي القانوين
 . 214-213ص

. 85ص، 1999، بغداد، بيت احلكمة، إجراءات وصياغة األحكام لدى القضاء اإلداري: ابراهيم طه الفياض. ينظر د -8
ومفوض احلكومة ابلرغم من تسميته : )حميي الدين القيسي فيما يتعلق ابلتسمية اليت أطلقت يف لبنان إىل القول. وابملعىن نفسه يتجه د

يؤازر : )أنعلى  من املرسوم اخلاص مبجلس شورى الدولة اللبناين (45إذ نصت املادة ). (ومة بل هو اقتباس خاطئ. . . . حلكال ميثل ا
 . (. . . . . . الغرف يف جملس شورى الدولة مفوض احلكومة

 . 188ص، 2003، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، مبادئ القانون اإلداري العام: مؤلفهينظر 
 بنظام جملس شورى الدولة اللبناين. ( من املرسوم املتعلق 19يف لبنان حسب املادة ) لك احلالوكذ -9

 . 338ص، 1993، القاهرة، دار النهضة العربية، 2ط، القضاء اإلداري: بدوي امساعيل. ينظر د -10
 . 86ص، سابقالصدر امل: إبراهيم طه الفياض. ينظر د -11
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اهنا مل تتضمن  إال، من جملس النواب آخرهاوكان  1954-1947 سنيت جملس دولة بني إلنشاءست لوائح 
ان هذه اللوائح  ونرى ان سبب ذلك يعود إىل، (12)أو أشخاصمفوضي الدولة كهيأة  أية إشارة إىل هيأة

وهتيأهتا على قانون جملس الدولة املصري؛ الذي مل يشهد يف بدايته وجود هيأة مفوضي  إعدادهااستندت يف 
الذي جاء جملس شورى الدولة  (13)وينصرف احلكم ذاته اىل ديوان التدوين القانوين. كما قدمناالدولة  

 . (14)النظام القانوين إصالحكما خلت من ذلك دعوات قانون ،  العراقي وريثاً شرعياً له
 ،إىل تبين نظام مفوضي دولة قد دعاوالكتاب العراقيني كان  الفقه ًا منجانبومن اجلدير ابلذكر ان 

لدى القضاء  اإلحكاموصياغة  إجراءاتطه الفياض املوسوم ) إبراهيم. املرحوم دوظهر ذلك يف حبث 
صرح  إذعلي مجعة حمارب يف معرض تعليقه على البحث املذكور . د اً الذي أيده فيه متحفظ، (اإلداري

إذ ، اضر قياساً مبصربسبب نقص القضاة يف الوقت احل، ألوانه)انه اقرتاح جيد لكن ارى انه سابق : قائالً 
القضاة حالياً تضاعفت  أعدادويالحظ ان ، (15)قاٍض(600بينما يف مصر ، قاضياً  430يوجد يف العراق 

 . علي مجعة حمارب. عن العدد الذي ذكره د
 اإلداريدور هيأة مفوضي الدولة يف القضاء : املطلب الثاني

فاننا نسري يف توضيح ذلك يف اجتاهني عندما نتكلم عن دور هيأة مفوضي الدولة يف فرنسا ومصر؛ 
، ولتوضيح ذلك سنتوىل دراسة هذا املطلب يف فرعني، نظرًا الختالف الدور املناط لكل منهما، متباينني

 : وكما أييت
 اإلداري الفرنسييف القضاء  احلكومةمفوضي  دور: الفرع االول

وحيث ال ، اإلداريالقانون  ومبادئكر يف تشييد نظرايت نال ي دوراً  وا احلكومة يف فرنسامفوض ىأد
ثالث ورأينا ان ميرر ذلك عرب ، ابرزة جتسد معامله أمثلةلذكر تفاصيل هذا الدور سوف نسوق  البحثيسع 

 : ووفق ما أييت، فقرات
 . أعماهلاعن  اإلدارةقواعد مستقلة ملسؤولية  إرساءيف  حلكومةدور هيأة مفوضي ا -1
لنظرية  أساساً قد شيد  1873فرباير  8يف  (16)ة يف قضية )بالنكو(كان حكم حمكمة التنازع الفرنسي  إذا

مفوض  إليهما انتهى  إىلفان هذه احملكمة استندت يف حكمها ، أعماهلاعن  اإلدارةمستقلة حول مسؤولية 
عدم اختصاص : فيها إىل عدة نتائج أبرزهاخلص  اليت مبناسبة تقريره اخلاص يف هذه القضية Davidاحلكومة

                                                       
 جامعة، أطروحة دكتوراه، القضاء اإلداري يف العراق حاضره ومستقبله: محن نورجان األيويبعبد الر . ينظر قي تفصيل ذلك د -12

 . 424-375ص، 1965، القاهرة
 . 3/8/1933يف ، (1280العدد )، منشور يف الوقائع العراقية، 1933لسنة  49ديوان التدوين القانوين رقم  ينظر قانون -13
 . 14/3/1977يف ، (2576العدد )، منشور يف الوقائع العراقية، 1977( لسنة 35قم )النظام القانوين ر  ينظر قانون إصالح -14
 يف البحثالباحث هذه الدعوة  كما ضمن.  117ص، مصدر سابق، جملة بيت احلكمة: علي مجعة حمارب. رأي د ينظر -15
يف املؤمتر العلمي التاسع جلامعة  امللقى، (املعدل 1979لسنة  65آراء ومالحظات حول قانون جملس شورى الدولة العراقي رقم املوسوم )

عباس مرزوك فليح العبيدي الذي كان . املرحوم د إىل أستاذانوالذي قدمنا نسخة منه ، 18/4/2009بتاريخ ، --أهل البيت 
 نذاك. عضواً يف جملس شورى الدولة العراقي آ

 ىل حادث دهس من قبل عربة اتبعة ملصنع التبوغ يفوتتلخص وقائع هذه القضية بتعرض طفلة املواطن الفرنسي بالنكو ا -16
مارسو : ينظر يف تفصيل هذا احلكم. جبروح جراء احلادث مطالبا ابلتعويض، نتيجة اصابتهاالتوجه للقضاء العادي  إىلدفعه  ما، فرنسا
، 1991، اإلسكندرية، نشاة املعارفمامحد يسري، . ترمجة د، الفرنسي اإلدارياملبادئ يف القضاء  أحكام، جي بريبان: بروسبرييف، لون
 . 21-19ص
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حىت لو كانوا يعملون بصفة -يف مرفق عام  نيلمعاال نشاط العادية بنظر الدعاوى الناشئة عن احملاكم

ان قواعد املسؤولية  فضاًل عن. موظفني غري احىت لو كانو أي  – اإلدارةلدى  مستخدمنيأو  متعاقدين
بسبب نشاط  راداألفاليت تلحق  األضرارعن  اإلدارةمسؤولية  عمومًا يف إطار املدنية ال تصلح للتطبيق

 . العاملني فيها
 (17). مسؤولية الدولة عن التعويض إىل تقريريف تقريره  DAVidوانتهى املفوض

 . دون خطأ الدولة قواعد ملسؤولية إرساء-2
 اإلداريالقضاء  أرسىيف ظل القواعد املستقرة اليت تقوم على اعتبار اخلطأ ركنا يف قيام املسؤولية 

وجاء يف هذا ، قواعد ملسؤولية الدولة دون خطأ 1895عام  (cameيف قضية )ومبناسبة حكمه ، الفرنسي
قد جرحت يده اليسرى بسبب انفجار  Tarbes)من حيث ان السيد كام العامل برتسانة اترب : احلكم

والسعي ، عاجزًا مطلقًا عن استعمال يده اليسرى، وأصبح نتيجة هلذا احلادث، املعدن؛ لطرقه مبطرقة آلية
ومن حيث انه يتبني من إجراءات الطعن انه الميكن نسبة أي خطأ إليه وهو ما مل يكن حمل ، قهوراء رز 

وانه يف الظروف اليت وقع فيها احلادث اليكون لوزير ، وان احلادث مل ينشأ عن إمهال أو عدم تبصر، نزاع
فرنك  600د كام مببلغ فيكون سليماً تقدير التعويض املستحق للسي، احلربية التمسك بعدم مسؤولية الدولة

التاريخ الذي توقف فيه استحقاق اجره  1893ديسمرب  12تستحق عوائده من ، دخاًل ملدى احلياة
ويكون هذا اإللزام تعويضاً كافياً مما جيب معه رفض طلب السيد كام أيلولة هذا الدخل إىل زوجته ، اليومي

 . وأوالده(
 إىلوالذي انتهى فيها ، بشأن هذه القضية Romieuة لتقرير مفوض احلكوم وجاء هذا احلكم ترديداً 

 . (18)ومعاونيها اإلدارةاليت تصيب عمال  لألضرارتقرير مسؤولية الدولة ابلنسبة 
 . أحكام القضاءعدم تنفيذ  نابتداع نظرية خاصة ملسؤولية الدولة ع -3

سك مببدأ مسؤولية من شدة التميف التخفيف ساهم حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية )كوتيتاس( 
اشرتى  قدوكان ، يواننية أصولفالسيد كوتيتاس مقيم يف تونس وهو من ، األحكامالدولة عن عدم تنفيذ 

على ذلك على حكم  وحتصل بناء، التونسيني األشرافحد أالزراعية من ورثة  األراضيمساحة كبرية من 
 األراضيتلك  القاطنة يفالقبائل  إحدىن انه واجه معارضة م إال، واجب النفاذ يؤيد ملكية تلك املساحة

التقدم  إىلما دعاه ، أجنبياً حبسبانه  األرضرفضت االعرتاف له مبلكية اليت ، وتتخذها مصدرا للرزق
امتنعت عن تنفيذ  األخريةان  إال، لتنفيذ احلكم اللسلطات الفرنسية )سلطة االحتالل آنذاك( طالبا تدخله

 . العام ابألمنخطرية ختل من نشوب اضطراابت  احلكم خوفاً 
وقد قدم مفوض ، دعوى ضد السلطات الفرنسية بداعي امتناعها عن تنفيذ احلكم أدى إىل إقامتهما 

واجب  ))ان املدعي وان كان حيمل حكماً  إىلالذي انتهى فيه  ؛تقريره اخلاص هبذه القضية Rivetاحلكومة 
ولذلك ، مواطن ألفة ئبري من املواطنني يقرب الثمامنطرد عدد ك إىلان ذلك يف املقابل يؤدي  إال، التنفيذ

ان ذلك ال مينعه من طلب  إال، مبصلحة املذكور روف سياسية رغم مساسهاظفان رفض التنفيذ تربره 

                                                       
 . 21-19ص، املصدر السابقو لون، بروسبرييف، جي بريبان: مارس: هذا احلكم ينظر يف تفصيل -17
 . 48- 46ص، مصدر سابق: جي بريبان، بروسبرييف، مارسو لون: احلكم ينظر يف تفصيل هذا -18
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 اإلدارةان  إذ قرروقد ساير جملس الدولة الفرنسي يف حكمه هذا التقرير  (19)التعويض نتيجة عدم التنفيذ((
. األحكامبواجبها يف تنفيذ  اإلخاللوان انطوى ذلك على ، احلكم مل ترتكب خطأً يف امتناعها عن تنفيذ 

تقرير  ى اجمللس إىلوالنظام لذلك انته األمنوهو حفظ ، آخرلواجب  على ذلك تنفيذاً  ألهنا أقدمت
 . التعويض للمدعي على أساس قواعد العدالة

تنفيذ املباشر اليت صاغ أحكامها حكم حمكمة يضاف إىل ما تقدم أمثلة كثرية؛ كما هو احلال يف نظرية ال
، متأثراً بتقرير مفوض احلكومة روميو 1902التنازع الفرنسية يف قضية الشركة العقارية لسان جوست عام 

؛ 1916وكذلك نظرية الظروف الطارئة اليت شيدها حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية غاز بوردو عام 
 . (20)اردينيهمستهدايً بتقرير مفوض احلكومة ك

 اإلداري املصريدور هيأة مفوضي الدولة يف القضاء : الفرع الثان
ويعود سبب ذلك إىل ان الدور األساس املناط ، ذكران اننا سنسلك يف تبيان هذا الدور اجتاهًا مغايراً 

لدعوى إذ يتمثل يف هتيأة ا، هبيأة مفوضي الدولة يرتكز ابلدرجة األساس يف معاونة القضاء يف االجناز
ان مفوض احلكومة يف فرنسا يقوم . . . ): وهذا ما دفع اجتاه يف الفقه إىل القول، وحتضريها للمرافعة

قواعد القانون  إنشاءالذي ساعده على املسامهة يف  األمرتطويره  إىل اً بفحص االجتاه القضائي السائد ساعي
اإلدارية  ة يف مصر يف حتضري الدعوىيف حني يتمحور االختصاص الرئيس ملفوض الدول، احلديث اإلداري

هذا و ، للطعن فيها األحكامومراجعة ، من الرسوم القضائية اإلعفاءونظر ، القانوين فيها وإبداء الرأي
للوصول  اورضو ، للمحكمة دور التبعية ألزموا أنفسهماالختصاص شديد التواضع يف مصر الن املفوضني 

لذا وحتديداً ابلدور املناط هبيأة مفوضي الدولة يف ، (21)(فحسبجمرد مساعدهتا على االجناز  إىلجبهودهم 
( 430904بلغ ) 2001حىت عام  1996مصر ُنشري إىل ان عدد الدعاوى اليت أجنزهتا اهليأة منذ عام 

( أمام احملاكم اإلدارية 84039)، ( أمام حمكمة القضاء اإلداري161260و)، أمام احملكمة اإلدارية العليا
 (22). قاليمابلقاهرة واأل
كما ان العمل الذي ،  القضاء ذ يساعد كثريًا يف التخفيف عن عبءإ، هذا الدور من أمهية ووال خيل

إذ يتناول وقائع ، يقوم به املفوض والتقرير الذي يقدمه يساعد احملكمة كثرياً يف الوصول إىل احلكم السليم
يف مصر حق الطعن يف األحكام الذي ومن جانب آخر الختفى أمهية منح مفوض الدولة . القضية كافة

 . سنأيت لتوضيحه
 أمضاء مفوضه الدولة: المبحث الثانه

وهذا ما دفع ، حيتل أعضاء جمالس الدولة عموماً مكانة متميزة يف إطار النظام الوظيفي العام يف الدولة
 . ة وضماانهتاالسيما فيما يتعلق بشروط العضوي، املشرعني إىل العناية بتنظيم األحكام اخلاصة هبم

                                                       
 . 227-223ص، سابقالصدر امل: جي بريبان، بروسبرييف، لون مارسو: ينظر يف تفصيل هذا احلكم -19
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 . 338ص، سابق مصدر: بدوي إمساعيل. د ينظر -21
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 24: العدد

 
اليت متثل الوظيفة القضائية ، ويالحظ من جانب آخر ان أمهية الوظيفة اليت تتصدى هلا هذه اجملالس

ه يف أدائهم اجلهة أو تلك على استقاللية أعضائأحد زواايها أاثرت السؤال حول أتثري ارتباط اجمللس هبذه 
 . لوظائفهم

 : وكما أييت، مطالب ةكر يف ثالثمن ذلك سنتناول األوضاع القانونية سالفة الذ 
 أعضاء مفوضي الدولةشروط : املطلب االول

أبمر ، يتم اختيار مفوضي احلكومة يف فرنسا من بني رؤساء الدوائر والنواب امللحقني ابلقسم القضائي
 . (23)لسويراعى يف ذلك اخلربة الطويلة يف اجمل، رئيس القسم القضائيعلى اقرتاح  بناءً ، انئب رئيس اجمللس من

وأن ، سنة 41ومن مث يتطلب أن اليقل عمر مفوض احلكومة عن ، ويشرتط فيهم ما يشرتط يف النواب
أما ، علمًا ان اختيار ثالثة أرابع النواب من مندويب الدرجة األوىل. (24)ال تقل خدمته عن عشر سنوات

 . (25)الربع األخري فيمكن أن يؤخذ من بني موظفي اإلدارة العاملة
تؤلف من احد نواب  أنونص على ، القانون احلايل للمجلس على هيأة مفوضي الدولة أبقى ويف مصر

ويكون ، والنواب واملندوبنيومن عدد كاف من املستشارين واملستشارين املساعدين ، رئيس اجمللس رئيساً 
على  من درجة مستشار مساعد اإلداريالعليا وحمكمة القضاء  اإلداريةالدولة لدى احملكمة  مفوضو

 . (26)األقل
ويعني مفوض الدولة يف مصر ابتداًء كعضو يف جملس الدولة أما التحاقه هبيأة مفوضي الدولة فيتم بقرار 
من اجمللس اخلاص مبجلس الدولة؛ الذي خيتص بكافة شؤون أعضاء جملس الدولة مبا فيها التنقالت داخل 

إال ان املوافقة اليت تسبق التعيني ، ئيس اجلمهوريةويتم تعيني عضو اجمللس عموماً بقرار من ر ، أقسام اجمللس
يعني بعد ، فرئيس هيأة املفوضني حبسبانه أقدم نواب رئيس اجمللس، خيتلف نوعها ابختالف مركز العضو

أما ، أما تعيينه كرئيس هليأة املفوضني فيكون بقرار من اجمللس اخلاص، موافقة اجلمعية العمومية للمجلس
 . ومن بينهم املفوضني فيعينون بعد موافقة اجمللس اخلاص للشؤون اإلداريةابقي أعضاء اجمللس 

ويشرتط فيمن يعني عضواً يف اجمللس مبا فيهم أعضاء هيأة مفوضي الدولة جمموعة من الشروط تتمثل؛ 
 البكلوريوسعلى شهادة  ن يكون حاصالً وأ، األهليةيكون متمتعا جبنسية مجهورية مصر العربية وكامل  يف أن
ينجح يف  أنعلى ، معادلة هلا أجنبيةعلى شهادة  أوكليات احلقوق جبامعات مجهورية مصر   إحدىمن 

يكون قد حكم عليه من  وأال، للقوانني واللوائح اخلاصة بذلك يف امتحان املعادلة وفقاً  األخريالفرض 
حممود السرية حسن ن يكون وأ، ألمر خمل ابلشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره س أتدييبلجم ة أوحمكم

 ووأن يكون حاصاًل على دبلومني من دبلومات الدراسات العليا أحدمها يف العلوم اإلدارية أ، السمعة
وأال يكون متزوجا أبجنبية ومع ذلك جيوز وإبذن من رئيس ، القانون العام إذا كان التعيني يف وظيفة مندوب

وأخريًا أن اليقل عمر من ،  إحدى الدول العربيةإعفاء من تزوج أبجنبية تنتمي جنسيتها إىل، اجلمهورية

                                                       
23- Ordonnance n 2005-1586 du 19 décembre 2005. http: //www. legifrance. gouv. fr/.  

  .90ص ، املصدر السابق: حممد جابر عبد العليم. وكذلك ينظر د
 . 565ص، مصدر سابق: عبد اجمليد عصمت. ينظر د -24
 . 565ص، املصدر السابق: عبد اجمليد عصمت. ينظر د -25
 . املعدل 1972( لسنة 47جملس الدولة املصري رقم ) ( من قانون6ينظر املادة ) -26
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وال يقل عمر من يعني عضوًا يف احملاكم اإلدارية والتأديبية ، يعني مستشارًا ابحملاكم عن مثان وثالثني سنة
 . (27)واليقل عمر من يعني مندوابً مساعداً عن تسع عشرة سنة، عن ثالثني سنة

لشروط العامة للتعيني يف الوظيفة العامة اليت ينبغي أن تتوافر ( إىل ا19ويف العراق فقد أشارت املادة )
( الشروط اخلاصة بتعيني الرئيس 20فيما ضمنت املادة )، يف مجيع أعضاء جملس شورى الدولة العراقي

اللتني تضمنتا اإلشارة إىل . ( الشروط اخلاصة بتعيني املستشار املساعد21واملادة )، والنائبني واملستشار
واملؤهل العلمي الذي يتمثل بشهادة البكلوريوس يف القانون على أن ختفض ، واخلدمة القانونية، مرشرط الع

 . (28)مدة اخلدمة حلملة شهادة املاجستري والدكتوراه
ونرى يف هذه الشروط اهنا غري كافية ألعضاء مفوضي الدولة اذ يتطلب إضافة إىل ما تقدم أن تضم 

فالقضاء اإلداري يف ، أو احلاصلني على شهادة عليا يف هذا االختصاص عددًا من أساتذة القانون العام
، العراق حيتاج إىل فقه إداري متخصص؛ لكي ينتقل به من اإلطار التقليدي إىل اإلطار الفين املتخصص

فحسن اختيار أعضاء مفوضي الدولة يدعم ، للقضاء اإلداري دما يساعده على أن يلعب الدور املنشو 
ين للقضاء؛ فاملفوض كما سنبني ال يقتصر يف تقريره على بيان حكم القانون للواقعة حمل التكوين امله

 . الدعوى
 ضمانات أعضاء هيأة مفوضي الدولة: املطلب الثاني

رسوم صادر عن رئيس مبيتم (29)مفوضي الدولة يف فرنسا ومصر أعضاءان تعيني  يالحظ ابتداءً 
ويف العراق جيري تعيني أعضاء جملس ، اللية من أي أتثري حمتملاالستق هلم األمر الذي يوفر(30)اجلمهورية

 . (31)بتوصية من جملس الوزراء وموافقة جملس النواب شورى الدولة
ال يتمتعون من الناحية القانونية  جملس الدولة عموماً  أعضاء ويف سياق متصل يالحظ يف فرنسا ان

للمكانة  ؛سلبية من الناحية العملية آاثراً  ا األمرهذ لكن رغم ذلك مل يرتب، بضمانة عدم القابلية للعزل
الفقيه الفرنسي فالني ما تقدم  و يؤكد، السمعة األدبية اليت يتمتع هبا جملس الدولة الفرنسي أواألدبية 
من أعضاء جملس الدولة عدا ما يتعلق يف مناسبيت تطهري سياسيتني يف  أحداً )ان احلكومة مل تعزل : ابلقول
ويضيف قائالً إن أحكام اإللغاء اليت أصدرها جملس الدولة الفرنسي . . . . . . . . 1944و 1871سنيت 

ويستدل على ذلك حبكم جملس الدولة ، يف مجيع العهود تكشف عن استقالله التام يف مواجهة احلكومة
مايو سنة  28وكذلك حكم جملس الدولة الفرنسي يف ، 1949مارس  4يف  Trebesالفرنسي يف قضية 

                                                       
 . املعدل 1972( لسنة 47من قانون جملس الدولة املصري رقم ) (73ينظر املادة ) -27
 مع مالحظة ان، املعدل1979لسنة 65لومات أوىف حول هذه الشروط ينظر قانون جملس شورى الدولة العراقي رقم وملع -28
قانون التعديل اخلامس ) 2013لسنة  17( من القانون رقم 7( و)6( قد ُأستبدلت أحكامهما بنص املاداتن)21( و)20املاداتن )

ويف لبنان . 29/7/2013يف ، (4238العدد)، منشور يف الوقائع العراقية، (1979لسنة  65لقانون جملس شورى الدولة العراقي رقم
ووردت شروط تعيينهما معًا يف املادة ، يعني مفوضوا احلكومة طبقًا لذات الشروط املطلوبة يف تعيني رئيس جملس شورى الدولة اللبناين

 . من املرسوم املتعلق بنظام جملس شورى الدولة اللبناين (5ينظر نص املادة ). ( من املرسوم املتعلق بنظام جملس شورى الدولة5)
 . 184-183ص، 1972، بريوت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، اإلداري اللبناين القانون: حمسن خليل. ينظر د -29
 يف، (2714العدد)، عراقيةمنشور يف الوقائع ال. قانون جملس شورى الدولة العراقي املعدل من( 22/ املادة  أوالً )البند  ينظر -30

 . املعدل11/6/1979
 ( من دستور مجهورية العراق لعام80/ املادة  وكذلك نص )البند خامساً ، (61/ املادة  )الفقرة ب/ البند خامساً  نص ينظر -31
 . 2005كانون االول   28 يف (4012العدد)، منشور يف الوقائع العراقية، 2005
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وما يؤكد املكانة األدبية اليت يتمتع هبا اجمللس هي واقعة عزل . (حد الوزراءأالصادر يف مواجهة  1954

ثر هجومه العلين على سياسة احلكومة الفرنسية يف أ ؛1960عام  A. Jacometالنائب أندريه جاكوميه 
إصدار القرار  إىلع احلكومة أاثر قرار العزل هذا رد فعل كبري يف الرأي العام األمر الذي دف إذ، اجلزائر

 . (32)اجمللس قبل الفصل يف الطعن الذي كان قد قدمه إىلإبعادته 
مفوضي الدولة تنتهي بسائر األسباب املنصوص عليها يف قوانني  هيأةان خدمة أعضاء ويف مصر ف

بع القضائي وللطا، عموماً  وابلنظر خلصوصية الوظيفة اليت يتصدى هلا أعضاء اجمللس، (33)اخلدمة املدنية
قرر املشرع املصري استثناء األعضاء  إذ، فان هنالك بعض اخلصوصية يف هذا اجملال حد جوانبها؛أالذي ميثل 

كما ،  (34)ال يرتتب على استقالة العضو سقوط حقه يف التقاعد إذمن بعض قواعد اإلحالة على التقاعد 
عمله ألسباب صحية بعد انتهاء مدة  قرر إحالة عضو اجمللس على التقاعد عند عجز العضو عن ممارسة

جند ان سببني من أسباب انتهاء اخلدمة ال تنطبق  آخرومن جانب ، (35)وزايدة مدة خدمته استثناءً ، إجازته
ما يسمى  أووكذلك الفصل بغري الطريق التأدييب ، وهي الفصل بسبب إلغاء الوظيفة ؛على أعضاء اجمللس

الدولة من درجة  )أعضاء جملس: س علىل( من قانون اجمل91ملادة )إذ نصت ا، بضمانة عدم القابلية للعزل
. . مندوب فما فوقها غري قابلني للعزل ويسري ابلنسبة هلؤالء مجيع الضماانت اليت يتمتع هبا رجال القضاء

 . . . . .) . 
 أور املستشا أوانئب الرئيس  أويف العراق قرر قانون جملس شورى الدولة عدم جواز إحالة الرئيس و 

 . (36)من العمر 63املستشار املساعد على التقاعد قبل إكماله 
على وضع قواعد  (37)إذ حترص اجملالس عموماً ، ما يتعلق بضمانة التأديب إىلحري بنا التعريج  وأخرياً 

 يؤثر من تدخل السلطة التنفيذية تدخالً  مومبا يوفر الضمانة الكافية هل، خاصة ملساءلة أعضائها انضباطياً 
خيتص بتأديب أعضاء جملس الدولة جملس  أنففي مصر نص قانون اجمللس على ، استقاللية اجمللس ىعل

وستة من نواب رئيس ، ما قام مانع لدى الرئيس( إذاحد نوابه )أو أرئيس اجمللس رئيساً  ؛أتديب مكون من
 يت تبني مساءلة أعضائهمن القواعد ال قانون اجمللس أما يف العراق فيالحظ خلو. (38)اجمللس حسب أقدميتهم

 . انضباطياً 

                                                       
- 32 M. 0 WALINE. Droit Administrative,Pares, 1968, p. 156.  

 . 66، 65ص، . مصدر سابق: سليمان طماوي. ينظر د نفسه ملعىنواب
 . 55-54ص، 1979، اإلسكندرية، مطابع الثقافة، القضاء اإلداري: أبو زيد فهمي ينظر مصطفى -33
 . ( من قانون جملس الدولة املصري123ينظر املادة ) -34
 . جملس الدولة املصري( من قانون 125) ينظر املادة -35
 . من قانون جملس شورى الدولة العراقي املعدل (28ينظر )البند أواًل/ املادة  -36
 ( منه على تكوين جملس أتدييب؛ يؤلف23( و )22على سبيل املثال قانون جملس شورى الدولة اللبناين الذي قرر يف املادة ) -37

والرئيسان األعلى درجة من ،  ومفوض احلكومة لدى جملس شورى الدولة انئباً رئيس جملس شورى الدولة رئيساً : من مخسة أعضاء هم
 . 192ص، مصدر سابق: حمي الدين القيسي. ينظر د. رؤساء الغرف ورئيس احملكمة األعلى درجة أعضاء

 . ( من قانون جملس الدولة املصري املعدل112) ينظر املادة -38
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 . تبعية أعضاء هيأة مفوضي الدولة: املطلب الثالث

يف حتديد تبعية تردد املشرع املصري فيما . (39)برئيس الوزراء إدارايً  الدولة الفرنسي جملسيرتبط يف فرنسا 
 115لوزراء ابلقانون رقم حلق برائسة اأُ ، بوزارة العدل ملحقاً 1952ولغاية عام  فبعد أن كان، جملس الدولة

 . 1959لسنة  55القانون رقم مبوجب حلق برائسة اجلمهورية أُ ومل يدم هذا احلال طوياًل إذ . 1952لسنة 
 أةإذ أصبح مبوجب ذلك هي 1968( لسنة 27انتهى األمر إبحلاقه بوزارة العدل ابلقانون رقم ) وأخرياً 

أما يف العراق ، (40)ي استقر عليه املشرع يف القانون احلايلاحلال الذ هذا لومثّ ، قضائية ملحقة بوزير العدل
ن قرر إحلاقه أب 1979( لسنة 165منذ إنشاء اجمللس ابلقانون رقم ) هذا األمر حسم املشرع العراقيفقد 

 . (41)بوزارة العدل
على انصب  واسعاً  فقهياً  ويالحظ هبذا الصدد إن حتديد تبعية اجمللس هلذه اجلهة أو تلك أاثر جدالً 

 . مهتوحياد هة أو تلك على استقاللية أعضائهمدى أتثري ارتباط اجمللس هبذه اجل
إننا نراه . . . مصطفى أبو زيد فهمي إىل التقليل من أمهية هذا اجلدل ابلقول). لكن رغم ذلك يتجه د

، ه واستقالل رجالهئيف كيان اجمللس وكيان أعضا أو قليالً  بعد مدى فلن يغري كثرياً أحمدود األمهية إىل  أمراً 
وإمنا الذي يهم هو ، أن يكون هيئة مستقلة تلحق برائسة اجلمهورية أو هيئة مستقلة تلحق بوزارة العدل

مدى الضماانت املقررة للقضاة يف شىت نواح حياهتم الوظيفية فإذا وضحت هذه الضماانت يف التعيني 
زير العدل أو لرئيس الوزراء غري ذي أمهية على أصبحت تبعية اجمللس لو ، والرتقية والنقل والتأديب والعزل

فمهمة احملاكم العادية واألحكام ، وليس أدل على ذلك من وضع القضاء العادي واحملاكم العادية، اإلطالق
فهذه ، اليت تصدرها واألمور اليت ختتص هبا ليست اقل أمهية على اإلطالق من مهمة اجمللس وأحكامه

ا بتوقيع اإلعدام وسائر العقوابت األخرى املقيدة للحرية وهي بنص القانون احملاكم ختتص يف بعض هيئاهت
 . (42)اتبعة لوزارة العدل(

فالعربة ، وحنن هبذا الصدد نتفق مع ما انتهى إليه الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي يف حتليله املتقدم
ياسي من ضماانت يكفل هبا ا يقدمه الواقع القانوين والستكمن مباحلقيقية يف ضمان استقاللية اجمللس 

لكن ما يثبت ن على ، وال أمهية بعد ذلك الرتباط اجمللس هبذه اجلهة أو تلك، استقاللية اجمللس وأعضاءه
وإمنا انصرف إىل ، إن ارتباط اجمللس بوزارة العدل مل يقتصر على الناحية اإلدارية ؛حال اجمللس يف العراق

 . (43)صلب الوظيفة الفنية اليت يؤديها أعضاءه

                                                       
 . 13ص، قمصدر ساب: أبو زيد فهمي مصطفى. ينظر د -39
 . 177ص، من دون سنة طبع، القاهرة، مبدأ املشروعية وتنظيم القضاء اإلداري: خليل حمسن. ينظر د -40
 املعدلة أحكامها مبوجب قانون التعديل اخلامس لقانون جملس شورى ؛( من قانون جملس شورى الدولة العراقي1ينظر املادة) -41

 . الدولة العراقي
( من املرسوم اخلاص 4( من املادة )3الذي ُأحلق بوزارة العدل استناداً للفقرة ) ؛ورى الدولة اللبناينوكذلك انتهى األمر مبجلس ش

 . مبجلس شورى الدولة اللبناين
 . 651ص: مصدر سابق، أبو زيد فهمي مصطفى. ينظر د -42
 )للوزير: ( اليت نصت على18ادة )ومن مظاهره ما جاء يف امل، وينصرف هذا األمر إىل اجلانب االستشاري يف وظيفة اجمللس -43

 امة إعادة النظر يف قرارها. . . . (. أن يطلب من اهليئة الع
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 . الطبيعة القانونية لايأة مفوضه الدولة واختصاصاتاا: المبحث الثالث

فدراسة ، ان دراسة الطبيعة القانونية هليأة مفوضي الدولة له ارتباط وثيق الصلة ابختصاصات هذه اهليأة
، من ذلك جاءت دراستهما يف مبحث مستقل، هذه االختصاصات تسلط لنا الضوء حول هذه الطبيعة

 . وفق مطلبنيوعلى 
 هيأة مفوضي الدولةالقانونية لطبيعة ال: املطلب االول

ويعد جزًء من البنيان القضائي ، (44)يؤدي مفوض احلكومة يف فرنسا مهام تتصل ابجلانب القضائي
 . (45)حبسب ما أكده قانون القضاء اإلداري، جمللس الدولة الفرنسي

؛ اليت تعد أحد تشكيالت القسم القضائي جمللس وكذلك احلال ابلنسبة هليأة مفوضي الدولة يف مصر
 . وعلى ذلك ذهب االجتاه الغالب إىل عّدها هيأة قضائية، (46)الدولة املصري

 هلا أنو ، عرض الصلح على الطرفنييف مصر  للهيأةويالحظ ان هنالك عدة نتائج ترتبت على ذلك؛ ف
األمر ، (47)ن ميثل اهليأة يف اجللسةووجوب حضور م، يؤثر يف نتيجة احلكم أننه أتبدي أي دفع من ش

على املنازعة  تعترب أمينة ومن حيث ان هيئة مفوضي الدولة): ابلقول العليا اإلدارية احملكمة الذي أكدته
ويتفرع ، . . . . . . . وهتيأهتا للمرافعة ويف إبداء الرأي القانوين احملايد يف حتضريها ياً أساس وعامالً ، اإلدارية

 إىليضاف ، (48)(كموقع بطالن يف احل وإالالبد من حضور من ميثل اهليئة يف اجللسة عن ذلك كله ان 
ويف ، (49)عدم الصالحية والرد املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية أسبابذلك تسري على املفوض 

الرد  أوعدم الصالحية  أسبابقام ابملفوض سبب من  إذا): العليا يف مصر اإلداريةذلك تقول احملكمة 
كان   إذاحتقيقًا للحيدة التامة حبكم وظيفته يف الدعوى وانه . . . . . املنصوص عليها يف قانون املرافعات

احلكم  ويعترب ابطالً ، طلهباملفوض غري صاحل ملباشرة مهمته يف الدعوى ومع ذلك استمر يف احلكم فيعيبه وي
 (50)(. . . يف اجللسة العلنية دون متثيل هيئة املفوضني اإلداريةالذي يصدر من احملكمة 

 : ذهبت إىلقد ان احملكمة الدستورية العليا ويف اجتاه حديث نسبياً لكن ما يالحظ 
على تصريح من هيئة  وحيث إن الثابت من األوراق أن املدعى أقام الدعوى املاثلة بناءً . . . . . )

ضوعية؛ وكانت تلك اهليئة ال تعد الدولة مبجلس الدولة وذلك إابن مرحلة حتضري الدعوى املو  مفوضي
( من قانون احملكمة الدستورية 29قصدت إليه املادة ) الذيابملعىن  قضائيحمكمة أو هيئة ذات اختصاص 

                                                       
44  - Par Olivier PLUEN et Sébastien HOURSO: L’APPELLATION DU COMMISSAIRE DU 

GOUVERNEMENT, OU LES DERNIERS JOURS D’UNE CONDAMNÉE. op-cit.  
45- Administrative. Code de justice.  

http: //codes. droit. org/cod/justice_administrative. pdf . 
 . املعدل 1979( لسنة 47( من قانون جملس الدولة املصري رقم )1ينظر املادة ) -46

؛ فهو انئب رئيس جملس شورى الدولة جانب دوره القضائي اختصاصات أخرىإال انه ميارس إىل ، واحلكم نفسه فيما يتعلق بلبنان
ومن مث فهو القيادة العليا اليت تلي رئيس اجمللس ، جملس شورى الدولة الذي يرأسه رئيس اجمللسوانئب رئيس جملس أتديب أعضاء 

 . مباشرة
 . 155ص، مصدر سابق: جممد ماهر أبو العينني. ينظر د -47
-452ص، مصدر سابق: أشار إليه ابراهيم املنجي. 1989 /5 /28جلسة ، قضائية 30 ( لسنة457ينظر الطعن رقم ) -48

453 . 
 . ( من قانون املرافعات املدنية العراقي97- 91هذه األسباب يف املواد ) نص املشرع العراقي على -49
 . 87-86ص، مصدر سابق: الفياض إبراهيم طه. ينظر د -50
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( من قانون جملس الدولة الصادر بقرار 27وفقاً حلكم املادة ) -ذلك أن اختصاصها يقتصر أصاًل ، العليا
على حتضري الدعوى وهتيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها  - 1972لسنة  47رئيس اجلمهورية ابلقانون رقم 

وكانت املنازعة اإلدارية ، ويبدى رأيه فيه مسبباً ، ثريها النزاعيُ  اليتحيدد املفوض فيه وقائعها واملسائل القانونية 
حتضريها  الدولة مفوضيللفصل فيها إال بعد أن تتوىل هيئة  اإلداريال تعترب مطروحة على حمكمة القضاء 

وهتيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأهنا مث عرض األوراق مجيعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس احملكمة 
معروضة على ، أثناء حتضريها تعدليحدد للدعوى اترخيًا معينًا لنظرها؛ مبا مؤداه أن املنازعة اإلدارية ال 

مرحلة التحضري  يفشأهنا  يفاض صدور قضاء عنها للفصل فيها؛ ومن مث فإن افرت  اإلداريحمكمة القضاء 
 فإن الدعوى املاثلة تكون قد اتصلت ابحملكمة الدستورية العليا مباشرةً  وابلتايل، لغواً  يعدصرحيًا أو ضمنياً 

 . (51)(. . . . يتعني معه احلكم بعدم قبوهلا الذيابملخالفة لألوضاع املنصوص عليها ىف قانوهنا؛ األمر 
السيما ، لناحية العضوية أو الشكلية ان الخالف يف عّد هيأة مفوضي الدولة هيأة قضائيةويالحظ من ا

ناحية املوضوعية إال انه من ال، وان املشرعني الفرنسي واملصري كما ذكران قد أشارا إىل ذلك بصورة صرحية
ضوي يف تعريف القضاء ينطبق املعيار الع ومن مث ال، تتمتع بصالحية إصدار اإلحكام ة الجند ان هذه اهليأ
 . على هذه اهليأة

 اختصاصات هيأة مفوضي الدولة: املطلب الثاني

فمنها ما ، هيأة مفوضي الدولة يف القضاء اإلداريختصاصات تتفاوت النظم القانونية يف تنظيمها ال
من ، ومنها ما يعطيها اختصاصات أوسع من ذلك، يركز اختصاصها يف دراسة القضية وتقدمي تقرير عنها

 : وكما أييت، فروع ةذلك سنتوىل دراسة هذه االختصاصات على وفق مخس
 َتضي الدعوى وهتيأهتا للمرافعة: الفرع االول

يالحظ ابتداء ان هذا االختصاص ملفوضي الدولة ال وجود له يف فرنسا؛ إذ يتوىل املستشار املقرر حتضري 
وكذلك احلال يف مصر يف ، (53)ر مفوض احلكومة ومن مث أييت بعد ذلك دو ، (52)الدعوى وهتيأهتا للمرافعة

أما بعد ذلك فقد انعقد هذا االختصاص ، إذ كان هذا الدور مناط ابملستشار املقرر، بداية إنشاء اجمللس
وملفوض الدولة يف سبيل القيام هبذا الدور االتصال ابجلهات احلكومية ذات الشأن للحصول ، ملفوض الدولة

وأن أيمر ابستدعاء ، واليت يقع عليها إرساهلا للمفوض بكل أمانة، وراق وبياانتعلى ما يكون الزماً من أ
، وكذلك إجراء التحقيق يف هذه املسائل، ذوي الشأن لسؤاهلم حول املسائل اليت يرى ضرورة أخذ رأيهم فيها

ات أو بتكليف ذوي العالقة بتقدمي مذكرات أو مستند، وكذلك أن أيمر إبدخال شخص اثلث يف الدعوى
وجيوز للمفوض أن أيذن لرافع الدعوى أبن يرد على مذكرة اإلدارة خالل مدة حيددها وال جيوز ، تكميلية

ويف هذه ، إال إذا رأى املفوض ضرورة لذلك، عموما يف سبيل هتيأة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد

                                                       
 منشور على املوقع، 2008حمرم  26قضائية بتاريخ  28لسنة  164ينظر قرار احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  -51

 : رتوينااللك
http: //www. f-law. net/law/archive/index. php/t-11744. html .- 

 . 198، مصدر سابق. . . ، مبدأ املشروعية: حمسن خليل. ينظر د -52
احلديثة  املكتبة، القانون اإلداري: حممد علي آل ايسني. وابملعىن نفسه ينظر د. 437ص، مصدر سابق: ينظر إبراهيم املنجي -53
 . 219ص، من دون سنة طبع، بريوت، والنشرللطباعة 
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، (54)منحها للطرف اآلخراحلالة جيوز احلكم على طالب التأجيل بغرامة التتجاوز عشرة جنيهات جيوز 

ويبدي ، ويودع املفوض بعد إمتام هتيأة الدعوى تقريراً؛ حيدد فيه الوقائع واملسائل القانونية اليت يُثريها النزاع
 . (55)وجيوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير املفوض، رأايً مسبباً 

انه يواجه مجلة من العراقيل  ويالحظ على الرغم من األمهية اليت يتمتع هبا هذا الدور يف مصر إال
ما يسبب التأخري يف ، تتلخص؛ يف قلة عدد أعضاء هيأة مفوضي الدولة مقارنة حبجم الدعاوى املعروضة

يضاف إىل ذلك ضعف الوسائل القانونية املتاحة ، اجناز الدعاوى من جانب وكفاءة اجنازها من جانب آخر
إذ يتمثل ، فاجلزاء املرتتب على خمالفة قراراته يبدو ضعيفاً ، هلدى مفوض الدولة للقيام أبعماله وتنفيذ قرارات

كما ان ،  بغرامة الجتاوز عشرة جنيهات وهي غرامة التكرتث هبا جهة اإلدارة إذا كانت الطرف املخالف
املشرع مل يذكر ضمن اختصاصاته إجراء التحقيق يف صحة أو عدم صحة االدعاء ابلتزوير أو شطب 

يضاف إىل ذلك ان املشرع مل حيدد ميعاد حمدد إلهناء حتضري الدعوى من طرف ، اخل. . . الدعوى أو وقفها
 . (56)وهذا ما يؤدي إىل إطالة مدة التحضري، املفوض مبا فيها طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية

رورة ونرى عموماً يف تبين هذا النظام يف العراق؛ ض، وحنن بدوران النؤيد هذا الدور هليأة مفوضي الدولة
وكذلك أن حيدد ، أن يراعى املشرع يف تشكيل اهليأة العدد الكايف من األعضاء للقيام ابلواجبات املناطة هبا

( من قانون العقوابت 329أما فيما يتعلق اجلزاء فنرى ان إعمال املادة )، آجاال معينة الجناز مهامها
 . ت هيأة مفوضي الدولةيعد وسيلة انجعة إلجبار اإلدارة على تنفيذ قرارا (57)العراقي

 حماولة حل النزاع ودَّيً : الفرع الثان
يف اجتاه مل يسبق هلا مثيل يف القانون الفرنسي أجاز املشرع املصري هليأة مفوضي الدولة ان تعرض على 

 (58)طريف النزاع يف الدعاوى اليت تقام أمام حمكمة القضاء اإلداري واحملاكم اإلدارية )حماكم أول درجة( تسوية
النزاع على أساس املبادئ العامة اليت استقر عليها قضاء احملكمة اإلدارية العليا؛ خالل مدة حيددها مفوض 

وتثبت التسوية يف حمضر له قوة . الدولة؛ فان متت التسوية استبعدت القضية من اجلدول النتهاء النزاع
أما إذا رفض ، عطاء صور األحكامعلى وفق األحكام املقررة إل، وتعطى صورته للخصوم، السند التنفيذي

أن حتكم عليه بغرامة معينة ميكن منحها ، أحد األطراف التسوية جاز للمحكمة عند الفصل يف الدعوى
 . (59)للطرف اآلخر

                                                       
 . 435-433ص، سابقالصدر امل: ينظر إبراهيم املنجي -54
 . ( من قانون جملس الدولة املصري املعدل112ينظر املادة ) -55
 . 603 -596ص ، مصدر سابق: جابر عبد العليم حممد. ينظر د -56
 و إبحدى هاتني العقوبتني كل موظف أو مكلف خبدمة عامةيعاقب ابحلبس أو الغرامة أ -1): ونصت هذه املادة على -57

استغل سلطة وظيفته يف وقف أو تعطيل األوامر الصادرة من احلكومة أو أحكام القوانني أو أي حكم أو أمر صادر من احملاكم أو من 
ن تنفيذ حكم أو أمر صادر من يعاقب ابلعقوبة ذاهتا كل موظف أو مكلف خبدمة عامة امتنع ع -2. . . . . أية سلطة عامة خمتصة

منشور يف الوقائع . املعدل 1969لسنة 111ينظر قانون العقوابت العراقي رقم . (إحدى احملاكم بعد مضي مثانية أايم من إنذاره رمسياً 
 . 1969أيلول  15(، يف 1778، العدد)العراقية

 ففي الصلح يتنازل كل طرف عن ؛لصلح غري التسويةن األ، وهنا ينبغي التأكيد على ان ما يعرض هو التسوية وليس الصلح -58
الفتح للطباعة ، 2ط، جملس الدولة تشكيالته واختصاصات: حممد امحد عطية. ينظر د. جزء من طلباته وهو غري متحقق يف التسوية

 . 405-404ص، 2012، اإلسكندرية، والنشر
 دار، 1ط، جملس الدولة: عصمت عبد اجمليد0ينظر دك وكذل. ( من قانون جملس الدولة املصري املعدل28ينظر املادة ) -59

 . 439ص، 2011، بريوت، الكتب العاملية
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 (60)البت يف طلب املعونة القضائية: الفرع الثالث
ويلزم لتقدمي هذا ، ختتص هيأة مفوضي الدولة يف مصر يف البت بطلبات اإلعفاء من الرسوم القضائية

وأن يكون مقدم ، االول أن تكون الدعوى املقامة حمتملة الكسب: الطلب من الناحية العملية حتقق شرطني
فاحلكمة من إجازة هذا الطلب املساواة بني القادرين وغري القادرين ، (61)الطلب غري قادر على دفع الرسم

 . على دفع الرسم يف االستفادة من الضمانة القضائية
مع ، ويف فرنسا يتم البت يف طلبات اإلعفاء من الرسوم القضائية من قبل جلنة املساعدة القضائية

ومن اجلدير ابلذكر ان املستقر . (62)مالحظة ان هذه الرسوم بسيطة جدًا إىل حد ميكن وصفها ابجملانية
 . (63)طعنقضائياً ان تقدمي طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية يعد سبباً قاطعاً مليعاد ال

( من قانون 298-293أما يف العراق فقد عاجل املشرع العراقي اإلعفاء من الرسوم القضائية يف املواد )
 . على أن تفصل احملكمة يف هذا الطلب، املرافعات املدنية

 تقرير املفوض: الرابعالفرع 
ير عن النزاع وإبداء احلل يلتزم مفوض احلكومة يف فرنسا لدى احملاكم اإلدارية وجملس الدولة إبعداد تقر 

وميثل هذا االختصاص الدور األساس ملفوض احلكومة يف القضاء ، (64)القانوين الذي يراه مناسبا
إذ يرتتب على عدم إبداء الرأي بطالن الرأي وفقاً ، ومن مث فهو ال يكتفي إبعداد التقرير، (65)اإلداري

؛ 1912الذي عّد ومبناسبة أحد أحكامه عام ، رنسيوما استقر إليه قضاء جملس الدولة الف، لنص القانوينل
واىل أبعد من ، من قانون احملاكم اإلدارية 167عدم إبداء الرأي انتهاكًا لاللتزام املنصوص عليه يف املادة 

اىل ان وجود عالقة شخصية بني املفوض ورافع adrassيف قضية  1955ذلك ذهب اجمللس يف حكمه عام 
، ويلزم لصحة التقرير أيضًا أن يكون مسبباً ، (66)التزامه ابقرتاح حل للمنازعة الدعوى التعفي املفوض من

                                                       
 وعلى ذلك درجنا على استخدام هذا، استخدم املشرع العراقي يف قانون املرافعات املدنية )مصطلح املعونة القضائية( -60
 )اإلعفاء من الرسوم القضائية(.  مصطلحعلى الرغم من ان اغلب املؤلفات كانت قد درجت على استخدام  ؛املصطلح
 . 405-404ص، السابق املصدر: محد عطيةأحممد . ينظر د -61

يشرتط ملنح املعونة القضائية قيام ): ( من قانون املرافعات املدنية العراقي ابلقول293( من املادة )3وقد جسدت هذا املعىن الفقرة)
 . (. . . . حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى

 . 90ص، مصدر سابق: عبد العليم حممد جابر. ينظر د -62
. 103-102ص، 2004، اإلسكندرية، منشاة املعارف، الدعاوي اإلدارية: ماجد راغب احللو. د: ينظر يف بيان ذلك -63

 . 208-207ص ، 2013، بغداد، مكتبة السنهوري، الطبعة األوىل، القضاء اإلداري: وسام صبار العاين. وابملعىن نفسه ينظر د
 حمسن. وكذلك د. ، 116، مصدر سابق: سليمان طماوي0د: ينظر يف تفصيل تقرير مفوض احلكومة يف فرنسا وأمهيته -64

عبد الناصر علي . د. ، 337ص ، مصدر سابق: امساعيل بدوي. د. 151-150ص ، مصدر سابقخليل: مبدأ املشروعية. . . ، 
 . 85ص، مصدر سابق: ضابراهيم طه الفيا. د. 213ص، مصدر سابق: عثمان

. . . . . ): ؛ اليت نصت على( من املرسوم اخلاص مبجلس شورى الدولة اللبناين45وكذالك احلال يف لبنان مبوجب املادة) -65
مفوض احلكومة أو املفوض املعاون الذي ينتدبة مبطالعته املعللة يف مجيع الدعاوى املقدمة إىل جملس شورى الدولة يتقدم مفوض  يتقدم

 . كومة شخصياً مبطالعته أمام جملس القضااي وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه االول(احل
66- La compatibilité entre la conception française et la  
conception européenne du commissaire du gouvernement  
près le Conseil d'Etat. http: //edoctorale74. univ-lille2. 

fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/administratif/schwarzo02. pdf.  
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)إن أمهية هذا االلتزام ال تكمن يف التقرير وامنا يف تسبيب احلل : Crevisseفبحسب رأي مفوض احلكومة

 (67). املقرتح(
ذ يرتتب على عدم إ، وكذلك احلال يف مصر إذ يلتزم مفوض الدولة بتقدمي تقرير يتضمن رأاًي مسبباً 

 . (68)التسبيب بطالن رأي املفوض
 (69)ومن اجلدير ابلذكر ان تقرير املفوض سواء يف مصر ام يف فرنسا اليتمتع ابلصفة اإللزامية

 الطعن يف الحكام: امسالفرع اْل
أما يف ، اقتضى القول ابتداًء ان مفوض احلكومة يف فرنسا اليتمتع مبمارسة حق الطعن يف األحكام

فيالحظ من خالل إمعان النظر يف النصوص القانونية اخلاصة مبنح هيأة مفوضي الدولة حق الطعن؛ مصر 
 . ان هذا احلق يقع وجوبياً أحياانً واختيارايً أحياانً أخرى

وبناًء ، ن؛ اليت أوجبت على رئيس هيأة مفوضي الدولةبية بنص املادة الثانية والعشريوتتمثل احلالة الوجو 
يف حالة الفصل من الوظيفة حبكم ، على طلب املوظف املفصول أن يقدم الطعن أمام احملكمة اإلدارية العليا

 . صادر من احملكمة التأديبية
أما احلالة اجلوازية فتتمثل ابألحكام الصادرة من حمكمة القضاء اإلداري بوصفها حمكمة أول درجة 

 . ن احملاكم التأديبيةوكذلك األحكام الصادرة م، وآخر درجة
أما األحكام الصادرة من حمكمة القضاء اإلداري يف الطعون املقامة أمامها يف أحكام احملاكم اإلدارية 
بوصفها حمكمة إستئنافية؛ فال جيوز الطعن فيها أمام احملكمة اإلدارية العليا إال من رئيس هيأة مفوضي 

وذلك إذا صدر على خالف ما استقر عليه قضاء  ،الدولة؛ خالل ستني يوما من اتريخ صدور احلكم
، (70)احملكمة اإلدارية العليا أو إذا كان الفصل يف الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوين مل يسبق هلذه احملكمة تقريره

 . (71)وبديهياً ان الطعن يف األحكام املشار إليها الجيوز لرئيس هيأة مفوضي الدولة تفويضه
كان قد خول رئيس هيأة املفوضني اختصاصا   1955لسنة  165قانون رقم ومن اجلدير ابلذكر ان ال

ابلغ اخلطورة؛ إذ منحه وحده حق الطعن يف األحكام الصادرة من احملاكم اإلدارية ومن حمكمة القضاء 
إال ان هذا احلال أاثر انتقاد القضاء ، وذلك للحد من رغبة التقاضي لدى الكثري من األفراد، اإلداري
فضاًل عن انه سبب حرجاً كبريًا لرئيس هيأة املفوضني؛ إذ يستقل إبصدار قرار عدم الطعن يف ، واحملامني

 55لذلك مل يدم هذا الوضع طوياًل اذ تغري بصدور املرسوم التشريعي رقم ، حكم صادر ضد أحد األفراد
التقرير ابلطعن وجيب على ذوي الشأن عند . . . . . . ): ( منه على15الذي نصت املادة ) 1959لسنة 

أن يودعوا خزانة اجمللس كفالة قيمتها عشرة جنيهات إذا كان احلكم املطعون فيه صادرًا عن حمكمة القضاء 
                                                       

 . 92-90صجابر عبد العليم: مصدر سابق،  حممد. ينظر د -67
 ( من املرسوم اخلاص مبجلس شورى الدولة45وكذلك املادة ). ( من قانون جملس الدولة املصري املعدل27ينظر املادة ) -68

 . اللبناين
جلسة ، قضائية 29( لسنة 2170ينظر الطعن رقم ). 1987 يا يف أحد أحكامها عامأكدت ذلك احملكمة اإلدارية العلكما 

 . 465ص، مصدر سابق: إبراهيم املنجي إليه أشار. 1987 /21/3
، 177ص، 2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ج، موسوعة القضاء اإلداري: علي خطار شنطاوي. ينظر د -69

 . 151ص، مصدر سابق، . . . مبدأ املشروعية: حمسن خليل. وابملعىن نفسه د
 . 342-341ص، مصدر سابق: امساعيل بدوي. ينظر د -70
 . 435ص، مصدر سابق: عطية حممد امحد. ينظر د -71
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اإلداري أو احملكمة التأديبية العليا أو مخسة جنيهات إذا كان احلكم صادراً من إحدى احملاكم اإلدارية أو احملاكم 
وال تستحق رسوم على الطعون . ادرهتا يف حالة احلكم برفض الطعنالتأديبية وتقضي دائرة فحص الطعون مبص

 . (مفوضي الدولةاليت ترفعها هيئة 
 . ما يشتبه بااهيأة مفوضه الدولة مممل تمييز : بحث الرابعالم

قد يتماثل دور مفوضي الدولة مع دور غريهم ممن يضطلعون مبهام ذات طبيعة قضائية كما هو احلال 
هذا من جانب ومن جانب آخر جيري التمييز عادة بني مفوضي الدولة أمام ، ء العاميف اخلبري واالدعا

 . القضاء اإلداري ومفوضي احلكومة يف اجمللس
 : وكما أييت، من ذلك سنتوىل دراسة ما تقدم يف ثالثة مطالب

 . هيأة مفوضي الدولة عن الخبريعمل تمييز : االول املطلب

االختصاص يف  أوالفن  أصحابذهين يبديه  أو)تقدير مادي : أبهنا يف اجملال اجلنائي اخلربة ُعرفت
تلك املسالة  أكانتيستطيع القائم ابلتحقيق يف اجلرمية معرفتها ومبعلوماته اخلاصة؛ سواء  لة فنية الأمس

اقي كما نص قانون اإلثبات العر .  (72)(أو آاثرهااملواد املستعملة يف ارتكاهبا  أوالفنية متعلقة بشخص املتهم 
)تتناول اخلربة األمور العلمية والفنية وغريها من األمور الالزمة : املعدل على 1979( لسنة 107رقم )

 (73). للفصل يف الدعوى دون املسائل القانونية(
 (74). لة معينة الزمة للفصل يف الدعوىأوتستخدم اخلربة يف جمال العمل القضائي لتحري مس

لة قانونية أمل هيأة مفوضي الدولة يف انه يبدي تقديرأ ذهنياً ملسويالحظ ان عمل اخلبري يشرتك مع ع
 أماميف الدعوى املقامة  طرفاً هما يتميز ابحليادية فهم ليسوا يكما ان كل،  غري ملزم للمحكمة رأيهوان ، معينة

 . (75)يرد مبا يرد به القاضيهما يكلوأخرياً نذكر ان  ، احملكمة
 : أييتوتتمثل مبا ، ة تنهض بينهمالكن رغم ذلك هنالك اختالفات جوهري

انه الميلك احلس القانوين والقضائي الذي ميتلكه  األحيان إالان اخلبري وان كان موظفاً عاماً يف بعض  -1
 . مفوض الدولة

يف حني تقتصر اخلربة على مسالة ، فهي تتناول وقائع الدعوى كافة، مشولية أكثرخربة مفوضوا الدولة  -2
 . فنية معينة

 . (76)القانونيةاخلربة عموما للمسائل  ال تنصرف -3
 . الدور الذي يؤديه مفوض الدولة يتؤد أنميكن  ال أمهيتهاان اخلربة رغم  وبديهياً 

                                                       
 . 126ص، 2009، دبغدا، املكتبة القانونية، 1ج، أصول احملاكمات اجلزائية: سليم حربة. د، عبد األمري العكيلي ينظر -72
 العدد، منشور يف الوقائع العراقية. ، املعدل 1979( لسنة 107( من قانون اإلثبات العراقي رقم )132ينظر املادة ) -73

 . 3/9/1979يف ، (2728)
 . املعدل 1979( لسنة 107( من قانون اإلثبات العراقي رقم )146-132ينظر املواد) -74
 : املعدل على 1979( لسنة 107ثبات العراقي رقم )( من قانون اإل136نصت املادة ) -75

 تبعاً  إاليقبل الطعن  للخصوم طلب رد اخلبري من قبل احملكمة اليت تنظر يف الدعوى وتفصل احملكمة يف هذا الطلب بقرار ال)
 . (اإلجراءات املتبعة يف رد القاضي وتتبع يف حالة رد اخلبري، للحكم احلاسم فيها

 . املعدل 1979( لسنة 107قانون اإلثبات العراقي رقم ) ( من132ينظر املادة) -76
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 (77)االدعاء العامتمييز هيأة مفوضي الدولة عن : الثاني املطلب

نظام الفردي فالتشريعات ذات ال ؛خيتلف دور االدعاء العام وصفته يف الدعوى ابختالف النظم القانونية
 أما، خذ به القانون الفرنسي واالنكليزيأالفصل بني سلطة التحقيق واالهتام وهذا ما  أساستقوم على 

اجلمع بني سلطة التحقيق  إىلالتشريعات اليت ما زالت قوانينها مطبوعة ابلنزعة االشرتاكية فقد اجتهت 
كما هو احلال يف   إجراءاتهعلى  واإلشرافحقيق يف الت واسعاً  االدعاء العام دوراً  إعطاءواالهتام من خالل 

 إال، الفصل بني سلطة التحقيق واالهتام املبدأاملشرع العراقي فانه اعتمد من حيث  أما، (78)املشرع املصري
 . (79)قانون االدعاء العام لالدعاء العام سلطة حتقيق يف بعض احلاالت  إذ أعطىان هذا الفصل مل يكن اتماً 

 . مفوضي الدولة هيأةدور  األقرب إىلتقدم جند ان نظام النيابة العامة يف مصر هو وصفوة العرض امل
احملكمة اجلنائية  إىلفعضو االدعاء العام يقوم ابلتحقيق يف الدعوى اجلنائية يف جوانبها كافة ليحيلها 

 ابألحكامن هما ميتلكان حق الطعيكما ان كل،  وهذا مياثل دور هيأة مفوضي الدولة، احلكم فيها إلصدار
 . فضاًل عن ان حضورمها جلسات احملاكم يعد أمراً وحوبياً . حبسباهنما محاة الدعوى يف نطاق اختصاصهما

الخيضعون عموماً للتبعية  ألعضاء االدعاء العامهيأة مفوضي الدولة وخالفاً  أعضاءلكن ما يالحظ ان 
 . اخلاص رأيهفكل مفوض يعلن عن ، (80)التدرجية

فاملفوض يتصرف كما لو كان ، مفوض الدولة يبدو أكثر سعة من دور االدعاء العام فضال عن ان دور
 . القاضي مستعرضا وقائع الدعوى كافة حموال إايها إىل حيثيات قانونية تعد مبثابة مشروع حكم

 أمام الحكومة يمفوضاإلداري عن القضاء  الدولة يفضي مفوتمييز : املطلب الثالث

 . املجلس األقسام االستشارية يف

يف اجمللس واجلمعية  أمام األقسام اإلداريةوزراء يف فرنسا الٍ  يمفوضو احلكومة مصطلح يطلق على مفوض
ميثل الوزارة يف جملس الدولة عند  التقل درجته عن مدير يتوىل كل وزير تعيني مفوض إذ، (81)العمومية

                                                       
 ن يؤديمفوض احلكومة كانت تقضي أب، من اجلدير ابلذكر ان النصوص اليت أوجدت املفوضني يف فرنسا )مفوض امللك -77

 : ينظر يف ذلك. املفوض وظيفة النيابة العامة(
Par Olivier PLUEN et Sébastien HOURSO: L’APPELLATION DU COMMISSAIRE DU 

GOUVERNEMENT, OU LES DERNIERS JOURS D’UNE CONDAMNÉE. op-cit.  
 . 102ص، مصدر سابق: حممد جابر عبد العليم. وابملعىن نفسه ينظر د

 . 110ص، مصدر سابق: سليم حربة. د، العكيلي عبداالمري. ينظر د -78
 . املعدل 1979لسنة  159قم ( من قانون االدعاء العام العراقي ر 3ينظر املادة ) -79

80  - La compatibilité entre la conception française et la  
conception européenne du commissaire du gouvernement  
près le Conseil d'Etat  

ته إال على ما ميليه اخلضوع التدرجي رغم ان األصل يف القاضي انه الخيضع يف أتديته لواجبات وظيف ؛من خصائص االدعاء العام
ن توزيع األعمال على أعضاء االدعاء أل، إال ان عضو االدعاء العام خيضع إىل رئيسه األعلى الذي يستمد منه الصالحية ؛عليه ضمريه

وعلى ذلك جند ان نواب ، الذي له حق اإلشراف والرقابة على جهاز االدعاء العام ؛العام يكون من اختصاص رئيس االدعاء العام
، ونواب رئيس االدعاء العام برئيس االدعاء العام، دعني العامني يرتبطون إداراًي برؤسائهم من املدعني العامني يف املناطق االستئنافيهامل

هلذه الرابطة التدرجية يستطيع عضو  وتبعاً ، كما يرتبط به املدعون العامون أمام حمكمة التمييز واملؤسسة العامة لإلصالح االجتماعي
: سليم حربة. د، عبد االمري العكيلي . ينظر يف ذلكاء العام األعلى تنبيه عضو االدعاء العام األدىن عند خمالفته واجبات وظيفتهاالدع

 . 71ص، مصدر سابق
81  - Commissaire du gouvernement (fr)http: //fr. jurispedia. org/index. 

php/Commissaire_du_gouvernement_(fr 
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واللجان ، اجلمعية العامة واللجنة الدائمة ومن مث يكون هلم احلق يف حضور مناقشات، انعقاده هيأة استشارية
 . (82)للدفاع عن وجهة نظر وزرائهم وان كانوا الميلكون حق التصويت األخرى

، )جيوز أن يندب برائسة اجلمهورية: لة املصري على( من قانون جملس الدو 59ويف مصر نصت املادة )
لعامة بناًء على طلب رئيس اجلمهورية أو رئيس وابهليئات ا، وابلوزارات وابحملافظات، سة جملس الوزراءوبرائ

للعمل ، أو رؤساء تلك اهليئات مستشارون مساعدون أو نواب، أو الوزراء أو احملافظني، جملس الوزراء
ومتابعة ما يهم ، والتظلمات اإلدارية، ولالستعانة هبم لدراسة الشؤون القانونية، كمفوضني جمللس الدولة

أو ما للمجلس ، واهليئات العامة لدى اجمللس، واحملافظات، والوزراء، جملس الوزراءورايسة ، رايسة اجلمهورية
ملحقاً إبدارة الفتوى املختصة املفوض  ويعد-لديها من مسائل تدخل يف اختصاصها طبقاً للقوانني واللوائح 

( 165رقم ) ( من القانون39وتقرر هذا النص ألول مرة يف املادة )، (83)ون اجلهة اليت يعمل فيها(بشؤ 
وقد دعت الضرورات . . . . . . . . ): إذ نصت املذكرة اإليضاحية هلذا القانون على، 1955لسنة 

وفائدته يف ، العملية تلك اجلهات إىل أن تطلب ندب أمثال هؤالء الفنيني وأثبتت التجربة جناح هذا النظام
حىت ، ويفيدون خربة فيها، عمال اإلداريةفضاًل عن اهنم يتمرسون يف الوقت ذاته األ، سرعة اجناز األعمال

وأوفر استعدادًا ملعاجلة املسائل ، وأكثر تفهمًا لدقائقها، إذا عادوا إىل اجمللس كانوا أبصر أبمور اإلدارة
 . (84)القانونية أبفق واسع ونظر أمشل أقدر على املوائمة بني املصلحة العامة واملصلحة الفردية(

وميثلون وجهة نظر ، يف جمالس الدولة ي احلكومة اليندرجون عضوايً ان مفوض من ذلك يبدو واضحاً 
 . القضائية األقسامكما اهنم اليشرتكون مبا جيري يف ،  وزرائهم
وهلم مهام ذات طبيعة ، يف جمالس الدولة فاهنم يندرجون عضوايً  اإلداريالقضاء  أماممفوضي الدولة  أما

 . ون احلكومة كما قدمناوهم الميثل، قضائية تتصل ابلدعاوى املعروضة
)لعضو اهليئة : ان القانون قد نص على إال، ويف العراق الوجود لنوعي مفوض الدولة السالف ذكرمها

 أناملعلومات على  الستكمال الشأناملكلف بدراسة ما حيال عليه طلب حضور ممثل عن اجلهة ذات 
 . (85)(األقليكون بدرجة مدير على 

، ملناقشتهما واختاذ القرار األعضاءعضو اهليئة مع مشروع التشريع على  يوزع تقرير): وكذلك نص على
 (86) ع(للحضور ملناقشة املشرو  الشأناجلهات ذات  أوتدعو ممثل اجلهة  أنوجيوز للهيئة 

اهليئة اخلاصة من مشروعات القوانني  أواهليئات  احديحييل رئيس اجمللس ما تنجزه ): كما نص على
، الشأناجلهات ذات  أوحبضور ممثل اجلهة ، ناقشة املبادئ اليت تضمنها مشروع القانونعلى اهليئة العامة مل

 . (87)(بناء على توصية اهليئة املكلفة بدراسة املشروع وترتك صياغته للهيئة املكلفة به ابتداءً  أوعند االقتضاء 
                                                       

 يتمتع مفوضوا احلكومة يف املؤسسات العامة إذهذا بصورة عامة . 177ص، مصدر سابق: علي خطار شنطاوي. ينظر د -82
يف حني الميلك مفوضي ، ة الوصايةبوصفهم ممثلي جه، إىل حضور االجتماعات ابلتصويت وأن يطلبوا تدوين رأيهم كتابة ابإلضافة

املعهد ، رسالة ماجستري، السلطات اإلدارية املستقلة: ينظر ران مسري اللحام. احلكومة يف الوزارات والسلطات اإلدارية املستقلة التصويت
 . 21ص، 2012دية، اجلامعة اللبنانية، العايل للدكتوراه يف احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصا

 . من قانون جملس الدولة املصري (59ينظر نص املادة ) -83
 . 1955( لسنة 165( من القانون رقم )39) ينظر نص املادة -84
 . جملس شورى الدولة العراقي املعدل ( من قانون13ينظر ) -85
 . قانون جملس شورى الدولة العراقي املعدل ( من14/ املادة أوالً ينظر )البند  -86
 . قانون جملس شورى الدولة العراقي املعدل ( من17/ املادة أوالً ينظر )البند  -87
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ا اجملال ضرورة تبين ونرى يف هذ، وجود مفوضي حكومة إىلشري بطبيعة احلال ان هذه النصوص التُ  إال

واكساب ، من توثيق الصلة بني اجمللس والدوائر احلكومية أمهيةملا لذلك من  األعضاء؛هذه الطائفة من 
 . قدرة على معرفة اجلوانب املتصلة بعملهم أكثرمبا جيعلهم ، املفوضني اخلربة والدراية القانونية

نظام مفوضي احلكومة أمام األقسام اإلدارية  ومن اجلدير ابلذكر ان النصوص آنفة الذكر هي أقرب إىل
وذلك الن نظام مفوضي الدولة يف مصر وفقًا ملا قدمناه ال ، وبرأينا هو النظام األوىل ابإلتباع، يف فرنسا

 . يوفر االستقاللية الالزمة للعضو املنتدب
 الخاتمة

تنتاجات واملقرتحات اليت بعد أن انتهينا من كتابة سطور حبثنا ألفينا من الواجب تسجيل أهم االس
 : وعلى ذلك انتهينا إىل االستنتاجات واملقرتحات اآلتية، توصل إليها البحث

 االستنتاجات: أوالا 

، ان استقراء الواقع القانوين والتطبيقي يف العراق يظهر لنا عدم وجود أتصيل قانوين هليأة مفوضي الدولة .1
 . إنشاء هذه اهليأة أما فقهياً فقد تبىن جانب من الفقه الدعوة إىل

الخالف يف عّد هيأة مفوضي الدولة هيأة قضائية من الناحية العضوية أو الشكلية لكنها ومن الناحية  .2
 . املوضوعية التتمتع بصالحية إصدار األحكام

إذا كان املشرع املصري قد اقتبس نظام مفوضي الدولة من فرنسا فانه اختلف عنه يف نواحي عديدة؛  .3
، اجيايب يف تبنيه تسمية اهليأة ب)هيأة مفوضي الدولة( بداًل من مفوضي احلكومة وظهر ذلك بشكل

 . وبصورة سلبية يف توسيعه اختصاصات هذه اهليأة ابلشكل الذي اثر على أداء الدور املعقود هلا
ؤديه ين الذي يفالدور الويتمثل ، مفوضي الدولة يف فرنسا ومصر يؤداين دوراً فنياً واسعاً  إن استبان لنا .4

  إىلتسلط الضوء على الغموض الذي يكتنفها وصوالً ، دراسة دقيقة اإلداريةبدراسته للدعوى  ضفو امل
 . الرأي القانوين احملايد

الدور الواسع فيتمثل يف ان جهد مفوض احلكومة جهد استشاري يتناول الوقائع واملسائل القانونية  أما
وابتداع احلل  إىل إنشاءعمل يهذه الوقائع من نصوص فانه  تفإذا أجدب، ابلقضية حمل النزاع املتعلقةكافة 

 شروحات  إىلمستنداً ، ويستعرض فيه وجهات النظر كافة، من رأي أكثريضمن تقريره  أنكما له ،  املناسب
 . من اجمللس صدرت سابقاً  اإلداري وأحكاماً فقهاء القانون  وأحباث

احملكمة لتستقي  أمامحريته يف بسط احللول املناسبة  أدت إىلومن مث فان احلرية اليت يتمتع هبا املفوض 
 . ملبدأ املشروعية أوسعوهذا ما يعمل على حتقيق ضمانة ، احللول لافضمنها 

ان هذه  حبسبان ؛مهماً  يكتسي طابعاً  ان منح هيأة مفوضي الدولة يف مصر حق الطعن يف األحكام .5
الرأي القانوين الذي يتفق مع  إىلمتوصلة  ا؛سامهت يف متحيص الدعوى وقراءة تفاصيل وقائعه أةاهلي

على تعرف على ما يعرتي احلكم القانوين من  األقدرومن مث جندها يف هذا اجملال ، مقتضيات العدالة
القضااي املعروضة نظرة قانونية  إىلتنظر  يأةخاصة وحنن ذكران ان هذه اهل؛ مواطن اخللل والضعف

عن لدد  بعيداً  احلكم القانوين السليم؛ إىلغي الوصول تبتوامنا ، يف الدعوى حمايدة؛ فهي ليست طرفاً 
 . اآلخرينالدعوى  أطرافدقة من طعون  أكثرما جيعل طعنها ، اخلصومات واملنازعات الفردية



 

 هيأة مفوضي الدولة يف القضاء اإلداري 

357 

 . ستخضع للتعقيب من جهة فنية حمايدة الهنا، الصادرة األحكاموحيقق ذلك ابلنتيجة كلها الدقة يف 
 املقرتحات: ثانياا 

لعنوان األعم الذي جيسد املقرتحات يف هذا اجملال هو دعوة املشرع العراقي إىل تبين نظام هيأة ان ا
 : ونقرتح ضمن ذلك ما أييت، مفوضي الدولة

ويعود ذلك إىل ان هذه اهليأة . كما فعل املشرع املصري،  نقرتح تسمية هذه اهليأة هبيأة مفوضي الدولة .1
فضالً عن تاليف اإلشكال الذي قد يُثار حول دستورية ، فرنسا المتثل احلكومة كما توحي تسميتها يف

 . حبسبان ان هيأة مفوضي الدولة تعد جزًء من القضاء اإلداري، هذه التسمية
، وعلى غرار ما معمول به يف مصر، ان تشكل هيأة ملفوضي الدولة ضمن جملس شورى الدولة العراقي .2

 . واجباهتاإذ حيقق ذلك فاعلية اكرب للهيأة يف أدائها ل
نرى يف تبين هذا النظام يف العراق أن يراعى املشرع يف تشكيل هذه اهليأة العدد الكايف من األعضاء  .3

ويعد هذا أمراً جوهراي استناداً ، وكذلك أن حيدد آجاالً معينة الجنازها، للقيام ابلواجبات املناطة ابهليأة
 . اليت تتطلب السرعة يف حسم الدعاوى إىل األسباب املوجبة لتشريع قانون املرافعات املدنية

( من قانون 329أما فيما يتعلق بوسائل اهليأة يف سبيل تنفيذها ملهامها؛ فنرى ان إعمال املادة )
 . العقوابت العراقي يعد وسيلة انجعة إلجبار اإلدارة على تنفيذ قرارات هيأة مفوضي الدولة

فة إىل الشروط الواجب توافرها يف املستشار واملستشار نقرتح أن يراعي املشرع يف تشكيل هذه اهليأة إضا .4
، املساعد أن تضم عدداً من أساتذة القانون العام أو احلاصلني على شهادة عليا يف هذا االختصاص

فالقضاء اإلداري يف العراق حيتاج إىل فقه إداري متخصص لكي ينتقل به من اإلطار التقليدي إىل 
 . عده على أن يلعب الدور املنشود للقضاءما يسا، اإلطار الفين املتخصص

 : أن يناط هبذه اهليأة ممارسة االختصاصات اآلتية .5
 . دراسة القضية وإعداد تقرير عنها -
 . الطعن يف أحكام القضاء اإلداري -

وأييت ذلك انسجامًا مع الدور األساس الذي أُنشأ مبوجبه نظام مفوضي احلكومة يف موطنه األصلي 
، وعدم إغراقها ابختصاصات تبعدها دورها املنشود، راسة القضية وإعداد تقرير عنهااملتمثل بد، فرنسا

 . وأضفنا إىل ذلك الطعن يف األحكام حتقيقا لضمانة أوىف ملبدأ املشروعية
نظرًا للصلة الوثيقة بني عمل هيأة مفوضي الدولة وعمل القضاء اإلداري؛ نقرتح ضرورة إخضاع  .6

داري لدورة إعداد أو أتهيل تسبق عملهم يف هذا اجملال؛ لتتحقق لديهم العاملني يف جمال القضاء اإل
والطبيعة اخلاصة اليت متيز هذا القضاء ، املعرفة الدقيقة للقواعد القانونية املطبقة يف جمال القضاء اإلداري

 . عن القضاء املدين
ة بصورة عامة نرى ضرورة اجتاه املشرع إىل إحاطة أعضاء مفوضي الدولة وجملس شورى الدول .7

 . ابلضماانت القضائية كافة
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  دراية مقارنة( النظا) الفدراله  ه العراق

The Federal system in Iraq (A comparative study) 
 Rasheed                  . Haider S. Lect. Assist(1) حيدر سامي رشيد. م. م

 Mustafa      . Murtaja A. Lect. Assist(2)مرتجى عبد الجبار مصطفى. م. م
 خصالمل

عند تناول ، وكيفية تطبيق هذه احلقيقة يف العراق، سيلخص هذه البحث دراسة مفهوم الدولة االحتادية
 . وعوامل الفشل والنجاح هلذا النظام، النظام الفيدرايل

ومبساعدة التجارب القدمية الفيدرالية واالستفادة ، على هذا النظام وحتافظونوع الظروف اليت قد تشجع 
وتظهر هذه الدراسة . جيابية والسلبية اليت رافقت بناء هذا النظام الذي يتغري بتغري الظروفمن اجلوانب اإل

عندما ، وداخل فئة االحتادات الفيدرالية، التنوع الكبري داخل الفئة العامة من األنظمة السياسية الفدرالية
التنظيمية واملسارات السياسية  ومدى حجم الرتتيبات التعرف عليهاتكون مشابه للظروف االجتماعية اليت مت 

وعند فحص او االطالع على االختالفات بينهما تظهر أيضا أنه ال توجد عينة مميزة ، واليت مت تكييفها
حيث تكون االحتادات الفدرالية يف اختالف . واحدة من االحتادات الفيدرالية قابلة للتكيف يف كل مكان

 . كبري يف ظروفها ودوراهتا اخلاصة
فادة من كل ذلك يف جمال الفدرالية العراقية اليت حتاول البحث عن النظام االحتادي العراقي واالست

ودراسة انسجامه مع الواقع العراقي يف النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومدى تقليده للنظم 
قي يف رسم شكل الدولة العديد من االجتاهات اليت يتكيف معها املشروع العرا همن خالل تظهراألخرى اليت 

 . اجلديدة اليت تظهر بعض اآلراء حول مفاصل االحتاد الفدرايل وآلية نشر االختصاصات فيه
املعدة هلذا الغرض والذي يظهر يف املبحث األول الذي يشرح مفهوم  كل ما كان مدرجا يف اخلطة

 . أتسيس االحتاد االحتادي الفيدرالية واترخيها ابإلضافة إىل دراسة أهم العوامل اليت قد تسهم يف
 . الفدرايل النظام يف واالقاليم االحتادية احلكومة بني االختصاصات توزيعالثاين فقد تناولنا  بحثأما امل

                                                       
 . كلية القانون  /جامعة كربالء -1

 . كلية الطب البيطري  /جامعة كربالء -2
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Abstract  
This study will summarize the study of the concept of the federal state, 

how to apply this fact in Iraq, when dealing with the federal system, and the 
factors of failure and success of this system.  

To analyze the circumstances that might encourage and maintain this 
system, and to help the old federal experiences and to take advantage of 
the positive and negative aspects that accompanied the building of this 
changing regime.  

This study shows great diversity within the general category of federal 
political systems, The social circumstances identified, the extent of the 
organizational arrangements and the political processes that have been 
adapted, and when examining or seeing the differences between them also 
show that there is no single distinctive sample of federal adaptable 
everywhere. Where the federations are very different in their circumstances 
and special courses.  

And benefit from all this in the field of Iraqi federalism that is trying to 
search for the Iraqi federal system and study its compatibility with the Iraqi 
reality in the economic, social and political aspects and the extent of tradition 
of other systems that show the many trends that adapt the Iraqi project in 
drawing the form of the new state, About the Federal Union's interfaces and 
the mechanism of spreading competencies in it.  

All that was included in the plan prepared for this purpose, which appears 
in the first section, which explains the concept of federalism and history in 
addition to studying the most important factors that may contribute to the 
establishment of the Federal Union.  

The second topic dealt with the distribution of competencies between the 
federal government and regions in the federal system.  

 المقدمة

 موضوع البحث  -اوال

فضال عن معاجلة ضرورة ، دورا ابجتاه االحتاد، تلعب العوامل اجلغرافية واالقتصادية والتارخيية واالمنية
اد اختياري بني الوالايت او والفدرالية هي مثال واضح هلذه النزعة فهي احت، التعبري عن احلدود االقليمية

حىت تتحول اىل شخصية قانونية واحدة او نظام ، غالبا ما تتميز قوميا او دينيا او ثقافيا، االقليم او الدول
ويوجد تفويض هلذا الكيان املركزي ، سياسي واحد مع احتفاظ هذه الشخصية املتحدة خبصوصيتها وهويتها

 . االخر للوالايت او اجزاء االحتاد مع االحتفاظ ابلبعض، ببعض االختصاصات
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 اشكالية البحث -ثانيا

مبين على دوافع منها  العراقية للدولة شكال الفدرايل النظام ( متبين2005) لعام العراقي الدستور جاء
، املركزية( تقوية السلطة اىل العراقي( والسياسية )الذي عمد الشعب مكوانت بني اجتماعية )تقوية التآلف

بشكل خاص يتمتع يف الدولة الفدرالية  املركز واالقاليم بني االختصاصات توزيع مسألة الدستور حيث نظم
وهنا تثار اشكالية البحث ، كل منهما ابالستقالل والسيادة ادى اىل توزيع الصالحيات واالدوار بينها

يف الدساتري الفدرالية  كيفية توزيع تلك االختصاصات بني سلطة املركز واالقاليم مبا ينسجم مع ما هو متبع
 . املقارنة هذا سنراه ضمن البحث

 اهمية البحث  -ثالثا

الذي ترتب عليه حتول العراق من  (2005)تربز امهية البحث خاصة يف اطار دستور العراق الفدرايل 
ومن ، مما يقتضي ذلك تسليط الضوء على هذه التحوالت الدستورية من جهة، دولة بسيطة اىل دولة مركبة

ملا ذلك من امهية ، لدستورل اتوزيع االختصاصات بني املركز واالقاليم وفق نهة اخرى ان ذلك يقتضي بياج
 . يف احلفاظ على كيان الدولة وقوهتا مع منح الوحدات او االقاليم استقالل يف ادارة بعض شؤوهنا الداخلية

 منهجية البحث -رابعا

هذه  إىل الطريقة االستقرائية يف البحث العلمي ألناملنهج الوصفي املستند وفق سيكون حبثنا على 
 . املرجوةاملنهجية هي األنسب يف حتقيق األهداف 

 مفاو) الفدرالية: المبحث االول

 اكما اهنا تعد من اساليب توزيع االختصاصات وفق،  لفدرالية كمفهوم معىن لغوي واخر اصطالحيا
، ف السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحىت الدوليةتبعا الختالف الظرو ، لطرق تكوين الدولة املختلفة

ومن بينها كرب مساحة الدولة او قد يكون نوع اجملتمع مربرا لقيام الدولة ، كما ان هنالك عدة دوافع لقيامها
 . الفدرالية

ا ومل. وهذه املظاهر قد تكون وحدوية او استقاللية او مشرتكة، وللدولة الفدرالية مظاهر معينة تتسم هبا
حيث يتعرض املطلب االول تعريف الفيدرالية ، تقدم سوف نقسم هذا املبحث على شكل ثنائية املطالب

 . واملطلب الثاين مظاهر الدولة الفيدرالية، وطرق ودوافع قيام ذلك االحتاد
 واصطالحا ةتعريف الفيدرالية لغ: املطلب االول

وتعين املعاهدة او االتفاق بني طرفني او ، (Foedus)اشتقت من كلمة ، الفيدرالية كلمة التينية االصل
 (Fides or trust)وهنالك من يرى ان الفيدرالية مشتقة من كلمة، اكثر او عقد زواج وفق القاموس الالتيين

 (3)واليت هي نوع من االتفاق املبين على الثقة املتبادلة بني االطراف
 (Bind)اي الثقة وكلمة االرتباط  (Fides)هي من اصل مشرتك من  (Foedus)والكلمة الالتينية 

االنكليزية لذلك يتضح ان اصل الكلمة هي نوع من االتفاق يعتمد على الثقة املتبادلة بني االطراف او 
 . (4)وعلى املستوى الدويل يكون املتفقون هم احلكومات واالتفاق بينهم هو احتاد فيدرايل، التعهد املوثوق به

                                                       
  www. iraqihome. comموقع البيت العراقي ، يف نظرية الفدرالية الرؤاي، وائل عبد اللطيف -3
، 2002، اربيل، مؤسسة موكرايين للطباعة والنشر، الذايت والالمركزية االدارة االقليمية الفيدرالية واحلكم، حممد مهاوه ندي. د -4

 . 181ص 
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الذي اسهب الفقه يف ايراد تعريفات خمتلفة ، كشكل من اشكال الدولة:  الحاما الفيدرالية يف االصط

 . هلذا االصطالح
فعرفها البعض "ظاهرة حترك اجلماعات االنسانية املتميزة حنو جتمع حبركة تقدمية تقضي اىل التوفيق بني 

 (5)ملها" بني احلرص على ذاهتا من انحية وبني الشعور اىل تنظيم مجاعي يش، اجتاهني متناقضني
ذهب البعض اىل تعريفها "ابهنا شكل من اشكال التنظيم االجتماعي والثقايف واالقتصادي  حني يف

 . (6)والسياسي فهي تنظيم دستوري واداري"
هلا ، وهنالك من عرفها "ابهنا معاهدة تقوم بني طرفني متميزين او اكثر جتمع يف ما بينهم روابط متينة

 . (7)راف املعنية يف سبيل البحث عن صيغة توافق مركب ووحدة قوية"قدرة ذاتية على حتفيز االط
يتضح مما سبق انه رغم اختالف اآلراء حول تعريف الفيدرالية اال اهنا متفقة على مضموهنا وجوهرها 

وهذا ما  الذي يتحدد او يتجسد بتوزيع االختصاصات بني هيئات او وحدات ضمن حدود دولة معينة
  .خالل حبثنا هسنوضح

تعريفا للفيدرالية مبفهومها نورد ، وبعد ان استعرضنا مجلة من التعريفات اعاله حسب ما ذهب اليه الفقه
تتوزع فيه السلطات بني حكومات  هو ذلك النظام الذيكشكل من اشكال الدولة وميكن تعريفها هنا )

هو او . ا تتفق يف امور اخرىاال اهن، او هيئات حملية متعددة ومستقلة وخمتلفة فيما بينها يف امور معينة
متارس فيه االختصاصات من قبل سلطات مركزية واخرى حملية مستقلة ضمن حدود  ذيال ذلك النظام

 . معينة(
 الفدرال ماهية النظام: الفرع االول

اما ، واصطالحاة والتعريف هبا يكون تعريفا لغ، ا سواهمّ لشيء هو بيان حقيقته حىت يتميز عتعريف ا
من خالل انضمام عدة والايت او دول مستقلة تتنازل عن بعض : كون إبحدى الطريقتني االولنشأهتا ت

اما الثانية فتظهر من خالل تفكك دولة بسيطة موحدة اىل عدة دويالت ذات كياانت ، سلطاهتا الداخلية
حا والثاين وألجل بيان ذلك نقسم املطلب اىل فروع االول تعريف الفدرالية لغة واصطال، دستورية مستقلة

 . طرق نشأة النظام الفدرايل والثالث دوافع قيام الفدرالية
 الالفيدر  نظامطرق نشأة ال: الفرع الثان

ان الدولة الفيدرالية تنشأ اما عن طريق االنضمام او التفكك وهناك من يرى طريقة اثلثة لقيام الدولة 
 : ليةالفيدرالية وهذا ما سنبينه من خالل الفقرات الثالث التا

                                                       
، الفدرالية )الدولة االحتادية( خصائصها، ممدوح عبد الكرمي حافظ. ود. 181، املصدر السابق، حممد مهاوه ندي. د: ينظر -5
 . 31ص، 2005، مركز السالم والتنمية لالحباث والدراسات، لعراق الفيدرايلحبث منشور يف جملة ا، دراسة مقارنة، هيئاهتا، مقوماهتا
-37، ص 1991، بريوت، لبنان، دار العلم للماليني، 1ط، واجملتمعات التعددية يف لبنان، الفدرالية، عصام سليمان. د -6

38 . 
  www. shrsc. comللدراسات والبحوثمركز االمام الشريازي ، حول الفيدرالية، مجيل عودة -7
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 طريقة االنضمام : اوال
حبيث تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاهتا الداخلية ، تنشأ الدولة الفيدرالية من احتاد دولتني او اكثر

وعن سيادهتا اخلارجية مث تتوحد لتكون الدولة الفيدرالية استنادا اىل الدستور الفيدرايل ومن امثلة ذلك 
 . (8)االمارات العربية املتحدة(، ا االحتاديةاملاني، )الوالايت املتحدة االمريكية

واغلب الدول الفيدرالية تنشأ مبوجب هذه الطريقة بصورة اختيارية وذلك لرغبة كل دولة من دول االحتاد 
 . ابحلفاظ على قدر من استقالليتها الذاتية مع االشرتاك يف سلطات الدولة اجلديدة

 تفكك الدولة البسيطة : اثنيا
ولة الفيدرالية من تفكك دولة بسيطة يعاين سكاهنا من مشاكل معينة سواء كانت اجتماعية وقد تنشأ الد

احلكومة املركزية مث تقوم  ةمعينة ابالستقالل التام عن سيطر  او سياسية او اقتصادية فيطالب شعب مناطق
ة دون تقسيمها مع الدولة املعنية بتحويل شكلها من دولة بسيطة موحدة اىل دولة مركبة فيدرالية للحيلول

وجود رغبة لدى شعوب هذه املناطق ابحملافظة على نوع من الوحدة ويف مسائل معينة بينها فيتم تقسيم 
ومن الدول اليت نشأة هبذه الطريقة )االحتاد السوفييت ، البالد اىل عدة والايت او اقاليم وتبين النظام الفيدرايل

 . (9)اق(العر ، االرجنتني، الربازيل، اهلند، السابق
 اسلوب الدمج والتفكك معا : اثلثا

يتفق فقه القانون العام على ان الدولة الفيدرالية تنشأ أبسلوب الدمج بني الطريقتني االنضمام  ان كادي
والتفكك معا ويستند يف ذلك اىل كيفية نشوء كل من اهلند وكندا ويقول الفقه ان هذا النمط هو مزيج بني 

 . (10)الطريقتني اعاله 
يتضح مما سبق ان قيام الدولة الفيدرالية يستند اىل االتفاق بني الوحدات املكونة هلا حبيث يكون احتادها 

كما تظهر يف ،  انبعا من رضاها وارادهتا يف العيش املشرتك وتتجلى هذه االرادة بوضوح يف حالة االنضمام
 . الفيدرايلبدال من أتسيس االحتاد  حالة التفكك النه كان إبمكان االقاليم ان تعلن استقالهلا الكامل

 الفدرال نظامدوافع قيام ال: الفرع الثالث
 . هنالك عدة عوامل تدفع ابجتاه قيام االحتاد الفيدرايل نذكر منها ما يلي على سبيل املثال ال احلصر

 املساحة الشاسعة : اوال
ة املركزية على تقدمي كل ما بسبب املساحة الشاسعة للدولة فان ذلك قد يؤدي اىل عدم قدرة السلط

ولتسهيل االمور االدارية تلجأ اىل ، مطلوب منها وحاجات لسكاهنا املنتشرين يف مناطق بعيدة عن املركز
التحول من دولة موحدة اىل دولة احتادية مما يساعد على التقدم والتطور لتلك الوحدات شبه املستقلة حبيث 

دمي اخلدمات الالزمة لسكان مناطقها دون اللجوء اىل املركز لكون متنح صالحيات كافية الدارة شؤوهنا وتق

                                                       
 . دهوك جامعة، القانون كلية  جملة يف مقبول للنشر حبث، الفيدرايل الدستور مسو، عبدالرمحن خالد أفني و زاوي يونس انظم. د -8
 ية القانون والعلوم السياسيةكل،  رسالة ماجستري، دراسة مقارنة، توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية، عبد املنعم امحد -9

 . 18، صواالكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك
 مقاطعة هي منفردة واحدة مقاطعة سابقا كان  فيما املركزية السلطة عن التنازل الكندية الفيدرالية تكوين عملية تضمنت فقد -10

 ابعتبارمها( ونوفاسكوشا نيوبرونزويك) سابقا منفصلتني كانتا  مستعمرتني واضافة( وكيوبك اونتاريو) جديدتني مقاطعتني لتكوين كندا
 لوالايت السلطة عن تنازل 1950 لعام اهلند دستور طريق عن أتسس الذي اهلندي االحتاد ان كما،  اجلديدة الفدرالية يف مقاطعتني

 . اجلديدة راليةالفيد اىل امراء وحيكمها سابقا منفصلة والايت ضم اىل ابإلضافة مقاطعات السابق يف كانت
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مثل الوالايت املتحدة االمريكية  هذه الوحدات على متاس مباشر حباجة املواطنني القاطنني ضمن مناطقها

(11) . 
 التنوع يف اجملتمع: اثنيا

ينة سواء من حيث نقصد ابلتنوع هنا وجود اكثر من طائفة واحدة متجانسة يف جانب او جوانب مع
اللغة او املعتقد او التاريخ او القومية اي وجود قوميات واطياف متعددة يف الدولة الواحدة املوحدة واندرا 

 . كافة  ما جند دولة واحدة يكون شعبها أبمجعه متجانسا يف اجلوانب
صة واذا كانت ويؤدي االختالف عادة اىل ظهور خالفات يف اجملتمعات اليت ال تؤمن ابلدميقراطية خا

 . مجاعة او طائفة تتفوق على االخرايت سواء من حيث القوة او العدد مما يؤدي اىل هتميش االقليات
ومن الدول اليت نشأت بفعل الدوافع القومية كندا اذ فرض الصراع القومي الطويل بني االنكليز 

ويف االحتاد االملاين كان للقومية ، والفرنسيني اىل تبين االحتاد الفيدرايل وتقسيم البالد على اساس قومي
 . (12)املشرتكة دور مهم يف قيام االحتاد الفيدرايل 

هو تنوع اجملتمع العراقي ، 2005ويف العراق نالحظ ان من اهم دوافع تبين النظام الفيدرايل يف دستور 
بتبين الفيدرالية  ور البارزولعل العامل القومي كان له الد، على املستوى القومي واالثين والديين وحىت املذهيب

وبسبب تسلط املركز وخوف االقلية من ظلم االكثرية احلاكمة او عدم منحها حقوقها كان االلتجاء اىل 
 . 2005حسبما تبناه واضعوا الدستور العراقي ، النظام الفدرايل هو الضامن حلقوق هذه االقليات

 مظاهر الدولة الفيدرالية: املطلب الثاني

اذ ان الدولة ، مظاهر وهي مظهر الوحدوية واالستقاللية واملظاهر املشرتكة ةلة الفيدرالية بثالثتتميز الدو 
، الفيدرالية تربز اىل العامل اخلارجي وتتعامل يف عالقاهتا الدولية والسياسية مع الدول االخرى كوحدة واحدة

كما ان الدويالت او الوالايت ،  دولةكمظاهر وحدوية يف اجملال الداخلي واليت البد منها حىت توصف ابهنا و 
 وءما بينها مما يؤدي اىل نشوتتنازع املظاهر الوحدوية واالستقاللية في، تتمتع ابالستقالل يف جماالت معينة

 . مظاهر مشرتكة
املظاهر الوحدوية نعرج يف  التالية حيث يكون الفرع اوىل ةوهذا ما سوف نتطرق اليه يف الفروع الثالث

 . املظاهر االستقاللية وبعده نتناول املظاهر املشرتكة يف الفرع الثالث الفرع الثاين
 املظاهر الوحدوية يف الدولة الفيدرالية: الفرع االول

ويف الثاين ، سوف نقسم هذا الفرع اىل فقرتني نبحث يف االول املظاهر الوحدوية على املستوى الدويل
 . املظاهر الوحدوية على املستوى الداخلي

 املظاهر الوحدوية للدولة الفيدرالية يف اجملال الدول  :اوال
 . (13)مقررة لدولة االحتاد ، ال يوجد يف االحتاد الفيدرايل سوى شخصية دولية واحدة

 : وان من اهم ما يرتتب على مظاهر االحتاد الفيدرايل يف اجملال اخلارجي ما أييت

                                                       
 . 25ص، 2006، السليمانية، 1ج، دار سردوم للطباعة والنشر، الفيدرالية وافاق جناحها يف العراق، لطيف مصطفى امني -11
 . 25ص، 2005، اربيل، 2ط، مؤسسة مركز ايين للطباعة والنشر، حول مفهوم النظام الفيدرايل، نوري طالباين. د -12
النظرية العامة يف القانون الدستوري والنظام الدستوري ، كطران زغري نعمة.  انجي اجلدة و د رعد. احسان املفرجي و د. د -13

 . 103ص، بغداد، الناشر مكتبة السنهوري، العراق يف
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لدولة الفيدرالية يف نطاق القانون الدويل العام بطابع وظهور ا، فناء الشخصية القانونية الدولية للوالايت .1
 . الوحدة واملركزية

وهي اليت ختتص برسم ، يكون لدولة االحتاد وحدها الدخول يف عالقات دولية مع غريها من الدول .2
 . (14)وابرام املعاهدات وتقرير السلم واحلرب ، السياسية اخلارجية والتمثيل الدبلوماسي

دساتري الدول الفيدرالية استثناءا احلق للوالايت أببرام بعض املعاهدات غري ولكن قد تعطي بعض 
ألهنا ختضع يف مباشرهتا هلذا ، السياسية ولكن هذا ال جيعل منها شخصية دولية مستقلة ذات سيادة

 . (15)االختصاص الدويل لقواعد القانون الداخلي وليس الدويل 
قد اعرتف للدويالت الداخلة يف االحتاد حبق ابرام بعض  1949دستور املانيا ومن ذلك جند مثال ان 

واليت نصت على ان "جيوز للوالايت يف حدود اختصاصاهتا ، ( منه2ف  32املعاهدات وهذا ما اكدته )م 
 . التشريعية ومبوافقة احلكومة االحتادية ان تربم املعاهدات مع الدول االجنبية"

جملال اخلارجي هو عدم قدرة الوالايت على االنفصال من جانب ومن مظاهر وحدة الدولة الفيدرالية يف ا
ولكن يالحظ ان بعض الدساتري ، واكدت ذلك اغلب الدساتري االحتادية ومنها الدستور االمريكي، واحد

لذلك فان الوالايت ، ودستور سويسرا 1949الفيدرالية مل تذكر ذلك عن االنفصال كدستور املانيا االحتادية 
وهنا ختتلف الدولة الفيدرالية ، متلك حق االنفصال مامل يثبت هذا احلق يف الدستور الفيدرايلاالعضاء ال 

ومن االمثلة النادرة . (16) عن الدولة الكونفدرالية اليت يكون فيها للدول االعضاء حق االنسحاب منها
 . 1994على الدساتري اليت متنح الوالايت حق االنفصال دستور أثيوبيا 

 ظاهر الوحدوية للدولة الفيدرالية يف اجملال الداخلي امل: اثنيا
الوطين بل تتعداه اىل اجملال ، االحتادية على اجملال اخلارجي ال تقتصر مظاهر الوحدة يف الدولة

فالدول االعضاء تفقد جانبا من سيادهتا الداخلية ملصلحة دولة االحتاد اليت متارسها مجيع اجزاء ، (الداخلي)
ب على ذلك قيام مؤسسات احتادية موحدة يف اجملال الداخلي للدولة االحتادية وهي وجود ويرتت، االحتاد

وهيئة تنفيذية مركزية موحدة وكذلك هيئات ، ووجود هيئة تشريعية مركزية موحدة، دستور مركزي موحد
 . (17)قضائية مركزية موحدة 

فيختص الربملان االحتادي ابلتشريع ، كملهوفيما يتعلق ابلسلطة التشريعية االحتادية فأهنا متثل االحتاد أب
يف كل املسائل اليت هتم الدولة االحتادية أبسرها وكل ما يصدر عن الربملان االحتادي يكون ملزم لكل 

 . الوالايت ويسري على مجيع سكان الدولة االحتادية
سبة لتكوين السلطة وجند ان معظم دساتري الدول الفيدرالية قد درجت على االخذ بنظام اجمللسني ابلن

التشريعية لتالئم ذلك طبيعة التكوين القانوين والسياسي للدولة الفيدرالية ويطلق على احد اجمللسني اسم 
اجمللس االعلى او جملس الوالايت كما يف املانيا االحتادية او جملس الشيوخ كما يف الوالايت املتحدة 

بني الوالايت ويطلق على اجمللس االخر اسم اجمللس  ويكون التمثيل يف هذا اجمللس متساوي، االمريكية
                                                       

 . 26ص، مصدر السابق، عبد املنعم امحد -14
 . 26ص ، مصدر السابق، عبد املنعم امحد -15
، 190ص، بدون سنة طبع، االسكندرية، منشأة املعارف، ية والقانون الدستوريالنظم السياس، ابراهيم عبد العزيز شيحا. د -16

 . 179ص، 2001، القاهرة، للجامعات النشر دار، السياسية النظم يف الوسيط، البنا عاطف حممد
 . 104ص، مصدر السابق، نعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د -17
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وهو جملس منتخب عن طريق ، ويسمى يف كل من الوالايت املتحدة واملانيا االحتادية مبجلس النواب، االدىن

وميثل الشعب يف الدولة الفيدرالية ، وتوزع مقاعده عن اساس عدد السكان يف كل والية، االقرتاع العام
 . (18)لعدد سكاهنا  اً عدد االعضاء يف كل والية وفق أبكمله لذلك يتفاوت

ونصت املادة ، ( منه1بعد ان تبىن النظام الفيدرايل يف املادة )، 2005هذا وان الدستور العراقي النافذ 
ويتكون جملس ، ( منه على انه "تتكون السلطة التشريعية االحتادية من جملس النواب وجملس االحتاد"48)

، (19)االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة ميثلون الشعب العراقي أبكمله  النواب من عدد من
منه"يتم انشاء جملس تشريعي يدعى ب )جملس االحتاد( يضم ممثلني عن االقاليم  65كما نصت املادة 

أبغلبية بقانون ليس . . . واختصاصاته، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه، واحملافظات غري املنتظمة إبقليم
 . جملس النواب"

ويالحظ ان املشرع الدستوري العراقي هنا قد جعل جملس االحتاد يف مرتبة ادىن من جملس النواب ابن 
اغلب دساتري على وهذا خالف ما جرى النص ، جعل تنظيم كل ما يتعلق به بقانون يشرعه اجمللس االخر

الوالايت )يف املانيا( وجملس الشيوخ يف الوالايت ومنها حمل املقارنة حيث جند ان جملس ، الدول االحتادية
املتحدة االمريكية قد مت تنظيمها من مجيع اجلوانب مبوجب نصوص دستورية ويعتربان )املانيا والوالايت 

 . املتحدة( يف مرتبة اعلى من جملس النواب يف كال الدستورين
م هذه السلطة من خالل شكل نظام احلكم وخيتلف تنظي، وايضا للدولة االحتادية سلطة تنفيذية فيدرالية

ففيما يتعلق ابلنظام الرائسي جند ان ، ومدى تطبيقها ملبدأ الفصل بني السلطات، الذي أتخذ به الدولة
، الوالايت املتحدة االمريكية تتكون فيها السلطة التنفيذية من رئيس اجلمهورية وهو الرئيس االعلى للدولة

والرئيس ، مرحلتني علىوينتخب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب ، شارينويساعده انئبه وعدد من املست
وقضاة احملكمة االحتادية العليا ذلك مبشورة ، هو الذي خيتار ويعني كبار املستشارين وكبار موظفي الدولة

 . (20)جملس الشيوخ وموافقته 
حيث ان اعضاء ، يكما ان مبدأ الفصل بني السلطات يظهر بوضوح يف النظام الفيدرايل االمريك

، بل امام رئيس اجلمهورية، والتايل فهم غري مسؤولني امامه، احلكومة ليسوا اعضاء يف الربملان الفيدرايل
 . وهنالك دول فيدرالية أتخذ ابلنظام اجمللسي مثل الربازيل وسويسرا

وىل فيها السلطة التنفيذية اذ يت، وفيما خيص النظام الربملاين جند املثال على ذلك مجهورية املانيا االحتادية
رئيس الدولة ويساعده اعضاء احلكومة الفيدرالية وينتخب الرئيس بواسطة مؤمتر عام يضم اعضاء اجمللس 

ويقوم الربملان الفيدرايل ، وعدد مساوي من اعضاء ختتارهم اجملالس التشريعية للوالايت، التشريعي االدىن
اما الوزراء فيتم تعيينهم من قبل رئيس ، ى اقرتاح رئيس الدولةابنتخاب رئيس احلكومة الفيدرايل بناءا عل

 . الدولة بناءا على اقرتاح رئيس احلكومة
 66ونصت املادة ، ( منه1النافذ قد اخذ ابلنظام الربملاين يف املادة ) 2005ويف العراق جند ان دستور 

" ويتم انتخاب . . . . لس الوزراءوجم، على ان "تتكون السلطة التنفيذية االحتادية من رئيس اجلمهورية
                                                       

 . 169ص، مصدر سابق، عزيز شيحاابراهيم عبد ال. د -18
 . 2005أ من دستور العراق –/اول  49املادة  -19
 . 1787الفقرة االوىل من املادة الثانية من دستور الوالايت املتحدة االمريكية  -20
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ويكلف رئيس اجلمهورية مرشح ، / اوال( 70رئيس اجلمهورية من قبل جملس النواب أبغلبية ثلثي اعضائه )م 
 . (76يوم( من اتريخ انتخابه )م  15الكتلة النيابية االكثر عددا بتشكيل جملس الوزراء خالل )

مع ، صات بني هيئات فيدرالية وهيئات حملية وفق الدستوراما فيما يتعلق ابلقضاء فيتم توزيع االختصا
ويطلق عليها احياان ، وجود هيئة قضائية فيدرالية تفصل يف النزاع بني احلكومة االحتادية وحكومات الوالايت

اما يف العراق ، (21)وتسمى احملكمة الدستورية االحتادية ، احملكمة العليا كما يف الوالايت املتحدة االمريكية
 . (92تسمى ابحملكمة االحتادية العليا )م ف

 املظاهر االستقاللية يف الدولة الفيدرالية: الفرع الثان
ان من اهم مقومات الدولة الفيدرالية هو متتع الوالايت او الدويالت الداخلة يف االحتاد ببعض مظاهر 

د يف حاليت تكوين الدولة الفيدرالية وهذا املظهر االستقاليل يفرض وجو ، االستقالل يف ادارة شؤوهنا الداخلية
 . )االنضمام والتفكك(

جتد ان كل منها تدافع عن ، ففي حالة تكوين الدولة عن طريق انضمام عدة دول كانت مستقلة
اما يف ، استقالهلا وحتاول ان ال ينال الكيان اجلديد من هذا االستقالل اىل القدر الضروري لتماسكه وبنائه

، فان الدولة الفيدرالية، الفدرالية عن طريق تفكك دولة موحدة اىل عدة والايت فيدراليةحالة انشاء الدولة 
ما كانت لرتضى ابلتفكك اال استجابة لرغبة سكان تلك الوالايت ابالستقالل الذايت واالبتعاد عن نظام 

للحفاظ على بقاء  لذلك فان هذه الوالايت ال تقبل اي تقييد الستقالهلا اال ابحلدود الضرورية، املركزية
 . (22)الدولة الفيدرالية 

هو ان تكون هلذه ، ولعل من اهم مظاهر االستقالل الذايت للوالايت الداخلة يف االحتاد الفيدرايل
هيئاهتا الدستورية اخلاصة هبا واملستقلة عن اهليئات املركزية حبيث ال تستطيع االخرية ، الوالايت او االقاليم

 . اهليئات او يف مباشرهتا الختصاصها ما دامت تباشر ذلك وفق الدستور االحتادي ان تتدخل يف تكوين هذه
، ومظاهر االستقالل من حيث حدوده يبدو خمتلفا من دولة اىل اخرى حسب ما ينص الدستور الفيدرايل

والذي وضع ومت مراجعته من قبل السلطة  يكون لكل والية دستورها اخلاص بهففي الوالايت املتحدة 
 . حتاديةاال

( منه على ان "يقوم 120يف املادة ) 2005اما يف العراق فقد ورد النص الصريح يف دستور العراق 
وبذلك جند املشرع الدستوري ، على ان ال يتعارض مع هذا الدستور". . . . ، االقليم بوضع دستور له

ع دستور خاص هبا على ان العراقي على غرار ما ذهب اليه الدستور االمريكي قد اعطى لألقاليم حق وض
 . يكون متفقا مع الدستور االحتادي

هذا وتتمتع االقاليم والوالايت الفيدرالية ابن كل سلطاهتا اخلاصة هبا من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية 
حيث توجد ثالث سلطات احتادية )تشريعية وتنفيذية ، ضمن خصائص الدولة الفيدرالية ازدواج اهليئات

 . حملية خاصة ابلوالايت ىل جانب ذلك توجد سلطات ثالثة( اوقضائي

                                                       
 . 25ص، مصدر سابق، عبد املنعم امحد -21
 . 29ص ، مصدر سابق، عبد املنعم امحد -22
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ففي الوالايت املتحدة االمريكية متلك كل والية سلطة تشريعية تسمى اجمللس التشريعي وغالبا ما يتكون 

ولذلك جند ان القوانني املنظمة للحاالت املتشاهبة ختتلف من ، من جملسني )جملس الشيوخ وجملس النواب(
 . والية ألخرى

فأهنا متارس اختصاصاهتا دون الرجوع للرقابة او التوجيه من ، ما فيما يتعلق ابلسلطة التنفيذية لألقاليما
 . (23)جانب السلطة الفيدرالية

اما السلطة القضائية فتحتفظ ابلفصل يف املنازعات اليت حتدث يف حدود الوالية وحسب ما ينظمه 
 . دستور الوالية

احلق ، لسلطات االقاليم –قد نص على ان "اوال 2005( من دستور 121ويف العراق جند ان املادة )
ابستثناء ما ورد فيه من ، وفقا ألحكام هذا الدستور، يف ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

 . اختصاصات حصرية للسلطات االحتادية"
 املظاهر املشرتكة: الفرع الثالث

مما ، لوالايت يف ادارة الدولة الفيدرالية ابعتبارها كياانت دستورية مميزةيقصد مببدأ املشاركة ابن تشارك ا
 . (24)يرتتب على ذلك حتقيق التوازن بني مظهري او مبدأي الوحدة واالستقالل الذايت 

فبما ان الدستور الفيدرايل هو يف احلقيقية يفسر التوازن الدقيق بني متطلبات املصلحة العامة لدولة 
فان مشاركة هذه الوالايت يف اعداد او تنفيذ القرارات ، احل الذاتية للوالايت او االقاليم الفيدراليةواملص االحتاد

مبعىن ان العالقة بني الدولة الفيدرالية واالقاليم جيب ان تقوم ، جتسيدا هلذا التوازن يعد ذات املنفعة املشرتكة
 . على اساس التعاون وليس التبعية

الضروري وجود مشاركة يف تكوين هيئات االحتاد والتصويت على ما تتخذه  وبناء على ذلك فانه من
ويتجلى هذا االشرتاك أبقوى مظاهره عند تعديل الدستور االحتادي ويف وجود ، هذه اهليئات من قرارات

واملشاركة يف القرار االحتادي ، (25)جملس الوالايت الذي يتكون من ممثلي هذه الوالايت على قدم املساواة 
فمثال تعديل الدستور االحتادي جند بعض الدساتري تنص على ، قد تكون بصورة مباشرة او غري مباشرة

كما ،  مشاركة االقاليم يف عملية التعديل بصورة مباشرة من خالل منحها حق االقرتاح او تصديق التعديل
الايت يف تعديل دستور ( منه طريقة مسامهة الو 5حيث تنظم املادة )، هو يف الدستور الوالايت املتحدة

وتشرتط ان يكون اقرتاح التعديل بناءا على قرار يصدر من جملس الشيوخ مبوافقة ثلثي اعضاء ، االحتاد
او بناء على طلب يقدمه الكوجنرس من ثالثة ارابع برملاانت الوالايت ، الكوجنرس )جملس الشيوخ والنواب(

 . يجب ان يوافق عليه ثالثة ارابع برملاانت الوالايتاما قرار التعديل ف، بدعوة مؤمتر خاص هلذا الغرض
، ( منه على اعطاء رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء126فقد نص يف املادة ) 2005اما دستور العراق 

 . او مخس اعضاء جملس النواب حق اقرتاح تعديل الدستور
                                                       

 احلقوق واحلرايت -احلكومة–نظرية الدولة ، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغين بسيوين عبد هللا -23
، للجامعات النشر دار، السياسية النظم يف الوسيط، البنا عاطف حممد، 114ص ، 2004، االسكندرية، مطبعة السعدين، العامة

 . 201ص ، 2001، القاهرة
، سابق مصدر، لبنان يف التعددية واجملتمعات الفيدرالية، سليمان عصام. د، 53-52ص ، مصدر سابق، نوري الطالباين. د -24

 . 61ص 
 . 34ص، مصدر سابق، عبد املنعم امحد -25
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دون االنتقاص من صالحيات وان مشاركة االقاليم يف عملية تعديل الدستور االحتادي هتدف للحيلولة 
 . (26)االقاليم او تغيري النظام القانوين والكيان السياسي لألقاليم

 توزيع االختصاصات بين الحكومة االتحادية واالقاليم: المبحث الثانه

الن كل منها ، ان العالقة بني السلطات االحتادية واالقاليم يف الدول الفيدرالية هي ليست عالقة تبعية
لذلك فان طبيعة هذه العالقة القانونية والسياسية تعتمد ، الستقالل والسيادة يف نطاق اختصاصهايتمتع اب

 . ابلدرجة االساس على قاعدة توزيع وحتديد املواضيع اليت تدخل يف نطاقها وتنفذها يف الواقع العملي
ميدان الشؤون وختتلف طرق توزيع االختصاصات ما بني احلكومة االحتادية وحكومات االقاليم يف 

فهناك اعتبارات سياسية واقتصادية ، الداخلية ابختالف الظروف املالزمة لكل احتاد من حيث كيفية قيامه
وجمتمعية اىل جانب االعتبارات القانونية كل ذلك يؤثر على طريقة توزيع االختصاصات وحمتوى هذه 

 . االختصاصات
، من اهم املسائل اليت تتعرض هلا الدساتري الفيدرالية يعدان توزيع االختصاصات داخل الدولة الفيدرالية 

وابلرغم من االختالف املوجود بني الدول يف طريقة توزيع االختصاصات وحمتواها فان هناك مسألتني هامتني 
اما املسألة الثانية ، يف كل دولة فيدرالية حيث تتعلق االوىل بطريقة توزيع االختصاصات وهي مسالة شكلية

 . ية تتعلق مبحتوى هذه االختصاصاتفهي موضوع
لى مطلبني حيث نتعرض يف املطلب االول طرق توزيع عقسم هذا املبحث نعلى ما تقدم سوف  اوبناء

 . اما املطلب الثاين فسوف نبحث يف مضمون االختصاصات، االختصاصات
 طرق توزيع االختصاصات: املطلب االول

يعتمد على اعتبارات ، حتادية واالقاليم يف الدول الفيدراليةان طريقة توزيع االختصاصات بني احلكومة اال
 . وال يقتصر ذلك على االعتبارات القانونية، سياسية وعملية خاصة لكل دولة
، تسعى لتضييق اختصاصات السلطات االحتادية، طريق االنضمام عنفالدول الفيدرالية اليت قامت 

وهذا خبالف الدول الفيدرالية اليت ، كرب قدر من االستقاللالن الوالايت او االقاليم ترغب ابالحتفاظ أب
نظرا الحنصار كل ، اذ اهنا تتجه اىل توسيع اختصاصات السلطات االحتادية، عن طريق التفكك تنشأ

 . (27)السلطات بيدها قبل تفككها وحتوهلا اىل احتاد فدرايل 
فان طرق توزيع االختصاصات ال خترج ، اوأاي كانت طريقة نشوء الدولة الفيدرالية والظروف املالبسة هل

 . عن حاالت ثالث نتعرض هلا يف هذا املطلب
خنصص الفرع االول لطريقة ، وبناء على ما تقدم سوف نبحث هذا املطلب على شكل ثالثة فروع

حتديد اختصاصات كال من السلطات االحتادية واالقاليم اما الفرع الثاين فنعرض فيه لطريقة حتديد سلطات 
اما الفرع الثالث فسوف نبحث فيه حتديد اختصاصات السلطة ، القاليم وما تبقى للسلطة االحتاديةا

 . االحتادية وما تبقى لسلطات االقاليم
 َتديد اختصاصات السلطات االَتادية وسلطات االقاليم: الفرع االول

                                                       
 . 205ص، مصدر سابق، حممد مهاوه ندي. د -26
 . 117ص، مصدر سابق، عبد الغين بسيوين عبد هللا -27
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اليت تدخل يف املسائل ، ان حيدد الدستور االحتادي على سبيل احلصر، ومقتضى هذه الطريقة

وتلك اليت تدخل يف اختصاص االقاليم او الوالايت وذلك يف صلب ، اختصاصات السلطات االحتادية
ابعتبار ان الدستور مهما كان دقيقا ووافيا اال انه ال يستطيع ، وانتقد الفقه هذه الطريقة، الدستور االحتادي

فتثار عندئذ مسألة االختصاص ، نظمها ان حييط بكل ما يستجد من ظروف مل يكن املشرع الدستوري قد
مما يؤثر على وحدة واستقرار الدولة ، وهذا يؤدي اىل خالفات ومشاكل بني احلكومة االحتادية واالقاليم

 . (28)الفيدرالية 
ولتدارك النقص املوجود يف هذه الطريقة فقد اسندت بعض الدساتري الفيدرالية االختصاص يف مجيع 

 . (29)شأهنا نص اىل السلطات الفيدرالية املسائل اليت مل يرد ب
هبدف متكني االقاليم ، او قد تنص بعض الدساتري على بعض املسائل املشرتكة بني دولة االحتاد واالقاليم

قد تنص بعض الدساتري على ، من ممارسة بعض االختصاصات حنو ما يتفق مع السلطة االحتادية
 . (30)ارستها مامل تسبقها فيه احلكومة االحتادية اختصاصات اختيارية لألقاليم حبيث تستطيع مم

 َتديد اختصاصات االقاليم وترك ما تبقى للسلطات االَتادية: الفرع الثان
مبقتضى هذه الطريقة حيدد الدستور االحتادي اختصاصات الوالايت او االقاليم على سبيل احلصر 

ان اختصاص السلطات االحتادية وفق هذه اي ، (31)حبيث يكون ماعداه من اختصاص احلكومة االحتادية 
 . اما اختصاصات الوالايت ستكون حمددة، الطريقة ستصبح عامة

حيث ان الوالايت ال تستطيع ، ان هذه الطريقة تتفق مع السياسة املركزية اليت تنتهجها الدولة الفيدرالية
حيث تعتربها )اختصاص  ان تدخل يف مسائل جديدة السيما اذا كان االحتاد قد نشأ أبسلوب التفكك

الوالايت( انتزاعا او نقال لبعض االختصاصات من السلطة املركزية اىل السلطات اليت نشأت وهي سلطات 
 . (32)الوالايت 

وينتقد بعض الفقه هذه الطريقة كوهنا توسع اختصاصات السلطات الفيدرالية وجتعلها االصل بينما 
ذلك متنح احلكومة االحتادية مزيدا من القوة على حساب وب، تضيق اختصاص االقاليم وجتعله استثناء

مما قد يؤدي اىل تقويض الدولة الفيدرالية وقد تتحول اىل دولة بسيطة مما دفع معظم ، سلطات الوالايت
 . (33)الدولة الفيدرالية العدول عن هذه الطريقة 

ودستور اهلند ، 1951واملعدل  1867ومن الدساتري اليت اخذت هبذه الطريقة الدستور الكندي 
1950 (34) . 

 َتديد اختصاصات السلطات االَتادية وما تبقى لألقاليم: الفرع الثالث

                                                       
 . 185ص، مصدر سابق، ابراهيم عبد العزيز شيحا -28
 . 42امحد، مصدر سابق، ص املنعمعبد  -29
 . 112، مصدر سابق، صنعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د -30
 . 112، مصدر سابق، صنعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د -31
 . 157ص 2001القاهرة، ر للجامعات، دار النش، الوسيط يف النظم السياسية، حممد عاطف البنا -32
 . 43امحد، مصدر سابق، ص عبد املنعم -33
 . 112، مصدر سابق، صنعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د -34
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مبقتضى هذه الطريقة تكون اختصاصات االقاليم هي االصل واختصاصات السلطة االحتادية هي 
صاص وترك ماعدا ذلك الخت، حيث حتدد اختصاصات السلطة االحتادية على سبيل احلصر، االستثناء

 . (35)سلطات االقاليم 
فهو تقليص ملظهر ، ويتفق هذا االسلوب مع الظروف التارخيية اليت ولدت فيها الدولة الفيدرالية

 . (36)االستقالل الذايت لألقاليم جتاه السلطات الفيدرالية 
بقاء على وقد اخذت هبذه الطريقة معظم الدساتري الفيدرالية ابعتبارها طريقة تليب رغبة الوالايت يف اال

 : ومتتاز هذه الطريقة بعدة مزااي هي، قدر من االستقالل الذايت
 . سهولة تعرف سلطات االقاليم على احتياجات مواطنيها ذات الطابع احمللي .1
 . ابلسرعة االزمةة لطات االقليمية اقدر على معاجلحيث تكون الس، سرعة تاليف االزمات داخل االقاليم .2
 . بسبب حتديد اختصاصات السلطات االحتاديةتقليل النفقات االحتادية  .3
كالشؤون اخلارجية ،  والتايل تتفرغ للمسائل ذات الطابع القومي، ختفيف االعباء عن احلكومة االحتادية .4

 . (37)والدفاع وغريها 
هو اهنا تؤدي اىل ان حترص االقاليم على ، ولعل من اهم االنتقادات اليت وجهها الفقه هلذه الطريقة

كما ان هذه الطريقة تؤدي يف .  (38)يادهتا الداخلية اكثر من حرصها على تقوية ودعم االحتاد كياهنا وس
ولكن ذلك ابلتأكيد يتوقف على حمتوى هذه ، اي السلطة االحتادية، التضييق العملي اىل اضعاف االحتاد

االحتادية فكلما كانت اختصاصات جوهرية كانت للحكومة ، االختصاصات احلصرية للحكومة االحتادية
 . والعكس صحيح، اكثر قوة

 . 1949واملانيا يف دستور ، وسويسرا، الوالايت املتحدة االمريكية، هبذه الطريقة اخذت ومن الدول اليت
اليت سبق االشارة اليها فان هنالك طريقة اخرى أتخذ هبا بعض الدساتري  ةوابإلضافة اىل الطرق الثالث

بل تنص ، زيع االختصاصات املتقابلة بني السلطات الفيدرالية واالقاليموهي ال تكتفي فقط بتو ، الفيدرالية
قد نص على اختصاصات ، 1949فنجد مثال ان دستور املانيا االحتادية ، احياان على اختصاصات مشرتكة

 . (39)واختصاصات مشرتكة بني احلكومة االحتادية والوالايت ، حصرية للحكومة االحتادية
( منه على 110فهو االخر قد اخذ هبذه الطريقة فقد نص يف املادة ) 2005اما دستور العراق 

( منه على االختصاصات املشرتكة بني 114مث نص يف املادة )، اختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية
( منه فقد جعل 115اما يف املادة ). السلطات االحتادية وسلطات االقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم

مامل ينص عليه ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية فهو من اختصاص االقاليم واحملافظات كل 
 . غري املنتظمة يف اقليم

                                                       
 . 112، مصدر سابق، صنعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د -35
 . 44امحد، مصدر سابق، ص عبد املنعم -36
 . 43ص ، سابق مصدر، امحد املنعم عبد -37
 . 113ص ، مصدر سابق، نعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د -38
 بدون، 1ط، مكتبة السنهوري، مبادئ القانون القانون الدستوري وتطور النظام السياسي يف العراق، محيد حنون خالد. د -39
 . 86ص، سنة طبع
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يالحظ ان مسلك املشرع الدستوري العراقي منتقد من انحية انه قد عمل على تقوية سلطات االقاليم 

كون الغلبة لقانون االقليم يف حالة التعارض على ان ت 115جتاه احلكومة االحتادية عندما نص يف املادة 
 . ( من حمتواها114وبذلك قد افرغ مضمون املادة )

 مضمون اختصاصات السلطات االتحادية وسلطات االقاليم: املطلب الثاني

، ان الدساتري الفيدرالية ختتلف يف طريقة توزيع االختصاصات بني احلكومة االحتادية وحكومات االقاليم
ومن جانب اخر فان نطاق هذه . ابلدرجة االساسية اىل اعتبارات سياسية خاصة لكل دولة وذلك يرجع

وقد ختتلف حىت بني الدول اليت تتبع نفس طريقة توزيع ، االختصاصات قد خيتلف من دولة اىل اخرى
 . االختصاصات

وجب هذا ومب، املهام اليت متارسها اي مستوى من مستوايت السلطات، قصد بنطاق االختصاصاتيو 
التحديد ميكن معرفة املهام املسموح هلا مبمارستها اي كمية ومدى االختصاصات اليت متلك اي مستوى 

 . (40)من مستوى السلطات 
مع وجود ، ويبدو ان اغلب الدساتري الفيدرالية حتدد اختصاصات السلطات االحتادية على سبيل احلصر

 حالة تعارض القوانني تكون االولوية للقانون اختصاصات مشرتكة بينها وبني سلطات االقاليم ويف
 . ابستثناء الدستور العراقي حيث اعطى االولوية لقانون االقاليم، (41)الفيدرايل

حيث نتعرض يف الفرع االول اىل ، وبناء على ما تقدم سوف نبحث هذا املوضوع من خالل فرعني
اىل االختصاصات املشرتكة بني السلطات االحتادية مث نعرج يف الفرع الثاين ، االختصاصات احلصرية االحتادية

 . وسلطات االقاليم
 االختصاصات احلصرية للسلطات االَتادية: الفرع االول

توجد اختصاصات سيادية غالبا ما تنص عليها الدساتري الفيدرالية من ضمن االختصاصات احلصرية 
ارجية او الدفاع او اجلنسية او االمور املالية سواء تتعلق هذه االختصاصات ابلشؤون اخل، للحكومة االحتادية

 : الفقرات االتيةوغري ذلك من الصالحيات اليت هتم االحتاد وسنتناول هذه االختصاصات يف 
 : الشؤون اْلارجية –اوال 

، ذهب الدستور االمريكي اىل انه ختتص احلكومة االحتادية يف عقد املعاهدات وتعيني السفراء واستقباهلم
ل ويعترب الرئيس االمريكي املسؤول االول دستوراي عن عالقة دولته ابلدول االخرى ويساعده يف والقناص

 . (42)اضافة اىل اشراك جملس الشيوخ يف بعض املسائل ، ذلك وزير اخلارجية والذي يسمى سكرتري الدولة
ومتاشيا مع  2005بذات االجتاه اما الدستور العراقي  1949كما ذهب القانون االساسي االملاين 

والتفاوض ، الدساتري الفيدرالية فقد منح السلطة االحتادية سلطة رسم السياسة اخلارجية والتمثيل الدبلوماسي
كما ان تعيني السفراء يتم برتشيح من ،  (43)بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها 

 . (44)جملس الوزراء وموافقة جملس النواب 
                                                       

 . 52ص، مصدر سابق، امحد عبد املنعم -40
 . 1949من القانون االساسي االملاين  (74املادة ) -41
 . 56، مصدر سابق، عبد املنعم امحد -42
 . 2005من دستور العراق  (/ اوال 110) املادة -43
 . 2005من دستور العراق  (خامسا / ب /61) املادة -44
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 : شؤون الدفاع –اثنيا 
ففي الوالايت املتحدة ، حتتفظ السلطات االحتادية دائما ابختصاص اعالن احلرب وتشكيل اجليش

فهو الذي يدير القوات املسلحة بكافة ، (45)يعترب الرئيس االمريكي القائد العام للقوات املسلحة ، االمريكية
يعد تنظيم ، 1949انون االساس االملاين ويف الق. اال ان اعالن احلرب من اختصاص الكوجنرس، صنوفها

 . ( منه1/  71شؤون الدفاع من االختصاصات احلصرية للسلطة االحتادية وذلك مبوجب املادة )
وتشمل كذلك ، ويف العراق فان شؤون الدفاع من ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية

ويعد رئيس جملس ، (46)وات املسلحة وادارهتا وضع سياسة االمن الوطين وتنفيذها مبا يف ذلك انشاء الق
 . (47)الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 

 : اجلنسية –اثلثا 
، يتمتع مواطين الدولة الفيدرالية يف خمتلف الوالايت او االقاليم جبنسية واحدة هي اجلنسية الفيدرالية

 . وهذا االختصاص درجت عليه الدساتري الفيدرالية على تضمنه
على ان مجيع االشخاص الذين يولدون يف  1868د اكد التعديل الرابع عشر للدستور االمريكي فق

 . وميلكون صفة املواطن للوالايت املتحدة والوالية اليت يقيمون فيها، الوالايت املتحدة يتجنسون جبنسيتها
/  110دة )ويف العراق ينعقد االختصاص يف شؤون اجلنسية للسلطات االحتادية وذلك وفق املا

 . خامسا(
 : االختصاص املال –رابعا 

الذي له سلطة الرقابة ، هذا االختصاص من االختصاصات املهمة اليت يتمتع هبا الربملان االحتادي يعد
 . على املالية العامة للدولة

 ومينح الدستور االمريكي صالحية اقرتاح مشروعات القوانني اخلاصة بتحصيل االيرادات جمللس النواب
، كما ان للكوجنرس صالحية فرض الضرائب،  وجملس الشيوخ احلق يف ادخال تعديالت على هذه املشاريع

 . ( منه على ان التجارة مع الدول االجنبية من اختصاص السلطات الفيدرالية7 /1كما اشار يف املادة )
ملهمة جمللس النواب وكذلك من االختصاصات ا يعداما يف العراق فان املوافقة على مشروع املوازنة العامة 

واحلساب اخلتامي وكل ما يتعلق ابلقروض والضرائب وغريها من االمور املالية ، ما يتعلق ابالعتمادات املالية
(48) . 

وهنالك اختصاصات اخرى حصرية منها ما يتعلق ابلربيد واالتصاالت واملقاييس والرتددات البثية 
ة ابعتبارها من ضمن االختصاصات احلصرية للسلطة االحتادية عليها الدساتري االحتادي توغريها قد نص

(49) . 
 االختصاصات املشرتكة: الفرع الثان

                                                       
 . 1787( من الدستور االمريكي 2/7) املادة -45
 . 2005اثنيا( من دستور العراق  /110) ةاملاد -46
 . 2005 العراق دستور من (78) املادة -47
 . 2005( من دستور العراق 62املادة ) -48
 . 2005 العراق دستور من سادسا(، خامسا، رابعا /110) املادة -49
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ففي الدستور االمريكي ، هنالك من االختصاصات املشرتكة بني السلطة االحتادي وسلطات االقليم

بشرط موافقة  فرض الضرائب على الواردات والصادرات حق لوالايتلصات املشرتكة هي ان من االختصا
 . كما متلك الوالايت حق اقرتاح تعديل الدستور الفيدرايل،  الكونغرس

، فمنها ما يتعلق ابالختصاص التشريعي، 1949اما االختصاصات املشرتكة يف القانون االساس االملاين 
وشؤون احملاماة  والتنظيم القضائي، والقانون اجلنائي ونظام السجون، وهي التشريعات املتعلقة ابلقانون املدين

(50) . 
فقد نص على االختصاصات املشرتكة بني السلطة االحتادية وسلطات االقاليم  2005اما دستور العرق 

ورسم ، وتنظيم مصادر الطاقة الكهرابئية الرئيسية وتوزيعها، ومنها ادارة الكمارك، ( منه114يف املادة )
 . (51)السياسة البيئية وغريها 

على ان "تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط والغاز  2005ال من دستور العراق او  /112وتنص املادة 
 ". . . املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات االقاليم

على انه "تقوم احلكومة وحكومات االقاليم واحملافظات  هانفس كما نصت الفقرة )اثنيا( من املادة
 " . . . . الالزمة لتطوير ثروة النفط والغازاملنتجة معا برسم السياسات االسرتاتيجية 

ضمن االختصاصات املشرتكة بل اراد املشرع الدستوري من خالهلا وضع  ويالحظ ان هذه املادة مل أتتِ 
تنظيما خاصا إلدارة النفط والغاز تعتمد على التعاون والتنسيق حبيث ال يطبق بشأهنا مبدأ اولوية قانون 

 . لتدخل ال يف االختصاصات احلصرية وال املشرتكةاليت ال تناهلا ا، االقليم
 الخاتمة

 : خلصنا اىل بعض النتائج واملقرتحات نوجزها مبا أييت، بعد ان انتهينا من حبثنا هذا
 النتائج  -اوال 

 . ان الفيدرالية تعد من النظم الدميقراطية والدستورية املنتشرة يف بلدان خمتلفة ومتنوعة اىل درجة كبرية .1
طرق نشوء الدول الفيدرالية حسب الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ختتلف  .2

 . والدولية اليت قادت لنشأهتا
 . تتميز الدول الفيدرالية بثالثة مظاهر وحدوية واستقاللية ومشرتكة .3
س االعلى اجملل، هو ان السلطة التشريعية االحتادية تتكون من جملسني، من خصائص الدولة الفيدرالية .4

وجملس ادىن هو ، يسمى )جملس الشيوخ( او جملس املقاطعات او جملس االحتاد او جملس الوالايت
 . جملس النواب

ان دستور العراق قد سلك يف توزيع االختصاصات طريق حتديد اختصاصات السلطة االحتادية على  .5
مشرتكة بني السلطات مث نص على اختصاصات ، وترك ماعدا ذلك الختصاص االقاليم، سبيل احلصر

 . وتكون االولوية لقانون االقاليم جمال االختصاصات املشرتكة، االحتادية واالقاليم

                                                       
 . 1929( من القانون االساس االملاين 74واملادة )، من الدستور االمريكي (5) املادة -50
 . 2005 العراق دستور من (114) املادة -51
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 املقرتحات  –ثانيا 

دون ، املشرع الدستوري لتكوين جملس االحتاد وبيان اختصاصاته يف صلب الوثيقة الدستوريةدعوة اىل  .1
ضعاف جمللس االحتاد يف حني انه ميثل اجمللس ملا يف ذلك من ا، ترك ذلك لقانون يسنه جملس النواب

 . االعلى والضامن حلقوق االقاليم يف املساواة
وجعل ادارة الثروات املعدنية مبا يف ذلك  2005( من دستور العراق 112تعديل املادة )الدعوة اىل  .2

عدم النفط والغاز من االختصاصات احلصرية للحكومة االحتادية وذلك لضمان استقرار الدولة و 
 . وضمان تقوية احلكومة االحتادية، تفككها

جعل االولوية للقانون االحتادي عندما يتعارض و قانون االقليم يف االختصاصات املشرتكة وذلك  .3
 . مبا يضمن حتقيق ذلك املطلب 2005( من دستور العراق 115بتعديل نص املادة )
 قائمة المصادر 

 الكتب  -: اوال

دون ، االسكندرية، منشأة املعارف، النظم السياسية والقانون الدستوري، يحاابراهيم عبد العزيز ش. د .1
 . سنة طبع

النظرية العامة يف القانون الدستوري ، نعمة زغري كطران.  د و اجلدة انجي رعد. د و املفرجي احسان. د .2
 . بغداد بدون سنة طبع، مكتبة السنهوري، والنظام الدستوري

، مكتبة السنهوري، طور النظام الدستوري يف العراقتقانون الدستوري و مبادئ ال، محيد حنون خالد. د .3
 . بدون سنة طبع، بغداد، 1ط

، بريوت، 1ط، دار العلم للماليني، الفيدرالية واجملتمعات التعددية يف لبنان، مانيعصام سل. د .4
1991 . 

 -احلكومة-ي/ نظرية الدولةالوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستور ، عبد الغين بسيوين عبد هللا. د .5
 . 2004، االسكندرية، مطبعة السعدي، احلقوق واحلرايت العامة

كلية ،  رسالة ماجستري، دراسة مقارنة، توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية، عبد املنعم امحد .6
 . االكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، القانون والعلوم السياسية

، موكرابين، 2ط، دراسة مقارنة –الفيدرالية واحلكم الذايت والالمركزية االقليمية، يند حممد مهاوه. د .7
 . 2001، اربيل

 . 2007، سليمانية، دار سردوم، 1ط، الفيدرالية وافاق جناحها يف العراق، لطيف مصطفى امني .8
، اربيل ،مؤسسة موكرابين للطباعة والنشر، 1ط، حول مفهوم النظام الفيدرايل، نوري طالباين. د .9

2005 . 
 . 2001، القاهرة، للجامعات النشر دار، السياسية النظم يف الوسيط، البنا عاطف حممد  .10

 البحوث واملقاالت  -: ثانيا

، هيئاهتا( دراسة مقارنة، مقومتها، الفيدرالية )الدولة االحتادية خصائصها، ممدوح عبد الكرمي حافظ .1
 . 2005، السالم والتنمية لألحباث والدراساتمركز ، ث منشور يف جملة العراق الفيدرايلحب

 . جامعة دهوك، حبث منشور يف جملة كلية القانون، مسو الدستور الفيدرايل، انظم يونس زاوي. د .2
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  الاولوغرا)  ه الفضائيات العربية تقنية ايتخدامات

The Uses of Hologram technique in Arab Satellite 
Channels 

 Israa Shakir Hasan                       . Dr(1)إسراء شاكر حسن . د. م

 مستخلص

، على تسليط الضوء على نشأة وتطور تقنية اهلولوغرام ثالثة فصوليسلط حبثنا هذا الذي وقع يف 
وما ابرز احلاالت اليت سبقت ظهور املعجزات ، والكيفية اليت أوصلت تقنية اهلولوغرام اىل البث التلفزيوين

 األول الفصل، وجاء حبثنا على النحو التايل، ابستخدام هذه التقنية قبل توظيفها يف جمال البث الفضائي
جمتمع ، هدف البحث، أمهية البحث، منهجية البحث واشتملت على "مشكلة البحث: واشتمل على

 . "الدراسات السابقة، منهج البحث، البحث
العمل و ، اجملاالت كافة وابرز استخداماهتا يف، اهلولوغرامتناول نشأة وتطور تقنية : أما الفصل الثاين
 . خباصة الدعائي واإلعالمي
اجملاالت كافة و  من البحث فتطرق إىل كيفية توظيف هذه التقنية "اهلولوغرام" يف الثأما الفصل الث

الكيفية اليت مت فيها االستفادة من التقنية يف الربامج اليت تقدمها ومن مث بيان ، اإلعالمي والدعائي خباصة
التوصيات اليت ينبغي أن نعمل عليها ملواجهة سلبيات هذه  حرصت الباحثة على وضعو ، الفضائيات العربية

 . التقنية والعمل على اإلفادة ابجيابية من ابرز مميزاهتا يف العمل اإلعالمي حتديدا
Abstract  
Our research which come in three chapters focus his light on the origin 

and evolve of Hologram technicality, and the way, which reached with the 

                                                       
 . كلية اآلداب  /--جامعة أهل البيت -1
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Hologram technicality into the TV broadcasting, and what the prominent 
situations which preceded the appearance of miracles with utilized this 
technicality before functionalizing in the field of satellite broadcasting. Our 
research came like bellow:  

The first chapter included on : The research methodology which included 
on research problem, importance of research, research goal, research 
community, research curriculum, and the past studies.  

The second chapter address the origin and evolve of the Hologram 
technicality, and the prominent of her uses in the whole fields, propaganda, 
and media especially.  

The third chapter of research touched the way of functionalizing this 
technicality "Hologram" in the whole fields, propaganda, and media 
especially, and then demonstrates the way which have been leveraged from 
this technicality in programs which showed in Arabic satellites, then show 
the results which was reached. The researcher made sure to put 
recommendations which must working on them to face the negatives of this 
technicality, and working on leveraging positively from her prominent 
features in media specifically.  

 ةالمقدم

 العلماء بعض وظن، العشرين القرن من األخري الربع العلماء يف تراود حاملة فكرة كان  الذي الليزر ظهر
 أعظم يكون يكاد أنه الليزر أثبت ما سرعان لكن و، منه تطبيقية فائدة ال ترف جمرد أنه-أنذاك–واملفكرين 

 عصر إىل التقليدي الزمن من انتشلها و التطبيقية اجملاالت مجيع اكتسح إذ، البشرية إليه وصلت اخرتاع
 . الليزر

 الصعب من فأصبح، بنفعه ليعمها غريها و، والصناعة كالطب،  العلم من عديدة فروع إىل الليزر تغلغل
 اجملسم التصوير هو ليطورها الليزر جاء اليت الفروع أهم أحد إن و، الليزر بدون احلديثة احلياة تصور

Holography ،الليزر بوجود إال ونليك كان  ما الذي . 
 إال، ترف جمرد أنه الناس بعض ظن إذ كالليزر  وهو، والفرائد الفوائد من ابلعديد اجملسم التصوير ومتيز

 . طبية و بل، جتارية و صناعية، عديدة ميادين يف( اجملسم التصوير نقصد) نفسه أثبت أنه
شف عنها ابلصدفة من خالل بعض الباحثني تعد تقنية اهلولوغرام من املشاريع السرية اليت مت الكهذا و 

وظلت على هذا الشكل حىت مت اإلعالن عنها بعد فضيحة تورط وكالة انسا ، واإلعالميني األمريكيني
لتغيري اجتاهات الرأي  الوكالةالعاملية بتمويل هذا املشروع الذي مت التأكيد على إنه أييت ضمن نشاطات 

 . العام
، دخول هذه التقنية إىل اإلعالم حىت وصل األمر إىل، تطوير هذه التقنيةعليه فان األحباث استمرت ل

رمبا سيكون سالح ذو حدين فهو من جهة سيكون طفرة إعالمية يف العمل  عتقد البعض أن هذه التقنيةوا
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تمويه والليل تضليف جمال الدعاية واإال إن احلقيقة تؤكد إنه ميكن استخدام هذه التقنية ، التلفزيوين ابلتحديد
 . اإلعالمي

العمل على إقناع الناس حبصول معجزات من خالل ، وقد سبق دخول هذه التقنية إىل جمال اإلعالم
إظهار بعض الرموز الدينية اليت ما زالت على قيد احلياة أو تلك اليت فارقت احلياة أمام أعني الناس وإهبارهم 

الراعية والداعمة  واالنسياق إىل ما تروم اجلهاتبصورة ثالثية مذهلة لتحقيق نوع من الرهبة يف نفوسهم 
 . من حتقيقه من غاايت وأهداف يف منطقة معينة ويف زمان معني لتطوير تقنية اهلولوغرام

على تسليط الضوء على نشأة وتطور  ثالثة فصولومن هذا املنطلق يسلط حبثنا هذا الذي وقع يف 
غرام اىل البث و والكيفية اليت أوصلت تقنية اهلول، م ابلطقسوعالقتها مبشروع هارب للتحك، تقنية اهلولوغرام

وما ابرز احلاالت اليت سبقت ظهور املعجزات ابستخدام هذه التقنية قبل توظيفها يف جمال البث ، التلفزيوين
منهجية البحث واشتملت على " : واشتمل على األول الفصل، اآليتوجاء حبثنا على النحو ، الفضائي

 . الدراسات السابقة"، منهج البحث، جمتمع البحث، هدف البحث، أمهية البحث، مشكلة البحث
العمل و ، اجملاالت كافة وابرز استخداماهتا يف، اهلولوغرامتناول نشأة وتطور تقنية ف: أما الفصل الثاين
 . خباصة الدعائي واإلعالمي
 اجملاالت كافة  هلولوغرام" يفمن البحث فتطرق إىل كيفية توظيف هذه التقنية " ا الثأما الفصل الث

ومن مث بيان الكيفية اليت مت فيها االستفادة من التقنية يف الربامج اليت تقدمها ، اإلعالمي والدعائي خباصة
عن طريق البحث ومتابعة ابرز األفالم والربامج املصورة واليت مت بثها عرب مواقع التواصل  الفضائيات العربية

ليت مت تصويرها كمعجزات من قبل أانس تواجدوا يف مكان حدوث ما مت تسميته وا، االجتماعي " يوتيوب"
ومن مث متابعة الربامج اليت مت بثها عرب الفضائيات واليت مت استخدام ، ابملعجزات يف مناطق عدة من العامل

مث عرض النتائج  ومن ة اليت استخدمت فيها هذه التقنية؟وما هي ابرز األشكال الرباجمي، تقنية اهلولوغرام فيها
التوصيات اليت ينبغي أن نعمل عليها ملواجهة سلبيات  حرصت الباحثة على وضعاليت مت التوصل إليها و 

 . هذه التقنية والعمل على اإلفادة ابجيابية من ابرز مميزاهتا يف العمل اإلعالمي حتديدا
 مناجية البحث: الفصل األول

 : مشكلة البحث: أوالا 

 : اآلتية ةالرئيسي تعلى التساؤال اإلجابةيف ، هذا حبثناتتحدد مشكلة 
التأكد من خالل البحث والتقصي عن أصل هذه التقنية ومدى املقدرة على استخدامها يف الدعاية  -

أو بث اإلشاعة أو يف التظليل اإلعالمي من خالل بعض الربامج أو األخبار املصورة اليت يتم استخدام هذه 
مثل مشروع  مع التأكيد على معرفة املشاريع املرتبطة بظهور هذه التقنية وتناميها، مةالتقنية فيها حبرفية ات

 . هارب للتحكم ابلطقس واملناخ
سيما وإن البحوث والدراسات اليت تناولت هذه التقنية مل تكن ، تسليط الضوء على تقنية اهلولوغرام -
كما إن معظم الدراسات مل ،  ت عن هذه التقنيةوعليه فما زالت املكتبات العربية فقرية ابملعلوما، شاملة

 . تكن يف جمال اإلعالم
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 : أهمية البحث: ثانياا 

 : و ميكن حتديد أمهية البحث فيما يلي
سيما يف ، بيان دور تقنية اهلولوغرام كنقلة إىل العامل احلديث و مدى االستفادة منها يف وقتنا احلاضر .1

 . جمال اإلعالم والبث الفضائي خباصة
 . ن قيمة تقنية اهلولوغرام إلثراء القوالب الفنية للربامج التلفزيونيةبيا .2
وهل يعد ، نوات الفضائية العربيةقرام يف الربامج التلفزيونية للغتوظيف تقنية اهلولو  إمكانيةمدى معرفة  .3

 . التكلفة الرباجمية اليت تستخدم فيها تقنية اهلولوغرام عقبة يف توظيفه يف الربامج؟
 : دف البحثه: ثالثاا 

و حياول جاهداً االستفادة من هذه التقنية و  اإلنسانيف ضوء التطورات احلديثة يف جمال التقنية يسعى 
 : و يف هذا البحث ستحاول الباحثة من حتديد التايل، استخدامها يف جماالت ختصصه

 . فضائيات العربيةيف الربامج التلفزيونية لل اإمكانية استخدامه دىوم، التعريف بتقنية اهلولوغرام .1
 حتديد الفضائيات العربية اليت حرصت على استخدام تقنية اهلولوغرام يف براجمها؟ .2
ما الكيفية اليت مت فيها االستفادة من إمكانيات هذه التقنية يف تطوير أساليب عرض الربامج التلفزيونية  .3

 . العربية عرب الفضائيات
 ؟هذه التقنية املتطورة اهوما هي أبرز أشكال الربامج اليت استخدمت في .4

 : مجتمع البحث: رابعاا 

 : اآليتتقع حدود جمتمع حبثنا املوسوم " استخدام تقنية اهلولوغرام يف الفضائيات العربية 
متابعة وتسجيل مقاطع الفيديو اليت يتم بثها عرب موقع التواصل االجتماعي "يوتيوب" : احلدود املكانية .1

سيما املقاطع اليت بثتها القنوات ، اليت استخدمت فيها تقنية اهلولوغرام والربامج، وعلى املستوايت كافة
 . الفضائية العربية

اشتملت على كل ما استطاعت الباحثة من االطالع عليه من مقاطع منشورة على : احلدود الزمانية .2
 . (2016-2012خالل املدة )موقع اليوتيوب مع التأكيد على تلك اليت بثتها الفضائيات العربية 

 : منهج البحث: خامساا 

واملنهج الذي سنتبعه يف حبثنا ، لكي يصل الباحث إىل حتقيق اهلدف من الدراسة ال بد من إتباع منهج
، ويتمثل يف البحث العلمي الذي يغطي أبعاد الظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة: جانب نظريهذا سيكون 

أو ، سواء أكانت كتبا أو دورايت أو موسوعات، العلمية من خالل الرجوع إىل املصادر املتمثلة يف املراجع
 . مواقع إنرتنت

، (Pure Researchأو البحوث اجملردة )، (Basic Researchويقع حبثنا ضمن البحوث األساسية )
وقد يتم تطبيق نتائجها ، تساؤالت نظرية ما نهتتم ابإلجابة ع وهي قد. وهتدف إىل إضافة علمية ومعرفية

ال يرتبط هذا النوع . وتطوير املفاهيم النظرية، هو التوصل للحقيقة، ودافع هذه البحوث.  يتمعلميًا أو ال
. بل هدفها األساسي هو تطوير مضمون املعارف املتاحة يف خمتلف حقول العلم، من البحوث مبشاكل آنية

اس ستكتفي وعلى هذا األس. ويهدف إىل حتسني فهمنا ملوضوع معني حىت لو مل يكن له تطبيق عملي
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عرب موقع التواصل االجتماعي  الباحثة أبستعراض مناذج لربامج تلفزيونية مت بثها يف القنوات التلفزيونية العربية
وستكتفي ، ولن تقوم إبجراء دراسة تطبيقية حملدودية الربامج اليت مت استخدام تقنية اهلولوغرام فيها، "يوتيوب"

 . امجاملالحظات العلمية عن تلك الرب  إببداء
 : الدراسات السابقة: سادساا 

ستكتفي الباحثة ابإلشارة إىل الدراسات السابقة دون عرضها بشكل كامل لعدم ارتباطها مبوضوعات 
 . إعالمية وإمنا كانت يف جماالت االختصاصات األخرى

 : الدراسات احمللية -1
 . (2) املؤسسات التعليمية دراسة إمكانية تطبيق بيئة تعليم افرتاضية يف، (2013دراسة مىن صاحل ) −

 : الدراسات العربية -2
االستخدام املقصود للفراغ كعنصر من العناصر املكونة للنحت احلديث ، (2009)، العنوددراسة شييب  .1

(3) . 
املعايري البنائية جلودة برجميات الواقع االفرتاضي التعليمي و ، (2010دراسة حممود حممد زين الدين ) .2

 . (4)ألبعاد البيئات ثالثية ا
 األبعاديف اكتساب مهارات التصميم الثالثي  Moodleفاعلية برانمج ، (2009عاشور) إمساعيلحممد  .3

 . (5)اإلسالميةلدى طلبة تكنولوجيا التعليم ابجلامعة 
يف تنمية مهارات استخدام أجهزة العرض لدى  األبعادفاعلية برانمج ثالثي ، دراسة جمدي عقل .4

 . (6)جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية و النفسية  ،طالبات كلية الرتبية
معايري اجلودة يف بيئة التعلم عرب االنرتنت مبؤسسات ، (2014دراسة احلافظ حممود عبد السالم حممد ) .5

 . (7)التعليم العايل 

                                                       
 بغداد جامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية  جملة، التعليمية املؤسسات يف افرتاضية تعليم بيئة تطبيق إمكانية دراسة، صاحل مىن 2-
2013 . 
 الرتبية قسم منشورة ماجستري رسالة)، احلديث للنحت املكونة العناصر من كعنصر  للفراغ املقصود االستخدام، العنود شييب -3

 . (2009 جدة، العزيز عبد امللك جامعة، املنزيل االقتصاد كلية)، (الفنية
 مشاركة، االبعاد ثالثية البيئات و التعليمي االفرتاضي الواقع برجميات جلودة البنائية املعايري، الدين زين حممد حممود دراسة 4-

 امللك جامعة، الرتبية كلية،  التعليم تقنيات قسم، )التدريب و التعليم يف االتصال و املعلومات تقنية تطبيقات يف األوىل الندوة إىل قدمةم
 . (2010، جدة، العزيز عبد

 التعليم اتكنولوجي طلبة لدى االبعاد الثالثي التصميم مهارات اكتساب يف Moodle برانمج فاعلية، عاشور إمساعيل حممد -5
 . 2009، غزة – االسالمية اجلامعة، الرتبية كلية،  التعليم تكنولوجيا و املناهج قسم، (منشورة غري ماجستري رسالة)، االسالمية ابجلامعة
 اجلامعة جملة، الرتبية كلية  طالبات لدى العرض أجهزة استخدام مهارات تنمية يف األبعاد ثالثي برانمج فاعلية، عقل جمدي -6

 . 157-191: ص، 4: العدد، 21: جملد، غزة اإلسالمية اجلامعة، النفسية و الرتبوية للدراسات الميةاإلس
 لضمان العربية اجمللة، العايل التعليم مبؤسسات االنرتنت عرب التعلم بيئة يف اجلودة معايري، حممد السالم عبد حممود احلافظ -7
 . 53-73: ص ص، 2014، 2013، 15: العدد، 7: جملد، اليمن، اجلامعي التعليم جودة
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 : جنبيةلأدراسات ال -3
 Tung H, Jeong (8)( 1985)، جيونج، يونغ: دراسة -1

القول أبن تقنية اهلولو غرام من أكثر التطبيقات اليت ميكننا التعلم منها وذلك  عن هدفت هذه الدراسة
بسبب طبيعتها البصرية للغاية حيث ميكن استخدامها مع أي فئة عمرية و جملموعة واسعة من اجلهات 

 . حيث تساهم هذه التقنية إىل استكشاف وسيلة جديدة للتعبري، التعليمية
 Coquoz, Olivier (9)( 1994)، اوليفي، سوكيوز: دراسة -2

يتم هبا إعادة بناء الصورة ، هدفت الدراسة إىل تشكيل صورة ثالثية األبعاد عن طريق تقنية اهلولو غرام
 . عددايً و توفري املرونة يف العملية الثالثية األبعاد حيث تستخدم حملاكاة النماذج اجملسمة

 r, Oliver, &, OtherBimbe (10)( 2005) آخرونو ، أوليفر، بيمَب: دراسة -3
العرض يف  وحلول مشاكلاستخدام تقنية اهلولو غرام كأدوات حلل االستكشاف  إىلهدفت الدراسة 

يكمن اهلدف يف اجلمع بني التقنيات لتكوين  األدواتهذه  ومع تطبيق، هذاالكثري من اجملاالت حىت يومنا 
 . أداة قوية للعلوم و الصناعة و التعليم

، اجملسمةتعزيز التفاعل بيانيًا للصور  إىلتساهم  والتقنيات اليتة العديد من التطبيقات وتعرض الدراس
 . بصرايً  األبعادو يعطي حملًة أوىل يف أعادة عمق هذه الصور الثالثية 

 Anthamatten, Peter, &, Other (11)( 2007)وآخرون ، بيرت، انثاماتني: دراسة -4
 وميكنالتعلم  أمناطتدعم جمموعة واسعة من  أنميكن  األبعادلثالثية التقنية ا إنهدفت الدراسة إىل بيان 

، لطالب الدراسات العليا أويستفاد منها الطلبة يف الفصول الدراسية سواء لطالب مرحلة البكالوريوس  أن
 . حيث متكنهم من احلصول على فرصة التحليل ملزااي التكنولوجيا و التعايش مع التصور

اهتمام  أصبححيث ، الكشف عن أمهية الفراغات داخل و حول البناء إىل كما وهدفت الدراسة
 األجسامالفنانني و شغلهم الشاغل هو كيفية صياغة الفراغ ابعتبار أمكانية صياغته كي نستطيع التعامل مع 

 األحوالألن الشكل الثالثي األبعاد ال يكتمل أبي حال من ، للتناسب مع غريها من العناصر الطبيعية
 . ون الفضاءبد

                                                       
8- 1- Tung H, Jeong(1985), holography in art and education, spie digital library, The International 

Society for Optical Engineering, United States of America. .  
9- 2-Coquoz, Olivier(1994), Endoscopic holography with a muticore optical fiber applied to 

biomedical imaging, Optical Society of America, United States of America.  
10- 3- Oliver Bimber, Thomas Zeidler, Anselm Grundhoefer, Gordon Wetzstein, Mathias 

Moehring(2005), interacting with augmented holograms, Proceedings of SPIE, Practical Holography 
vol: Materials and Applications, pages (41-54), Springer.  

11- 4- Anthamatten, Peter, Ziegler, Susy S. (2006), Teaching Geography with 3-D Visualization 
Technology, Journal of Geography, Taylor francis online, United Kingdom, Vol; 105, Issue; 6, pp: (231-
237  
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 الاولوغرا) ومالقته بمشروع هارب للتحكم بالطقس: الفصل الثانه

 : معنى كلمه هولوغرايف: أوالا 

هو صورة جمسمة حنصل عليها ابستخدام أشعة الليزر وختزن على سطح  HOLOGRAMاهلولوغرام 
 . أو ضوء عادىمستو للوح فوتوغراىف وميكن رؤيتها عن طريق إضاءة اللوح الفوتوغراىف بشعاع ليزر 

( أو ما يسمى ابلذواكر اهلولوغرافية متتلك خاصية HOLOGRAPHY: واهلولوغرايف )ابالجنليزية
ويـَُعدُّ الليزر أنقى ضوء عرفه ، فريدة متكنها من إعادة تكوين صورة األجسام األصلية أببعادها الثالثة

معقدة؛ وميكن تسجيل هذه الشبكة يولِّدان شبكة تداُخل ، وهكذا فعندما يلتقي شعاعا ليزر، اإلنسان
ولكي نرى الصورة . . . HOLOGRAMوهذا التسجيل هو ما يسمى ابهلولوغرام . على لوحة تصوير

َلْت على هذه اللوحة ال بدَّ من أن نسلِّط شعاع ليزر مماثل للذي استخدمناه على اللوحة ذاهتا؛  اليت ُسجِّ
ولعل أغرب ما يف اهلولوغرام . ن اللوحة ويبدو ثالثي األبعادوعندئٍذ يظهر اجلسُم املصوَّر على بُعد صغري م

 . (12)هو أنه لو كسران اللوحة فإن كلَّ ِكْسرة منها ميكن هلا أن تعطي الصورة بكاملها
 إصطالحاهولوغرايف معنى : ثانياا 

(Holo هي )األصل يف (Holos( و هي كلمه يواننيه و )Graphy هي )اليواننية الكلمة األصل يف 
(Grapho معىن هاتني الكلمتني ال )أيمتوافق و قد يكون ذو معىن جمهول  أييت (Holos تعين )ابليواننية 
 . (ة( )كتابGraphoكل( و معىن كلمه )  أي)

على  أوليس على جسم صلب  أواهلولوجرايف تتكون يف الفضاء الثالثي األبعاد ليس على حائط ة صور 
 . (13)أمامكترى الشخص  كأنكمتحركة و   و تكون للغايةجدا و  واضحةماء و تكون 

 : تاريخ الهولوغرايف: ثالثا ا

هو من اكتشفه ، (Dennis Gaborعن طريق العامل ) 1947يف عام  التقنيةعلى هذه  األحباث بدأت
و هذا ، اللون أحاديةيف ذلك الوقت كانت  املتاحةنظرا الن موارد الضوء  إطالقاو لكن مل يستطيع تطويره 

الليزر  أشعهعند مت ابتكار  1960و يف عام ، ظهور تكنولوجيا التصوير اجملسم اهلولوجرايف أتخر إىل أدىما 
 . (Emmitt Leith( و العامل )Juris Upatnieksالعامل ) أدرك

 األوراقمجيع  بقراءة اقامو لذا ، األبعاد الثالثيةيستخدم كوسيط لعرض اجملسمات  أناهلولوغرام ميكن  إن
ابلفعل يف  او جنحو ، ( و تطبيقها لكن بتقنيه الليزرDennis Gaborمن قبل العامل ) كتوبةامل األحباثو 

هولوغرام يف  أولو قد مت عرض ، و بعدها توالت التجارب، األبعادثالثيه  للغايةعرض صور جمسمه واقعيه 

                                                       
، 5/19/2014نشر بتاريخ ، "شبابية عربية جملة" رؤى جملة، Hologram رامغاهلولو  التجسيمي التصوير تقنية على تعرف -12

 .http: //www. ruoaa. com/2014/05/Hologram-Technology: رابط املوقع، 2/7/2015 بتاريخ عليه طلعا
html#axzz4eDrIfLNZ 

رابط ، 17/4/2015 بتاريخ عليه اطلع، 2014/  شباطنشر بتاريخ ، science shop موقع، رامغاهلولو ، ابراهيم حممد -13
 http: //scienceshop1. blogspot. com/2014/02/blog-post_7173. html#. WPC090WGPIU: املوقع
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 الصورة ( من صناعه أول هولوغرام جيمع بنيLloyd Crossمتكن العامل ) 1972و يف عام ، 1967عام 

 . (14)اجملسمة ثالثيه األبعاد و السينما جرايف ذات البعدين 
 : (HoloGramعمل الهولوغرام ): رابعاا 

تسقط حزمة من أشعة الليزر على جمزئ حلزمة األشعة أبن تقنية احلصول على اهلولوغرام تعمل 
(splitterفتنقسم جزئني ) ، ية مثبته فتنعكس األشعة ينفذ اجلزء األول من األشعة ليصل إىل مرآة مستو

ويسقط اجلزء الثاين من . (Reference beamوتسمى أبشعة املرجع ). لتسقط على اللوح الفوتوغرايف
األشعة على اجلسم املراد تصويره وتنعكس هذه األشعة من مجيع نقاط سطح اجلسم حاملة للمعلومات عنه 

تلتقي أشعة املرجع . (Objective beamلتصل اللوح الفوتوغرايف وتسمى هذه األشعة أبشعة اجلسم )
وأشعة اجلسم على اللوح الفوتوغرايف وتكون النتيجة منط مركب من تداخل تلك األشعة يسجل على اللوح 
الفوتوغرايف وبعد حتميض اللوح الفوتوغرايف يظهر منط تداخل األشعة يف صورة مناطق مظلمة وأخرى مضيئة 

وتسجيل منط التداخل عليه ابهلولوغرام يلزم بعد ذلك إعادة تكوين  ويسمى اللوح الفوتوغرايف بعد حتميضه
الصورة وذلك إبضاءة اهلولوغرام ابألشعة املرجع وابلنظر خالله تظهر صورة جمسمة متاثل اجلسم متاما 

ميكن تسجيل أكثر من صورة واحدة على نفس اللوح . ومسجلة جلميع دقائق اجلسم يف ثالثة أبعاد
إبستخدام عدد من األشعة املرجع يف اجتاهات خمتلفة وتكون كل صورة مستقلة عن  الفوتوغرايف وذلك

كما ميكن ختزين عشرات الصور على هولوغرام واحد وميكن احلصول على صور ملونة جلسم .  األخرى
ثالثة حزم من أشعة الليزر ذات األلوان املختلفة  ابستخدامأببعاده الثالثة على هولوجرام واحد وذلك 

 . (15)ء اهلولوجرام يف هذه احلالة ابألشعة البيضاء ويضا
حيتوي اهلولوغرام )أو اللوح احلافظ لنموذج التداخل( على توزيع معقد من املناطق الشفافة و الداكنة 

و عندما يضاء بشعاع مشابه متاما للشعاع املرجعي األصلي ، اليت تناظر أهداب التداخل املضيئة و املظلمة
ينفذ من خالل املناطق الشفافة و مُيَتّص يف املناطق الداكنة بدرجات متفاوتة مكوان فإنه الشعاع سوف 

و على هذا فإن احلصول على اهلولوغرايف يتم . هي املوجة املركبة للجسم األصل، بذلك موجة انفذة مركبة
تم فيها إضاءة ي: والثانية، تسجل فيها أمناط التداخل مث احلصول على اهلولوغرام: األوىل: على مرحلتني

فنرى ، اهلولوغرام بطريقة معينة حبيث يكون جزء من الشعاع النافذ من اهلولوغرام مطابقا ملوجة اجلسم األصل
فهناك ، أنواع اهلولوغرام توجد أنواع خمتلفة من اهلولوغرام. صورة ماثلة يف اهلواء أمامنا و كأهنا اجلسم األصلي

 Volumeو هناك اهلولوغرام احلجمي السميك )، (Plane Hologramاهلولوغرام الشرحيي الرقيق )
Hologram) ،( وهي إما أن تكون من النوع االمتصاصيabsorptionأو من النوع الطوري ) (phase) .

 . و هو تسجيل سعة و طور املوجة، هنفس مجيعا تقوم على املبدأ
مثل  األغراضجمموعة متنوعة من  رامي ميكن تطبيقها علىغالتصور اهلولو : أما استخداماته فكثرية منها

 شريطٍ  إبضافةمنع التزوير ، كأكشاك لعرض املنتجات أو التحف وغريها،  الرتويج للتجارة، تسجيل الصور
 أنكما ميكن .  أو وضع العالمات التجارية على أغلفة السلع. على ظهر بطاقات االعتماد مطبوعٍ  جمسمٍ 

                                                       
 صاحل بن هللا عبدو ، الصاحلي صاحل بن حممد ترمجة، وتطبيقاهتا الليزرات مبادئ، هوكس. ب. ف. ج، ويلسون. أ. ج -14
 . 12ص، (2003، للمطابع العلمي رالنش، سعود امللك جامعة: الرايض)، الضواين
 . مصدر سبق ذكره، Hologram اهلولوجرام التجسيمي التصوير تقنية على تعرف -15
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-Blueفتقنيات التخزين احلالية مثل البلو راي ). البلوراتداخل  ةعالي بكثافةيستخدم لتخزن املعلومات 
ray تصل حد معني حمدود حسب سطح وسائط التخزين على عكس التصوير اجملسم فانه يستطيع )

 . (16)تسجيل البياانت على كامل حجم وسائط التخزين بدال من سطح وسائط التخزين فقط 
 (17): (aphyHologrخصائص الهولوغرايف و تطبيقاته ): خامساا 

 . إمكانية رؤية اجلسم من كل االجتاهات و رؤية أعماق الفتحات و الثقوب عليه. 1
 . فإذا نظران إىل اجلزء األمين من الوجه اختفى األيسر، إن رؤية طرف واحد خيفي اآلخر. 2
و لكن ، فإمكاننا استعادة الصورة بتعريض أي شظية )قطعة( منه لشعاع الليزر، إذا حتطم اهلولوغرام. 3

 . تكون شدة إضاءة الصورة اجملسمة ضعيفة
 . ابإلمكان تصوير عدة صور هولوغرافية على لوح واحد و ال حيصل بينها تشويش أو تداخل. 4
و هذا . رمز )بت( يف كل سنتيمرت مكعب من بلورة فعالة ضوئيا 103وجد أنه ابإلمكان ختزين . 5

و كل صفحة هبا ، صفحة 200كل جملد حيتوي على ،  جملديعين ختزين معلومات حمتواه يف مخسة ماليني 
ة دبلورة مكعبة ال يزيد حجمها عن عقكلمة و كل كلمة تتكون من سبعة أحرف! و ذلك يف   1000
 . األصبع

 ي شخص التواصل مع أي شخص يف العامل وكأنه جالس معه يف الغرفةأل نوسنرى يف املستقبل انه ميك
فأشعة الليزر اليت ، ولكن نعين صوره ثالثيه األبعاد، Skypeأو استخدام  و ال نعين الفيديو تشات هانفس

ستظهر وكأهنا أنوار يف اهلواء ال يوجد مصدر ضوئـي أو شعاع أو سطح لينعكس عليه الضوء مالمح األشياء 
واضحة وال يستطيع أحد أن يعتربها معجزة ألنه العلم وفوق كل ذي علم عليم تظهر أشياء وكأهنا حقيقة 
ميكن إخرتاق األشعة بشكل طبيعي ألهنا أشعة ليزر تشبه الضوء ظهور سلحفاة أو ظهور بشري أو منر أو 

ظهور اجلسُم املصوَّر على بُعد صغري من اللوحة  عادايً  ئاً أخر كهالة نور يف السماء أصبح شيأي شيء 
 . ويبدو ثالثي األبعاد

 هاربمشروع فكرة انشاء الهولوغرام و: سادساا 

 النجوم حرب وجوه احد املناخية ابملتغريات للتالعبمن املشاريع اليت هتدف ( هارب)روعمش يعد
 ميشيل الدكتور األستاذ العاملي والكاتب املفكر رأي حسب اجلماعية اإلابدة أسلحة أشكال من وشكل

 سالح مشرتك بشكل ميوله و املشروع يدير و، أالسكا من هارب مشروع إدارة يتمحيث ، شسودوفسكي
 وزارة مبادرة إطار يف املتطورة األسلحة من جديد جيل من جزء وهو، األمريكية والبحرية األمريكي اجلو

 الفضاء أحباث خمترب فنيا املشروع يديرو ، (الفضاء حروب أو النجوم حرب) اإلسرتاتيجية األمريكية الدفاع
 العمالقة Antennasائياتاهلو  من منظومة عن عبارة HAARP ومشروع. األمريكية اجلوية القوات يف

 متثل واليت. "األيونوسفري طبقة من عليها مسيطر حملية تعديالت" خلق على قادرة 120 عددها القوية
 حزم بث بواسطة ذلك ويتم. األرضية ابلكرة احمليط اجلوي الغالف او االمتوسفري من األعلى الطبقات

                                                       
، (م2005، النشر و للدراسات العربية املؤسسة)، الطريفي إبراهيم حممد: ترمجة، الليزر إىل مدخل، كيميت.  م، مايرنغ -16

 . 5ص
 . مصدر سبق ذكره، طبيقاهتات و الليزرات مبادئ، هوكس. ج، ويلسون -17
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 عاكس كقرص  تعمل الطبقة هذه يف حمسوب حملي هتشوي خللق االيونوسفري طبقة إىل الرتدد عالية راديوية

 العلمية والبحوث اخللفية. األرضية الكرة سطح على املستهدفة للمناطق خمتلفة برتددات وإرجاعها احلزم هلذه
، تيسال نيكوال العامل طريق عن، سابقا السوفيايت االحتاد دول يف الثانية العاملية احلرب بعد ابتدأت للمشروع
 هنالك إن يبدو ما وعلى، 1991 الثانية اخلليج حرب بعد ابتدأ االسكا يف للمشروع تجرييبال والتطبيق
 املليارات مئات ختصيص شجعت العراق على اهلجوم أثناء تطبيقها مت املشروع عناصر لبعض أولية جناحات

 . (18)سكااأل للمشروع التطبيقي ابجلانب للبدء
 -: (19) اآلتية ملواقعا يف املشروع يقع
 . األمريكية املتحدة الوالايت - االسكا والية /GAKONA جاكوان -1
 . األمريكية املتحدة الوالايت - االسكا والية/  FAIRBANKS ابنكس فاير -2
 بورتريكو/  ARECIBO سيبوا ايرو -3
 االحتادية روسيا مجهورية/  VASILSURSK فازليزكي -4
 األوريب االحتاد - النرويج/  TROMSO ترومسا -5

 : يلي ما ومهامه HAARP هارب مشروع قدرات ومن
 أنظمة مجيع وإخراج، أمجع العامل يف التجارية أو احلربية االتصاالت أنظمة تعطيل أو التام التدمري -1

 . اخلدمة من املفعلة غري االتصاالت
 . األرض كوكب  أراضي كامل  على الطقس أبحوال التحكم -2
 . هائلة مسافات من أهداف أية بتدمري محتس اليت، املوجه الشعاع تقنية استخدام -3
 ال حيث، املميتة األمراض من وغريه السرطان تسبب اليت، للناس ابلنسبة املرئية غري األشعة استخدام -4

 . املميت األثر يف الضحية تشك
 التهيج حالة يف سكاهنا وضع أو، اخلمول أو النوم حالة يف املأهولة قةطمن سكان جممل إدخال -5

 . األهلية احلروب مثل بعض ضد بعضهم الناس تثري اليت، لقصوىا االنفعايل
 أو صوت) مسعية هلوسات تبعث اليت، مباشرة الدماغ يف املعلومات بث إلعادة األشعة استخدام -6

 . (اإلذاعي البث حمطات تقدمه مما، غريه

                                                       
 حبث منشور يف، العراق مناخ على السري األمريكي HAARP هارب ملشروع املناخية التداعيات، ضرغام خالد أبو كلل -18

 . 2015، تركيا -اسطنبول /العاملي املناخ وتغري للبيئة الدولية اجمللة
، 25/6/2016أطلع عليه بتاريخ ، 2/8/2012يخ حبث منشور بتار ، HAARP مشروع/  املناخيه ابهلندسه التالعب -19

-https: //www. facebook. com/notes/the-iraqi-revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9: رابط املوقع
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-

%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/ 
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بعد  اً ر خاصاً كبي  اً ومن ذلك احلني حتدثت بعض الصحف املستقلة عن املشروع دون أن تعطيه اهتمام
أيلول و القوانني األمريكية الصارمة اليت فرضت على الصحافة بعده بعدم نشر أي موضوع  11أحداث 

 . (20)" األمن القومي األمريكييضر "
األمريكية و اليت أعطيت إىل  وكالة انسا الفضائيةإىل أن وقعت إحدى الواثئق الرمسية اليت صدرت من 

الكونغرس األمريكي للموافقة عليها يف يد الباحث األمريكي الشهري "أليكس جونز" و الذي لعب و يلعب 
حىت اليوم دور اً   كبري اً  يف كشف مؤامرات وكالة انسا و حكومة العامل اخلفية يف إدارة العامل و له العديد من 
الفيديوهات حديثا حول الثورات العربية و حقيقة أهنا جمرد مرحلة من املراحل األخرية إلقامة النظام العاملي 
اجلديد، هذه الوثيقة تثبت تورط وكالة انسا مع وزارة الدفاع األمريكية و بتمويل مباشر من جمموعة روتشيلد 
الصهيونية ملشروع الشعاع األزرق هبدف الوصول إىل النظام العاملي اجلديد يف الفرتة بني أعوام 2020 إىل 

 .2025 
  

 : مراحل مشروع الشعاع األزرق: سابعاا 

 : (21)مراحل رئيسية هي 4يتكون مشروع الشعاع األزرق من 
 : املرحلة الوىل

عند أتباع دين التوحيد من  األماكن املقدسةاستخدام مشروع هارب خللق زالزل هتدم من خالهلا 
مسلمني و مسيحيني و يهود و اخلروج بنظرية تبني خطأ فهم البشر للدين و هللا و أن الكون وجد بطريقة 
أقرب إىل فكرة التطور الداروينية اإلحلادية، يرتافق هذا مع ظهور أدلة و براهني علمية و دينية معدة مسبقا 
تثبت خطأ الدايانت السماوية الثالث، مثل وجود واثئق اترخيية حتت املسجد األقصى بعد هدمه مثال 
تثبت خطأ الدين اإلسالمي تكون قد زرعت مسبقا و بتكنولوجيا متطورة مت وضع الواثئق بطريقة جتعل 

 العلماء يظنون أهنا فعال تعود آلالف السنني منذ زمن األنبياء. 
 : املرحلة الثانية

ام السماء كشاشة عرض سينمائية كبرية لعرض صور و أشباح آلهلة أو نيب أو رسول أو قديس استخد
و هذه اخلطوة اليت ، يؤمن فيه أهل املنطقة اليت ظهر فيها الشبح الضوئي حتدث كل أهل منطقة بـ لغتهم

ته و يدهلم حينما ينادي البشر كل بلغ --تسّمى بـ "مشروع الصيحة" املضادة لصيحة املالك جربائيل 
و سيستخدمون هبذه اخلطوة قواعد حبرية و أرضية و فضائية حتتوي أجهزة ، األمام املنتظر لكل داينةعلى 

و يف جزر يف القارة  مثلث برمودابث ضوئي ذات تكنولوجيا مل يصل إليها البشر بعد يوجد أكربها يف 
إضافة لعشرات ، الشرق األوسطألمريكية يف األسرتالية و يف القطبني و أماكن تواجد القواعد العسكرية ا

                                                       
 نشر بتاريخ، موقع يوتيوب، نيويورك يف العاملي التجارة مركز برجي 2001 سبتمرب 11 خلدعة األبعاد ثيثال ليزري رامغهولو  -20

 ، رابط املوقع: 3/5/2016بتاريخ  أطععليه، 11/4/2011
https: //www. youtube. com/watch?v=WwodF5Xr1SQ 

 عام موانست سريج الكندي الصحفي الكاتب و حثالبانسخة من الوثيقة املسربة من وكالة انسا الفضائية اليت كشفها  -21
 : رابط الوثيقة، 4/5/2016أطلع عليها بتاريخ ، ، 1992

http: //www. abbaswatchman. com/Project%20blue%20beam. jpg 
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و يف ساعة الصفر تظهر هذه األضواء و ، األقمار الصناعية و املركبات الفضائية املنتشرة فوق األرض

األشكال الليزرية على شكل أشباح حتدث أهل املنطقة بلغتهم و ختربهم بضرورة إتباع الدين العاملي اجلديد 
 . ئه املرسلني من هللا لتبشري الناس هبذا الدينوهم رسل هذا الدين و أنبيا

حيث ، و استخدامها يف مشروع هارب، أما املواد الكيميائية اليت تطلقها الطائرات النفاثة أثناء طرياهنا
عليها و إظهار األشباح بشكل أوضح على املعادن ميكن االستفادة منها أيضا لعكس األشعة الضوئية 

واحلقيقة أهنم قد وصلوا إىل هذه التكنولوجيا و قاموا بتجريبها بعدة أماكن يف ، املوجودة ابلغالف اجلوي
 (22): و هذه أمثلة بسيطة عنها، العامل

ير من قنوات ظاهرة الشعاع األزرق بشكل واضح يف تقار ، شوهد يف عدد كبري من املدن حول العامل -1
 : تلفزيونية خمتلفة حول العامل

 : يف مساء موسكو بشكل واضح جدا --ظهور شكل النيب عيسى املسيح  -2
 . يف مساء لبنان عدة مرات --ظهور مرمي العذراء  -3
ضوء غريب جدا على شكل كرة انرية يسقط بسرعة هائلة يسقط فوق قبة الصخرة يف القدس  -4

 . اين مث يطري إىل الفضاءالشريف و يبقى عدة ثو 
 : املرحلة الثالثة

تعريض الناس املشاهدين هلذه املؤامرة الكونية إىل موجات ذات تردد منخفض جدا عرب تكنولوجيا 
و هي موجات معروفة لدى أطباء األعصاب و هي  (ELF ،VLFمشروع هارب تدعى هذه املوجات بـ )
إسقاطها على منطقة حمددة ميكن أن جتعل الناس و يف حال ، نفس املوجات اليت يستخدمها الدماغ

يشعرون براحة نفسية و طمأنينة و يظنون أن هذه الطاقة بسبب اآلهلة اليت تكونت أمامهم و ظهرت هلم 
 . حملادثتهم

 : املرحلة الرابعة
إشاعة خرب عن وصول رسائل إىل البيت األبيض و الكرملني و غريها من أماكن صنع القرار ابلعامل 

و ، د بوجود هجوم فضائي على األرض من كوكب آخر من قبل كائنات فضائية موجودة على املريختفي
أصبح اجلميع يعرف الكمية اهلائلة من األفالم و املسلسالت و األخبار اليت تبث يوميا يف خمتلف العامل 

لة األمم املتحدة و اهلدف منها إجبار الدول مجيعا لالنصياع حتت مظ، لتثبيت فكرة وجود هذه الكائنات
و قد ، يف دولة واحدة و جيش واحد و حكومة واحدة حملاربة هذه الكائنات الفضائية و االنتصار عليها

                                                       
 : األمثلة -22

 : العامل حول خمتلفة فزيونيةتل قنوات من تقارير يف واضح بشكل األزرق الشعاع ظاهرة فيها تشاهد العامل حول املدن من كبري  عدد •
أطلع عليه بتاريخ ، 26/11/2008نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، روسيا يف الصليب على يسوع للرب حقيقي ظهور •

 https: //www. youtube. com/watch?v=LPXMejZSNWU&feature=fvwrel: رابط املوقع، 12/8/2015
، 15/12/2009 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، توضيحى تكبريى بشكل مصر - ابلوراق مارمينا كنيسة  ىف مرمي العذراء ظهور •

 https: //www. youtube. com/watch?v=PE946FzQxss: املوقع رابط، 12/6/2014 بتاريخ عليه اطلع
 يطري مث ثواين عدة يبقى و الشريف القدس يف الصخرة قبة فوق يسقط هائلة بسرعة يسقط انرية كرة  شكل على جدا غريب ضوء •

 .http: //www: رابط املوقع، 7/8/2015أطلع عليه بتاريخ ، 1/2/2011نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، الفضاء إىل
youtube. com/watch?v=rx494YSu97U 
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كان الرئيس األمريكي السابق روانلد ريغان قد حتدث عن املوضوع يف جلسة للجمعية العامة لألمم املتحدة 
أان غالبا ما أفكر بيين و بني نفسي كيف ، اخلارجي )رمبا حنن حباجة إىل هتديد عاملي من الكون: (23)قائال 

، من خملوقات فضائية من خارج هذا العامل اً أنه ستتالشى سريعا كل اختالفاتنا و مشاكلنا إذا واجهنا هتديد
 . (24)؟(. . أليس بيننا اليوم كائنات فضائية حقا: لكن أسألكم، حينها سيتوحد البشر و تنتهي احلروب

"انه شاهد  الرئيس األمريكي كالمه عندما حتدث عن الكائنات الفضائية حيث أكد انلد ريغانو عزز ر 
وظلت املركبة اثبتة ، مركبة فضائية أو شيئا يشبهها يهبط من السماء بنور ساطع وكان برفقته ثالثة أشخاص
استخدم بل انه ، (25)يف السماء لعدة دقائق قبل أن تغادر بسرعة مذهلة اىل وتسبح يف الفضاء اخلارجي"

قامت جريدة يومية كربي تعرض تصوير الرئيس جورج بوش مع احد  عندما ذلك يف دعايته االنتخابية
بطريقة متقنة جدا وهو يقوم ابلتسليم علية داخل املكتب البيضاوي يف البيت األبيض ، املخلوقات الفضائية

شعب األمريكي بل والعامل كله عن وكأنه يدعم محلته االنتخابية للرائسة األمريكية وانه خري من يضلل ال
 . (26)األخرىطريق السياسات املضللة اليت يعرفها اجلميع لتحقيق مصاحلها ولو علي حساب الشعوب 

فقد سبقُه ، ومل يكن ريغان الرئيس األمريكي الوحيد الذي يؤكد رؤيته للكائنات أو املركبات الفضائية
الرئيس جون ، وعلى سبيل املثال، وجود هذه املخلوقات جمموعة من الرؤساء األمريكان الذين أكدوا على

والذي طلب قبل وفاته ، 20/1/1961كينيدي والذي توىل منصبه كرئيس للوالايت املتحدة األمريكية يف 
كما أرسل ،  واألجسام الغريبة، بعشرة أايم مجيع ملفات املخابرات األمريكية اخلاصة ابملخلوقات الفضائية

إلجراء حبوث مشرتكة  -آنذاك–رمسية خيربهم فيها برغبته ابلتعاون مع االحتاد السوفييت لوكالة انسا برقية 
الرئيس جيمي كارتر الذي توىل رائسة البيت األبيض يف ، ليأيت بعده كينيدي، املخلوقات الفضائية نع

ال انه إ، أكد بوثيقة رمسية يؤكد فيها مشاهدته لسفينة فضائية بنور ساطع يشبه القمر، 20/1/1977
ابعتبار إن الرئيس كارتر قد يكون ، وابلرغم من اعرتافه ابألمر إال إن البعض شكك يف صحة تلك املعلومة

ليأيت الرئيس األمريكي بيل ، ومل يقف األمر عند كارتر، أختلط عليه األمر من خالل رؤية كوكب فينوس
خر عن املخلوقات الفضائية حتدث هو األ 20/1/1993كلنتون والذي توىل رائسة البيت األبيض يف 

ضائيني لألرض وهبوط الف، Area 51مؤكدا " إن الشائعات املنتشرة حول املنطقة ، ولكن بنفي وجودها

                                                       
 An alien threat would help bringخطبة الرئيس االمريكي دوانلد ريغان يف جلسة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -23

about a one world government or nwo. UFOS ، رابط ، 12/4/2016خ أطلع عليه بتاري، 9/11/2012نشر بتاريخ
 https: //www. youtube. com/watch?v=v_7cU7LfXxs: املوقع

24  - (Ronald Reagan gave a UN speech to say how an outside alien invasion could help bring about 
a one world government or nwo. Will this be the ultimate false flag attack? Project blue beam. Know 
what's going on and don't be deceived) 

 أطلع عله بتاريخ، 27/6/2015 بتاريخ نشر، ابلعربية mbc موقع، الفضائية الكائنات مع أمريكان لروساء حقيقة قصص -25
22/1/2016http: //www. mbc. net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%82%D8%B5%D8%B5-

%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-

%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9. html 

 مبشروع وعالقتها اهلولوجرام تقنية. . . التقين البصري اخلداع، "اجلديد العاملى والنظام اهلولوجرام تقنية" بـ االفتتان من حتذير -26
 عليه أطلع، http: //www. factway. net/vb/t43802. html، الدينية املقدسات وتدمري القادمة واملخططات االزرق الشعاع
 25/1/2016 بتاريخ
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 24: العدد

 
وجد أي ملفات حكومية تدل على صحة املعلومات "إال أن كلينتون أستدرك كالمه وال ت، أمر غري صحيح

 . (27)خبصوصه" ولكنه ال يعلم أي شيء، ابلقول "وقد يكون األمر صحيحا
إال إن الرئيس األمريكي األسبق ابراك أوابما والذي تسنم منصب رئيس الوالايت املتحدة األمريكية يف 

ليتعدى مرحلة احلديث عن الكائنات الفضائية ليقوم بتجسيد دور بطولة للرتويج ملشروع ، 20/1/2009
(Project Blue beam UFO 2012) ،لى موقع اليوتيوب تظهر فيها كائنة و ابلفعل نشر املقطع املصور ع

فضائية ترتدي اللون األبيض تسري مع الرئيس األمريكي ابراك اوابما دخوال إىل البيت األبيض الرائسي 
وتشارك يف حوار معه مث تظهر مع جمموعة من األطباء لتناقش كيفية معاجلة األمراض الفتاكة اليت يعاين 

بعض املواطنني يف مناطق عدة على الكرة األرضية أثناء حدوث  دومن مث تظهر وهي تساع، منها العامل
 (28). الكوارث ومن مث تظهر للمقاتلني يف بعض املناطق املتنازعة بشكل جيعلهم يتوقفون عن القتال

والذي  الروسي سبوتنيك موقعهذا وأكد خرب أخر نشره موقع العربية نت الذي نشر خرب منقول عن 
 الرئيس حتذيرإن الرئيس األمريكي  الربيطانية ستار ديلي صحيفة نشرته ماه على معلومات على ارتكزبدوره 

 . 2017 عام فضائية لكائنات حمتمل هجوم من بوتني فالدميري الروسي لنظريه أوابما ابراك األمريكي
 األمريكي الرئيس حتذير عن كشفت  مسربة وثيقة أن الروسي سبوتنيك موقع أفاد": وكان فحوى اخلرب

 . 2017 عام فضائية لكائنات حمتمل هجوم من بوتني فالدميري الروسي لنظريه أوابما اكابر 
، الكرملني من مسربة وثيقة أبن الربيطانية ستار ديلي صحيفة نشرته ما على ارتكز إنه املوقع وقال
 والرئيس ابيدن جو األمريكي الرئيس انئب بني سري اجتماع تفاصيل أوضحت، الصحيفة زعم حسب

 نظام بناء يف املساعدة بضرورة الروسي اجلانب املتحدة الوالايت مطالبة خالله مت، بوتني فالدميري وسيالر 
 . غريبة فضائية كائنات  قبل من هلجوم األرض كوكب  تعرض احتمال بسبب صاروخي دفاعي

 من رسالة الروسي الرئيس سلم ابيدن أن ذكرت ستار ديلي الربيطانية الصحيفة فإن سبوتنيك وحبسب
 وأوضحت. الوشيك الغزو من األرض كوكب  حلماية صاروخي دفاع نظام إلنشاء التعاون فيها يطلب، أوابما

" انسا" لوكالة التابعة الصناعية األقمار كشفته  ما خلفية على جاءت بوتني إىل أوابما رسالة أن الصحيفة
 . (29)الفضائي نظامنا ودخوهلا الغريبة الفضائية األجسام بعض اقرتاب بشأن

قد شبه فكرة غزو األرض من قبل كائنات ، األمريكيو كان ستيفن_هوكينز العامل الفيزايئي النووي 
األمور على ما يرام ابلنسبة  مل جتر، مبعىن آخر، رة األمريكيةابكتشاف كريستوف_كولومبوس لـ القا، فضائية

 . لسكان أمريكا األصليني من اهلنود احلمر

                                                       
 مصدر سبق ذكره، الفضائية الكائنات مع أمريكان لروساء حقيقة قصص -27
28- Project Bluebeam UFO 2012 ،رابط املوقع، 2/7/2016أطلع عليه ، 2/5/2010نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب :

https: //www. youtube. com/watch?v=WGw4nCJ1U6A 
 هـ1438 حمرم 29 االثنني بتاريخ نشر، نت العربية موقع، 2017 عام األرض ستغزو فضائية كائنات  احذر: لبوتني أوابما -29

-http: //www. alarabiya. net/ar/last: املوقع ربط، 17/2/201، بتاريخ عليه أطلع، م2016 أكتوبر 31 -
page/2016/10/31/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-

%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA- 

%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017. html 
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ر أشكال لصحون طائرة حتلق يف مساء عدة أماكن يف األرض على علو ال و ال خيفى على أحد تصوي
و هذه . . خيتلف كثريا عن العلو الذي حتلق فيه الطائرات احلربية لكن بسرعة جنونية تفوق قدرة البشر

 : (30)أمثلة عن هذا 
ق اجلوالن تلتقط صورة لـ "صحن فضائي" قرب احلدود السورية فو  F16طائرة حربية إسرائيلية من نوع  -1

 : احملتل
 : تصوير صحن فضائي يطري يف مساء نيويورك -2
 : تصوير أجسام فضائية غريبة تقرتب من األرض يف مساء لبنان -3

فالبعض يقول أهنا ستكون أجسام ضوئية ومهية ، و حقيقة هذه الصحون الطائرة غري معروفة حىت اآلن
 لبعض اآلخر يعتقد أن الدول اخلمساو ، عن طريق مشروع الشعاع األزرق مثل صديقنا أليكس جونز

الدائمة العضوية مبجلس األمن و ابلتحديد أمريكا و روسيا قد توصلت فعال لـ تكنولوجيا متطورة متكنها 
عن طريق أسرار علمية حصلوا عليها من ، من التغلب على اجلاذبية األرضية و تسخريها ملصلحة البشر

ن يف جيش هتلر أثناء احلرب العاملية الثانية و تطوير أفكارهم و خالل العلماء النازيني الذي كانوا خيدمو 
 90مما ميكنهم من إطالق صحون طائرة بسرعة تصل لـ ، أسرارهم اليت كانت األوىل على مستوى العامل

و ما يقوي من صحة هذه النظرية مشاهدة املدنيني . . سرعة ال ميكن ختيلها مطلقا، ألف كيلو مرت ابلساعة
 . من مثلث برمودا لصحون طائرة "خترج" من األرض إىل الفضاء و ال هتبط من الفضاء إىل األرض!!القريبني 

لكن املفاجأة غري املتوقعة أن هذه املخلوقات بعد نزوهلا املفرتض لألرض لن أتيت لتدمري البشرية و 
مري األرض و قتل فهي ابحلقيقة جمرد آالت من صنع البشر و ليست قادرة على تد، القضاء على احلضارة

احلقيقة أن هذه املخلوقات املفرتضة ستأيت إىل األرض إلنقاذ البشر و سكان األرض من احلروب ، البشر
وهذا ما مت جتسيده يف الشريط املصور الذي ، و الفقر و اجملاعة و نشر السالم و العدل و املساواة يف العامل

 . (31)عاله قدمه الرئيس ابراك أوابما والذي أشران إليه يف أ
  ه الفضائيات العربية ايتخدامات الاولوغرا)نماذج من : لثالفصل الثا

 : استخدامات الهولوغرام يف املجال اإلعالمي واالتصاالت: أوالا 

عندما يتعامل )توين ستارك( مع الكمبيوتر  املستخدمةوأهبرتنا التأثريات  Iron Manالكثري منا شاهد فلم 
فال تستبعد أن . . . األبعادأو كل شئ ثالثي  3D ـيبورد ولكن كل شئ يف الفهو ال يستخدم ماوس أو ك

                                                       
 : االمثلة هي -30

، 8/2/2011نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، 2007 سبتمرب 20 يف االسرائيليه تاملقاتال صورته فلسطني يف جمهول طائر جسم •
 : رابط املوقع، 24/6/2016أطلع عليه بتاريخ 

https: //www. youtube. com/watch?v=dwLN6dQVeRM&feature=related 
 ، موقع يوتيوب، نشر بتاريخUFO over New York NY, USA، نيويورك مساء يف يطري فضائي نصح تصوير •

 : رابط املوقع، 28/5/2016أطلع عليه بتاريخ ، 12/3/2012
https: //www. youtube. com/watch?v=SCenIEppd6U 

 :https: رابط املوقع، 12/3/2016أطلع عليه بتاريخ ، 23/9/2009نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، ريوتصحون طائرة يف ب •
//www. youtube. com/watch?v=jfyK-fdKdQk 

31- https: //www. youtube. com/watch?v=WGw4nCJ1U6A ،مصدر سبق ذكره 
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، التقنيةفمع هذه  القادمةللمستخدم العادي وبسعر معقول يف اخلمس سنوات  متاحة التقنيةتكون هذه 
 . األبعادجمسم ثالثي  سيتحول اىل اآلنوكل ما تشاهده  واألفالم األلعابفتخيل  حقيقةاحللم يصبح 

عن  أوومل نسمع عنها ، (33) (32)2008عام  CNNظهور اهلولوغرام ألول مره يف علي قناة ومنذ 
وال تستبعد  اً ابهر  مستقبالً  التقنيةنؤكد لك أن هلذه  أنإمكانية استخدامها يف أمور أخري ولكننا نستطيع 

مبا ابعد من ذلك ور  الذكيةمن خالل اهلواتف  التقنيةستتاح هذه  اآلنأنه بعد سنتني أو ثالث سنوات من 
(34) . 

ونشرت مواقع كثرية إن اباب الفاتكان استعان ابملخابرات األمريكية يف أن جيدوا حال ملا مسي عزوف 
قاموا ، الشرق ملسيحيمما سبب حرج كبري ، املسيحية واعتناقهم اإلسالم الداينةوخروجهم من  املسيحيني

ولقد ، (35)م 2009الكنيسة املسيحية يف عام  بعرض السيدة مرمي يف مساء مصر يف مدينة الرواق فوق
فرحه عارمة يف الوسط  كن احلدث و شاهدوا السيدة مرمي رؤاي العني وكان هناو ومسلم نمسيحيو حضر 

نصر هلم وإهنم على الطريق املستقيم و حضور املسلمني لتلك احلادثة إال ، املسيحي فان ظهور السيدة مرمي
 . (36)ادخل الشك والريبة إىل قلوهبم

هناك من جيد خطورة من استخدام هذه التقنية يف التالعب ابملعتقدات الدينية ، وعلى هذا األساس
وبعث ضاللة اإلنسان ، خمطط الغزو الفضائي املزمع أثناءحماوالت للتضليل  إىلابإلضافة ، عند الشعوب

ئي الشهري ذكر يف الكتاب نقطة زرقاء ابهتة لكارل ساجان العامل الفيزاي األرضففي كتاب كوكب ، الكوين
من نظرايت وجود الكائنات الفضائية أهنا كانت موجودة من ماليني السنني وهي من قام بنشر بذور  إن

احلياة علي كوكب األرض من حيواانت ونبااتت وكان أخرها البذور اجلينية لإلنسان وهم من قام بزرعها 
 أالف السنني من احلضارات املتعاقبة واملختلفة من علي األرض ليحصدوا ويراقبوا فار التجارب البشري عرب

الفرعونية واإلغريقية واهلندية والصينية واملااي واالزتيك واالشوريني والبابليني وان أاثر الفضائيني منتشرة بل 
وشاركت يف صنع هذه احلضارات مع اإلنسان ومساعدته وبتوجيه منها شخصيا وكمثال األهرامات يف 

 . (37)املدرجة يف املكسيك  مصر واألهرامات

                                                       
، 15/7/2015أطلع عليه بتاريخ ، 22/5/2014نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، CNN قناة يف اهلوليغرايف تقنية استخدام -32

 https: //www. youtube. com/watch?v=fIFzDuWcYrQ: رابط املوقع
 يسمى ما أو Holography -اهلولوغرايف أو اهلولوجرام تسمى ليزر أشعة، عاملنا تدخل يثةاحلد التكنولوجيا من جديدة طفرة -33
 الليزر أشعة بستخدام العملية تلك تتم. األبعاد الثالثية األجسام صورة تكوين إعادة من متكنها فريدة خاصية متتلك اهلولوغرافية ابلذواكر

 يعتربها أن أحد يستطيع وال واضحة األشياء مالمح الضوء عليه لينعكس سطح أو عاعش أو ضوئـي مصدر يوجد ال اهلواء يف أنوار وكأهنا
 الضوء تشبه ليزر أشعة ألهنا طبيعي بشكل األشعة إخرتاق ميكن حقيقة وكأهنا أشياء تظهر عليم علم ذي كل  وفوق العلم ألنه معجزة
 صغري بُعد على املصوَّر اجلسمُ  ظهور عادي شيء أصبح اءالسم يف نور كهالة  أخر شيء أي أو منر أو بشري ظهور أو سلحفاة ظهور

 شعاع يلتقي فعندما وهكذا. ذاته التواتر الليزر موجات فلكل اإلنسان؛ عرفه ضوء أنقى الليزر ويعد. األبعاد ثالثي ويبدو اللوحة من
، hologram ابهلولوغرام يسمى ما هو التسجيل وهذا، تصوير لوحة على الشبكة هذه تسجيل وميكن معقدة؛ تداخل شبكة يولدان، ليزر

 . وغريها Video Conference كونفرنس  الفيديو مثل املباشرة املرئية احملاداثت يف مستقبلياً  إستخدامها وسيتم
، 27/3/2014 نشر بتاريخ، الرأي صحيفة، اهلولوجرام بتقنية مرحبا و سكايب وداعاً : مبتكرة اخرتعات، والتقنية التكنولوجيا -34

 https: //www. youtube. com/watch?v=xebPWCI167o: رابط املوقع، 17/1/2016عليه بتاريخ  أطلع
 مصدر سبق ذكره ، ابلوراق مارمينا كنيسة  ىف مرمي العذراء ظهور -35
 مصدر سبق ذكره، اهلولوجرام، ابراهيم حممد -36
 مصدر سبق ذكره، "اجلديد العاملى والنظام اهلولوجرام تقنية" بـ االفتتان من رحتذي -37
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تقنية اهلولوغرام ما قام به رجب طيب  استخداماملميزة اليت مت فيها  األمثلةنذكر بعض  أنهنا البد 
، ، إبلقاء خطاب لسكان مدينة إزمري عرب تلك التقنية، ورئيس الوزراء حينئذ، الرئيس الرتكي، أردوغان

 . (38)مبهر ثالثي األبعاد فسجل الكلمة و بعث للحضور هناك هبولوغرام ضخم
يف استخدامات اهلولوغرام على مستوى األفراد هو ما قام به بعض  إليه اإلشارةإن ابرز ما ميكن  إال

إذ جاء يف ، 14/04/2015بتاريخ الناشطني من تنظيم تظاهرة يف التاريخ ابستخدام هذه التقنية وذلك
 . (39)رامغستخدام تقنية هولو إسبانيا تشهد أول مظاهرة يف التاريخ اب: نص التقرير

من  أول مظاهرة احتجاجية، خالل عطلة هناية األسبوع املاضي، مدريد، "شهدت العاصمة اإلسبانية
أمام  افرتاضيللتظاهر بشكل ” هولوجرام”ن فيها تقنية التصوير التجسيمي و واليت استخدم املشارك، نوعها

 . يف املكان مبىن الربملان اإلسباين بداًل من التواجد أبنفسهم
وسيدخل ، اإلسبانيةي أقرته احلكومة ذال” سالمة املواطن“ونُظمت تلك املظاهرة احتجاجا على قانون 

وهو القانون الذي سيفرض عقوابت وغرامات على املواطنني ، املقبل 2014يف حيث التنفيذ مع بداية يوليو 
 . يف حال التظاهر أو الدعوة للتظاهر بدون إذن من الشرطة

رام من غهولو “وتعين ، Hologramas por la Liberdadدت منظمة أطلقت على نفسها اسم وشي
افرتاضية جمسمة ملواطنني معرتضني على  وذلك عرب عرض صورٍ ، رة االفرتاضيةتلك املظاه، ”أجل احلرية

نظمة واستخدمت امل، يف خطوة حتمل حتايال على القانون اجلديد، القانون أمام مبىن الربملان اإلسباين
صور جمسمة وعرضتها ابستخدام تقنية  وحولتها إىل، ن إىل موقعها الرمسيو أرسلها املواطن اً فيديوهات وصور 

، لتصف بعدها ما فعلته أبنه أول احتجاج عرب الصور ثالثية األبعاد يف التاريخ، هولوغرام أمام مبىن الربملان
باح تسري ليال يف شوارع مدريد احمليطة ابلربملان وظهرت الصور االفرتاضية املعروضة بتقنية هولوغرام كأش

وهي الصور اليت مت جتميعها ونشرها عرب هاشتاج دشن خصيصا لتلك املظاهرة األوىل من نوعها ، اإلسباين
يف ، ”هولوغرام من أجل احلرية“وقالت منظمة ، . #10AHologramasLibreعرب تويرت حتت اسم 

رام واستخدامها يف التظاهر ستفتح الطريق أمام غأن تقنية هولو ، اضيةفيديو نشرته عن تلك املظاهرة االفرت 
 . املواطنني للتحدث حبرية دون اخلوف من قيود القوانني املفروضة عليهم

العربية هو ما قدمته قناة روسيا اليوم أثناء  ابللغةعل ابرز ما مت تقدميه على القنوات الفضائية الناطقة لو 
التقدمي استخدام لتقنية اهلولوغرام بشكل حريف جدا  أثناءحلرب العاملية وظهر عرضها لتقرير عن ذكرى ا

 . (40)عرض التقرير  أثناء األستوديو إىلتظهر بعض الطائرات ودخول داببة  بدأتعندما 

                                                       
 اطلع عليه بتاريخ، 2/2/2014نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، اجلمهور أمام شبحه ويظهر اهلولوغرام تقنية يستخدم اردوغان -38

 https: //www. youtube. com/watch?v=0TBtVbdNE28: رابط املوقع، 4/5/2015
، 14/04/2015 الثالاثء نشر بتاريخ، االعالمية راية شبكة، هولوجرام تقنية ابستخدام التاريخ يف مظاهرة أول تشهد إسبانيا -39

 ، 17/4/2015 بتاريخ عليه اطلع
https: //www. facebook. com/zeitgeist. arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble 

 : رابط املوقع على اليوتيوب، 13/4/2015على موقع يوتيوب بتاريخ  ونشر
https: //www. youtube. com/watch?v=sHTdHAUOC60 

 أطلع، 9/5/2014نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، (3D) بتقنية الفاشية على السوفيايت اجليش انتصار مراحل. . مرة ألول -40
 https: //www. youtube. com/watch?v=wLmHDaxk0co: رابط املوقع، 5/6/2016عليه بتاريخ 
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 24: العدد

 
ويف تقرير اخر قدمته قناة روسيا اليوم ملشاهديها بتقنية اهلولوغرام عن التطورات املتسارعة يف الشرق 

الذي مت الرتحيب فيه يف أخر النشرة اإلخبارية ، حبضور الرئيس الروسي فالدميري بوتني الستوديوهاهتااألوسط و 
 . (41)وهو يتابع النشرة خلف الكواليس

ويف تقرير اخر هلا قدم بطريقة اهلولوغرام عن الدبلوماسية الروسية ومقدرهتا على جتاوز ازمتها السياسية 
 الذي كان خلف الكواليس يبدي دهشته من الفروف سريغي الروسي ارجيةاخل وزيرقدم مقدم التقرير حتية 

 . (42)ن يف القناة مع تقنية اهلولوغرام احلرفية اليت يتعامل هبا العاملو 
بتقنية ، االبعاد ثالثية بتقنية الروسية الشبح طائرةوعن التقنية الروسية وجودهتا قدمت القناة تقريرا عن 

 . (43)رفية يف استخدام التقنية حاضرة وبشكل مميز جداكانت احل،  اهلولوغرام أيضا
هلا بعنوان  اً وحتديدا أحداث سوراي واحلرب الدائرة فيها قدمت القناة تقرير ، وعن أحداث الشرق األوسط

"استخدام إسرائيل لقاعدة تركية لشن غارة على منطقة الالذقية" كان مميز يف عرضه واستخدام تقنية 
  .(44)اهلولوغرام فيه 

 معلوال معارك قلب يف" اليوم روسيا"كامريا. . .  3D بتقنيةويف تقرير أخر لقناة روسيا اليوم كان عنوانه "
سيما يف بداية التقرير الذي يعرض متشيط اجليش ، جتسد اإلبداع يف تقنية استخدام اهلولوغرام، دمشق بريف

دما خترتق رصاصة قناص من مقاتلي عن، السوري للريف الشمايل للعاصمة دمشق على حميط بلدة معلوال
جبهة النصرة شاشة األستوديو لتصل اىل شاشة البث بطريقة اهلولوغرام لتستمر لقطة صورة الشاشة اليت 

يف تقرير ، اخرتقت من قبل الرصاصة لتنتقل بنا اىل املركبة اليت تقل مراسل القناة يف ارض املعركة يف معلوال
 (45)اهلولوغرام إلبراز احلرفية يف استخدام تقنية أقل ما يقال عنه مثاال حيتذى به

املستوى الذي قدمته قناة روسيا  إىل ض القنوات العربية ولكنها مل ترقعلى بع هذا وظهرت عدة تقارير
، "نيمتز" األمريكية الطائرات حاملةعن  اً قناة العربية اليت قدمت تقرير  وعلى سبيل املثال ما قامت به، اليوم

ر مل يرتق إىل املستوى املطلوب وبدا كأنه تقرير ممنتج وليس عرضا مباشرا كالذي قدمته قناة إال إن التقري
مما يؤكد قلة خربة العاملني يف ، كما إن عرض التقرير هبذا الشكل مل تتم معاجلة الصوت فيه،  روسيا اليوم

 . (46)قناة العربية على هذه التقنية 

                                                       
بتاريخ  أطلع عليه، 11/6/2013نشر بتاريخ ، (3D)الـ بتقنية املزودة اجلديدة اليوم روسيا استدوديوهات يزور بوتني فالدميري -41

 https: //www. youtube. com/watch?v=-UXoCAoQnLw: رابط املوقع، 12/4/2016
 نشر بتاريخ، موقع يوتيوب، 3Dالـ بتقنيات الفروف سريغي الروسي اخلارجية وزير يدهش RT Arabic قناة فريق -42

 https: //www. youtube. com/watch?v=Ske9LbEnrRc: رابط املوقع، 12/4/2016أطلع عليه بتاريخ ، 24/12/2013
، 6/7/2015أطلع عليه بتاريخ ، 23/9/2013اريخ نشر بت، موقع يوتيوب، االبعاد ثالثية بتقنية الروسية الشبح طائرة -43

 https: //www. youtube. com/watch?v=TYtKyvbUvvw: رابط املوقع
، 15/7/2013نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، سورية يف اسلحة ملستودعات اسرائيل قصف حول تقرير: دي 3 ال بتقنية -44

 https: //www. youtube. com/watch?v=ZNRfib8zYjA: رابط املوقع، 7/7/2015عليه بتاريخ  أطلع
 أطلع، 7/9/2013نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، دمشق بريف معلوال معارك قلب يف" اليوم روسيا" كامريا. . .  3D بتقنية -45

 https: //www. youtube. com/watch?v=3tHJ8UURclE: رابط املوقع، 12/4/2015عليه بتاريخ 
 مصدر سبق ذكره، العربية القنوات تدخل. . . االبعاد الثالثية االخبار تقنية -46
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يف تقدمي نشرهتا اإلخبارية بتقنية اهلولوغرام على غرار قناة روسيا  كانت هلا حماولةقناة امليادين العربية  
 . (47)مستواها ولكنها مل تستطع ذلك  إىلترقى  أنإذ حاولت ، قدمت نسخة مشوهة إال إهنا، اليوم

يف  إالاليت مل تنتفع من تقنيات اهلولوغرام ، ميكن أن يقال على جمموعة الـ "أم يب سي" نفسه و الشيء
تقدميها لربانمج يتم فيه استضافة بعض ، الفنية والرتفيهية فقط ومنها على سبيل املثال ال احلصرالربامج 

الفنانني البارزين مع شخصية فنية هلا وتقدمي فقرات غنائية بني الضيف مع استحضار لشخص فنان قدمي 
ضخمة يف فقرات  قديةنمبعىن صرف مبالغ ، التقنية ابستخداممتويف وتقدمي فقرة غنائية مشرتكه بينهما 
 . الواثئقية واألفالمترفيهية دون استثمارها يف تقدمي التقارير 

ففي ، ونعين الرتفيه فقط، للغرض نفسهكذا احلال مع قنوات احلياة الفضائية اليت استخدمت التقنية 
ل" من على شاشات احلياة الفضائية قدم برانمج "أان والعس، م 2012الربامج اليت قدمت عام  إحدى

والذي تقوم فكرته على استذكار حمطات من عمر الفنان او الفنانة ، الذي يقدمه املذيع نيشان اللبناين
غرام يف  لوليتم بعدها استخدام تقنية اهلو ، املستضافة مع عرض لبعض الصور من حياهتم الشخصية والفنية

 . (48)ا مبشاركة مقدم الربانمج استضافة شخصية إعالمية أو شخصية قريبة من الفنان وإجراء حماورة معه
تعد أول من أستخدم تقنية اهللوغرام يف نقل وقائع االنتخاابت أو "اجلمهورية ، احلياةقنوات مع إن 

ويف نسخة مطابقة ملا ، املصريةالثانية" كما أشار إليه الربانمج السياسي الذي كان يواكب االنتخاابت 
حيث قام مراسل القناة بنقل وقائع ، على تقنية اهلولوغرام عرضته قناة الـ "سي أن أن" يف أول بث هلا

 . (49)وأحداث وجمرايت االنتخاابت املصرية من حمافظة االسكندرية 
القنوات الفضائية العربية  إليهإن البهرجة اإلعالمية هي فقط ما سعت  إليهولكن ابرز ما ميكن اإلشارة 

، أعاله إليهااملشار  نفسها يؤكد كالمنا عندما عمدت القنواتولعل ما ، املتطورةهلذه التقنية  استخدامهايف 
ونقصد هبا قنوات احلياة الفضائية بتقدمي حفل غنائي ضخم على إحدى املسارح يف مصر وحتت عنوان 

وذلك من خالل تنظيم حفل امتد لساعات للمطربة املصرية ، خشبة املسرح" إىل"اهلولوغرام تعيد أم كلثوم 
 . (50)من خالله جمموعة أغان هلا حبضور فين ومجاهريي واسع " أم كلثوم" قدم 

يف تغطيتها لالنتخاابت ، فلم تكن موفقة أيضا يف استخدام تقنية اهلولوغرام، أما قناة اجمللس الكويتية
كما ،  وهذا ما بدا واضحا فمع بداية التغطية بدأ الكالم من قبل املراسل قبل ظهور صورة البث، الربملانية

الربانمج ذكر تقنية اهلولوغرام أكثر من مرة دون التعريف هبا حىت لضيوفه يف الربانمج والذي علق  إن مقدم
 . !(51). . على هذه التقنية بقوهلا إهنا تشبه "حتضري األرواح

                                                       
، 12/2/2016ع عليه بتاريخ أطل، 09/09/2013نشر بتاريخ ، موقع يوتيوب، األبعاد ثالثية االخبار وتقنية امليادين قناة -47

 . https: //www. youtube. com/watch?v=zy-U6ncnvF8: رابط املوقع
 ريخأطلع عليه بتا، 18/03/2015مت نشره بتاريخ ، موقع يوتيوب، (العسل و أان) برانمج يف رامغالـهولو  تقنية استخدام -48

 . https: //www. youtube. com/watch?v=BeHcUmMD5xI: رابط املوقع، 12/2/2016
 يخنشر بتار ، موقع يوتيوب، رامغاهلولو  تقنية تستخدم األوسط الشرق يف مرة وألول احلياة قناة، اهلولوجرام وتقنية اليوم احلياة -49

 : رابط املوقع، 21/6/2015أطلع عليه بتاريخ ، 23/5/2012
https: //www. youtube. com/watch?v=8oKiPqcfgWU 

 خنشر بتاري، موقع يوتيوب، Umm Kulthum Hologram HD، اخلشبة إىل كلثوم  أم تعيد رامغاهلولو  قنيةت -50
 https: //www. youtube. com/watch?v=GfRyI3hbKbQ: رابط املوقع، 11/1/2016اطلع عليه بتاريخ ، 7/6/2013

 موقع، !يعين؟ حأروا  إستحضار: والضيف. . للمراسل إستحضار عن عبارة اجلديدة اهلولوجرام تقنية: اجمللس قناة مذيع -51
 : رابط املوقع، 1/4/2016اطلع عليه بتاريخ ، 20/2/2016نشر بتاريخ ، يوتيوب



 
 

398 

 24: العدد

 
أما على املستوى احمللي توصلت الباحثة إىل إن قناة فضائية عراقية واحدة هي من استخدمت تقنية 

وبدا التقرير على إنه تقرير ممنتج ، ناة آسيا وقد كانت غري موفقة يف إستخدامها للتقنيةوهي ق، اهلولوغرام
اال ان القناة كانت موفقة ، وكانت صورة البث لتقنية اهلولوغرام أبحجام صغرية وبدت كأهنا تطري يف اهلواء

 . (52)يف عرضها للتقرير من حيث حترير املادة اخلربية
ولكنها مل تكن ابملستوى ، هذه التقنية يف الفضائيات العربية استخدامثلة على هذا وهناك العديد من األم

كما اننا نرى إن تلك الفضائيات مل تكن موفقة ،  املطلوب الذي نطمح اليه كباحثني ومتابعني للفضائيات
ما يتم  ولعل إن أبرز، يف استخدامها لتلك التقنية اال بنسبة بسيطة مقارنة ملا حتمله من خصائص ومميزات

ذكره هنا غن بعض الفضائيات العربية أكتفت بتقدمي هذا العلم على إنه عودة للخرافات وأكتفت بتوعية 
يشاهدوه من حوادث يعدها الناس البسطاء على إهنا معجزات تظهر يف  أنالناس من خطورة ما ميكن 

ما تخصصني لشرح وخصصت بعض تلك الفضائيات بعض اللقاءات مع امل، احلياة أو يف السماء فجأة
براجمه عندما  إحدىيف  (53)"أديبومنها على سبيل املثال ال احلصر ما قدمه اإلعالمي " عمرو ، إليهحيدث 

فمن ، مصر -ذهل الناس برؤية معجزة ظهور الصليب فوق العذراء مرمي فوق القبة ىف كنيسة مارمينا الوراق 
من نقل تلك الصور املتحركة ومبساعدة  عالمياإلعرض ما مت تصويره بكامريات شخصية قام هذا  لخال

 . استخدام تقنية اهلولوغرام فيه إىلخداع بصري وأشاروا  إالاملتخصصني قاموا بشرح إن ما حصل ما هو 
إن تقنية اهلولوغرام تعد من أبرز الطفرات العلمية بغض النظر عن املشاريع واخلطط ، نستنتج مما سبق

ولكننا نؤكد إن ما يلزم العمل عليه هو ، عليها من قام بتطوير هذه التقنية اليت عمل وسيعمل االسرتاتيجية
ملنطقة برانمج عمل خيصص لبيان هذه التقنية اليت ما زالت غري معروفة من قبل الكثريين وال سيما يف ا

ننا جند حىت واملفارقة إ، ن فقط يعلمون الكيفية اليت يتم العمل بتقنية اهللو غرامو فما زال املتخصص، العربية
مج بران إىلإننا حنتاج : ي أن نقولغهنا ينب، جيهلون هذه التقنية اإلعالمالبعض من املتخصصني يف جمال 

ومشروع  األزرقابملشروع  ارتباطههلذا املشروع التقين ومدى  اترخيية اسةعمل خمطط ومدروس مع ضرورة در 
على مدلوالت خطرية والسيما فيما خيص سيما وان ما مت عرضه يف البحث يدل ، هارب للتحكم ابلطقس

هذه املعلومة  إىلفبمجرد أن نشري ، من قبل الكائنات الفضائية األرض غزوبفكرة  االقتناع إىلتوجيه الناس 
حلظتها فقط ميكننا أن نعمل على الكيفية اليت ، فيما سيحصل بعد ذلك، جيب أن نتوقف قليال ونتفكر

اليت ستكون مبتناول ، نلحظه خالل السنوات القادمة هلذه التقنيةينبغي هبا مواجهة االكتساح الذي س
إذ صدر اجليل اجلديد من اهلواتف اليت متكن الفرد من ، اجلميع وذلك من خالل استخدام اهلواتف الذكية

خالهلا استخدام تقنية اهلولوغرام من خالل ظهور جمسم لشكل الشخص الذي يتم احلديث معه عرب 
 . التوفيقوهللا ويل . . ون بتناول يد اجلميع خالل فرتة ليست ببعيدةوالذي سيك، اهلاتف

                                                       
https: //www. youtube. com/watch?v=YgCc3IOWzJU 

 نشر، موقع يوتيوب، االخبارية أسيا قناة 3D - كيةامري  طائرة يسقط السام و اسيا استوديو تقتحم سورية 90 يت داببة -52
 : رابط املوقع، 13/5/2015أطلع عليه بتاريخ ، 23/9/2013بتاريخ 

https: //www. youtube. com/watch?v=ReNBF62vKKU 
 . مصدر سبق ذكره، الوراق مارمينا كنيسة  ىف القبة فوق مرمي العذراء فوق الصليب ظهور معجزة -53
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 تااليتنتاجا

تقنية  الستخدام إليهااليت مت التوصل  تاالستنتاجانلخص أبرز  أنميكننا من خالل هذا البحث 
 : اباليتاهللوغرام يف الفضائيات العربية واليت ميكن إمجاهلا 

وهناك دالئل كثرية على استخدام هذه التقنية يف ، التقنيةه سهولة التالعب والتضليل ابستخدام هذ -1
 . التضليل اإلعالمي والتكنولوجي واستطاعته فربكة أي حدث أو خرب أو صورة

هارب للتحكم للبحث إن هذه التقنية مرتبطة مبا يعرف مبشروع " التارخييتبني من خالل العرض  -2
وإن العمل هبذا املشروع ظل سراي ، "انسا"األمريكية والذي له ارتباط بوكالة الفضاء العامليةابلطقس" 

 . سنوات عدة
اإلعالمي إن التضليل الذي ميكن استغالله من خالل استخدام هذه التقنية قد ال يتوقف عند التضليل  -3

قد يتم استغالل العقول البسيطة وتوجيهها حنو اجتاهات دينية وفكرية غري تلك اليت اعتادوا  وإمنا
كن استغالل بعض املعتقدات السائدة للرتويج لفكر متطرف مثل أن يتم جتسيم رموز بل ومي، عليها

وهذا ، دينية أو عاملية اترخيية أو سياسية جلذب انتباه الناس وحتويلهم عن مسارهم الذي أِلفوه يف احلياة
 . أمر يف غاية اخلطورة

احلقائق  إليه أشارتوت وهذا ما هذه التقنية قد يتعرض للخطر أو امل أسرارتبني أيضا إن من يكتشف  -4
يف البحث عن الباحث و الكاتب الصحفي الكندي سريج  إليهما مت التطرق  أبرزهاولعل  التارخيية

موانست الذي يعد أول من كشف املوضوع عن طريق اخلطأ من خالل اطالعه على واثئق سرية 
جرى عدة لقاءات صحفية و و ابلفعل حاول نشر اخلرب و أ، 1992أمريكية برفقة زميله يف عام 
إلسكاته و ثنيه عن التكلم  االستخبارات األمريكيةو يف حماولة من ، تلفزيونية مع جهات مستقلة

حول املوضوع، قامت ابختطاف ابنته و مل يعرف أحد مصريها حىت اليوم، لكن هذا مل يثن موانست 
عن قراره و حاول فضح املؤامرة أكثر، لكن فجأة و بدون إنذار تويف سريج موانست عام 1996 

 بسبب جلطة قلبية. 
من استخدم تقنية اهلولوغرام يف بث تقاريرها  أول" حتديدا تعد أن أنقناة "سي ، األمريكيةإن القنوات  -5

 . على املشاهدين
وبشكل مستنسخ عن قناة ، ية أول من استخدم تقنية اهللو غرام يف بث تقاريرهاتعد قناة احلياة الفضائ -6

 أحداثلك أثناء تغطيتها ألول إنتخاابت يف مصر و يف املنطقة العربية بعد ذو ، األمريكية"سي أن أن" 
 . الربيع العريب

مل تكن موفقة يف  ،وآسيا، واجمللس، والعربية، ومنها قناة امليادين الفضائية، بعض القنوات العربية -7
بل إهنا جاءت نسخة مشوهة عما قدمته بعض ، تقنية اهلولو غرام يف بث تقاريرها اإلخبارية استخدام

اليت تعد من أبرز القنوات اليت بثت ، القنوات الغربية أو الناطقة ابللغة العربية مثل قناة روسيا اليوم
 . ةتقاريرها بتقنية اهلولوغرام وبشكل عايل الدقة واحلرفي

إبستخدام ، وجمموعة قنوات "أم يب سي"، احلياة الفضائية: أكتفت بعض الفضائيات العربية ومنها قنايت -8
والعسل" الذي قدمته قناة احلياة يف شهر  ل برانمج "اانثم، تقنية اهلولوغرام لألغراض الرتفيهية فقط

 . 2015، 2014عامي وبرانمج " مع اروى" الذي بثته قنوات الـ "أم يب سي" يف ، 2012رمضان 
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، الروسية الناطقة ابللغة العربية ابرز القنوات اليت استخدمت تقنية اهلولوغرام حبرفية اتمة RTتعد قناة  -9

وبشكل مميز كما ان حضور شخصيات على مستوى عال يف روسيا لزايرهتا وظهور تلك الشخصيات 
 وزيرو ، الروسي فالدميري بوتنياثناء التقرير كان موظفا بشكل اعالمي دعائي سليم مثل الرئيس 

 . الفروف سريغي الروسي اخلارجية
عن طبيعة الربامج املقدمة  ئاً ضا إن املشاهد العادي ال يعلم شيان ابرز النتائج اليت مت التوصل اليها أي -10

ل إن تلك القنوات مل تقم بشرح اآللية اليت تنتُج هبا الربامج من خال: األول، بطريقة اهلولوغرام لسببني
 . قلة املعلومات املتوافرة للمشاهدين عن تقنية اهلولوغرام ومشروع الشعاع االزرق: والثاين، هذه التقنية

قع التواصل االجتماعي اهذا والحظت الباحثة إن معظم املواد املصورة واليت بثت عن طريق مو  -11
وظهور نيزك يف ، ركظهور صورة العذراء يف مص،  فيما خيص ما مت تسميته بـ "املعجزات"، "يوتيوب"

 . وحتديدا شهر شباط، 2011وغريها من الظواهر الغريبة كانت يف العام ، قبة الصخرة يف القدس
 التوصيات

سيكون للمؤسسات اإلعالمية بوجه خاص ، ميكن تلخيص أبرز ما ميكن أن يوصي به هذا البحث
 : وميكن أمجاهلا ابلتايل، والدولة واجلماهري بوجه عام

وذلك لتطور ، متخصصة تشرح تقنية اهلولوغرام إعالميةعلى إقامة مؤمترات وندوات ضرورة العمل  -1
هذه التقنية اليت ستكون مبتناول يد اجلميع خالل وقت قريب من خالل استخدام احلواسيب االلكرتونية 

وابستطاعة ، هنا ستكون موجودة يف كل بيتامما يعين ، ات العرض التلفزيونيةواهلواتف الذكية وشاش
 . كل من يستطيع دفع مثن األجهزة اليت تعمل وفق تقنية اهللوغرام

ن ما يتم عرضه إوشرح ، التأكيد على عرض األفالم اليت أظهرت بعض ما امساه الناس ابملعجزات -2
 . ويف زمان معني، لتحقيق غاايت وأهداف يف منطقة معينة، تسويق إعالمي لفكر ديين أو سياسي

العراقية والعمل على ادخال تقنية اهللوغرام اىل براجمها وتقاريرها اإلخبارية  العمل على تطوير الفضائيات -3
وليكون مطلعا على ما ، ليعتاد اجلمهور على رؤية فعالية هذه التقنية يف العمل اإلعالمي من جهة

حىت ال يقع يف فخ التظليل اإلعالمي الذي ، ميكن ان حتدثه هذه التقنية من تغيري جملرايت االحداث
 . هات السياسية واإلعالميةكن ان متارسه بعض اجلمي

هذه  استخدامعمل مشرتكة للقنوات الفضائية العربية مبا خيص كيفية وآلية  اتفاقيةالعمل على تنظيم  -4
خنلق صورة لإلعالم العريب يكون  اإلعالمي مبعىن أن األداءوالعمل على تطوير ، التقنية يف براجمها

واليت قد تكون أحياان ، األمريكيةل برامج تكون نسخة مقلدة للربامج حيتذى به وليس عم اً منوذجا
 . نسخة مشوهة ملا تقدمه تلك القنوات من تقارير وتغطية إعالمية ألبرز األحداث العاملية

اهللوغرام يف العمل اإلعالمي والرتويج للحمالت  الستخداماتبعض النماذج الناجحة  ضرورة إتباع -5
واليت قام ، على غرار ما قام به طيب رجب اردوغان يف محلته اإلنتخابية األخرية واالنتخابيةاإلعالمية 

اال انه ومن خالل ، ألن جدوله كان مزدمحا إليهمهبا بتسجيل كلمته ملؤيديه الذين مل يستطع الوصول 
 . نهمكلمته وكأنه موجود بي  وإلقاءمن مجاهريه  اآلالف إىلالوصول  أستطاعاستخدامه لتقنية اهللوغرام 
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، واجتماعية ودينية"إن تقنية اهلولوغرام حتتاج اىل كوادر متخصصة يف اجملاالت كافة "سياسية وإعالمية  -6
 . لذا ينبغي العمل على هتيئة تلك الكوادر واإلستعانة هبا لتحقيق اهلدف

حياء منهم سواء األ، مبا إن تقنية اهلولوغرام ميكن توظيفها لعرض الرموز السياسية والدينية يف احلياة -7
ينبغي أن تتعامل املنظومة الدينية والسياسية يف املنطقة العربية على العمل املشرتك مع ، واألموات

خلق فجوة بني اجلمهور وقادته ورموزه من  إىلالعاملني يف اجملال اإلعالمي لتفويت الفرصة ملن يسعى 
 . وبني اجلمهور واإلعالم من جهة أخرى، جهة

اسرتاتيجيات للعمل بشكل حريف لتوظيف هذه التقنية وليس العمل على العمل على وضع اطر و  -8
خالل  اً مفروض اً هنا ستكون واقعإ اعتبارعلى ، إظهارها على إهنا أداة للتظليل والتمويه اإلعالمي فقط

مما يعين االستفادة قدر اإلمكان من هذه التقنية يف تطوير العمل اإلعالمي ، القادمةالفرتة أو السنوات 
 . لغداء احلكومي للبلدان العربيةوا

 المصادر

 : الكتب املرتجمة: أوالا 

 صاحل بن حممد ترمجة، وتطبيقاهتا الليزرات مبادئ، هوكس. ب. ف. ج، ويلسون. أ. ج أتليف -1
، للمطابع العلمي النشر، سعود امللك جامعة: الرايض)، الضواين صاحل بن هللا وعبد، الصاحلي
2003) . 

 و للدراسات العربية املؤسسة)، الطريفي إبراهيم حممد: ترمجة، الليزر إىل مدخل، كيميت.  م، مايرنغ -2
 . (م2005، النشر
 : املصادر االجنبية: ثانياا 

1- Anthamatten, Peter, Ziegler, Susy S. (2006), Teaching Geography with 
3-D Visualization Technology, Journal of Geography, Taylor francis online, 
United Kingdom, Vol; 105, Issue; 6.  

2- Coquoz, Olivier (1994), Endoscopic holography with a muticore optical 
fiber applied to biomedical imaging, Optical Society of America, United 
States of America  

3- Oliver Bimber, Thomas Zeidler, Anselm Grundhoefer, Gordon 
Wetzstein, Mathias Moehring(2005), interacting with augmented holograms, 
Proceedings of SPIE, Practical Holography vol: Materials and Applications.  

4- Tung H, Jeong(1985), holography in art and education, spie digital 
library, The International Society for Optical Engineering, United States of 
America.  

 الرسائل واالطاريح والبحوث : ثالثاا 

، العايل التعليم مبؤسسات االنرتنت عرب التعلم بيئة يف اجلودة معايري، حممد السالم عبد حممود احلافظ -1
 . 2014، 15: عددال، 7: جملد، اليمن، اجلامعي التعليم جودة لضمان العربية اجمللة
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 ماجستري رسالة)، احلديث للنحت املكونة العناصر من كعنصر  للفراغ املقصود االستخدام، العنود شييب -2

 . (2009 جدة، العزيز عبد امللك جامعة، املنزيل االقتصاد كلية)، (الفنية الرتبية قسم منشورة
 مناخ على السري مريكياأل HAARP هارب ملشروع املناخية التداعيات، كلل  ابو خالد ضرغام -3

 . 2015، تركيا -اسطنبول /العاملي املناخ وتغري للبيئة الدولية اجمللة يف منشور حبث، العراق
 كلية  طالبات لدى العرض أجهزة استخدام مهارات تنمية يف األبعاد ثالثي برانمجفاعلية ، عقل جمدي -4

، 21: جملد، غزة اإلسالمية اجلامعة، يةالنفس و الرتبوية للدراسات اإلسالمية اجلامعة جملة، الرتبية
 . 2013، 4: العدد

 لدى االبعاد الثالثي التصميم مهارات اكتساب يف Moodle برانمج فاعلية، عاشور امساعيل حممد -5
 تكنولوجيا و املناهج قسم، (منشورة غري ماجستري رسالة)، االسالمية ابجلامعة التعليم تكنولوجيا طلبة

 . 2009، غزة – االسالمية اجلامعة، الرتبية كلية،  التعليم
 ثالثية البيئات و التعليمي االفرتاضي الواقع برجميات جلودة البنائية املعايري، الدين زين حممد حممود -6

، التدريب و التعليم يف االتصال و املعلومات تقنية تطبيقات يف األوىل الندوة إىل مقدمة مشاركة، االبعاد
 . (2010، جدة، العزيز عبد امللك جامعة، الرتبية كلية،  التعليم تقنيات قسم)

 للعلوم بغداد كلية  جملة، التعليمية املؤسسات يف افرتاضية تعليم بيئة تطبيق إمكانية دراسة، صاحل مىن -7
 . 2013 بغداد جامعة، االقتصادية

 : املواقع األلكرتونية: رابعاا 

 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، وراجلمه أمام شبحه ويظهر اهلولوغرام تقنية يستخدم اردوغان -1
 .https: //www. youtube: املوقع رابط، 4/5/2015 بتاريخ عليه اطلع، 2/2/2014

com/watch?v=0TBtVbdNE28 
 بتاريخ نشر، العالميةا راية شبكة، هولوجرام تقنية ابستخدام التاريخ يف مظاهرة أول تشهد إسبانيا -2

 ، 17/4/2015 بتاريخ عليه اطلع، 14/04/2015 الثالاثء
https: //www. facebook. com/zeitgeist. 

arabic/videos/1108837442515213/?__mref=message_bubble ،بتاريخ يوتيوب موقع على ونشر 
 .https: //www. youtube: اليوتيوب على املوقع رابط، 13/4/2015

com/watch?v=sHTdHAUOC60 
، 18/03/2015 بتاريخ هنشر  مت، يوتيوب موقع، (العسل و أان) برانمج يف الـهولوغرام تقنية استخدام -3

 : املوقع رابط، 12/2/2016 بتاريخ عليه أطلع
https: //www. youtube. com/watch?v=BeHcUmMD5xI . 

 عليه أطلع، 22/5/2014 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، CNN قناة يف اهلوليغرايف تقنية استخدام -4
 : املوقع رابط، 15/7/2015 بتاريخ

https: //www. youtube. com/watch?v=fIFzDuWcYrQ 
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 موقع، اهلولوغرام تقنية تستخدم األوسط الشرق يف مرة وألول احلياة قناة، اهلولوجرام وتقنية اليوم احلياة -5
 :https: املوقع رابط، 21/6/2015 بتاريخ عليه أطلع، 23/5/2012 بتاريخ نشر، يوتيوب

//www. youtube. com/watch?v=8oKiPqcfgWU 
 االثنني بتاريخ نشر، نت العربية موقع، 2017 عام األرض ستغزو فضائية كائنات  احذر: لبوتني أوابما -6

 :http: املوقع ربط، 17/2/201، بتاريخ عليه أطلع، م2016 أكتوبر 31 - هـ1438 حمرم 29
//www. alarabiya. net/ar/last-

page/2016/10/31/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-
%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-

%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%A7%D9%85-
2017. html 

 نشر، الرأي صحيفة، اهلولوجرام بتقنية مرحبا و سكايب وداعاً : مبتكرة اخرتعات، والتقنية التكنولوجيا -7
 .https: //www. youtube: املوقع رابط، 17/1/2016 بتاريخ عليه أطلع، 27/3/2014 بتاريخ

com/watch?v=xebPWCI167o 
أطلع عليه بتاريخ ، 2/8/2012حبث منشور بتاريخ ، HAARP مشروع/  املناخيه ابهلندسه التالعب -8

-https: //www. facebook. com/notes/the-iraqi: رابط املوقع، 25/6/2016
revolution-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-25-
%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D

8%B9%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%87-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-haarp/366209516781320/ 

 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، سورية يف اسلحة ملستودعات اسرائيل قصف حول تقرير: دي 3 ال بتقنية -9
 .https: //www. youtube: املوقع رابط، 7/7/2015 بتاريخ عليه أطلع، 15/7/2013

com/watch?v=ZNRfib8zYjA 
 بتاريخ نشر، يوتيوب موقع، دمشق بريف معلوال معارك قلب يف" اليوم روسيا" كامريا. . .  3D بتقنية -10

 .https: //www. youtube: املوقع رابط، 12/4/2015 بتاريخ عليه أطلع، 7/9/2013
com/watch?v=3tHJ8UURclE 
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 تقنية. . . التقين البصري اخلداع، "اجلديد العاملى والنظام اهلولوجرام تقنية" بـ االفتتان من حتذير -11

 :http، الدينية املقدسات وتدمري القادمة واملخططات االزرق الشعاع مبشروع وعالقتها اهلولوجرام
//www. factway. net/vb/t43802. html ،25/1/2016 بتاريخ عليه أطلع 

، يوتيوب موقع، UFO over New York NY, USA، نيويورك مساء يف يطري فضائي صحن تصوير -12
 .https: //www: املوقع رابط، 28/5/2016 بتاريخ عليه أطلع، 12/3/2012 بتاريخ نشر

youtube. com/watch?v=SCenIEppd6U 
 االمريكية الطائرات حاملة حول تقرير، العربية القنوات تدخل. . . االبعاد الثالثية االخبار تقنية -13
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 التخطيط السياحه وقابلية جغرا ية العتبات المقدية 

 دينية  كربالء انموذجًا( لتنمية السياحية ال

The touristic planning and the Capacity of holy shrines 
geography for the development of Religious Tourism 

(Kerbala- a sample) 
 (1)م ليلى جواد حسين المسعودي . م

Assist. Lect. Layla J. Hussein AL-Masoudi              
 ملخص البحث

ايتها يهدف هذا البحث إىل دراسة املقومات السياحة املختلفة يف كربالء لغرض تنميتها وتطويرها ومح
يف إطار خطة سياحية شاملة تدفع هبذا القطاع للمسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع 

 . يف القطر العراقي بقية القطاعات األخرى
قد ، وأييت غرض هذا البحث متوافقا مع امتالك كربالء مقومات جذب سياحية طبيعية وبشرية خمتلفة

هذا جبانب الزايدة الكبرية واملستمرة يف ، إذا اسُتغلت ابلطرق املثلى، تطورةتقوم عليها صناعة سياحية م
أعداد السائحني يف معظم أرجاء العامل النابعة من الرغبة املتزايدة للمشاركة يف حركة السياحة والرتويح يف 

أو ، أو نفسية، يةأو رايض، أو دينية، أو ثقافية، أو اقتصادية، سواء ألغراض اجتماعية، اجملتمعات احلديثة
 . صحية إىل غري ذلك

Abstract 
This research aims to study the various components of tourism in Karbala 

for the purposes of development and protection in the framework of a 
comprehensive tourism plan which activates this sector to contribute in the 
social, economic and environmental development of Iraqi with the other 
sectors in Iraqi county.  

                                                       
 جامعة الفرات االوسط التقنية / املعهد التقين النجف.  -1
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The purpose of this research is consistent with the possession of Karbala 

ingredients of different tourist, natural, humanitarian, attraction may underlie 
a developed tourist industry, if you used the best methods, that's beside the 
large and continuous increase in the number of tourists in most parts of the 
world stemming from the growing desire to participate in the tourism 
movement and the recreation in modern communities, whether for the of 
social, economic, cultural, religious,sports, psychological, healthy purposes 
and so on.  

 المقدمة

ودول العامل ، أصبحت السياحة نشاطاً إقتصادايً مهماً وضرورايً يف كثرٍي من الدول واجملتمعات املتقدمة
السياحي من أهم أدوات التنمية السياحية املعاصرة اليت هتدف إىل زايدة الدخل  ويعد التخطيط. النامي
والتخطيط . واملادية يف البالد، واإلنسانية، وإىل تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية، الفردي

ى مواجهة السياحي هو ضرورة من ضرورات التنمية الرشيدة اليت متكِّن الدول وخصوصًا النامية منها عل
فإن ختطيط التنمية السياحّية يعد جزءًا ال يتجزأ من خطة ، وابلتايل. املنافسة يف السوق السياحّية الدولية

وكافة ، واهليئات، واحملافظات، والذي يقضي إبلزام كافة الوزارات، واالجتماعية للدول، التنمية االقتصادية
 دّ عَ تُـ  فالسياحة يف اجلوانب التنموية. ية التنموية السياحّيةبتنفيذ السياس، وغري احلكومية، األجهزة احلكومية

يؤدي  ام، وكذلك توفري فرص العمل، املقصد السياحي يف توفري العمالت الصعبة لبلدِ  مهماً  اقتصادايً  اً مورد
 . إىل زايدة الدخل الوطين

السياحة ف. السياحة للسياح الراغبني بكل أنواع اً جتعله مقصد متنوعةميتلك العراق مقومات سياحية 
، شرفوالنجف األ، يف حمافظة كربالء --ئمة سة لأللوجود املراقد املقدّ هلا مقوماهتا نظرًا ، الدينية
 . واجلنوب، وغريها من املدن العراقية األخرى يف الوسط، اءوسامرّ ، وبغداد
 . العراقيةدن املابقي  مييزها عن، وموروث ثقايف، وحضاري، ديين تمتع حمافظة كربالء املقّدسة ببعدٍ ت

وما متتلكه حمافظة كربالء املقّدسة من ، بد لنا من اإلشارة إىل السياحة الدينية ال، ومن هذا املنطلق
ألمهية هذه  ونظراً ، سةحتوائها املراقد املقدّ الني من الزوار يتوجهون إليها يمات سياحية دينية جعلت املالمقوّ 

)التخطيط السياحي وقابلية جغرافية العتبات املقدسة لتنمية السياحية  متثل البحث احلايل دراسة، املدينة
 كبريٍ   دورٍ وما له من لتخطيط السياحي ا أمهيةتسليط الضوء على من أجل وذلك . كربالء أمنوذجاً   (دينيةال

األكثر وتفعيلها لتكون كربالء   حمافظة براز أهم مقومات اجلذب السياحي الديين يفإلو ، ةيتنمية السياحاليف 
 . فيها السياحة ةمارسملبني مثيالهتا من املدن املقدسة  من أتثرياً 

 : بحثال مشكلة: أوالا 

ويف املدن املقدسة)كربالء بوجه خاص( تعد نشاطاً ، اغلب املواقع السياحية يف العراق بوجه عام إن
اقع معطلة مل يتم استغالهلا ابلشكل إال ان اغلب تلك املو ، اقتصادايً له أتثري كبري يف زايده املوارد االقتصادية

التساؤل  عنلذا حتددت مشكلة البحث احلايل يف االجابة ، الذي يسهم يف ازدهار ومنو السياحة فيها
 : االيت

 رافيه العتبات املقدسة لتنمية السياحة الدينية)كربالء امنوذجاً(؟غما هو التخطيط السياحي وقابلية ج
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 : بحثأهمية ال: ثانياا 

، يف إشباع الغرائز الروحية ومساعداً ، كونه موضوعاً مشولياً بطابعه اجلغرايف السياحي،  ية البحثتكمن أمه
، تعاين من النمو العشوائي فمحافظة كربالء. اليت تنبض يف قلوب املسلمني يف بقاع العامل كافة، والدينية

بقصد  اهذ البحث جاء، لذا. فيها يةر عجلة التنمأتخُ  مما يؤدي إىل، وتعثُّر يف التخطيط والتنظيم السياحي
ليس فقط على  السياحية سهم يف التنميةمن مقومات سياحية تستطيع أن تُ املدينة ما تتمتع به  توضيح

 . عام لى مستوى العراق بشكلٍ  عبل أيضاً ، مستوى املنطقة
 : بحثأهداف ال: ثالثاا 

 . ةالتعرف على التخطيط السياحي وقابلية جغرافية العتبات املقدس .1
 . التعرف على التنمية السياحية يف كربالء املقدسة  .2

 : بحثمنهجية ال: رابعاا 

اعتمد هذا البحث عدة مناهج علمية منها املنهج النظري واملنهج التأرخيي ومنهج املسح امليداين حيث 
 . منهج من هذه املناهج قد أثرى البحث ابملادة العلمية اليت حيتاجهاأن كل 

 : لوبني من األساليب املساعدة ومهاأس ناوقد استخدام
ملعرفة طبيعة حمافظة كربالء املقّدسة وقابليتها ، املواقع من خالل زايرة: أسلوب املسح امليداين -أ

قع ااملو  هزايرة هذل كذلك معرفة مدى اهتمام وإقبال السياح،  للتنمية السياحية املستدامة
 . لوماتوذلك من خالل مجع البياانت واملع ةواألثري ةالديني

 تفقد مت اعتماد أسلوب املقابال، لغرض دعم اجلانب النظري: الشخصية تاملقابال -ب
، ودراسة واقع التوزيع احلايل للخدمات واملرافق السياحّية يف حمافظة كربالء، الشخصية

 . وكفاءهتا والتعّرف على املشكالت اليت تواجهها
 : بحثفرضية ال: خامساا 

العتبات املقدسة لتنمية السياحة الدينية  ةطيط سياحي وقابلية جغرافيعدم وجود خت: الفرضية االوىل .1
 . يف حمافظة كربالء املقدسة

العتبات املقدسة لتنمية السياحة الدينية يف  ةوجود ختطيط سياحي وقابلية جغرافي: الفرضية الثانية .2
 . حمافظة كربالء املقدسة

 : البحث يةهيكل: سادساا 

 : رئيسة وكما يلي نقاطً  إىل مخس هاقسيممت ت البحثيف ضوء منهجية 
 . التخطيط السياحي وجغرافية السياحة : أوالً 
 . السياحية والسياحة الدينية التنمية: اثنياً 

 . كربالء املقّدسة  حمافظة: اً لثاث
 . اجلغرايف لألضرحة واملقامات يف حمافظة كربالء التوزيع: اً رابع

 . خطط التنمية معوقات: خامساً 
 . التخطيط السياحه وجغرا ية السياحة: أوالً 

 . ة التخطيط السياحيماهيّ  .1
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 . التخطيط وأنواعه -أ

البحث لذلك فإن . ومن مث تنفيذه، (Conceptionالتخطيط يف واقع األمر هو تصّور ملشروع عمل )
 . يف تعريفاته وأنواعه وخصائصه وآلياته يعد خطوة رئيسة

 التخطيط لغة واصطالحاً 
 . در بفعل يفيد الشروع يف رسم تصّور ما لفعل خط وخططالتخطيط لفظ مص

وجعلها تدل داللة اتمة على ما يقصد يف ، هو إثبات لفكرة ما ابلرسم أو الكتابة": التخطيط لغةً 
 . (2)"وهو أيضاً التسطري والتهذيب والطريقة، الصورة والرسم

، مجيع أنواع املوارد املادية أسلوب علمي وعملي يهدف إىل دراسة": فالتخطيط، أما يف االصطالح
وحتديد ، أو املؤسسة، أو القرية، أو املدينة، أو اإلقليم، واإلمكاانت املتوفرة يف الدولة، واملالية، والبشرية

ترتبط عملية ، وعلى هذا األساس. (3)"كيفية استخدام هذه املوارد يف حتقيق األهداف وحتسني األوضاع
 والطبيعية، واملالية، سة العلمية والعملية اجلادة والعميقة للموارد البشريةابلدرا وثيقاً  التخطيط ارتباطاً 

ومدى حتقيق األهداف واآلمال اليت ، وأمناط توزيعها وإمكاانت استغالهلا، ومعرفة مدى كفايتها، املتوفرة
ملزيد من  ومضيفاً ، من اإلنتاج ألكرب قدرٍ  ن يكون استخدام املوارد حمققاً أعلى ، يسعى إليها اجملتمع

أو تنمية يف جماالت  يستهدف منواً ، التخطيطف. على حتقيق قدر كبري من التنمية ومساعداً ، الدخل القومي
جتماعي يستهدف تنمية والتخطيط اال، قتصادي يستهدف تنمية اقتصاديةالتخطيط االو . متعددة

. حي يستهدف تنمية سياحيةابلتايل التخطيط السيا، والتخطيط الثقايف يستهدف تنمية ثقافية، اجتماعية
فال جمال إلحداث تنمية شاملة إال بتخطيط ، فالعالقة بني التخطيط والتنمية عالقة واضحة وأكيدة، وعليه
 . شامل

كافة واملوارد اإلمكاانت   ز على معرفةاألسلوب العلمي الذي يركّ  هو التخطيطإن : اإلجرائي التعريف
 . ةلشاملة جبميع جوانبها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياحيبذلك حتقيق التنمية ا اً املتاحة مستهدف
 أنواع التخطيط 

 : وحتت كل منها جمموعة من األنواع وهي، دت أنواع التخطيط تبعاً ملعايري خمتلفةتعدّ 
 : لتخطيط من حيث اإلمكانيةا .1
ختلفة والالزمة مع توفر التخطيط الذي توافرت له البياانت الكافية واإلحصائيات امل": النوع األول -أ

 . (4)"وتقبالً  وهذا أكثر األنواع شيوعاً ، درجة كبرية من الصحة والدقة هلذه البياانت واإلحصائيات
 . الالزمة املعطياتالتخطيط الذي يكون بدون بياانت وفيه يكون مستحيالً التأكد من ": النوع الثاين -ب
 : نواعأ ةويقسم إىل ثالث: لتخطيط من حيث املدى الزم ا .2
مخس عشر سنوات إىل  منهو الذي تصل مدة تنفيذ اخلطط فيه عادة : ختطيط طويل املدى -أ

 . وعشرين سنة

                                                       
 . 247ص ، 1990، مصر، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، ، مصدر خطط، الكايف: خليل الباش حممد -2
 . 13ص ، 1994، مصر ،منشاة املعارف اإلسكندرية، التخطيط اإلقليمي: فؤاد حممد الصقار -3
 . 215ص ، 2008، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع، 1ط، ختطيط التعليم واقتصادايته: رايض بدري سرتاك -4
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هو الذي تصل مدة تنفيذ اخلطط فيه عادة من ثالث سنوات إىل سبع : ختطيط متوسط املدى -ب
 . طويلة األجل وتنفيذاً ألهدافهاالمنبثقة عن اخلطة  وهذه اخلطط تكون غالباً ، سنوات

 . إىل سنتني ةمن سن مدة تنفيذ اخلطط فيه عادة تكون: طيط قصري املدىخت -ت
 : ويقسم إىل نوعني: التخطيط من حيث اَلدف .3
خذ هبا بقصد إحداث تغيريات أساسية يف البناء تّ هو جمموعة من اإلجراءات اليت يُـ : التخطيط البنائي -أ

 . اإلجتماعي واإلقتصادي للدولة
 ذي يقوم ضمن نطاق اإلطار القائم مكتفيًا إبحداث التغيري يفهو النشاط ال: التخطيط الوظيفي -ب

الوظائف اليت يؤديها النظام آخذاً يف ذلك مبدأ التطوير البطيء واإلصالح التدرجيي دون أية حماوالت 
 . (5)"إلحداث تغريات جذرية يف النظام

 : التخطيط من حيث اجملال .4

وارد مع مراعاة التكامل والتفاضل مبا حيقق منواً امل لأي مشول األهداف وتعبئة ك": شاملالتخطيط ال -أ
 . متوازان بني مجيع القطاعات

 : زئيالتخطيط اجل -ب
مثل التعليم وقد خيتص مبرحلة تعليمية واحدة إلحداث التغري املنشود )، هو الذي يتناول قطاعاً واحداً 

 . (6)"أساليبه وطرقه ومعلميه: فيها من منظور تطويري كتطوير مناهج التعليم
وهو األسلوب العلمي احلديث الذي يسعى ، التخطيط هو أساس العمل الناجحلذا ترى الباحثة ان 

بصفة عامة  عدّ ويُ ، نه األداة األوىل الرئيسة للتنمية والتخطيطأبل ميكن القول ، عاجلة املشاكل وحصرهامل
 من خاللمدة حمددة لتحقيق هدف معني يف هو منهج ، والتخطيط ببساطة؛ الوظيفة الرئيسة لإلدارة

 خطةأو وأي عملية ختطيط . أو اقتصادية، أو اجتماعية، كانت طبيعيةأاستغالل مجيع املوارد املتاحة سواء 
، والتقنية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، الطبيعيةكافه املعطيات بفرتة من دراسة  تكون مسبوقة  أنجيب  عمل

 . شروعامل عنو اإلقليم أو املوقع صورة واضحة متكاملة للدولة أ يتعط حىت غريهاو 
 . تعريف التخطيط السياحي -ب

حركة  رتتطوّ  إذبعد احلرب العاملية الثانية  إالّ ، دوحمدّ  واضحٍ  التخطيط السياحي بشكلٍ مفهوم مل يتبلور 
دت املناطق وتعدّ ، أشكال السياحةوتنّوعت ، احوتزايدت أعداد السيّ ، سريع وكثيف السفر الدولية بشكلٍ 

 . واختلفت وظائفها وخصائصها، ةياحيّ الس
ظهرت احلاجة إىل ، وبعد ذلك، هتمام ابلسياحة واألنشطة السياحيةى كل هذا إىل زايدة اإلوقد أدّ 

 ىوحتقيق أقص، من جهة اثرها اإلجتماعية والبيئية السلبيةآمن  جل احلدّ أضبط وتوجيه هذه النشاطات من 
هنا صناعة أسيما بعد أن أصبحت النظرة إىل السياحة على  الو  ،من جهة أخرىدرجات املنفعة اإلقتصادية 

عاجل برزت احلاجة إىل التخطيط السياحي الذي يُ ، ومن هنا". من دول العامل ومصدر دخل أساس يف كثريٍ 
، القانونية لنظماو ، واملوارد الطبيعية، واملناخ، خل فيها عوامل خمتلفة مثل املوقع اجلغرايفاحاالت خاصة تتد

                                                       
 . 25 -24ص، ، 2011، عمان، والتوزيع دار الراية للنشر، 1ط ، التخطيط اإلداري: عالء فرج الطاهر -5
 . 55ص ، 2008، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ط، قتصاد السياحيعلم اال: أمحد عبد السميع عالم -6
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من املتطلبات وغريها إلقامة أماكن لاجة السياح إىل وازداد اإلهتمام ابلسياحة أيضًا حل. (7)"سياسيةالو 

 . الضرورية واألساسية
، قتصاديةاالو ، اجلغرافية العلوميرتكز على مفهوم شامل : هو مفهوم التخطيط السياحي"ومبا أن 

من  فإن التخطيط السياحي هو جزء  ، لذا .ةيالسياسوالرؤية ، والتشريعية، واالحصائية، جتماعيةاالو 
 . (8)التخطيط التنموي على الصعيد القومي أو الوطين"

املتاحة  عملية استخدام مجيع املوارد الطبيعية والبشريةهو  تخطيط السياحيإن ال: التعريف االجرائي
 حىت، مل وجهن تكون على أكأبد  والعملية التخطيطية ال، حتددها سلطات التخطيط، علمية وفق أسس

 هبدف تنمية وتطوير، قتصاد القوميمجيع قطاعات االوأن تشمل هذه العملية ، حتصل على أفضل النتائج
 . إنسانيةوعلمية و جتماعية يف مجيع اجملاالت بطريقة عملية احلياة اال

 . أهداف التخطيط السياحي
عات واألنظمة السياسية يف ابختالف اجملتمقتصادية ختتلف األهداف العامة للتخطيط والتنمية اال

وقطاع ، والصناعية، إال أن مجيع خطط التنمية تعتمد على دراسات وتقارير عن القطاعات الزراعية، الدول
فال بد من وجود جهاز خاص يهتم هبذا ، ومبا أن السياحة هي جزء أساس من قطاع اخلدمات، اخلدمات

وعلى هذا اجلهاز أن يضع خطة مستقبلية ذات أهداف ، مذو املردود املادي امله، اجلزء احليوي من االقتصاد
 : منهانذكر ، متعددة

 على الصعيد ستقرارة املختلفة هلا أتثري وأمهية يف حتقيق اإليالسياح نشاطاتال: هداف السياسيةاأل .1
 . وحتسني ومتتني العالقات مع اخلارج، الداخلي واخلارجي

ة املخططة ياملشاريع السياح املؤسسات اخلاصة إبنشاء"عندما تقوم الدولة أو : الداخليعلى الصعيد  -أ
 مأهولةستقرار هلا لكوهنا تصبح احلماية واإلفإن ذلك سوف خيلق ، غري املأهولةواملتوازنة يف املناطق 

أي أنه يعمل على استقرار ، تصال والطرق والعمرانسائل اإلبو  وذلك بعد جتهيزها، ابلسكان واألمن
 . هذه املناطق

يهدف التخطيط السياحي من خالل املمارسات املختلفة واملتنوعة لصناعة ": اخلارجيد على الصعي -ب
عندما يالقون عالقات مع بعض الدول ألن السياح من هذه الدول ال يف توتركسر الالسياحة إىل  

 بطريقة غري مباشرةيضغط و ، فيما بينهم تعاطفينشأ ، من بلد املضيفاملعاملة الطيبة والضيافة احلسنة 
 . ياحيةوهذا ما حتققه الس. االستقرار وإقامة عالقات بني الدولل إىل و صو على احلكومات لل

 : اآلتيةاألمور السياحي يف أي بلد يؤدي إىل  النشاط: قتصاديةاألهداف اال .2
 . زايدة نسبة اإليرادات )العملة الصعبة("  -أ

نسبة اإلشغال يف مرافق  اح وارتفاعهذه الزايدة تتحّقق من خالل زايدة عدد السي: القومي لدة الدخزاي -ب
 . وغريها، واألماكن الرتفيهية، واملطاعم، كالفنادق  القطاع السياحي

فإذا ، من ميزان املدفوعات الكلي جزءاً  يعد، كل مشروع له ميزان مدفوعات:  املدفوعات دعم ميزان -ج

                                                       
 . 101ص ، 1975، القاهرة، مطبعة اهليئة املصرية العامة للكتب، السياحة احلديثة علما وتطبيقا: حممود كامل -7
 . 22ص ، 1989، بغداد، املكتبة الوطنية، التخطيط السياحي: إبراهيم املشهداين خليل -8
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وضع ختطيط  ذلك يتطلبفإن ، ياملدفوعات الكلّ بنسبة مهمة من تساهم  كانت السياحة مثالً 
ممكن من العمالت األجنبية  سياحي يهدف إىل زايدة هذه النسبة عن طريق توافر أكرب قدرٍ 

يف تصحيح  مهماً  ؤدي دوراً ت أن ميكن ةالسياحي اإليراداتن أميكن القول ، ومن هنا. (9)"كإيرادات
 . الدولة ميزانيةاخللل السليب يف 

 جتماعية األهداف اال .3
 : اعية ما يليمن أهم األهداف اإلجتم

جيابيا يف زايدة فرص العمل والتوظيف ألن السياحة هي صناعة إالسياحة  رتؤث: زايدة فرص العمل -أ
 اإلنسايناليت ال تزال تعتمد على العمل ، وأوجه النشاطات التجارية، كثري من الصناعاتالبة تشمل مركّ 

ميكن القول ، لذا. (10)يدي العاملةمن األعدد  ألكرباحلركة ختلق فرص عمل  فزايدة، رئيساً  اعتماداً 
يعمل يف قطاع السياحة : مثالً ، نفسه يف الوقتة اجتماعي ةاقتصادي اً ق أهدافن التخطيط السياحي حيقّ أ

، وخالل العطل، وهذا العدد يزداد يف فرتات الصيف، شخص بشكٍل دائم 1,200,000يف فرنسا 
 . واألعياد

ذات الكثافة السكانية إنشاء الفنادق يف املناطق اجلديدة  ويتحقق ذلك عن طريق: إعادة توزيع السكان -ب
الضغط عن املناطق حينها فيخف ، الضعيفة مما يؤدي إىل خلق فرص عمل وجذب املزيد من السكان

 . املزدمحة
وتطوير السياحة يتطّلب ، ألن قطاع السياحة يتطّلب عناصر كفوءة ومّدربة: هتمام ابلفرد يف اجملتمعاال -ج

 . ل أعداد كبرية من اإلفرادتدريب وأتهي
 . يةالسياح اجغرافيال .2

 . تعريف السياحة والسائح
 ماهية السياحة 

يشية ملعالإلنسان يف احلصول على حاجاته  ارتبطت السياحة منذ القدم ابلسفر الذي كان ابعثاً 
( وسياحة أي واملعىن اللغوي للسياحة يف اللغة العربية من )ساح( يف األرض )سيحا( )وسيوحا. واألساسية

أو ، أو التنقل، محله على احلركةالذي ، ستطالع لدى اإلنساناإلأبهنا حب  ر اصطالحاً وتفسّ ، (11)ذهب
الرغبة برتك األشياء املألوفة والذهاب  أي، ي بتبادل املعلوم بغري املعلومأ، (wonder lustالرغبة يف التجوال )
وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر . (12)ارخيية املشهورة وحنوهاواألماكن الت، كآاثر املاضي،  لرؤية ثقافات خمتلفة

التهائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السهاِئُحوَن الرهاِكُعوَن ﴿: لفظة السياحة يف أكثر من موضع منها قوله تعاىل
ِر اْلُمْؤِمِننيَ السهاِجُدوَن اآْلَِمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوالنهاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَافِ  ُهَو ﴿، (13)﴾ُظوَن حِلُُدوِد اَّللِه َوَبشِ 

                                                       
 . 190ص ، ، 2004، القاهرة، دار علم الكتب، 1ط، الثقافة السياحية وبرامج تنميتها: مد زهرانهناء حا -9

الشركة املصرية املصرية للطباعة ، حبوث ودراسات إحصائية يف اقتصادايت السياحة واالستثمار فيها: حامد عبد اجمليد -10
 . 10ص ، 1979، القاهرة، والنشر

 . 356ص ، 1981، بريوت، دار الكتاب العريب، 1ط، تار الصحاحخم: حممد بن أيب بكر الرازي -11
ختطيط وتنمية خدمات السياحة الدينية وأثرها يف منو الطلب السياحي يف حمافظة نينوى منطقة الدراسة : سعد إبراهيم محد -12

 . 36ص، 2009، بغداد، جامعة سانت كليمنش، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية السياحة، --جامع النيب يونس 
 . 112اآلية ، سورة التوبة -13
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أما يف قاموس . (14)﴾الهِذي َجَعَل َلُكُم اْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشورُ 

)رحلة تبدأ من املنزل وتنتهي  واليت تعين، (Tour( إىل كلمة )Tourism) أكسفورد فيعود مفهوم السياحة
 . (15)ماكن يتم تنظيمها بواسطة شركات خمتلفةألويتم خالهلا زايرة عدة أماكن أو عدة زايرات ، (هإلي

 . ( Touristتعريف السائح )
، من نواحي عديدة كالناحية اإلحصائية اليت هتتم جبميع املعلومات ال يزال تعريف السائح موضوع جدل

. . أعمارهم، مقدرهتم على اإلنفاق، أغراضهم، أصنافهم، صائيات اخلاصة بعدد السياحواإلح، والبياانت
إنفاقًا سياحيًا مهما كانت  دّ عَ فكل إنفاق داخل البلد املضيف يُـ ، قتصادلإلوكذلك احلال ابلنسبة ، اخل

ويف . اخل رتفيهالو ، النقلو ، اإليواءو ، والشراب، نفاق على الطعامفيدخل حتت هذا التحديد من اإل، طبيعته
ذلك ": ُعرَِّف السائح من ِقَبل مؤمتر روما الذي ُعِقَد حتت إشراف األمم املتحدة على أنه م1963سنة 

خر غري البلد اليت هبا موطنه ويقيم هبا ملدة تزيد عن أربع وعشرون ساعة آ الشخص الذي يسافر إىل بلدٍ 
 عن املنبثقة اللجنة قررت وقد. (16)"له د األجنيب موطناً فيه البل دّ عَ من دون أن تطول إقامته إىل احلد الذي يُـ 

 : سياحاً  اآلتية لألغراض نياملسافر  األشخاص اعتبار املؤمتر
 . للعالج أو للرتفيه املسافرين فراداأل -۱
 . (17)جتارية غراضأل، املسافرين فراداأل -2
 : لسياحةآاثر ا

وتكون تلك اآلاثر ، والثقافية وغريها، اإلقتصاديةو ، السياحة على كافة جماالت احلياة اإلجتماعية تؤثر
وهي ، وقد تكون فاعلية اآلاثر كلياً على اجملتمع كما قد تكون جزئية، ومنها السلبية، منها اإلجيابية: بنوعني

 : كما يلي
 اآلاثر االُيابية  -1
حجم  وقد تبني أن، ادايً اقتص هّمةالسياحة من القطاعات امل"ال تزال : احمللي اإلمجايل الناتج على األثر -أ

، )صناعة بدون مداخن(كرب انجتًا حيث أطلق عليها تسمية ل أالسياحة الدولية واحمللية أصبح يشكِّ 
تميز أما الدول اليت ت. يف الناتج احمللي اإلمجايل ملعظم الدول %10-5تساهم السياحة بنسبة حيث 

-25السياحية تصل إىل نسبة العائدات فإن ، على السياحة كمصدر رئيس للدخل اابعتماده
يف توفري العملة السياحة تساهم ، من انحية أخرى. (18)لتلك الدول"من الناتج احمللي اإلمجايل 30%

نسبة ما يؤدي إىل ارتفاع ، غربية كانت أم عربية، نظراً لقدوم السياح من خمتلف الدول، الصعبة للدول
 . مــن العملة الصعبة ةإيـرادات الـدول

                                                       
 . 15اآلية ، سورة امللك -14

-15  The Oxford Dictionary of Current English, Oxford University Press, A man House, London 
1948, P. 915 

 -16 Gee, Chuck Y. /op. cit, p6.  
، واإلقتصاد اإلدارة كلية مقدمة إىل جملس ماجستري رسالة، مراءسا ملدينة الديين السياحي اجلذب مقومات: مطلك عالء كرمي -17

 . 1ص، 2004، بغداد، املستنصرية اجلامعة
 . 19ص ، 2004، دمشق، دار الرضا للنشر، 1ط، (دليل األجهزة احمللية)السياحة املستدامة : صالح الدين خربوطلي -18
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 . (19)ائد السياحة الدولية يف العاملتطور عو -1
 العوائد مليار دوالر السنة العوائد مليار دوالر السنة

1950 2,1 2001 467,0 
1960 6,9 2002 481,5 
1970 17,9 2003 524,2 
1980 106,6 2004 622,7 
1990 273,1 2005 682,0 
2000 479,2 2006 733,0 

 . يف قطاعات متعددة فرص عمل جديدة خلقحة يف تساهم السيا: اليد العاملة علىاألثر  -ب
تساهم السياحة يف زايدة الدخل الوطنيما يشّجع على زايدة اإلستثمار يف هذا : االستثمار على األثر -ج

، واملرافئ، القطاع والذي يتطلب أيضًا مزيدًا من اإلستثمارات يف البىن التحتية املتمثلة يف املطارات
وغريها مما ينعكس إجيااًب على املواطنني بزايدة للخدمات ، الصحيوأنظمة الصرف ، واملواصالت

 . (20)وتشغيل اليد العاملة وغريها
 : اآلاثر السلبية -2

 إال أن هنالك جوانب سلبية، على الرغم من اآلاثر اإلجيابية واحلضارية والسياسية وغريها للسياحة
إيالء هذا املوضوع دراسات معمَّقة للحد من  مما دفع الباحثني إىل، نتجت عن ازدهار السياحة وتوسعها

 . اإلمكانهذه السلبيات وجتنبها قدر 
 : ومن السلبيات نذكر

وقد بلغ معدل ، صيفاً  ةوهذا انتج عن تزامن حركة السياحة العاملي: (صناعة السياحة)مومسية أو فصلية  -
ن الفصول يل على أدلوهذا ، للسياح من جمموع العدد السنوي %75مبقدار  عدد السياح صيفاً 

وينتج عن ذلك العمل املؤقت وعدم تشغيل ، األخرى يقل فيها عدد السياح خاصة فصل الشتاء
 . ما ينتج بطالة مومسية، والربيع، واخلريف، الفنادق بطاقتها القصوى يف فصل الشتاء

 نتيجة، بيعيةطواملناطق ال، والغاابت، (21)شواطئلل اإلستثمار العشوائي: السياحة عامل ملوث للبيئة -
 . يف هذه املناطق عداد الكبرية من السياح اليت ترتكز حركتهماأل
 : (Tourism Geography)تعريف اجلغرافية السياحية  -ب

هلذا اهتمت ، الةومناهجها الفعّ ، وأساليبها، هلا أصوهلا، السياحية "كسائر العلوم األخرى ااجلغرافي عدّ تُ 
                                                       

19- www. world tourism. com, date: 25/9/2011 
20- Gazette Officielle du Tourisme n° 369 du 21 -1-1975 .  

 -150ص ، 2011، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، 1ط ، ، مبادئ السياحة: بركات كامل النمر، مرزوق عايد القعيد -21
151 . 
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ا العلم ليساهم يف جناح هذا القطاع احليوي على أسس علمية الدول املتقدمة سياحيًا بتطوير هذ

وحتليل العالقات املكانية املتبادلة ، العلم الذي يتناول دراسةكوهنا ف اجلغرافيا السياحية  عرَّ تُ . (22)ومدروسة
، قع السياحيةااملو  ومدى أتثري السياحة على اجملتمعات احمللية وبيئات، بني أماكن العرض والطلب السياحي

 اللجغرافي كذلك.  (23)والثقافية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، ا من أتثريات يف اجملاالت البيئيةموما ينتج عنه
حبيث جاءت ، اجلغرافيةفروع الوهذا يرجع ابلدرجة األوىل لكوهنا فرعاً جديداً من ، السياحية تعاريف متعددة

 . علماءالتعريفات هبذا القطاع لتميزها عن غريها وفق ما رآه ال
السياحية هو التحديد العلمي للقيمة السياحية  اإن هدف اجلغرافي: (S. Leszczycki)اجلغرايف البولندي 

ستغالل العقالين ودراسة إمكاانت حركة السياح مع احملافظة على مميزات هذه البيئة واإل، للبيئة الطبيعية
 . هلذه احلركة
درس جمموعة ت يتال اة السياحية فرع جديد من فروع اجلغرافياجلغرافي: (C. petrescy)الروماين  اجلغرايف

 . من املقومات الضرورية لتكوين املوجات السياحية واختالفاهتا اإلقليمية
قتصاد السياحي تدرس املميزات اإلقليمية لإل، إن اجلغرافية السياحية: (L. Dener)اجلغرايف البلغاري 

 . (24)". مات السياحية يف خمتلف الدول واألقاليموالتوزيع اإلقليمي ألنشطة اإلنتاج واخلد
 . التنمية السياحية والسياحة الدينية: ثانيًا

 : ماهية التنمية السياحية -1

ولتوسيع قطاع السياحة ال بّد من تطويره ، يف قطاع اخلدمات، اهلامة الفروعحد أقطاع السياحة  دّ عَ يُـ 
 . نمية؟ وما هي التنمية السياحية املستدامة؟ما هي الت: وهذا ما يدفعنا إىل معرفة. وتنميته

 ( Development)التنمية 
 التنمية لغة واصطالحاً 

: فالتنمية يف اللغة، كماً ونوعا،  والزايدة، يف اللغة هو الكثرة والنموّ . التنمية يف اللغة من منا ينمو أي زاد
 من اجلدل على مجيع املستوايت اً كثري فقد أاثر  "، مفهوم التنميةتعريف أما . (25)والنم، الزايدة، الكثرة

العديد من ، جتماعيةواال، قتصاديةواال، وحتمل املؤلفات السياسية، التطبيقية(و ، والعلمية، )النظرية
مصطلح  فأصبح، واملناهج العلمية، من زاوية معينة حسب اختالف امليادين همنها تناول وكل  ، التعاريف

أول من استعمل هذا املصطلح  ولعلّ ، استخدامه يف خمتلف الدراساتعند  هال يؤدي املعىن نفس، التنمية
هي اجلهود البشرية اليت تبذل ": التنميةو . (26)"1889هو"بوجني ستيلي"حني اقرتح خطة تنمية العامل سنة 

ج به اخلطط والربام دقصَ ال يُ ، ومصطلح التنمية. وحتقيق الرفاهية للمواطن واجملتمع، موالتقدّ ، جل النموّ أمن 
                                                       

إىل جملس  مقدمة رسالة ماجستري، السياحة الدينية يف كربالء املقّدسة دراسة يف اجلغرافية السياحية: علي عباس علي العيس -22
 . 20ص ، ، 2004، جامعة بغداد، كلية اآلداب

ص ، 2010، عمان، الوراق للنشر والتوزيع، 1ط، (تطبيقات على الوطن العريب)اجلغرافية السياحية : إبراهيم خليل بظاظو -23
50 . 

أطروحة دكتوراه يف ، 34ص، حيةمقومات التنمية السياحية يف ليبيا دراسة يف اجلغرافية السيا: سعيد صفي الدين الطيب -24
 . 2001ص، 2001، مصر، جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  األدب قسم اجلغرافيا

 . 956ص ، القاهرة، 1973، دار إحياء الرتاث العريب، 3ط، 2ج، املعجم الوسيط -25
 . 2-1ص، 11/4/2009 مقالة نشرت يفقتصادية، تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها ابلتنمية اال: رايض محدوش -26
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د هبا عمل قصَ يُ  وإمنا، اجتماعية فحسب أوسواء كانت اقتصادية ، املشروعات للنهوض حبياة الشعوب أو
 . (27)"وعلى املستوايت كافة، ويف خمتلف اجملاالت، يف بناء مجيع القطاعات إنساين

 (Tourism Developmentالتنمية السياحة )
، قتصاديةيف تنمية وتطوير اجلوانب االالكبري  ااىل ودورهمن املهتمني بصناعة السياحة  الكثري اشار

إضافة إىل اجملتمعات واألقاليم غري ، والبيئية يف العديد من اجملتمعات اإلنسانية بصفة عامة، الجتماعيةاو 
، واإلنفاق سياحالسياحة العاملية يف حجم ال هر الكبري والسريع الذي شهدتللتطوّ  ونظراً . النامية بصفة خاصة

، غدت فيه التنمية حمور جهد وغاية كل خطة ننا حنيا اليوم عاملاً إو ". ة من مسات عصران احلايلت مسلذا عدّ 
توفري : هناأفت التنمية السياحية على عرّ و . وتبيان مقاصدها وأهدافها، حيث زاد االهتمام مبعرفة موضوعها

إجياد : السياحة مثل وتشمل كذلك بعض أتثريات، التسهيالت واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح
هي عملية بذل جهد منظم : التعريف اإلجرائي للتنمية السياحية. (28)جديدة ومداخيلفرص عمل جديدة 

لغرض تطوير اخلدمات والفعاليات يف القطاع السياحي من أجل جعل الكفاءة الكلية للمكان السياحي 
دفعهم لإلنفاق العايل الذي يعود على  هالغاية من، والعاملني فيه ذات درجة عالية من التقدم والتطور

 . اإلقتصاد الوطين ابلفائدة
 أهداف التنمية السياحية 

اليت ميكن استخدامها يف الصناعة السياحية  إن عملية تنمية وتطوير السياحة تكون جبرد املصادر"
أو األماكن  ،بل إجياد مناطق جديدة جتذب إليها السائحني مثل القرى السياحية، وتقوميها بشكل علمي

مع املنتجات السياحية  وإمنا تقومي مقارن، والتقومي هنا ليس جمرد ختمني نظري. للسياحة صاً يخص، املبنية
األساس يف حتديد  عدّ والذي يُ ، للدول املنافسة واعتمادها على اجتاهات وخصائص الطلب السياحي العاملي

ستثمار وتسهيل عمل شركات اإل، ستثمار السياحياإلرب تشجيع عَ ، وإجياد البنية التحتية والفوقية للسياحة
إن تنمية . واإلجراءات اجلمركية على األجهزة واملعدات الالزمة ملشاريعهم، من خالل ختفيض الضرائب

 : اآليتبد من مراعاهتا وهي على النحو  الصناعة السياحية حتكمها عدة اعتبارات ال
، من خالل دعم القدرة التنافسية لصناعة السياحة، ة للدولةحتقيق الزايدة املستمرة يف املوارد السياحي -

 . وذلك برفع إنتاجية املوارد البشرية التابعة لقطاع السياحة
 . (29)رتباط اإلنتاجي بني القطاع السياحي والقطاعات األخرىتدعيم اإل -

  أَهية التنمية السياحية
التأثريات التنموية على خمتلف  عة منتكتسب التنمية السياحية أمهية متزايدة ويرتتب عليها جممو 

 : نذكر منها، والسياسية، والبيئية، والثقافية، جتماعيةواال، قتصاديةاألصعدة اال
 التنمية السياحية والتنمية اإلقتصادية  .1
ق ما زاد تدفّ فكلَّ ، هباعلى رواج الصناعات واألنشطة املرتبطة  مباشرٍ  ر رواج صناعة السياحة بشكلٍ يؤثّ  -أ

                                                       
 . 95ص ، 1975، بغداد، مطبعة دار السالم، 1ط، نظرية هوهباوس يف التنمية اإلجتماعية: شكارة عادل عبد احلسني -27
، 2009، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، 1ط ، دراسة مقارنة، إشكالية التنمية اإلقتصادية املتوازنة: حسن دخيل حممد -28

 . 15ص ، 
 . 198ص ، 1997، عمان، دار وهران، ، صنعة السياحة: العزيز توفيق ماهرعبد -29
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 . ستهالكيةعلى السلع اال الطلبزاد ، ة السياحةحجم احلرك

 . جديدة عملخلق فرص  عن طريق: قدرهتا على امتصاص البطالة -ب
 التنمية السياحية والتنمية اإلجتماعية  .2
 . العامة بدولة املقصد السياحيواملرافق تساعد على تطوير واخلدمات  -
 . (30)املضيف والزائر تزيد من فرص التبادل الثقايف واحلضاري بني كل من اجملتمع -

 : التنمية السياحية -ج
ختطيط شاملة من أجل إعداد تنفيذها بعد دراسة علمية  يبدأتنمية : أبهناتعرف التنمية السياحية "

 فيه تتوافرمن الدولة  إقليم أي الدولة ككل أو داخل جتماعية والبيئية داخلقتصادية واالمتكامل للتنمية اال
 . (31)"من عناصر جذب طبيعية وحضارية ةمقومات التنمية السياحي

 (32)املقارنة بني التنمية السياحية املستدامة والتنمية التقليدية 
 التنمية السياحية املستدامة التنمية السياحية التقليدية

 مفاهيم عامة
 تنمية تتم على مراحل تنمية سريعة

 هلا حدود وطاقة استيعابية معينة ليس هلا حدود
 طويلة األجل قصرية األجل
 سياحة الكيف سياحة الكم

إدارة عمليات التنمية عن طريق السكان  إدارة عمليات التنمية من اخلارج
 اسرتاتيجية التنمية احملليني

 ختطيط أواًل مث تنمية بعد ذلك تنمية بدون ختطيط
 ختطيط شامل متكامل ختطيط جزئي لقطاعات منفصلة

 مراعاة الشروط البيئية يف البناء وختطيط األرض اإلجازات الرتكيز على إنشاء وحدات لقضاء
 أمناط معمارية حملية مباين حضرية تقليدية

 برامج خطط مبنية على مفهوم االستدامة برامج خطط ملشروعات
 مواصفات السائح

 حركة أفراد وجمموعات صغرية جمموعات وأعداد كثيفة من السياح

                                                       
 . 74ص ، ، 2007، األردن، دار كنوز املعرفة العلمية، 1ط، صناعة السياحة: أمحد حممد مقابلة -30
 . 182ص ، 1991، القاهرة، مطبعة زهران، 1طب صالح الدين: التنمية السياحية، عبد الوها -31
، 2ج، عناصر ومؤثرات التنمية السياحية املستدامة )دراسة حالة حمافظة اإلسكندرية مدينة احلضارات(: عطية عمرو عبد هللا -32

 . 62ص، 2003، مصر، مكتبة اإلسكندرية
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 مة طويلةفرتات إقا فرتات اإلقامة قصرية
 رزانة وهدوء يف األداء ضوضاء وأصوات مزعجة

 احتمال تكرار الزايرة مرة أخرى للمكان يف الغالب زايرات واحدة للمكان
 من الثقافة والتعليم مستوى عال مستوايت ثقافية خمتلفة

 .  ثارهاآالسياحة الدينية و -2

 : (Religious Tourism) السياحة الدينيةمفهوم 
كان العديد من احلجاج من   وعلى مر العصور، اإلنسان لعبادة هو احملفز على السفر لدىدافع ا ان

اليت تكون يف و زايرة األماكن املقدسة الرغبة إىل تدفعهم ، مسيحيني ومسلمني وبوذيني، خمتلف األداين
. قداماأل سائرين على، خطارهاأهذه الرحالت و  قةالعادة بعيدة عن مواطنهم مبسافات طويلة متكبدين مش

أو ألداء واجباً ، أو املقدسة للحج، للتربك أو املقدسة زايرة األماكن الدينية": يقصد هبافالسياحة الدينية 
 . (33)"أو التعرف على الرتاث الديين، دينياً 

 : للسياحة الدينيةاالقتصادية  اآلاثر
، اجتماعيةأو ، و عوائد اقتصاديةم أال حيقق أي قيَ  أهنا نشاط ترفيهيسابقاً كانت النظرة إىل السياحة "

كما عانت السياحة .  ا جعل بعض اجملتمعات ترفضهامم، بكثري من السلبيات مرتبطاً  نشاطاً  عدّ بل كانت تُ ، 
 االقتصاديةفلم ينظر إليها كنشاط اقتصادي ضمن القطاعات . قتصادطويلة جتاهل املختصني يف اال ملدة

قتصاد  إىل أمهية النشاط السياحي يف االنيقتصاديد أشار معظم االفق، أما يف الدراسات احلديثة. الوطنية
السلعية امللموسة  االقتصاديةال تنحصر يف تطوير القطاعات  االقتصاديةن التنمية أعلى اعتبار ، (34)القومي

 . ةيوإمنا يف تطوير القطاعات اخلدمية السياح، فقط
 . اآلاثر املباشرة للسياحة الدينية .1
الدخل الوطين من خالل الفعاليات اليت  أون الناتج يتكوَّ ": دينية يف الدخل الوطينأثر السياحة ال -أ

 . على مدار السنة املختلفة )زراعية وصناعية وخدمية( األخرىمتارسها القطاعات 
 أن وهذا يعين، تنتمي صناعة السياحة إىل قطاع اخلدمات: ثر السياحة الدينية يف توفري فرص العملأ -ب

 . على اجلهود البشرية االعتمادي ميتاز بدرجة عالية من النشاط السياح
 غي املباشرة للسياحة الدينية االقتصاديةاآلاثر  .2
 بد من ال، االقتصاديف  ةسياحللتأثري املضاعف اللقياس مدى : األثر املضاعف للسياحة الدينية -أ

اليت ينتقل هبا الدخل  )عدد املرات وهو، ة الدينيةلسياحلملضاعف لألثر ااإلشارة إىل تعريف موجز 
 . (35)"السياحي من شخص إىل آخر قبل أن خيتفي أثره(

 . محا ظة كربالء المقّدية: ثالثًا

                                                       
 .  59ص ، 1987، القاهرة، دار اهلنا للطباعة، السياحة الدولية: صالح الدين عبد الوهاب -33
 . 7ص ، 1990، الواقع واألفاق: اط السياحيهيئة للتشييد وخدمات النش، وزارة التخطيط -34
، دمشق، مؤسسة الصاحلاين للطباعة، 1ط، عمارة كربالء املقّدسة دراسة عمرانية وختطيطية: رؤوف حممد علي األنصاري -35
 . 317 -316ص ، 2006
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 .  املعطيات الجغرافية والتاريخية -1

 اْلصائص الطبيعية -أ
 : املوقع

على حافة ، م إىل اجلنوب الغريب من العاصمة بغدادلك  105تقع حمافظة كربالء املقّدسة على بعد 
 األنبار حمافظة الشمال من احملافظة وحيد، على اجلهة اليسرى جلدول احلسينية، الصحراء يف غريب الفرات

ميتاز  و. األنبار حمافظة من النخيب انحية الغرب ومن، النجف حمافظة اجلنوب ومن، اببل حمافظة من وجزء
وربيع معتدل قصري ، راء قليل اإلمطاشتيف الحار يف الصيف ابرد ، مناخ كربالء املقّدسة بكونه قاراي جافا

وصيف حار طويل وتتأثر املنطقة مبناخ البحر املتوسط مع اختالف كبري يف درجات احلرارة بني النهار 
أما الرايح السائدة فتهب يف الغالب من الشمال الغريب ابجتاه اجلنوب الشرقي ومصحوبة أحياان . والليل

 . (36)ض األحيان هتب رايح من اجلنوب واجلنوب الغريببعواصف ترابية خاصة يف فصل الصيف وبع
 : تسميات كربالء

جاء ميشي : قاليُ ، فأما اشتقاقه فالكربلة رخاوة يف القدمني: ابملد: كربالء": احلمويايقوت  قال
فيجوز على هذا أن تكون هذه األرض ، ميت بذلكرض هذا املوضع رخوة فسُ أن تكون أفيجوز ، مكربالً 

ن كربالء املقّدسة منحوتة "إ: قال هبة الدين الشهرساتين. (37)"ميت بذلكى والدغل فسُ منقاة من احلص
، ة كعمورارفت كربالء املقّدسة أبمساء عدّ لقد عُ و . (38)")كور اببل( مبعىن جمموعة قرى اببل من كلميت

العقر أو عقر ، احلائر، الغاضرية، النواويس، فالطَ ): هي املتداولةولكن التسميات ، (39)صفوراو ، وماراي
 . كربالء(،  اببل

 : مراحل تطور حمافظة كربالء املقد سة -ب
 م(1534 -م 684)، ه (941 –ه  65املرحلة الوىل )

برار فيها سنة األه وصحب --احلسني  استشهاديكاد اتريخ حمافظة كربالء املقّدسة يبتدئ بعد "
والقدس ، واملدينة املنورة، كعبة املكرمةوأصبحت تفاخر ال، حيث صارت للمدينة مكانة اترخيية، هـ(61)

بعد استشهاد اإلمام . واملالئكة واألصفياءجل جالله هلن من الفضل والكرامة عند هللا  مع ما، الشريف
وأبعداد ، القرب رويداً يؤمون خذ الزوار أو . معامل على قربه (*)وضع رهط من بين أسد، بيومني --احلسني

قام املختار بن "م( 684هـ /65). ن يكون القرب نواة حملافظة كربالءألك إىل ى ذوقد أدّ . رتتكاثر ابستمرا
 وبين، جر واجلص وأحاطه حبائط كاملسجدآلبناء على القرب الشريف لسيد الشهداء قبة من ابعبيدة الثقفي 

 من العمرانواملرحلة األوىل ، (40)"وبذلك تكون تلك السنة بداية حجر األساس، من الدور اً حوله عدد
                                                       

 . 12/2016/ 3داد بغ يف، عن املوقع يف كربالءلألنواء اجلوية والرصد الزلزايل  رئيس اهليئة العامةمع  مقابلة -36
 . 174ص ، بدون سنة نشر، بريوت، دار اجليل، 1ط، ، فصل الطاء، ابب الفاء، قاموس احمليط: الفريوز آابدى -37
 .  83ص، 2003، دار سلوين، مؤسسة البالغ، 1ط، --هنضة احلسني : هبة الدين احلسني الشهرستاين -38
ص ، 1987، لبنان -بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 8ج، ءموسوعة العتبات املقدسة قسم كربال: جعفر اخلليلي -39

16 . 
 وأجساد أهله --قبيلة عربية سكنت الغاضرية القريبة من موقعة الطف وهم الذين دفنوا جسد اإلمام احلسني : بنو أسد -*

 . 1ج، اتريخ املراقد -راجع دائرة املعارف احلسينية ، وأنصاره
 . 29ص ، 1971، كربالء،  مطبعة متوز، --ريخ كربالء املقّدسة أو مدينة احلسنيخمتصر ات: حممد حسن مصطفى -40
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 . كربالء  هالذي شهدت
 م(1947 – م1870) -(ه 1367 -ه  1287املرحلة الثانية )

هدم  أناتسعت املدينة وامتدت حنو اجلنوب بعد "( م1869هـ/1286ويف عهد الوايل مدحت ابشا )
 . عت وانقسمت إىل قسمنينيت حملة العباسية اليت امتدت وتوسّ وبُ ، سورها من جهة حملة ابب النجف

 (م1991-م1948) -ه( 1411-ه1368)الثة املرحلة الث
لت بفتح الشوارع ضت حمافظة كربالء املقّدسة ألحداث مهمة متثّ تعرّ " (1958 – 1948السنوات ) يف

م( فتح الشارع احمليط 1948عام )الففي . غري مدروس وغري خمطط لهاملستقيمة يف جسم املدينة بشكل 
)ابب القبلة( مث  -- مام احلسنيم( شارع اإل1949وتبعه يف عام )، --مام احلسني إلمبرقد ا

 . (41)م(1955عام )يف ال --املنطقة احمليطة مبرقد سيدان العباس 
 م(2006 -م1991) -ه (1427 -ه  1412املرحلة الرابعة )

قامت ، هـ( وردًا على االنتفاضة1412) 1991آذار  14بعد االنتفاضة الشعبية اليت قامت يف 
ودّمرت قسماً ، واسعة يف الوسط القدمي للمدينة )ما بني الروضتني وحميطهما(السلطات هبدم مساحات 

، واملدارس الدينية، املعاهدو ، كبريًا من املباين ذات الطراز اإلسالمي املمّيز وعددًا من املساجد القدمية
بني الروضتني إىل لت املنطقة الواقعة وحتوّ ، والبيوت الرتاثية اجلميلة، والقيصرايت، واألسواق، واحلسينيات

 . ساحة واسعة
الساحة الواسعة تبليط ومّت ، من انحية اجملال اخلدمي، ازداد اإلهتمام مبحافظة كربالءم 1997يف بداية 

، حتيط ابملركز تشييد مبانٍ  وكذلك متّ ، وأُعطيت رخص لبناء فنادق حول هذه الساحة، )ما بني الروضتني(
أي دراسة دون وضع  كل ذلك متّ ،  ين والنسيج العمراين للمدينة القدميةعمارة املرقد منطال تتوافق مع لكنها 

للوافدين ألداء  اً متزايد م( شهدت العتبات املقدسة إقباالً 2003هـ/1423) بعد سنة. وخمطط عام للمدينة
من هنا برزت احلاجة إىل وضع . الظروف اليت شهدها العراق خالل هذه الفرتةمن غم رّ لاملناسك املقدسة اب

منها ما هو ، عشرات املشاريع اهلندسية والثقافية إلعادة أعمار حمافظة كربالء وأعدتدراسة علمية شاملة 
)املديرية العامة  شغال العامةوزارة البلدايت واأل قررت 2006 سنة يف. جنازاإل ما يزال قيدنجز ومنها مُ 

عتماد املخطط التوجيهي الذي أُعد ا تفاق مع املركز العاملي لألحباث الفنيةللتخطيط العمراين( ابإل
مع رؤية مستقبلية للمدينة  شهده املدينةتر الذي للتطوّ  اً ليكون مواكب املخططحتديث هذا  ومتّ ، م2000سنة

 . (42)م2030للعام 
 . التصميم األساس ومشاريع التطوير واستعمال األرض ملحافظة كربالء-2

 . مراحل التصميم الساس حملافظة كربالء -أ
استمدت البعد األول يتمثل يف كون حمافظة كربالء ، كز املخطط التنظيمي على بعدين أساسنيارت

وهنا ، --وآل بيت رسول هللا  --قداستها من احلدث الذي أستشهد على أثره االمام احلسني

                                                       
 . 174ص، ، 1927، بغداد، مطبعة السالم، جغرافية العراق احلديثة: هاشم السعدي -41
يف ، ءمقابلة مع مهندس مسؤول يف قسم التخطيط واملتابعة يف مديرية بلدايت كربالء عن املراحل العمرانية حملافظة كربال -42
 . 28/12/2016كربالء 
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ملدينة هو التخطيط املدين ، الُبعد الثاين. نفوس عامة التصبح مدينة إسالمية تتمتع بطابع روحي مهم يف 

، واالتصاالت، وتصريف املياه املبتذلة، والكهرابء، هلا خصائصها ومتطلباهتا من مرافق وبىن حتتية تشمل املياه
وأتخذ بعني االعتبار حركة وأعداد الزوار ، كذلك من ُبىن فوقية كافية تليب احتياجات السكان،  واملواصالت

 . الوافدين بشكٍل دائم واحتياجاهتم من اخلدمات
 : رحلة الوىل )ْجع البياانت(امل

وهلذا ينبغي ، هاف على واقع املدينة املراد ختطيطيقتضي التعرّ إن ختطيط وتنظيم املساحات العمرانية 
 . مجع املعلومات الكافية للوضع الفعلي الراهن

 : (Diagnostic)التحليل والتشخيص  املرحلة الثانية
فية وتبويبها حسب القطاعات اخلاصة هبا يقوم الفريق بعد إكمال االستبياانت ومجع املعلومات الكا

إىل عامل  الذي دخل مؤخراً  (GIS)املتطورة خاصة برانمج  احلاسوبية الربامج ابستخدام للمركز املكتيب
 . (43)"التخطيط

 : املرحلة الثالثة )مرحلة إعداد البدائل وتقوميها(
وبرؤية بدائل للتصميم املقرتح للمدينة  ثالثة وأعدتوضعت يف هذه املرحلة اسرتاتيجيات التطور 

وعرضت هذه املخططات على اجلهات املعنية من أجل تبادل اآلراء العتماد ( م2030) مستقبلية للعام
 . الدينية للمدينةخمطط منوذجي يالئم اهلوية 

 : املرحلة الرابعة )مرحلة الدراسة التفصيلية ملركز املدينة ومنطقة املرقدين(
 ومُجعت، ملنطقة احلرمني واملناطق احمليطة هبااملرحلة دراسة تفصيلية لوسط املدينة و أعدت يف هذه 

، والصناعية، التجاريةللسكان كالنشاطات  معلومات دقيقة عن استعماالت األرض والنشاطات املختلفة
 . واخلدمية

 : عداد املخطط النهائي واالسرتاتيجيات(إاملرحلة اْلامسة )مرحلة 
من املطلوبة املوافقات  استحصالو ، تصميم مركز املدينة وإكمال، عداد البدائلإو ، راساتالد إهناءبعد 

املالحظات التفصيلية اليت  بعني االعتبارواألخذ ، املديرية العامة للتخطيط العمراين على املخططات النهائية
للتصميم األساس حملافظة كربالء قام املركز إبكمال اخلرائط النهائية واملخططات التفصيلية ، مها املديريةتقدّ 

إن تطوير : خالصة القول. (44)جانب من انحية احلر ضمن حدود التصميم األساس اجلديدوضّم املقّدسة 
ال ميكن أن تتم دون إعداد ، أو تطورًا سياحياً ، أو نشاطًا جتارايً ، وتنمية أي مدينة تشهد تزايدًا سكانياً 

على أن تتم مراجعة هذا ، ى على األقل ملدة مخسة وعشرون عاماً خمطط تنظيمي شامل ذو رؤية بعيدة املد
 . املخطط كل مخس سنوات ملعرفة املتغريات واملستجدات وأثر اإلجنازات على واقع وبنية املدينة

 . الوضع احلال ملركز املدينة )املدينة القدمية( واستعمال الرض -ب
إىل بداية  اً ابقس انكر ذ  خالل احلقبات التارخيية واليت نشأت املدينة القدمية يف حميط املرقدين الشريفني

                                                       
 . 12/2016/ 29يف كربالء ، مقابلة مع مهندس مسؤول يف مديرية بلدايت كربالء عن مشاريع تطوير حمافظة كربالء -43
يف ، مقابلة مع مهندس مسؤول يف قسم التخطيط واملتابعة يف مديرية بلدايت كربالء عن املراحل العمرانية حملافظة كربالء -44

 . 20/12/2016كربالء
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إن . شارع احمليط واملقام، شارع املخيم، شوارع ميثم التمار، شوارع ابب بغداد: هادالقرن العشرين وحبدو 
ز املدينة القدمية هو كثافة الزوار الوافدين إىل املرقدين الشريفني ونتيجة هذا التدفق وجدت أنشطة أهم ما مييّ 

وبطبيعة احلال فإن هذه األنشطة ، والفندقية، والتجارية، وفعاليات خمتلفة يف جماالت عديدة منها الدينية
 . عن تلبيتهابقيت املدينة عاجزة  حتتاج إىل خدمات عديدة

 . استعمال الرض يف حمافظة كربالء املقد سة
معايري أساسية حتدد مالحمها إشغال أو استخدام األراضي يف أي مساحة عمرانية أو مدينة ينبع من 

 : ونذكر من هذه املعايري، احلضرية وتعكس هويتها وانتمائها
التكوين  ومركز، املدينة ومها قلب املدينة النابض وسطن االشريف نااملرقد يشغل: االستعمال الديين -1

أما األبنية الدينية ، دينةة للممن املساحة الكليّ  %4ويشكالن ، وبصرايً  املؤثر فيها وظيفياً و احلضري للمدينة 
ل مبجموعها ز بصورة كبرية حول املرقدين وتشكّ واملدارس الدينية( فترتكّ ، اتيواحلسين، واجلوامع، )املساجد

 . (45)من األبنية الدينية يف عموم املدينة %93نسبة 
 ر منويعمل فيها أكث، متثل التجارة النشاط االقتصادي األساس للمدينة: املساحات التجارية -2

، سوق التجار: مثل، وتنتشر األسواق التقليدية بني املرقدين وحوهلما، من سكان املدينة القدمية 45%
، وسوق العالوي، وسوق ابب السالملة، وسوق املخّيم، وسوق الزينبية، وسوق العباس، وسوق احلسني

 اخلاانت املستخدمة للسكن إضافة إىل، وتضم هذه املساحة اخلاانت والقيصرايت املستخدمة للتجارة واخلزن
ابإلضافة إىل عدٍد من ، املؤقت )فنادق( للزوار ومعظمها موجود يف األطراف اخلارجية للمدينة قرب بواابهتا

ونتيجة لشق الشوارع املستقيمة ظهرت . (46)احلمامات العامة املنتشرة ضمن األحياء السكنية يف املدينة
ارع وخارج األسواق التقليدية كما مّت استحداث بعض الفنادق حمالت جتارية حديثة على جوانب هذه الشو 

 . للزوار يف هذه الشوارع
 . التوزيع الجغرا ه لألضرحة والمقامات  ه محا ظة كربالء المقدية: رابعًا

 . املعالم األثرية واملزارات الدينية ملرحلة ما قبل اإلسالم أبرز -1

أهنار قدمية )هنر الفرات وهنر كري سعده وهنر نينوى( فضاًل ة ثالثووجود ، املوقع اجلغرايف والبيئي أاتح
 . يف هذه املنطقة مدن اترخيية مهمة وجودوكذلك املواقع األثرية القائمة ، عن هنر اهلندية احلايل

رض اخللود اليت ال يوجد فيها أوهي ، الفردوس اإلهلي، السومريون هذه املدينة عدَّ ": مدينة دملون -أ
إال إهنا كان ينقصها املاء العذب الالزم ، ة للحياةرض معدّ أ، رض طاهرة نظيفةأوهي ، مرض أو موت

، ها ابملياه العذبة النابعة من األرضله الشمس أن ميألإ (وتو)أاإلله  (انكي)للحياة فأمر إله املاء السومري
 . ماره ابلثءة يف الدنيا مملو )كربالء احلالية( إىل جنّ  رض دملونأومبرور الزمن حتولت 

وجود أكثر من أّكدت ، ر كربالءآاثمن قبل دائرة اليت أُعدت الدراسات امليدانية : املعابد الوثنية -ب
 . نآلاب حلد اليت مل تنقّ  اآلاثرابإلضافة إىل العديد من ، مستوطنة أثرية 300

                                                       
 يف كربالء، عن مراحل التصميم األساس حملافظة كربالء مديرية التخطيط يف كربالء املقّدسةيف رئيس أحباث أقدم مقابلة مع  -45

6/12/2016 . 
رسالة ماستري مقدمة ، دور املفاهيم الدينية اإلسالمية يف املنهجية التخطيطية حملافظة كربالء املقّدسة: وسن زكي حممد الدرة -46

 . 161ص ، . 2009، الدراسات العليا، جامعة بغداد، إىل املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي
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حىت مدينة  انتشرت اليت دور العبادةت حمافظة كربالء قبل اإلسالم العديد من حوَ : دور العبارة -ج

بيوت ومعابد ابإلضافة إىل تنتشر شرق كربالء املقّدسة والكناس ، حيث كانت األديرة اليهودية، التمر عني
 . املوقع الديين املسيحي )كنيسة القصري(هو ، لغاية اآلناكتشافه  برز ما متّ أومن ، اجملوس
 قبور األنبياء  -د
 بناء مقبب وهو مزار وقربه عبارة عن، إسرائيلأنبياء بين  وهو نيب من: --قرب النيب جرجيس  -

 .  عام
املقّدسة  كلم ضمن حمافظة كربالء20يقع شرقي حمافظة كربالء على بعد : --قرب النيب نوح  -

 . (47)كلم(  1ويقع قريب من مرقد األخرس بن الكاظم )حوايل ، يف منطقة أثرية قدمية ضمن مقاطعة األبيرت
 . نية ملرحلة ما بعد اإلسالم املقامات واملزارات الدي -2

  --مراقد أهل البيت  -1
 : --مرقد المام احلسني  -

من أبرز معامل العمارة اإلسالمية يف حمافظة  --جامع ومرقد اإلمام احلسني وأخيه العباس  دّ عيُ 
الذي استشهد يف ، --سبط الرسول الكرمي --اإلمام احلسني  جسدويضم ، كربالء املقّدسة

 . م(680- ـه61)لطف سنة ا واقعة
 : املنحر احلسي  -

هذا املكان إىل موقع حنر رأس اإلمام احلسني بن  حيث يرمز )املذبح(س بـويعرف هذا املكان املقد"
 . ـه61يف اليوم العاشر من حمرم سنة --علي 
 : --مقام الرأس الشريف -

يف مسجد كان يعرف مبسجد رأس  قرب السدرة للصحن احلسيين على اجلهة اليسرى (*)يقع املقام
 . احلسني

 : --مرقد العباس بن علي بن أيب طالب -
أشرقت األرض بنورها حاملة اخلصال احلميدة والصفات الشريفة  ـه26يف الرابع من شعبان املعظم سنة

 . --فقد زفت البشرى بوالدة سيدان وموالان أيب الفضل العباس، الشهامة والنبل والوفاء واملواساة
 : مزار السيد إبراهيم اجملاب -

يقع ، --مدينة شرياز ابن اإلمام موسى بن جعفر املدفون يف، هو السيد إبراهيم بن حممد العابد
وعليه ضريح لطيف الصنع ، مزاره الشريف يف الزاوية الشمالية من الرواق املعروف ابمسه يف الروضة احلسينية

 . فأجيب --نه سلم على احلسني إواإلتقان وسبب تلقيبه ابجملاب ما يقال 
 : سديحبيب بن مظاهر ال مرقد -

على  وشهر سيفه أمام األعداء حىت سقط صريعاً  --انصر احلسني، لطفاهو أحد شهداء واقعة 

                                                       
 . 9/12/2016، يف كربالء، مقابلة مع رئيس جلنة السياحة واآلاثر يف جملس حمافظة كربالء عن آاثر حمافظة كربالء -47
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وضرحيه مصنوع  ةودفن يف الواجهة الغربية من الرواق األمامي للروضة احلسينية املطهر ، (48)" رمضاء كربالء
 . من الفضة
 . املقدسة قامات واملساجد الدينية واملعال التارُيية والثرية والسياحية يف كربالءامل -2

 : املقامات الدينية -أ
األولياء والصلحاء و  األئمةيعود إىل كثرة املقامات يف كربالء املقّدسة والسبب يف ذلك  من يوجد العديد

يف نقطة من النقاط احمليطة ابلقرب  أدواو ، --وجاوروا قرب احلسني ، الذين فّضلوا العيش يف هذه املنطقة
 : هذه املقامات هي أهمومن ، جل جالله إىل هللا االبتهالالشريف الصالة والدعاء و 

 : --مقام الكف اليسر للعباس  .1
، مقام صغري --قبالة ابب األمري اإلمام علي  --يشاهد الزائر ابلقرب من صحن العباس 

 . للروضة العباسية القبلةابب من جنوب ، م50يقع على بعد 
 : -- مقام الكف المين للعباس .2

 . (49)بغداد يقع هذا املقام بني حمليت ابب اخلان وحملة ابب
 : مقام تل الزينبية .3

على املرتفع ، يف اجلهة املقابلة لباب الزينبية --مام احلسني يقع يف اجلهة الغربية من صحن اإل
 . تل الزينبية()املعروف بـ

 عال التارُيية والثرية والسياحية امل -ب
حيث ترتبط السياحة ابجلمال ، حصاد وفري يف املعامل السياحية والرتفيهية واألثرية، اجلمال واملتعة والفائدة

 : العديد من الرموز احلضارية ومنهايوجد ويف حمافظة كربالء املقّدسة ، واملعرفة ارتباطاً وثيقاً 
حسان  ألماكن الواقعة ابلقرب من عني التمر وينسب إىل مقاتل بنقصر مقاتل من ا": قصر مقاتل -

 . قصر بين مقاتل ويدعى أيضاً ، القيس بن زايدة مناة بن متيم أمرئوالذي يعود نسبة إىل ، ةبن ثعلب
حصن  منن ويتكوّ ، ميالً 29تبعد عن مركز املدينة حوايل "هو من اآلاثر املهمة اليت : خيضراأل حصن -

 . (50)"غري األنقاضمنه  صور متقاربة حييط هبن سور عظيم مل يبقَ قه ثالث منمنيع 
 . معوقات خطط التنمية: خامسًا

 . يف العراقالدينية معوقات التنمية السياحية  -1

 : مشكالت سياحية
 Touristشك يف أن العرض السياحي مهما كان منوعًا ومهما كثرت اجلواذب السياحية فيه ) ال

Attractionال يسهم يف جذب السياح إليه إذا كانت هنالك و ، لك ال حيقق الغاية املرجوة( إاّل أن ذ
 : وما يعوق هذا القطاع يتمثل يف. املعوقات واملشكالت تعد طاردة للطلب السياحيألن ، معوقات

 (Security and Political Stabilityعدم االستقرار السياسي والم  ) -1
                                                       

 . 24ص ، ، 2008، لبنان، بريوت، دار األثر، 1ط، كربالءاملزارات املقدسة كربالء املقّدسة يف  : سلمان هادي آل طعمة -48
 . 21/12/2016دراسة ميدانية يف  -49
 . 120ص ، 1983، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 2ط ، تراث كربالء: سلمان هادي آل طعمه -50
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املتغريات السياسية وإن ، عّد الركن األول ألي ازدهار يف أي قطاعإن االستقرار السياسي واألمين يُ 

 . واألمنية الداخلية واخلارجية تؤثر على حركة السياحية
 : (Terrorismاإلرهاب ) -2

نه أومع األمهية الكربى هلذا القطاع إال ، يعد قطاع السياحة من القطاعات املهمة للعديد من الدول
 . (51)وخاصة لإلرهاب، السياسية لالضطراابتحساسية  ديةاالقتصامن أكثر القطاعات 

 : (Tourist Promotionضعف الرتويج السياحي ) -3
من خالل ، وإقناعه بشراء املنتجات وإعادة شراء تلك املنتجات الرتويج إىل تعريف املستهلك يهدف

والعالقات ، والدعاية، واملطبوعات، من خالل اإلعالن، كافة  مع األسواق واملستهلكني االتصالحماولة 
الرتويج السياحي يف العراق يعاين من . (52)واإلنرتنت، ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، العامة

 : عدة عوائق ومشكالت ميكن إجيازها كالتايل
 . عدم وضوح فكرة الرتويج السياحي يف أذهان العراقيني -
لرتويج العلمية من قبل هيئة السياحة والقطاع اخلاص أو عدم تبين سياسة حقيقية تستند إىل أسس ا -

 . املنظمات املهنية العاملة يف القطاع السياحي
يف غياب اهليكلية اإلدارية الواضحة ضمن اهليكلية العامة هليئة السياحة وعدم وجود دائرة متخصصة  -

 . عملية الرتويج السياحي يف العراق
 . الم السياحية اليت تعرف مبواقع العراق األثرية واحلضاريةتراجع املطبوعات السياحية واألف -
 . حمدودية االستفادة من شبكة املعلومات الدولية)اإلنرتنت( يف تقدمي املنتوج السياحي العراقي -
 . ضعف دور السفارات واملراكز الثقافية العراقية يف اخلارج للرتويج للمنتوج السياحي -
يف الرتويج للنشاط السياحي يف العراق العراقية والعربية وغريها لفضائية حمدودية مسامهة القنوات ا –

 . وحمدودية التنسيق بني هيئة السياحة والقنوات الفضائية العراقية
 نتيجةضعف الرتويج اخلارجي وضعف املشاركة يف األسواق اخلارجية للرتويج للمنتوج السياحي  -

 . ة ابلنشاط السياحيضعف التمثيل يف املنظمات الدولية املعني
 . املقدسة معوقات السياحة الدينية يف كربالء

حمافظة كربالء املقّدسة مدينة إسالمية عريقة حتظى مبكانة مرموقة يف نفوس الكثري من املسلمني وخاصة 
وحتوي أيضًا العديد من مراقد الصحابة واألولياء ، ه(61عام ) --بعد استشهاد اإلمام احلسني

 . إضافة إىل موقعها ما بني النهرين دجلة والفرات، ر العبادةواملساجد ودو 
ونظراً ألمهيتها الدينية والروحية أصبحت مركزاً للسياحة الدينية يؤمها الزوار يومياً ومومسياً وتصل أعدادهم 

ر من داخل العراق وزوار من األقطا: واملالحظ أن الزوار قسمني. مليون شخص 3يف أايم عاشوراء إىل أكثر 
ابلرغم من كل هذه اإلجيابيات اليت جتعل من كربالء املقّدسة مدينة للسياحة الدينية من ، اإلسالمية والعربية

                                                       
-51  The Tourism Industry In The Third Millenium Is A Resilient, STORK, (2002), M, UTE E 

SAE, PHD Thesis, Shown at The Impact of The Terror Attack of 9/11/2001, Indutry University 
دار زهران للنشر ، وظيفي تطبيقي –تسويق اخلدمات )مدخل اسرتاتيجي : محيد عبد النيب الطائي، بشري عباس العالق -52
 . 96ص ، 1999، عمان، والتوزيع
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إال أن هناك كثرياً من املشكالت اليت تؤثر يف منو هذا النوع من السياحة وخاصة املعوقات ، الدرجة األوىل
 . كافة  اليت سبق ذكرها واليت تنطبق على املدن العراقية

 . (53)واليت سوف نذكرها ابختصار، أما املشكالت اخلاصة اليت تعاين منها حمافظة كربالء
األوضاع األمنية غري املستقرة تعد إحدى العوائق الرئيسية واملهمة اليت حتول دون تنمية السياحة الدينية  .1

 . بشكل خاص وكربالءاإلسالمية يف العراق بشكل عام 
 . ابملدينة ابلرغم من توافد آالف الزوار من خارج العراق اصأتخري أجناز وتسليم املطار اخل .2
خدمات البىن التحتية من مياه وكهرابء واتصاالت غري كافية للسكان احملليني فكيف يكون الوضع  .3

 . عند تواجد آالف الزوار الذين أيتون من املدن العراقية األخرى أو السياح الذين أيتون من اخلارج
األماكن إضافة إىل ضيق شبكة الطرقات الداخلية املؤدية إىل ، الباصات السياحيةنقص يف املواصالت و  .4

 . الدينية اليت يقصدها الزوار
ويف بعض األحيان ال توجد ، وضعف أداء الفنادق بشكل عام، النقص يف فنادق الدرجة األوىل .5

 . مواصفات أساسية من حيث اخلدمة والراحة واألمان يف الفنادق
 . ت السياحة والسفرضعف أداء شركا .6
 . ندرة احلدائق العامة واملساحات اخلضراء .7
 . مشاريع تطوير محافظة كربالء املقدسة -2

شهدت العتبة احلسينية والعباسية املقدسة واملزارات الدينية يف حمافظة كربالء املقّدسة الكثري من اخلطط 
وقد قسمت إىل مشاريع داخلية . كن من الزوارالتطويرية والعمرانية املهمة اليت تسعى الستيعاب أكرب عدد مم

العتبة احلسينية قسم املشاريع اهلندسية يف وقسم منها حتت إشراف ، داخل الروضة احلسينية أو خارجها
يسري  عددتعداد  لذا سيتم، املشاريع اهلندسية يف العتبة العباسية املقدسة اتبع لقسم اآلخراملقدسة والقسم 
 . من هذه املشاريع

 . سينية املقدسةشاريع التابعة إىل قسم املشاريع اَلندسية يف العتبة احلامل
 .  --لتسقيف صحن اإلمام احلسني كبياملشروع ال -1

فوق السور احمليط ابلصحن وتسقيف الصحن املفتوح لزايدة  يهدف املشروع إىل بناء طابق جديد
اجلماعة وصالة  ةيف الزايرات املليونية وعند صاللزايدة إعداد الزوار وخاصة ، اإلدارية واخلدميةساحات امل

 . رارة الصيف وامطار الشتاءومحاية الزائرين من ظروف جوية قاسية من ح، اجلمعة
 : مشروع توسعة احلائر احلسي  -2

عمال مشروع توسعة احلائر احلسيين فضل وسائل الراحة الزائري حمافظة كربالء املقّدسة بوشرت ابألتقدمي 
 . (54)زائرينعداد املتزايدة من الالستيعاب األ من املساحات 2م00002واضافة 

 : مشروع مدن الزائرين يتضمن ثالث مدن هي -3

                                                       
 .www. almutmar: املوقع اإللكرتوين، حبث منشور، شوائي يف مدن العراق ومشكالته احلضريةالتوسع الع: رايض اجلميلي -53

com/index. php?id=20088826 . 
 . 22/12/2016دراسة ميدانية يف  -54



 
 

428 

 24: العدد

 
 (8) مشروع مدينة عصرية متطورة تبعد هو عبارة عنو : بغداد -مشروع مدينة الزائرين كربالء -أ

ووجبات الطعام والنقل من وإىل  خدماهتا اجملانية من السكن والراحةوتقدم املدينة  عن مركز كيلومرتات
( ساعة يومياً 24تفتح أبواهبا على مدار السنة بكادر عمل متواصل على مدى )، مركز املدينة وغريها

 . --الحتضان الزائرين القاصدين زايرة مرقد اإلمام احلسني 
( 13) دعد نوموهي بناايت ذات طابقني وتشمل قاعات لل: اببل -مشروع مدينة الزائرين كربالء -ب

( وبناية املضيف مع 4( وسويتات عدد )3عدد ) VIP ( وشقق سكنية10وجماميع صحية كبرية عدد )
وبناية املركز الصحي اجملهزة  اإلدارةصحية للرجال والنساء وبناية ودورات بناية اجلامع  املطبخ إضافة إىل

 . الستعالماتلبقاعات للعالج الطبيعي للرجال والنساء وبناية 
كربالء   هي عبارة عن مدينة عند املدخل اجلنويب حملافظة: النجف -روع مدينة الزائرين كربالءمش -ج

 ذاتبنية املبيت أول األ، من األبنيةنوعني  ضمت، 2م لفأ 40,000املقّدسة من جهة النجف مساحتها 
مستوصف صحي و اي ري كافتإضافة إىل  مع محام كامل يف كل غرفة فردة بنية املبيت املوأ ةشرتكاملغرف ال

 . لمجمع وموقف للسيارات الصغرية والباصاتلومبىن اإلدارة 
 . املشاريع التابعة إىل قسم املشاريع اَلندسية يف العتبة العباسية املقدسة

 ِبلذهب املطعم ِبملينا --مرقد أيب الفضل العباس مئذنِتتذهيب  مشروع -أ

جة ظهور تصدعات ييت هذا املشروع نتأي --يب الفضل العباسأ ماممشروع تذهيب مناريت اال
مث إرجاع ، إزالة اآلجر اخلارجيبعد ، اموضرورة إجراء تقويته، شكل خطراً عليهمايا مم ابملئذنتني الشريفتني

 . 3/7/2010يف العمل  جنازوقد مت إآجٍر جديٍد بديٍل عنه وبنفس التصميم واأللوان 
 للعتبة املقدسة( مشروع إنشاء قاعة املخطوطات )اجلناح الشرقي  -ب

وقد أجنز العمل بتاريخ ، هو مشروع مكتبة وقاعة للمخطوطات القدمية وتوثيق للكتب الدينية
1/1/2009 . 

 . املقدسة حمافظة كربالء يةتطوير مشاريع 
، --مالصق ملرقد اإلمام عون ، --انحية اإلمام عون  –سوق عصري يف قضاء احلسينية  -أ

لمزارات للاألمانة العامة ، إىل ديوان الوقف الشيعي هي األرض ملكية، اتدومن 8مساحة األرض 
 . الشيعية

ألف  15مساحة األرض ، مرت مكعب يف اليوم( 1000) معمل للثرمستون بطاقة إنتاجية ال تقل عن -ب
 . مسنت اجلنوبيةلإلمعمل النورة العائد للشركة العامة  األرض ميلكها مرت مربع

 . مقابل دائرة الضريبة درجة أوىل -النقيبمن ثالث طوابق يف حي  مول جتاري -ت
 )منطقة الكورنيش( قضاء اهلندية -يف كربالء املقّدسة -: كورنيش سياحيمشروع   -ث

وخاصة أن معدل عرض الفرات ، موقعاً مجالياً خالابً  مينحه بني اجلسر القدمي واجلديدموقع الكورنيش 
املنطقة احمليطة ومن مث استقطاب السياح وفقاً  مرت ويؤول من هذا املشروع إنعاش210يف هذه املنطقة هو 

 . (55)للمخططات املوضوعة واملرافقة هلذا املشروع
                                                       

 . . 25/12/2016دراسة ميدانية يف  -55
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 يتنتاجاتاال

تتمتع حمافظة كربالء املقدسة بنقاط قوة جاذب من حيث املوقع الذي يتمتع أبمهية كبرية وإمكانيات  .1
ارات األولياء الصاحلني ما جعلها حضارية واترخيية ودينية متمثلة بوجود املراقد احلسينية وقبور ومز 

 . مقصداً ملاليني السياح سنوايً 
لبيان  ماكن )الدينية واالثرية( غري كافٍ الهم اال اً وتروجي اً إعالمي اً تواجه حمافظة كربالء املقدسة قصور  .2

 . امهيتها التارخيية واحلضارية للسائحني
ملقدسة وغريها من مشاريع تطوير للمحافظة ان عمليات الرتميم والتأهيل للمباين واملراقد والعتبات ا .3

 . اىل تنمية فعلية وعلمية وواقعية يوابلتايل ال تؤد، تعد إجنازات جزئية
حتتاج على الصعيد الوطين مجع املعلومات عن كافة القطاعات ، التنمية املستدامة ألي منطقة أو مدينة .4

واخلدمات فية والسكانية وكافة املرافق )االقتصادية واالجتماعية والبيئية( وكذلك املعطيات اجلغرا
 . م مع بنية احملافظةألجل وضع مقرتحات وحلول تتالء، يةالضرور 

لنجاح وضع خمطط تنظيمي ، ان التنمية السياحية حملافظة كربالء املقدسة حتتاج اىل تشريعات قانونية .5
 . حملافظة كربالء املقّدسة وضواحيها (Master Plane)مدين 

 المقترحات

 : مقرتحات تنظيمية على صعيد التخطيط املدني: أوالا 

ليأخذ على عاتقه التخطيط واإلشراف على ، تفعيل جملس اإلعمار ليضم من االختصاصات كافة -
وابلتعاون مع هيئة االستثمار وحتت ، املشاريع املستقبلية يف احملافظة خصوصاً مشاريع القطاع السياحي

 . رقابة جملس احملافظة
 . ت وإعداد الكوادر البشرية والفنية املتخصصةتطوير البلداي -
خصوصاً ، وضع دراسة شاملة للطرق الرئيسة حملافظة كربالء املقّدسة وتوسيعها وفتح طرق جديدة -

 . الطرق اخلارجية لتسهيل حركة املرور والطرق الداخلية لتجنب االزدحام
صة يف املواقع اليت يوجد فيها الزوار والسياح وخا، توفري اخلدمات واملرافق العامة حملافظة كربالء املقّدسة -

 . يف املدن الدينية واملواقع السياحية
إنشاء مطار دويل يقع بني حمافظيت كربالء املقّدسة والنجف الستقبال األعداد الكثرية من الزائرين يف  -

 . املستقبل
وكذلك املدن ، ا بينهاربط كل من كربالء املقّدسة والنجف والكوفة بشبكة من السكك احلديدية يف م -

 . العراقية األخرى والتفكري يف مّدها وربطها مع الدول اجملاورة
 . مقرتحات للتنمية السياحية: ثانياا 

خصوصًا يف جمال ، هتيئة املالكات والكوادر السياحية املتخصصة إلدارة املرافق السياحية -
 . السياحة الدينية

املتواجدة يف اخلارج لالرتقاء مبستوى القطاع  االستفادة من الطاقات والكفاءات السياحية -
 . السياحي

 . دعم وتشجيع الكليات واملعاهد السياحية وتقدمي كافة التسهيالت الالزمة هلا -
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التنسيق بني الدوائر واملؤسسات واجلامعات واهليئات ذات العالقة يف جمال السياحة بشكٍل  -

 . والسياحة الدينية بشكل خاصعام 
ي بعض الدول يف حتديد طريقة الزايرة كأن تكون مقتصرة فقط ضمن عدم إجبار زائر  -

 . الشركات السياحية
 . إقامة مشاريع سياحية واقتصادية مشرتكة بني مدن كربالء املقّدسة والنجف األشرف والكوفة -
تفعيل عمل دائرة اآلاثر والرتاث العراقية على االهتمام مبوضوع التنقيب عن املواقع األثرية يف  -

من املواقع األثرية واليت يرجع اترخيها إىل ما قبل لوجود عدد كبرٍي فظة كربالء املقّدسة حما
 . اإلسالم ومل يتم التنقيب عنها بعد

 . مقرتحات إعالمية: ثالثاا 

تكثيف اجلانب االعالمي الذي يهدف إىل تطوير السياحة الدينية يف كربالء املقّدسة وبيان الفرص  -
 . عدة بياانت شاملة للبيئة اليت حتيط بتلك الفرص االستثماريةاإلستثمارية وهتيئة قا

 . إصدار جملة فصلية تعىن ابلسياحة والرتاث والفنون واحلرف اإلسالمية يف حمافظة كربالء -
 . اخلاصة ابملعامل واملواقع الدينية والسياحية والرتاثية (CD)توفري املطبوعات والكراريس واألقراص املدجمة  -
 . ياحية للرتويح االعالمي والسياحي يف داخل العراق وخارجهفتح مكاتب س -
وضع جوائز سياحية سنوية الفضل الفنادق واملطاعم والشركات السياحية والعاملني يف القطاع  -

 . السياحي
إقامة متحف رئيس يف حمافظة كربالء املقّدسة يضم التحف األثرية النادرة واملخطوطات املهمة إلبراز  -

 .  هلذه املدينة املقدسةالثراء الثقايف
 . توعية السكان احملليني سياحياً هبدف تشجيع التفاهم بينهم وبني الزوار والسياح -
ن تقوم دائرة األوقاف إبعداد دليل سياحي يضم تفاصيل عن كافة املراقد واملقامات واألماكن املقدسة ا -

 . يف حمافظة كربالء املقّدسة وبلغات خمتلفة
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 المركز  مواقع  ه المسؤولية االجتمامية للصحا ة اإللكترونية دراية

 (BBC Arabic، نت الجزيرة، العراقه األمال) لشبكة الخبرال

The Social responsibility of e-Journalism: A study on 
websites of the news centre of Iraqi Media Network, AL-

Jazeera. net and BBC Arabic 
  Jabbar                      . Zahra H. Lect. Assist(1) جبار حسين زهراء م. م

 المستخلص

 ذلك، واأَلقتصادية واأَلجتماعية السياسية احلياة يف ابلغة أمهية تشكل األلكرتونية الصحافة أصبحت
 اأَلجتماعية التنمية ميادين يف رئيساً  دوراً  تؤدي اليت األلكرتونية الثقافة من هامة مساحة تشكل ابتت أهنا

 . اجملتمع يف البناء واحلوار الدميقراطية أسس ودعم والسياسية
 بثورة مباشرة ارتبطت اليت، األلكرتونية الصحافة والدة موعد، املنصرم القرن تسعينيات منتصف ومنذ

 الصحافة استطاعت، ئقةفا بسرعة املعلومات وانتشار التقين التطور نتيجة واملعلومات األتصال تكنولوجيا
 أصبح أذ وسعة انفتاحاً  أكثر الدويل األعالمي املشهد ليصبح احلدود وتتخطى القارات تعرب أن األلكرتونية

 اتسعت وبذلك، تعقيدات غري من القراء من واسع جلمهور ورأيه صوته أيصال يف األسهام يشاء من مبقدور
 اجلغرافية احلدود ختطي على قدرهتا اجلديدة األعالمية ةالظاهر  وأثبتت مسبوق غري بشكل الصحفية احلرايت

 هلذه ملا، (املسؤولية االجتماعية للصحافة األلكرتونية) موضوع الختيار الباحثة دفع ما وهذا، وسهولة بيسر
 قد املفتوحة حريتها ظل يف املواقع هذه كانت  اذا فيما وملعرفة، املوضوعات طرح يف واسعة حرية من املواقع
 اهنا أم، املهنية ابملعايري االلتزام طريق عن اجملتمع وخدمة واأَلخالقية املهنية ابملسؤولية االلتزام اعتاستط
 اخلربي املركز) البحث عينة الثالثة املواقع الباحثة وجدت وقد، املعايري هلذه مبالية غري مطلقة حبرية تعمل

 ابملوضوعات هتتم مواقع لكوهنا جيداً  علمياً  الً جما، (BBC Arabic، نت اجلزيرة، العراقي اأَلعالم لشبكة
 موقع أما، حملي موقع العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز موقع كون  عن فضالً ، أبكمله العامل ختص اليت

                                                       
 . اآلداب كلية  /اهل البيت  جامعة -1
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 عاملي موقع، BBC Arabic وموقع، العريب الوطن يف اجلارية ابألحداث يهتم عريب موقع فهو نت اجلزيرة
 للمسؤولية الصحافة اإللكرتونية التزام مدى معرفة البحث هذا ويهدف، العريب الوطن بقضااي كذلك  ويهتم

 والتوازن والدقة واملصداقية املوضوعية) املهنية اأَلخبارية ابلقيم التزامها مدى معرفة طريق عن اأَلجتماعية
 تسليط عن فضالً ، املهنية ةاأَلخالقي ابلقيم األلكرتونية الصحافة التزام مدى على والتعرف( والوضوح واحلياد
 هذه أستطاعت مدايت ومعرفة األلكرتونية اأَلخبارية املواقع فيها ركزت اليت املوضوعات أبرز على الضوء
 . اجملتمع حاجات تلبية من املواقع

Abstract  
E-press has become very important in the political, social and economic 

life, they are an important area of electronic culture that play a role in the 
fields of social and political development and strengthening the foundations 
of democracy and constructive dialogue in the community.  

Since the mid-1990s, the date of birth of the electronic press, which linked 
directly to information and communication technology revolution as a result 
of technical development and spread of information very quickly, the 
electronic media that reflects and transcends the boundaries of the 
international media landscape becomes more open position because he has 
been able to contribute to the delivery of voice and opinion to a wide 
readership, not complexity, thus expanded freedoms Unprecedented press 
and new media phenomenon proved their ability to overcome geographical 
boundaries easily, and this is why the researcher to choose theme (CSR 
news sites), as these sites are wide latitude in presenting topics, to see if 
these sites under open freedom has a commitment to professional and 
ethical responsibility and community service through regulatory compliance 
careersObjects, or it works absolutely indifferent to these standards, the 
researcher has found three sites sample sourcing Center (of the Iraqi media 
network, Al-Jazeera, BBC Arbic), room well being sites of scientific interest 
in subjects that concern the entire world, as well as the fact that the sourcing 
Center for Iraqi media network location, Al-Jazeera site is Arabic site cares 
about GA eventsIn the Arab world, and the location of the BBC Arbic, global 
site and also interested in Arab issues, this research aims to know the extent 
of the obligation of news websites, electronic social responsibility by 
knowing how committed professional news values (objectivity, credibility, 
accuracy, balance, neutrality and transparency) and identify electronic news 
sites compliance with professional ethics, as well as highlighting the most 
salient topics focusing on electronic news sites and see the sites of Midyat 
and meet community needs 
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 المقدمة

 األنرتنيت شبكة أستخدام أنتشار أزدايد مع يوم بعد يوماً  تنامىي جذرايً  حتوالً  الصحافة صناعة تشهد
 وقد، الشبكة على املتاحة اأَلخبارية واملواقع األلكرتونية الصحف قراء مجهور من واسعة قطاعات وسط
 املسؤولية مفهوم) املثال سبيل على منها املفاهيم بعض اختبار أعادة إىل احلاجة التحول هذا فرض

 املواقع به تتمتع ملا املفهوم هذا دراسة وراء السبب يكمن ورمبا، األلكرتونية الصحافة يف( اأَلجتماعية
 عن فضالً ، املواقع هذه يف العمل حتكم قوانني أو رقابة وجود وعدم كبرية  حرية من األلكرتونية األخبارية
 والتليفزيونية األذاعية حملطاتا أغلب إنّ  فنالحظ األنرتنيت شبكة على األلكرتونية للمواقع الكبري اأَلنتشار
 املواقع هذه أستحوذت وقد األنرتنيت شبكة على مواقع لنفسها أنشأت قد الورقية الصحف بعض وكذلك

 اذا فيما ومعرفة للدراسة األلكرتونية اأَلخبارية املواقع أخضاع من البد كان  لذلك، اجلمهور انتباه على
 اليت احلرية ظل يف أهنا أم، للموضوعات نشرها عند واأَلخالقية يةاملهن اأَلجتماعية ابملسؤولية تلتزم كانت
 . املفهوم هذا جتاهلت هبا تتمتع

 : األطار المناجه: اوال

 : الدراسات السابقة: والا أ
 الصحف يف ابألتصال والقائم للمضمون مقارنة دراسة: املصرية للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية -1
 (2): (1994، 1991) من واحلزبية القومية

 من مظهراً  تعد وأبعادها اليت الصحفية املوضوعية قيمة مفهوم أهدافها لتحديد الدراسة حددت هذه
 بني واألختالف الشبه أوجه دراسة مث فيها تؤثر اليت العوامل كذلك،  للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية مظاهر

 واملسح احلالة دراسة هي الدراسة هذه يف دمةاملستخ املناهج كانت  وقد، واحلزبية القومية الصحف موضوعية
 األهرام هي قوميتني جريدتني على الدراسة تطبيق مت فقد الدراسة عينة خيص وفيما املقارن واملنهج اأَلعالمي
 الصحفية املوضوعية بقيمة التزامها مدى ملعرفة واألهايل والشعب الوفد هي حزبية جرائد وثالث واألخبار

 البياانت مجع أدوات أشتملت وقد، (1994) عام ديسمرب آخر إىل( 1991)عام  يرينا من اأَلول منذ
 الكيفي املضمون حتليل كذلك،  الباحث وضعه الذي الداليل التحليل مقياس على الدراسة يف املستخدمة

 توحةاملف البؤرية املقابلة أستخدام عن فضالً ، الرتتيب على التوازن ومضمون األسناد موضوعية لدراسة وذلك
 . ابألتصال القائم لدراسة

 عدم الدراسة أثبتت فقد نسبية مهنية قيمة الصحفية املوضوعية أنّ : الدراسة هذه نتائج أهم من وكان
 يوجد ال انه، املدروسة اخلمس واحلزبية القومية للصحف اخلربية من املعاجلات ألي مطلقة موضوعية وجود
 للموضوعية صحيفة أية تصل ومل واحلزبية القومية لصحفا يف أخبارايً  األحداث عرض يف كامل  توازن

 الوعي بني عالقة الباحث جيد ومل، اليومية وغري اليومية الصحف موضوعية أختلفت، وتوازانً  أسناداً  املطلقة
 املوضوعية مبفهوم القومية الصحف يف ابألتصال القائمني وعي تدىن فقد عملياً  وتطبيقه املوضوعية مبفهوم

 . الدراسة قضييت يف القومية الصحف موضوعية ادتز  ذلك ومع

                                                       
دراسة مقارنة للمضمون والقائم ابألتصال يف الصحف القومية ، للصحافة املصريةاألجتماعية  املسؤولية، حممد حسام الدين -2

 . (1996، كلية األعالم،  جامعة القاهرة: رسالة ماجستري، )1994ـ 1991واحلزبية من 
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 اأَلقتصادية للقضااي حتليلية دراسة: اجملتمع قضااي معاجلة يف املصرية للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية -2
 (3): 2003 فرباير إىل يناير من املدة يف األسبوع ـ الوفد ـ األهرام صحف يف

 معاجلة يف اأَلجتماعية مبسؤوليتها املصرية الصحافة لتزاما مدى على التعرف يف الدراسة مشكلة تتحدد
يف  واخلاصة واحلزبية القومية الصحف يف اأَلقتصادية للقضااي حتليلية دراسة طريق عن وذلك اجملتمع قضااي

 املسح منهج: اآلتية املناهج على الدراسة و أعتمدت( 2003) فرباير( 28)إىل( 2003) يناير( ا)املدة من
 الزمنية املدة يف الدراسة صحف لتحليل املضمون حتليل أداة على الباحث واعتمد املقارن املنهج ياأَلعالم
 وقد الدراسة صحف يف الصحفيني بعض مع الشخصية املقابلة على الباحث أعتمد كما  ابلبحث اخلاصة

 يف صحيفة كل  من الصادرة األعداد حتليل مت أذ للدراسة كعينة  واألسبوع والوفد األهرام صحف أختيار مت
 . (2003) عام (فرباير 28 حىت يناير 1) كاملني  شهرين

 املساحة يف اأَلجتماعية مبسؤوليتها التزاماً  أكثر كانت  األهرام صحيفة إنّ : الدراسة هذه نتائج أهم ومن
 بنسبة الوفد صحيفة تليها( %47,1)بنسبة  األوىل املرتبة يف جاءت أذ الدراسة لقضااي خصصتها اليت

  جاء( %12,1)بنسبة األسبوع صحيفة مث( 40,8%)
 الصحف بني األوىل املرتبة يف األقتصادية املوضوعات معاجلة يف واألرقام احلقائق أستخدام على اأَلعتماد

 القائمني تفوق اىل النتائج أشارت، اأَلقتصادية املوضوعات طبيعة مع يتوافق وهذا( %20,5)بنسبة الثالث
 على أعتمادهم نسبة بلغت إذ، املتخصصني املسؤولني على اأَلعتماد على ثالثال الصحف يف ابألتصال

 يف اأَلجتماعية ابملسؤولية التزامها حيث من األوىل املرتبة يف األهرام صحيفة أتيت، %32,2 الفئة هذه
 تريادأس بقضية أقل كان  أهتمامها وان، اجلديد البنوك قانون الصرف سعر حترير: اآلتية للموضوعات عرضها
 . واألسبوع الوفد صحيفيت من كل  املوضوع هبذا أهتمت حني يف الفاسدة األغذية
جتاه مجهور يف أثرها أالفضائية العاملية و  اأَلخباريةالشبكات  أداءحدود احلرية واملسؤولية املهنية يف  -3

 (4)دراسة تطبيقية مقارنة: حنو القضااي العربية األجانب
الفروض العلمية اليت ميكن طرحها يف التحقق من موعة من التساؤالت و جم يف تتمثل مشكلة الدراسة

 سى ىب )ىبخباريةالشبكات األ داءأما طبيعة وحدود احلرية املسؤولة املهنية يف : اآليتطار التساؤل البحثي أ
تكوين يف ثر هذه التغطية أيف تغطيتها لألحداث والقضااي العربية وما واجلزيرة(  واليورونيوز إن إن و السى

 األمريكيحتالل ممتدة وهي اأَل  أحدامهاابلتطبيق على قضيتني  األحداثحنو هذه  األجانبجتاهات مجهور أ
عتمدت الدراسة يف بنائها النظري وتطوير فروضها أوقد ، ختيار الرئيس اللبناينأوهي  ةمؤقت وأخرى، للعراق
 ستمارة مالحظة ابملشاركنيأ: يف مجع البياانت يةآلتا األدواتعتماد على اخلربية ومت األ األطرمنوذج أعلى 

 مقننة مضمون حتليل أستمارة، األخباري العمل واقع على للتعرف الدولية ابجلزيرة املركزي ابلديسك للعاملني
، (واجلزيرة واليورونيوز إن إن والسى سى ىب شبكات)الىب أربع على املقدمة األخبار مضمون لتحليل وذلك

 . ابلدوحة املقيمني األجانب مع الشخصية املقابلة عرب بياانهتا مجع يتم مقننة اءأستقص أستمارة و
                                                       

اأَلقتصادية  للقضاايدراسة حتليلية : املسؤولية اأَلجتماعية للصحافة املصرية يف معاجلة قضااي اجملتمع، عبد اجلواد سعيد حممد ربيع -3
 . 2003، جامعة القاهرة، كلية األعالم:  رسالة ماجستري، 2003يف صحف األهرام ـ الوفد ـ األسبوع يف الفرتة من يناير إىل فرباير 

 حدود احلرية املسؤولية املهنية يف أداء الشبكات األخبارية الفضائية العاملية وأثرها على أجتاه مجهور، أشرف جالل حسن -4
األعالم بني : حبث مقدم يف وقائع املؤمتر العلمي السنوي الرابع عشر لكلية األعالم، دراسة تطبيقية مقارنة، ألجانب حنو القضااي العربيةا

 . (2008، جامعة القاهرة، كلية األعالم:  القاهرة)احلرية واملسؤولية 
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 العربية القضااي ضد تنحاز الغربية الشبكات أن على النتائج أكدت: الدراسة هذه نتائج أهم ومن
 وقناة، الغربية القنوات من كل  أولوايت أختالف وثبت نسبية بدرجات ومشوهة متحيزة بصورة وتقدمها

 راجعة اأَلخبارية اجلودة مستوى يف فروق وجود كذلك  ثبت كما  الدراسة قضااي من قضية كل  داخل جلزيرةا
 التحيز عدم وهي للجودة ةالثالث ابلعناصر يتعلق فيما اجلزيرة قناة لصاحل وذلك، القنوات يف ألختالف

 العمرية املستوايت من انثاأل و الذكور بني معنوية فروق وجود ثبت، اأَلخباري والتوازن التشويه وعدم
 . اإلعالمية التغطية يف القنوات إداء حنو واألجتاه املعرفة من بكل يتعلق فيما والداينة املختلفة
 (5): األخباريةتصال بقناة اجلزيرة ملسؤولية كما يراها القائم ابألاحدود احلرية و  -4

 : آلتيةتبلورت مشكلة الدراسة يف التساؤالت ا
يف املمارسة املهنية وما رؤيته  األخالقيةتصال بقناة اجلزيرة ابملسؤوليات راك القائم ابألدأما درجة  -1

  يتمتع هبا؟يتال األعالميةحلدود احلرية 
تصال يف حتديد مستوى املسؤولية واحلرية لدى القائم ابأل ن تؤثرأما العوامل واملتغريات اليت ميكن  -2

 ؟ يف قناة اجلزيرة
 ميثاق شرف املهنة لقناة اجلزيرة؟ جتاهه حنو أما  -3
تصال القائم ابألتقدير  مدى ملعرفة اأَلعالم لوسائل اأَلجتماعية املسؤولية نظرية على الدراسة أعتمدت و

 تطبيقه مت البياانت جلمعستبيان كأداة عتمدت على األأ و، عالميةبقناة اجلزيرة حلدود املسؤولية واحلرية اأَل 
 . اجلزيرة بقناة ابألتصال القائمني من ( مفردة102) قوامها عمدية عينة على

 ال األعالمية احلرية ممارسة أنّ  ابألتصال القائمني عينة ( من% 81,4) ذكر: الدراسة نتائج أهم ومن
 املسؤوليات تنفيذ ( أكدوا أنّ %12,7مقابل ) للمهنة واأَلخالقية اأَلجتماعية املسؤولية مراعاة من دون حيول

 ابملسؤولية الشعور مستوى أرتفاع وأتضح، اأَلعالمية احلرية مبادئ مع عملياً  يتعارض أَلجتماعيةوا اأَلخالقية
 يف كبرية  أمهية له الرد يف اجلمهور حق أحرتام وجدوا الذين نسبة ارتفعت إذ العينة أفراد لدى األخالقية
 واليت املهنية املسؤولية حدود يف ريةاحل ملمارسة الكبرية مباشرة األمهية يليه( 81,4 بنسبة) املهنية املمارسة

 عامة خصوصيات على التعدي جيوز ال)أنه  يليها ابألتصال القائمني عينة من( %8,4)جاءت بنسبة 
 . (بقطر القومي ابألمن األضرار شأهنا من معلومات أذاعة وعدم) الناس
 األلفيةللصحافة املصرية يف  جتماعيةتصال حنو مفهومي احلرية واملسؤولية اأَل جتاهات القائم ابألا -4
 (6)الثالثة
تصال حنو مفهومي احلرية جتاهات القائمني ابألأما : اآليت التساؤل الرئيس يفمشكلة الدراسة  ددتحت

 النظرايت من اىل عدد الدراسة هذهالثالثة؟ تستند  األلفيةجتماعية يف الصحافة املصرية يف واملسؤولية اأَل 
، الشفيع أو احملامي مدخل عن فضالً  البوابة حرس ونظريه اأَلجتماعية املسؤولية ريةنظ أمثال العلمية واملداخل

 . املهنية الوظيفي واملمارسة األداء مدخل و

                                                       
 حبث مقدم يف وقائع املؤمتر، ألتصال بقناة اجلزيرة اأَلخباريةحدود احلرية واملسؤولية كما يراها القائم اب، عزة مصطفى الكحكى -5

 (. 2008، جامعة القاهرة، كلية األعالم:  القاهرةوي الرابع عشر لكلية األعالم، )العلمي السن
السنوي  العلمي حبث مقدم يف وقائع املؤمتر، دراسة حتليلية: أجتاهات القائم ابألتصال حنو مفهومي احلرية واملسؤولية، نرمني زكراي -6

 . (2008، جامعة القاهرة: القاهرةرية واملسؤولية، )الرابع عشر لكلية األعالم بني احل
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 امليدانية ابلدراسة اخلاصة البياانت مجع مت وقد للدراسة النظري األطار بناء يف اأَلسهام هبدف وذلك
 حنو ابالتصال القائمني أجتاهات على للتعرف تصميمها مت اليت ابملقابلة األستقصاء صحيفه أبستخدام
 ( مفردة100قوامها) عينه على الدراسة تطبيق ومت للصحافة املصرية اأَلجتماعية واملسؤولية احلرية مفهومي

 . اليوم واملصري والوفد األهرام صحف يف العاملني الصحفيني من
 املصري و (حزبية) والوفد( قوميه) هراماأل صحيفه ملكية منط إنّ  الدراسة هذه نتائج أهم ومن

 الصحافة حريه مفهومي حنو ابألتصال القائمني أجتاهات على فاعل وغري مؤثرٍ  غري عامالً  تعد( خاصة)اليوم
 اللذين( العينة ربع)، ابألتصال القائمني نسبة أخنفاض إىل النتائج أشارت كما،  اأَلجتماعية مسؤوليتها و

 مفهوم حنو ابألتصال القائمني أجتاهات على اأَلجيايب الطابع غلب كما  الصحفي الشرف ميثاق على أطلعوا
 ملكية منط أختالفمن وجهة نظر عينة الدراسة على  مفهومها متثل اليت للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية
، لشخصيةا على العامة املصلحة وتقدمي، املهنة وأخالقيات أبداب اأَللتزام) أبهنا هبا يعملون اليت الصحف

 . (القارئ و أحرتام واملوضوعية الدقة وأخرياً 
، الصباح) جتماعية للصحافة العراقية دراسة يف موضوعية األخبار السياسية يف جرائداملسؤولية اأَل  -5
 (7): والعدالة(، وبغداد، والزمان

سؤولية ىل أي مدى التزمت الصحف حمل الدراسة ابملإ: االيتتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل 
 األلتزام ابملوضوعية يف طرح األخبار السياسية يف أثناء مدة الدراسة؟ عن طريقجتماعية اأَل 

 سجلت احلزبية الصحف إنّ : الدراسة هذه نتائج أهم من، الوصفية الدراسات إىل الدراسة هذه تنتمي و
 نسبة أختلفت كما  سيالسيا اخلرب يف املوضوعية بغياب واخلاصة املوجودة للفئات تكرارات نسبة أعلى
 احمللية أعلى األخبار فسجلت والدولية العربية األخبار يف عنها احمللية السياسية األخبار يف املوضوعية غياب

 األخبار بقية من أكرب بصورة احمللي السياسي ابخلرب األهتمام و أنّ ، الفئات تلك تكرارات ننسبة م
 يف املتحققة الفئات نسبة على واضحاً  أنعكس ما وهذا والدولية ةالعربي ابألخبار واملتمثلة اأُلخرى السياسية

 آلرائه وعاكسة هاوراء يقف الذي احلزب أو اجلهة حال لسان احلزبية الصحف إنّ  على فضالً ، منها كل
 فتحولت، املوجودة الفئات عدد يف الصدارة حتتل جعلها مما الصحفي املضمون حساب على وتوجهاته
 دور هبا خيتفي أنّ  إىل أدت واليت املسؤولون هبا يديل اليت للتصرحيات انقل جمرد إىل العراقية الصحف
 أما، األخبار عرض عند واملهنية األخالقية اجلوانب ومراعاة احلقيقية املعلومة على احلصول يف الصحفي
 مع متالءي وفقا ملا تريد ما تربز احلكومة أبسم انطقة اأُلخرى هي فكانت الرمسية شبه الصباح صحيفة
 السياسية لألخبار كافياً   أهتماماً  الزمان جريدة تعطِ  ومل، ما حد إىل أقل تكرارات بنسبة ولكن سياستها

 جهة من األخبار عدد بني كبرياً   تفاواتً  خلق ما وهذا خاصة بصورة والدولية منها والعربية عامة بصورة
 . ُأخرى جهة من املتحققة والفئات

 : اآلتية النواحي يف السابقة اتالدراس الباحثة من فادتا
 طريقها عن الباحثة ستطاعتا شاملة رؤاي ابلدراسة وابلتايل تكوين اخلاصة البحثية املشكلة بلورة -1

 . البحث مشكلة حتديد و وضع يف املؤثرة واملتغريات ابلعوامل ملاماال
                                                       

، وبغداد، والزمان، املسؤولية اأَلجتماعية للصحافة العراقية دراسة يف موضوعية األخبار السياسية يف جرائد )الصباح، اندية انجي -7
 . 2013، (د، كلية األعالمري: جامعة بغدا)رسالة ماجست، والعدالة(
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  .ابلبحث اخلاصة املضمون حتليل استمارة يف املضمون حتليل فئات حتديد -2
لقيم األخالقية افضالً عن التعرف على ابرز ، التعرف على أهم املعايري املهنية لألعالم يف املساعدة -3

 . املهنية لألعالم
 : مشكلة البحث: ثانيا

، (8) ىل فراغإتنشأ فكرة البحث العلمي من فراغ حىت ال تنتهي  أن الصول العلمية ضرورة تقتضي األ
شكلة يتصدى هلا الباحث ابلدراسة على أسس موضوعية من أمهها أن وميتاز البحث العلمي بوجود م

ضافة شيء جديد إىل أ تكون املشكلة جديدة يف جمال الدراسة ومن املمكن دراستها يف الواقع العلمي و
 (9)املعرفة العلمية 

 : التساؤالت اآلتيةوتتلخص مشكلة البحث يف 
 جتماعية؟ية ابملسؤولية االخبارية اإللكرتونما مدى التزام املواقع اال -1
 املوضوعية مثل) ابملعايري املهنية لألعالم تلتزم الدراسة عينة لكرتونيةاال خباريةاال املواقع هل -2

 . موضوعاهتا طرح يف( والدقة واملصداقية
 . خالقية املهنيةلكرتونية ابلقيم األاال خباريةاالما مدى التزام املواقع  -3
ستطاعت أن تليب حاجات وهل ا، االلكرتونية خباريةاال املواقع عليها ركزت ليتا املوضوعات ما أبرز -4

 . اجملتمع عن طريق هذه املوضوعات
 : البحث أهمية: ثالثاا 

 أو البحثية املشكلة بطبيعة يرتبط ما منها العناصر من مجلة ضوء يف أمهيتها العلمية البحوث تكتسب
، مشكالته حل يف تسهم أنّ  يفرتض الذي ابجملتمع يرتبط ما ومنها، له تتصدى الذي البحثي املوضوع

 العلم ميدان ويف اليه تنتمي الذي التخصصي اجملال يف املعرفة إىل مهمة ضافةا من متثله أنّ  ميكن عما فضالً 
 . (10)عامة

 يةاألخبار  املواقع يف تطبيقاهتا ومدى اأَلجتماعية املسؤولية لنظرية التصدي من هذا حبثنا أمهية وتنبع
، اخل(. . . . واأَلجتماعية واأَلقتصادية والرايضية والفنية السياسية) املختلفة موضوعاهتا طرح عند األلكرتونية

وأن مل تنل األهتمام نفسه يف الدراسات ، وهي نظرية طاملا حظيت ابألهتمام والبحث يف الدراسات الصحفية
رية األلكرتونية جمااًل بكرًا حيتاج إىل أجراء العديد من أذ تعّد املواقع األخبا، األعالمية اخلاصة ابألنرتنيت

و يسهم هذا البحث يف حماولة تقييم أداء املواقع األخبارية ، الدراسات والبحوث يف جوانبها املختلفة
أذ أنه سيكون منطلقاً للعاملني ، فيما يسهم مستقباًل يف تطور أداء هذه املواقع، األلكرتونية سلباً او أجياابً 

ويعّد هذا البحث أول حبث يربط بني نظرية ، املواقع األخبارية لتصحيح مسار عملهم مبا خيدم اجملتمع يف
، املسؤولية اأَلجتماعية و املواقع اأَلخبارية األلكرتونية يف كلية األعالم جامعة بغداد على حد علم الباحثة

 . اليهعالمية املكتبة اأَل ىل حاجة إستجابة أيت أي ولذلك فأنه

                                                       
 . 69ص، (1999، عامل الكتب: القاهرة) 2اهج البحث العلمي ـ حبوث اإلعالم، طدراسات يف من، مسري حممد حسني -8
 . 23ص ، (1984، وكالة املطبوعات: الكويت، )البحث العلمي ومناهجه أصول، أمحد بدر -9

 . 167ص (، 2000، دار الفكر العريب: )القاهرة، س النظرية واملنهجيةالعام وطرق قياسه ـ األس الرأي، عاطف عديل العبد -10
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 : هداف البحثأ: رابعاا 

 : األتيةعلمية الهداف األىل حتقيق إ املستخدمةدوات طار املنهج واألأيسعى البحث يف 
 . اأَلجتماعية ابملسؤولية األلكرتونية اأَلخبارية املواقع التزام مدى معرفة -1
 . (والدقة واملصداقية وعيةاملوض)ابملعايري املهنية األلكرتونية األخبارية املواقع التزام مدى على التعرف -2
 . املهنيةاألخالقية لكرتونية ابلقيم األ اأَلخباريةمدى التزام املواقع  معرفة -3
ومعرفة مدى ، لكرتونيةاأل اأَلخباريةاملواقع  فيهابرز املوضوعات اليت ركزت أتسليط الضوء على  -4

 . املوضوعات هذه طريق تلبيتها حلاجات اجملتمع عن
 : البحث مجتمع: خامساا 

 لشبكة اخلربي املركز) )الناطقة ابلعربية( الثالثة املواقع األخبارية األلكرتونية من البحث جمتمع تكون
 (BBC Arabic، نت اجلزيرة، العراقي األعالم
 و أستمرت، الشامل أسلوب احلصر أبستخدام املتابعة طريق عن املواقع هذه يف املوضوعات أختيار ومت
 مت اليت املوضوعات جمموع بلغ وقد، 31/8/2015 إىل 1/8/2015 من مالً كا  شهراً  املتابعة
 : وكما مبني يف اجلدول اآليت، (4158)مجعها

 ( يبني احلصر الشامل للموضوعات حبسب اجملال الزماين للبحث 1جدول )
 التسلسل املرتيب عدد املوضوعات املواقع األلكرتونية ت
 1 2037 اجلزيرة نت 1
2 BBC Arabic 1474 2 
 3 647 املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي 3
  4158 اجملموع 

 : البحث حدود: سادساا 

 منسقة خلطوات وفقٍ  على البحث ألعداد مكملة أخرى خطوة يعدّ  حبثه جملاالت الباحث حتديد نّ ا
 : ابآليت البحث حدود وتتمثل، ومتكاملة
، العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز) األلكرتونية أَلخباريةا املواقع أختيار مت: املكانية احلدود: أوالً 
 املواقع هذه الباحثة أختارت و األلكرتونية اأَلخبارية للمواقع ممثلة مواقع لتكون( BBC Arabic، نت اجلزيرة

 : اآلتية لألسباب
 رمسي شبه الكرتوين أخباري موقع لكونه: العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز موقع -1

 زوار عدد بلغ إذ كبرية  حملية مبتابعة ويتمتع اً حملي اً موقع وبوصفه العراقي اأَلعالم لشبكة اتبع
 (11) شهرايً  زائر( 90000)املوقع
 ودويل عريب أبهتمام ويتمتع العربية األلكرتونية اأَلخبارية املواقع أكرب من كونه:  نت اجلزيرة موقع -2
 (12)زائر شهرايً  مليون( 35) من أكثر املوقع زوار عدد يبلغ إذ، كبري

                                                       
 مقابلة أجرهتا الباحثة عرب الربيد األلكرتوين بتاريخ، مدير موقع املركز اخلربي لشبكة اأَلعالم العراقي، جعفر الوانن -11

29/7/2015 . 
 . 17/8/2015الباحثة عرب الربيد األلكرتوين بتاريخ مقابلة أجرهتا ، قسم األخبار يف اجلزيرة نت مدير، بشري نوار أمحد -12
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 زائر مليون( 21) املوقع زوار عدد يبلغ أذ الكبرية العاملية املواقع من كونه:  BBC Arabic موقع -3

 (13)الواحد الشهر يف
 فيها اتبعت 31/8/2015 إىل 1/8/2015 من ابملدة الزمانية احلدود تتمثل: الزمانية احلدود: اثنياً 
 األحداث غزارة: املدة هذه الباحثة أختيار أسباب من وأنّ ، يومي وبنحو شهر دةم املوضوعات الباحثة

 األحتجاجات من العديد تثحد املدة هذه يف أنّ  اذ، اخل. . . واألقتصادية واأَلجتماعية السياسية
 اجليش هبا يقوم اليت األعتداءات ضد فلسطني ويف األداري و املايل الفساد ضد ولبنان العراق يف والتظاهرات
 من العديد وحدوث، واليمن وسوراي العراق يف القانون على اخلارجة التنظيمات ضد واحلروب، األسرائيلي
 جديدة قوانني أصدار و، وفرنسا والسعودية واليمن وسوراي العراق يف األرهابية األعتداءات و التفجريات

 ابلتغطية جديرة موضوعات لتمث األحداث هذه كلّ ،  مصر يف السويس قناة فتح كذلك،  األرهاب ضد
 . األخبارية

 : ومنهجه البحث نوع: سابعاا 

 يف احلقيقة إىل للوصول الباحث يتبعها أن ينبغي اليت األجراءات و العامة القواعد جمموعة هو املنهج
 . املستهدفة النتائج وإىل العلوم

 لكل املميزة املعيارية لقواعدل طبقاً  إجراءاته وضبط عامة بصفة البحث على السيطرة أداة أيضا وميثل
 (14)منهج

 معني حدث أو لظاهرة دقيقة ومتابعة رصد إىل يهدف كونه  الوصفية البحوث من البحث هذا ويعد
 احملتوى حيث من احلدث أو الظاهرة على التعرف أجل من عدة مدد أو زمنية مدة يف نوعية أو كمية  بطريقة

 (15)وتطويره الواقع فهم يف عدتسا وتعليمات نتائج إىل للوصول املضمون أو
 الظواهر اأَلنسانية لدراسة مالئماً  يعدّ  فهو احلالية دراستها يف الوصفي ابملنهج الباحثة و أستعانت

 (16). هلا وحتليالً  ونتائجها أسباهبا بني والعالقات الظاهرة واقع عن بياانت من يقدم ملا واأَلجتماعية
ستمارة أالبياانت وتسجيلها وحتليلها عن طريق  عن جلمستخدمت الباحثة طريقة حتليل املضمو أ و

 . ومشكلته وأهدافه ملوضوع البحثأعدت هلذا الغرض تضمنت الفئات الرئيسة والفرعية املناسبة 
 : دوات البحثأ: ثامناا 

 : يتآلكمال البحث وهي كاأداة لغرض أكثر من أستخدمت الباحثة ألذلك 
 املعلومات مجع وسائل من مهمة كوسيلة  املالحظة على ستهاالباحثة يف درا أعتمدت: املالحظة -1

 معلومات على احلصول للباحث وتتيح الوصفي البحث يف أساسياً  إسهاماً  ُتْسِهم ألهنا ذلك، والبياانت
 (17). املباشر ابلفحص

                                                       
، (2000، دار صفاء للنشر والتوزيع: مناهج وأساليب البحث العلمي )عمان، رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم -13

 . 43-42ص
 . 13ص، (2013، دار النفائس للنشر والتوزيع: عمانخبار يف الصحافة األلكرتونية، )األ، مجال عبد انموس -14
 . 15ص ، (2000، عامل الكتب: القاهرةالعلمي يف الدراسات اإلعالمية ) البحث، حممد عبد احلميد -15
 دار الفكر للطباعة والنشر، )عمان، وأدواته وأساليبه، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات وآخرون -16
 . 253( ص1998، والتوزيع

 . 93ص ، (1991، دار الكتب للطباعة والنشر: )املوصل، طرق البحث االجتماعي ،جرب حممد محيد العتايب -17
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 : املقابلة -2

ال عرب الربيد أذ قامت ابألتص، البحث أدوات من كأداة(  العلمية املقابلة) بـ الباحثة و أستعانت
واجلزيرة نت( للحصول على ، األلكرتوين مع العاملني يف موقعي )املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي

 . االجابة عن عدد من التساؤالت اليت تتعلق ابملواقع األخبارية األلكرتونية اليت يتولون أدارهتا
 سعياً  املنهجية البحث دواتأأداة من ك  الباحثة أستمارة حتليل املضمون صممت: أستمارة التحليل -3

، الرئيسة وفئاته التحليل حماور لتتضمن، الباحثة أعدهتا صحيفة عن عبارة وهي، (التحليل صدق) حتقيق إىل
موضوعات املواقع  مضامني حتليل عملية يف الحقاً  أعتمدهتا الباحثة وقد، منها لكل أجرائية تعريفات مع

 . لبحث(األخبارية األلكرتونية )عينة ا
 تحليل املضمون أجراءات : تاسعاا 

املركز )املختارة املنشورة يف املواقع مجيعها  استخرجت الباحثة املوضوعات: وحدات التحليلحتديد  -أ
 قامت الباحثةأذ ، م2015يف شهر اب ( BBC Arabic، اجلزيرة نت، عالم العراقياخلربي لشبكة األ

وذلك ملعرفة مدى ، عتمدت يف هذا البحثأفئات اليت لل وفقاً ا بقراءة املوضوعات بصورة كاملة وتصنيفه
ستخدمت الباحثة وحدة حتليل املوضوع أ كما و،  جتماعيةلكرتونية ابملسؤولية اأَل األ األخباريةالتزام املواقع 

 فادةأكثرها أوحدات املضمون و  أهمومتثل هذه الوحدة ، احملتوىو الفكرة لكوهنا الوحدة املالئمة لتحليل أ
 (18)عالميةساسية يف حتليل املواد األحدى الدعامات األأ وتعدّ 

 (19)قيمة حتليل املضمون تكمن يف قيمة فئاته إنّ : بريلسون يؤكد: فئات التحليلحتديد  -ب
 . ن النتائج ستكون واضحة وحمددةأاألمر الذي يعين أن الفئات إذا كانت حمددة بصورة واضحة ف

 املضمون لنوعية طبقاً  أبعدادها الباحث يقوم اليت التصنيفات نم جمموعة هي التحليل فئات وأنّ 
ممكنة من املوضوعية  درجة أبعلى وتصنيفه احملتوى وصف يف ألستخدامها، البحث وهدف، وحمتواه

 (20)والشمول ومبا يتيح أستخراج النتائج أبسلوب سهل وميسر
 الثالثة املواقع يف املوضوعات ونمضم لدراسة( قيل ماذا) فئة البحث هذا يف الباحثة أستخدمت وقد

 . األلكرتونية األخبارية املواقع يف املوضوعات عرض شكل لدراسة( قيل كيف) وفئة البحث عينة
 اىل 1/2/2015اتبعت املواقع عينة البحث ملدة شهر منأذ ، بتدائيأقامت الباحثة أبجراء حتليل  و
( 850) بواقع موضوعاً ( 4420) دهاعد يبلغ املوضوعات من مبجموعة منها خرجت، 28/2/2015

( 1020) و، نت اجلزيرة ملوقع موضوعاً ( 2550) و، العراقي اأَلعالم لشبكة اخلربي املركز يف موضوعاً 
 اليت املوضوعات من( %10) بنسبة عشوائية عينة الباحثة وسحبت، BBC Arabic موقع يف موضوعاً 
 الباحثة حددت فقد ولذلك، املضمون حتليل أستمارة تضمنتها اليت الفئات ألستخراج حتليلها ومت مجعتها

 املبدئي التحليل على الباحثة أعتمدت أن بعد وذلك حماور( 4) تندرج حتت، رئيسة للتحليل. فئة( 26)
 : كاآليت  وهي للبحث النظري اإلطار افرزها اليت املعطيات جتاهل عدم مع

                                                       
 . 88ص، (1976، عامل الكتب: القاهرةاألعالم األسس واملبادئ، ) حبوث، مسري حممد حسني -18
 . 233ص، مصدر سبق ذكره، حممد عبد احلميد -19
 . 182ص، مصدر سبق ذكره، وآخرون ذوقان عبيدات -20
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 وهتتم، املضمون يف تظهر اليت واألفكار عاينامل تصف اليت الفئات من جمموعة وهي: فئات )ماذا قيل(

 ؟قيل ماذا: السؤال أبجابة
 األخبارية املواقع التزام مدى الباحثة ملعرفة أعتمدهتا و: فئات املعايري املهنية لألعالم: احملور األول

 : ابملعايري املهنية ويتضمن هذا احملور الفئات اآلتية األلكرتونية
 : املوضوعية -1

 القارئ حق فمن، احلقائق يذكر جمرداً  اخلرب أييت أن من فالبد اخلرب كتابة  احملرر عند ذاتية اءأختف وتعين
 وأسلوب و أختياره اخلرب مبوضوع األلتزام وتعين، أضافة او تشويه أي دون من اخلرب على حيصل أن يف

 املوضوعية وتتسم، تشويه أو تلوين أو حتريف غري من جرت كما  احلقيقية وقائعه وتقدمي وصياغته عرضه
 متكافئة فرصاً  املختلفة األطراف أبعطاء، والتوازن النزاهة حتقيق بينها من عديدة أهداف أجل من ابلسعي
 من حدث أو قضية حول الألزمة املعلومات على احلصول للجمهور يتسىن حىت نظرها وجهات ألبداء

 . (21)تفسري غري من احلقائق تقدمي عن فضالً ، األحداث
 قد كاملة  احلقيقة ذكر عدم ألن للحدث؛ الكاملة احلقيقة اخلرب يف يذكر أن ضرورة تعين و: قةالد -2
 نقل أي، قصد بغري أم بقصد أكان سواء دقيقاً  يكن مل اذا انقصاً  اخلرب ويعدّ ، عكسية نتيجة إىل يؤدي
 أو اخلاطئة والتعبريات ويلللتأ اً مثري  الصحفي املضمون يكون ال حىت الرتكيز و تفاصيله ذكر مع أبمانة اخلرب

 من( املطلعة املصادر أو العلمية األوساط وأفادت، املتوقع ومن، رمبا، قد) مثل فالكلمات ولذلك، اللبس
 تفقد أن شأهنا من( املطلعة املصادر أو العلمية األوساط قيمته وأفادت الصحفي املضمون تفقد أن شأهنا

 حيرف ال أن شرط احملتوى فهم إىل املؤدي التبسيط عن فضالً ، ياملتلق عند وأمهيته قيمته الصحفي املضمون
 (22)األصلي املعىن

 : املصداقية -3
 فاملصداقية، مغلوطة أو كاذبة  مبعلومات اجلمهور وخداع الواقع تزيف عن وأبعاده اخلرب صدق وتعين

 األجتاهات و املوضوع ادأبع كل  فيها تتوافر حبيث الصحفية للمادة واألخالقية املهنية املعاجلة من نوع هي
 وبتجرد بوضوح تعلن أن ينبغي اليت الشخصية واألدلة الشواهد إىل تستند متوازنة بطريقة بشأنه املطروحة

 (23)مصادرها إىل املوضوعات نسب عن فضالً ، اخلاصة واملصاحل األهواء عن
 األلكرتونية اأَلخبارية املواقع التزام ىمد ملعرفة أعتمدهتا الباحثة: املهنية األخالقية القيم فئات: احملور الثاين

 : املوضوعات وتضمنت الفئات الرئيسة اآلتية نشر عند املهنية اأَلخالقية ابلقيم
                                                       

 : للمزيد انظر -21
 19ص، (1998، دار الفجر للنشر والتوزيع: )مصر، فن التحرير الصحفي بني النظرية والتطبيق، أمساعيل أبراهيم -1
 79ص، (2010، هيئة األعالم واالتصاالت: بغداد، )احلرية واملسؤولية املهنية، عبد النيب خزعل -2
 86ص، (2011، دار الكتاب احلديث: لقاهرة)ا، املدخل يف فن اخلرب الصحفي، عبد السالم أمام، حممد معوض -3
 40ص، (2009، دار الفجر للنشر والتوزيع: )القاهرة، فن اخلرب، عبد اجلواد سعيد حممد ربيع -4

 : للمزيد انظر -22
  61ص، (2012، دار أسامة للنشر والتوزيع: )عمان، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وحتريرها، حممد سلمان احلتو -1
، اجلزائر: رسالة ماجستري، )اجلرمية يف الصحافة اجلزائرية حتليل مضمون أخبار اجلرمية يف جريدة الشروق اليومية، عايش حليمة -2

 . 36ص، (2009، قسم علوم األعالم و األتصال، كلية العلوم األنسانية والعلوم اأَلجتماعية،  جامعة منتوري
 . 37ص، املصدر نفسه -23
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 القتل على حترض اليت عدم نشر املوضوعات هبا ويقصد: العنف على حيرض ما نشر عن األبتعاد -1
 . اجلرمية وموضوعات الفاحشة وارتكاب

 والعبارات اجلنسية ابملمارسات املتعلقة املوضوعات وتعين عدم نشر: لشهواتا يثري ما نشر عدم -2
 . مجيعها للجنس املثرية والصور النابية
 إىل تسئ اليت مجيعها عدم نشر املوضوعات هبا واملقصود: والقذف والسب التشهري عن األبتعاد -3
 . معتقد أو دين إىل األساءة أو فردية أو مجاعية فئة كرامة
 اخلاصة حبياهتم يتعلق ما و األخرين أسرار عن الكشف عدم وتعين: األخرين حقوق على حملافظةا -4

 . العام الراي هتم القضية تكن مامل
 الواقع يف نشرت اليت املوضوعات تصنيفات ملعرفة الباحثة أعتمدهتا: املوضوعات فئات: الثالث احملور
 تضمنت وقد، األلكرتونية األخبارية املواقع يف فيها الرتكيز مت اليت املوضوعات أبرز معرفة مث ومن األخبارية

 : اآلتية الرئيسة الفئات
 الدول يف احلكم أنظمة وفعاليات أبنشطة املتعلقة املوضوعات هبا واملقصود: السياسية املوضوعات -1

 و األتفاقيات دولال رؤساء زايرات مثل السياسية ابلفعاليات عالقة ماله وكل السياسية واألحزاب املختلفة
 . وغريها السياسية واألزمات، األنتخاابت و الدولية
 والتفجريات املواطنني أختطاف بعمليات تتعلق اليت املوضوعات هبا ويراد: العنف موضوعات -2

 . التهجري وعمليات األرهابية
 ضد العسكرية ابلعمليات تتعلق اليت املوضوعات هبا ويقصد: األرهاب مكافحة موضوعات -3

 . التنظيمات هذه ملواجهة واحمللي الدويل والدعم القانون عن اخلارجة التنظيمات
 األبرايء أعتقال وعمليات والطفل املرأة ضد العنف موضوعات وتشمل: األنسان حقوق موضوعات -4

 . السجون والتظاهرات و األحتجاجات ضد احلكومات يف والتعذيب
، والتجارة والبورصة وأعمال مال من املختلفة اأَلقتصادية نشطةاأل وتتضمن: اأَلقتصادية املوضوعات -5
 . اأَلقتصادية واخلسائر املايل التقشف: مثل، اأَلقتصادية املشكالت عن فضالً 
 األخرى والرايضات القدم كرة  مثل املوضوعات اليت تتعلق ابلرايضات وتشمل: الرايضية املوضوعات -6
 . ودولية وعربية حملية

وأخبار  الثقافية والفعاليات املهرجاانت تشمل اليت الثقافة موضوعات وتضم: الثقافية اتاملوضوع -7
 . واألدابء ونتاجاهتم األدب
 وأخبار الفن وأخبار موضوعات: مثل ابلفن املتعلقة مجيعها املوضوعات هبا ويراد: الفنية املوضوعات -8

 . الفنية واملهرجاانت الفنانني
 . والفتاوى الدينية واخلطب ابلدين اخلاصة ابملوضوعات وتتعلق: الدينية املوضوعات -9

 صحة خيص ما و الطبية والعلوم الطيب ابجملال املتعلقة املوضوعات هي: الصحية املوضوعات -10
 . األنسان
 األكتشافات و األخرتاعات و والتكنولوجيا العلوم موضوعات وتضم: العلمية املوضوعات -11
 . العلمية
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واجلرائم  احلوادث و واحليوانية البشرية املتعلقة ابلطرائف املوضوعات وهي: األجتماعية عاتاملوضو  -12

 . واحلرائق والفيضاانت الزالزل عن فضالً ، األجتماعية
 : النشر أو العرض أسلوب وصف طريقها عن يتم اليت الفئات وهي: فئات )كيف قيل(

ويراد به طريقة عرض املوضوعات يف املواقع : األلكرتونية األخبارية يف املواقع فئات الشكل: احملور الرابع
 وتضمنت الفئات األلكرتونية األخبارية للمواقع العام الشكل لتحليل الباحثة األخبارية األلكرتونية صنفتها

 : األتية الرئيسة
 . العامليةو  األوسط والشرق العربية واملنطقة احمللية املوضوعات وتتضمن: لألحداث اجلغرايف اجملال -1
 من املواقع يف أستخدمت اليت مجيعها الفنون وتشمل: األخبارية املواقع يف املستخدمة الصحفية الفنون -2

 . وحديث ومقال خربية وقصة وحتقيق وتقرير خرب
 على احلصول يف املعتمدة املصادر جمموعة وتشمل: األلكرتونية األخبارية املواقع يف املعلومة مصادر -3

، تليفزيونية قنوات، مطبوعة وجمالت صحف، الكرتوين موقع، أنباء وكالة، مراسلني) من وتتألف، املعلومات
  املصدر( جمهولة

 : والثبات الصدق: عاشرأا 

 يف قياسه مطلوب هو ما لقياس األداة أو األسلوب صالحية مدى به ويقصد: صدق األداة: اوالً 
 (24)الدراسة أهداف حتقيق يف البحث أداة صالحية به ويراد والظواهر املوضوعات

 أبستخدام املضمون حتليل أستمارة تصميم مت البحث لعينة املبدئي والتحليل البحث تساؤالت ضوء ويف
 لتحقيق فعالً  صاحلة األداة أو املقياس أن على احملكمني أتفاق عن يعرب الذي وهو: الظاهري الصدق
 (25)أجله من أعدت الذي اهلدف
 وقدمتها فئة لكل أجرائية تعريفات ووضعت أستمارة يف الفئات بوضع الباحثة قامت أذ
 وشروطه أركانه يستويف التحليل صدق جيعل مبا، مبالحظاهتم األخذ مت وقد بشأهنا املشورة ألبداء(26)للخرباء

 . األساسية
 اليت نهجيةامل األجراءات و النظرية املفاهيم بني الواصل اجلسر مبثابة الثبات يعدّ : التحليل ثبات: اثنياً 

 القابلية وهي العلمي البحث خصائص أحدى لتحقيق ضروري وهو، والنظرايت املفاهيم هذه ختترب
 (27)للتعميم

                                                       
 . 138ص، ق ذكرهمصدر سب، ذوقان عبيدات -24
 . 42ص ، مصدر سبق ذكره، حممد عبد احلميد -25
 : ضمت جلنة اخلرباء كاًل من -26

 . عادل خليل / جامعة بغداد/ كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -1
 . عبد املنعم الشمري / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -2
 . ل / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافةعبد األمري الفيص: د. م. أ -3
 . حممد عبود / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -4
 . سهام الشجريي / جامعة بغداد / كلية األعالم / قسم الصحافة: د. م. أ -5

 . 65ص، ال سنة نشرب، (ألحتاد العام لطالب كلية األعالما: صنعاء، مناهج البحث، )أمحد العجل -27
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 (28): الطريقتني أبحدى التحليل ثبات قياس وميكن
 إىل منهم كل  توصل ضرورة مبعىن، حدة على كل  ابلتحليل القائمني بني األتساق هي: األوىل الطريقة

 . نفسه املضمون على ووحداته التحليل فئات بتطبيق نفسها النتائج
 بتطبيق نفسها النتائج إىل ابلتحليل القائمني توصل ضرورة مبعىن، الزمين األتساق هي: الثانية الطريقة

 . خمتلفة أوقات يف أجري لو فيما نفسه املضمون على ووحداته التحليل فئات
 وبعد أخرى مرة التحليل أعادت، والتحليل الرتميز عملية أمتام فبعد، الثانية الطريقة الباحثة أعتمدت و
، الثاين التحليل ونتائج األول التحليل نتائج بني بسيطة أختالفات ظهرت األول التحليل على شهر مضي

 التحليل فئات جمموع من فئة( 24)التحليل مّريت يف اتم أتفاق على حصلت اليت الفئات عدد بلغ إذ
 . (26)الـ

 (29): وهي التحليل ثبات لقياس هولسيت دلةمعا وبتطبيق
𝑅 =

2(𝐶1 × 𝐶2)

𝐶1 + 𝐶2
 

 : ان إذ
R  =الثبات معامل  

C1×C2  =التحليلني أثناء يف الباحث عليها أتفق اليت الفئات عدد 
C1+C2  =املرتني يف حتليلها مت اليت الفئات جمموع  

 -: أن ظهر وابلتعويض
0,92  =R=(2×24)/(26+26 
 عالية ثبات نسبة وهي

 : البحث مصطلحات: عشر أحدى

 حرية يف احلق ويشمل رأيه عن التعبري يف التدخل دون األراء أختاذ يف الفرد حق هي: التعبري حرية -1
 سواء طباعة أو كتابة  أو هيةاشف أما وذلك احلدود عن النظر بغض ونقلها نوع أي من املعلومة عن البحث

 (30) تارهاخي أخرى وسيلة أبي أم فين قالب يف أكان
 اليت واملوضوعات املواقف خمتلف يف األعالمي لقرارات داخلية توجيهات هي: املهنية األخالقيات -2

 (31)املهين العمل يف يواجهها
هو عبارة عن قواعد للسلوك املهين و أداب ملهنة الصحافة هتتم بتنظيم : ميثاق الشرف الصحفي -3

هذه املواثيق تعّد مبثابة توجيهات داخلية لقرارات املهنة يف و ، اجلانب األخالقي ملمارسة مهنة الصحافة
وهتدف إىل محاية واحد أو أكثر من الفئات التالية ، خمتلف املواقف واملعضالت اليت يواجهها أثناء عمله

 (32)معاجلة قضااي املعلنني، مالك الصحف، الصحفيون، )القراء

                                                       
 . 418ص، مصدر سابق، حممد عبد احلميد -28
 . 187ص ، (1987، دار الفكر العريب: )القاهرة، حتليل احملتوى يف العلوم األنسانية، رشدي طعيمة -29
 . 73ص، (1985، دار الكتاب اللبناين: بريوت، معجم مصطلحات األعالم، )أمحد زكي بدوي -30
 . 236ص، (2000، جامعة القاهرة للتعليم املفتوح: القاهرةاألعالمية، ) يعاتالتشر ، ليلى عبد اجمليد -31
 . 9ــــــ8ص ص ، (: العريب للنشر والتوزيع، بال سنة)القاهرة، الصحافة يف الوطن العريب، ليلى عبد اجمليد -32
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 عدد وضعوا أذ، الكومبيوتر جمال يف العاملني املهنيني من جمموعة وضعها وثيقه هو: ACM ميثاق -4

 (33)الضرر ومنع املهنة أسرار أحرتام ومنها األلكرتونية للصحافة اأَلخالقية املواثيق من
 أمامه احملرر جيلس حيث، الكمبيوتر شاشات إحدى على يتم الذي التحرير هو: اإللكرتوين التحرير

 (34). الكمبيوتر جهاز داخل ملفات على واملخزنة، عليها ضةاملعرو  الصحفية املادة وتعديل بتصويب ليقوم
 املصريني من شخصاً  20 ضمت، القطرية اجلزيرة لقناة اتبعة إعالمية شبكة هي: املاريوت قضية
 العاصمة بوسط، الزمالك فرع "املاريوت" الشهري فندق من اختذت( وهولندية وبريطانيان أسرتايل) واألجانب

 تزعمها إعالمية شبكة أسسوا املتهمني أن، القضية يف التحقيقات لعملياهتا وكشفت زاً مرك، القاهرة املصرية
 ختصصت، الكندية اجلنسية وحيمل، إرهابية أهنا مؤخرا مصر صنفتها اليت – اإلخوان جبماعة عضو مصري

 الدول أمام مصر مسعة تشويه هبدف اجلزيرة قناة عرب حقيقتها خالف على وبثها مصورة مشاهد اصطناع يف
 (35)الدويل واجملتمع األجنبية

 : األجتمامية المسؤولية مفاو) نظرية: ثانيا

 احلرية نظرية رحم من ولدت اأَلعالم جمال يف املهمة النظرايت من اأَلجتماعية املسؤولية نظرية تعدّ 
 األخالقية ثيقاملوا من مبجموعة األعالميني جانب من ذايت التزام وجود ضرورة احلرية لنظرية أضافت ولكنها

 . اجملتمع ومصلحة األعالم حرية بني التوازن حتقيق تستهدف اليت
 اليت املسبقة القيود من األعالم وسائل تتحرر أن الضروري من إنّ  اأَلجتماعية املسؤولية نظرية وترى

  خبدمة األلتزام الوسائل هذه على أن ترى فأهنا وابملقابل احلكومة تضعها
 األعالم وسائل حرية بني التوازن على تؤكد أهنا أي ميلكوهنا من ختدم أنّ  من بدالً  العام الصاحل

 (36)ومسؤوليتها 
 لوسائل اأَلجتماعية ابملسؤولية اخلاصة املفاهيم من العديد والباحثني الكتاب من العديد وضع لذلك

 يف اجملتمع أمام لصحافةا بتأديتها تلتزم أن ينبغي اليت املهام جمموعة): أبهنا، بعضهم عرفها إذ، األعالم
 التارخيية األوضاع تعكس أن ينبغي واليت، والثقافية واأَلجتماعية واأَلقتصادية السياسية املختلفة اجملاالت

 أمام مسؤولة جتعلها حقيقة حرية للصحافة يتوافر أن شرط والدويل احمللي املستويني على واآلنية واحلضارية
 (37)(العامة واملصلحة عامال والرأي والقانون واملنطق العقل

 حتقيق على للعمل األعالم وسائل هبا تتسم أن ينبغي اليت السمات أحدى): أبهنا ماكويلز وعرفها
 هبا معرتف ولكنها املوثقة غري واأللتزامات الواجبات بعض تطبيق بوساطة وذلك للمجتمع الدميقراطية

                                                       
 . 301ص، 2007، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ثورة االتصال وحرية األعالم، سليمان صاحل -33
 . 145ص ، (2004، مكتبة مدبويل، )القاهرة، مستقبل الصحافة األلكرتونية، حممود خليل -34
 .http: //www. assakina متوفر عرب الرابط، مقال متوفر على موقع سكينة، خلية املاريوت -35

com/center/parties/37339. html#ixzz463lLOla0 ، 2014ـــــ 2ــــــ 2بتاريخ . 
 املؤمتر الدويل العلمي، التأثريات السياسية للقنوات الفضائية املصرية والعربية اخلاصة يف اطار املسؤولية اأَلجتماعية، ريأمرية مس -36

 . 134ص، (2008، القاهرة، كلية األعالم، )الرابع عشر
 لصحافة مع التطبيق على صحيفيتاملسؤولية اأَلجتماعية للصحافة املصرية دراسة حتليلية لوظائف ا، عزة عبدالعزيز عبد الاله -37
 . 90ص، (1999، )جامعة أسيوط، كلية اآلداب:  رسالة ماجستري غري منشورة، 1987-1978للفرتة من  األهايل –األهرام 
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 احلقيقة لتقدمي منرباً  األعالم وسائل علجت اليت األخالقية املبادئ جمموعة أهنا كما،  ضمين بشكل
 (38)للمجتمع(
 األخالقية املبادئ من جمموعة هي اأَلجتماعية املسؤولية نظرية أن يف ماكويلز تعريف مع الباحثة وتتفق

 األراء لتبادل منرباً  الوسائل هذه جعل طريق عن للمجتمع الدميقراطية لتحقيق األعالم وسائل هبا تتسم اليت
 . حتريف أي دون من احلقائق بتقدمي تلتزم النظرية هذه ظل يف األعالم وسائل فأن ذلك عن فضالً  ،واألفكار
 مسؤولية: األول جبانبني حتديدها ميكن للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية إنّ  الدين حسام حممد ويرى
 . اجملتمع جتاه الصحافة
 . املهنية مجاعتهم جتاه الصحفيني مسؤولية: الثاين
 الصحافة تلتزم أن ينبغي اليت الوظائف من جمموعة: هي اجملتمع جتاه للصحافة اأَلجتماعية ؤوليةفاملس
 معاجلتها يف يتوافر، والثقافية واأَلجتماعية واأَلقتصادية السياسية املختلفة جماالته يف اجملتمع أمام بتأديتها
 جتعلها حقيقية حرية للصحافة تتوافر أنّ  ريطةش، والشمول والتوازن واملوضوعية الدقة: مثل، مهنية قيم ملوادها

 (39)العام والرأي القانون أمام مسؤولة
 مجاعته ومشاركة فهم حنو الصحفي أستجابة حمصلة هي": املهنية مجاعته جتاه الصحفي مسؤولية أما
 يف هاتقدم وتدعيم أهدافها وحتقيق مجاعته ومسعة أستمرار و متاسك على وحرصه، مهامها أداء يف املهنية

 (40)"عليها جمرب غري ذاته من انبعة أستجابة وهي ملشكالهتا وتفهمه شىت اجملاالت
 (41): وهي اأَلجتماعية للمسؤولية مستوايت ثالثة هنالك وأن كما
 السياسية الوظائف وتشمل للصحافة املالئمة اأَلجتماعية األدوار أو املمكنة ابلوظائف القيام: أوالً 

 . الثقافية والوظيفة فعةاملن ووظائف والتعليمية
 بطريقة السابقة الوظائف حتقيق إىل الصحافة بينها ومن األعالم وسائل ترشد اليت املبادئ معرفة: اثنياً 

 . مسؤولة أو أجيابية
 املبادئ هذه لتحقيق والصحفيني اأَلعالميني جانب من مراعاهتا ينبغي اليت السلوك أنواع معرفة: اثلثاً 

 . األرشادية
 اأَلجتماعية واملسؤوليات األلتزامات من جمموعة هي) للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية أنّ  جيد من وهنالك

 ميكن األلتزامات وهذه اأَلجتماعية ابملسؤولية ألحساسه فقط طواعية هبا األلتزامو  الصحفي يقوم اليت
 (42): كاآليت  تلخيصها

 وحقوقه العام الرأي أزاء مسؤوليته حيرتم وأنّ  أجتماعياً  مسؤول بشكل ابلتصرف الصحفي يقوم أن -1
 . ومصاحله

 أجل من ويكافح يشرتك وأن الشعوب بني التعاون ومبادئ األنسان حقوق الصحفي حيرتم أن -2
 . احلقوق هذه

                                                       
38- McQuails, Mass Communictuon Theory, (Landon: sage public tion, 4t ed,2000)p50 . 
  .98ص، مصدر سبق ذكره، الدين حممد حسام -39
 . 99ص، املصدر نفسه -40
 . 167ص، (1994، الدار املصرية اللبنانية: القاهرة، أخالقيات العمل اإلعالمي، )حسن عماد مكاوي -41
 . 19ص، (1999، العريب للنشر والتوزيع: )القاهرة، رؤية حتليلية، تشريعات الصحافة يف مصر وأخالقياهتا، اجمليد ليلى عبد -42
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 و والكراهية العنف على التحريض وعدم، للمجتمع املقبولة الثقافية ابلقيم الصحفي يلتزم أن -3

 . اخلليعة تاملوضوعا نشر عن األمتناع
: ومنها هبا األلتزام األعالم وسائل وعلى املهنة طبيعة تفرضها مسؤوليات هنالك فأن ذلك عن فضالً 

(43) 
 . تشويه أو حتريف أي دون ومن بدقة األنباء نقل -1
 . واملوضوعية ابلصدق األمكان بقدر األلتزام -2
  .لألعالم واملتوازن احلر التدفق أجل من العمل على احلرص -3
 . زائفة معلومات نشر وعدم وصحته اخلرب صدق من التحقق -4
 إنّ  يتضح هنا ومن. هبا مصرح غري معلومات عن التصريح بعدم األلتزام و املهنة أسرار أحرتام -5

 حقوقهم هلم األفراد من جمموعة بوصفه حقوقاً  أيضاً  وللمجتمع، حقاً  للفرد أن ترى اأَلجتماعية املسؤولية
 من احلماية إىل املؤسسات هذه وحتتاج، العام الصاحل خلدمة تسعى أجتماعية ؤسساتم يف وينخرطون

 اأَلجتماعية املسؤولية نظرية سعت األعالمي املستوى فعلى ولذلك الفردية الرغبات وتسليط األفراد نزوات
 (44)الفردية الرغبات حتكم من للحد

 النواحي ومراعاة والعدل والدقة الرأي بسداد الصحافة اتصاف تعين للصحافة اأَلجتماعية املسؤولية إنّ 
 (45)اجملتمع على احملافظة مراعاة كذلك،  التشويق مع األخالقية

 حدث أو قضية بشأن واألخطار واحلقائق واملعلومات األخبار وتوصيل نقل نشاط ميثل األعالم أن ومبا
 سلوك يف التأثري هو ذلك من اهلدف ويكون جيري مبا واألخبار حيدث مبا التعريف بقصد وذلك معني

 (46)معني سلوك حنو السلوك هذا تغيري أو سلوكهم تعديل أو األفراد
 تعمل الصحافة كانت  اذا فيما حيدد من هو هبا األلتزام عدم أو اأَلجتماعية ابملسؤولية األلتزام فأن هلذا

 الكثري حبث السبب وهلذا، السليب النفسي األعالم ظل يف أو األجيايب البناء اأَلجتماعي األعالم نطاق يف
 (47)عديدة مؤمترات عنها وعقدوا املسؤولية هذه وحددوا الصحافة مسؤوليات يف

 الصحيحة ابملعلومات اجلماهري تزويد هو اجملتمع جتاه األعالم وسائل مسؤوليات أوىل من فأن وعليه
 تنال حىت العامة ابلشؤون ةاملتعلق األمور يف والسيما مبوضوعية عنها والكشف احلقيقة أظهار عن فضالً 

 (48)اجلمهور ثقة
 اَلأجتمامية المسؤولية نظرية ركائز: ثالثا

 املسؤولية نظرية مفهوم إىل تطرقنا مث ومن العام بشكله اأَلجتماعية املسؤولية مفهوم أستعرضنا أن بعد
 على الضوء تسليط من البد هلا املوجهة األنتقادات و وخصائصها وأبعادها ونشأهتا لألعالم اأَلجتماعية

                                                       
، (2001، دار العربية للنشر: )القاهرة، 2ط، يعات الصحافة يف الوطن العريب الواقع وأفاق املستقبلتشر ، ليلى عبد اجمليد -43

 . 29ص
 . 141ص، (2013، دار املسرية للنشر والتوزيع: عماناالسالمي، ) األعالم، عبد الرزاق حممد الدليمي -44
 . 47ص، (2010، والتوزيعدار الفجر للنشر : القاهرةاىل الصحافة، ) مدخل، حممد منري حجاب -45
 . 25ص، (2009، دار الراية: عماناملهين، ) األعالم، حممد ابو مسرة -46
 . 141ص، (2010، دار أسامة للنشر والتوزيع: )عمان، األجتماعي األعالم، سناء اجلبور -47
 . 125ص، (2013، دار األايم للنشر والتوزيع: عمان، علم اأَلجتماع األعالمي، )علي عبد الفتاح علي -48
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 املسؤولية نظرية ضوء يف األعالم هبا يعمل متعددة ركائز هنالك أن أذ، اأَلجتماعية املسؤولية نظرية ركائز
 : ابآليت وتتمثل اأَلجتماعية

 : املوضوعية -1
 شهد أذ، العاملي الرأمسايل النظام منو مع وذلك، عشر الثامن القرن يف كأجتاه  ترتسخ املوضوعية بدأت

 (49) التعبري كحرية  الفردية واحلرايت، احلرة والتجارة والسياسة واحلقوق احلرية يف جديداً  تركيزاً  القرن اهذ
 مع عشر التاسع للقرن الثاين النصف يف نشأ األخبار سرد يف املوضوعي األجتاه إن يرى من وهناك

 الصحفي لألسلوب فعل ردة ومًثل عدة جلرائد األخبارية اخلدمة توزع اليت األنباء وكاالت أنتشار و نشأة
 فيها يتداخل واليت األخبارية املوضوعات أو الرأي مقاالت على أساساً  يعتمد كان  والذي، آنذاك املسيطر

 (50)عليها والتعليق األخبار نقل
 األاثرة إىل هتدف كانت  اليت الصحفية التغطية على فعل كرد  تقريباً  قرن منذ املوضوعية مفهوم وتطور

 تلك يف الصحف معظم تستخدمها كانت  اليت الطريقة وهي، آنذاك الشخصية واآلراء هواءاأل بدافع
 عالقه وتوجد، (القيمي أو األخالقي واملعىن األبستمولوجي أو املعريف املعىن) معنيني وللموضوعية، (51)األايم

 واملوضوعية هلا املدركة الذات غري حقيقة ترجع املوضوعية كلمة  فأن املعريف ابملفهوم يتعلق وفيما املعنيني بني
Objectivity املوضوع إىل نسبة Object املوضوعية وترتبط، الذات خارج( مقذوف) موضوع هو ما أي 

 (52)والوجود العقل عالقة أو واملوضوع الذات بني عالقة فاملعرفة، املعرفة مشكلة يف الذاتية مع
 جمرداً  اخلرب أييت أن من فالبد اخلرب كتابة  عند ةالصحيف وأهواء احملرر ذاتية اختفاء ابملوضوعية ويقصد

 (53)أضافة أو تشويه أي دون من اخلرب على حيصل أن اجلريدة على القارئ حق فمن، احلقائق يذكر
 وأسلوب وأختيارها اخلربية القصة مبوضوع األلتزام أبهنا": خزعل النيب عبد الدكتور املوضوعية وعرف

 (54)"تشويه أو تلوين أو حتريف غري من جرت كما  احلقيقية وقائعها وتقدمي وصياغتها عرضها
 للمحرر رأى أعطاء أي التلوين أم األضافة أم ابحلذف أكان سواء اخلرب حتريف عدم هي": فاملوضوعية

 (55)"اخلرب يف الصحيفة أو
 فأهدا أجل من ابلسعي وتتسم األخبارية التغطية من منط هي املوضوعية أن إىل الباحثني بعض ويشري

 متكافئة فرصاً  املختلفة األطراف إبعطاء والتوازن النزاهة وحتقيق احلقيقة عن الرأي فصل بينها من عديدة
 من حدث أو قضية بشأن الالزمة املعلومات على احلصول للجمهور يتسىن حىت نظرها وجهات إلبداء

 (56)التدخل من بدالً  احلياد تعين أهنا أي األحداث
 (57): هي عدة مبعانِ  املوضوعية احلتو سلمان حممد ويوضح

                                                       
 . 39ص، (2009، دار الفجر للنشر والتوزيع: )القاهرة، فن اخلرب، عبد اجلواد سعيد ربيع -49
 . 9ص(، 2006، )وزارة اخلارجية األمريكية، بال مكان نشر، دليل الصحافة املستقلة، ديربا بوتر -50
 . 59ص، سبق ذكره مصدر، حممد سلمان احلتو -51
 . 805ص ، (19986، معهد األمناء العريب: )بريوت، الفلسطينية العربية املوسوعة: معن زايدة )حمرر( -52
 . 19ص، مصدر سبق ذكره، أمساعيل أبراهيم -53
 . 79ص، مصدر سبق ذكره، عبد النيب خزعل -54
 . 86ص، مصدر سبق ذكره، حممد معوض -55
 . 40ص، مصدر سبق ذكره، حممد ربيع عبد اجلواد سعيد -56
 . 59ص، در سبق ذكرهمص، حممد سلمان احلتو -57
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 لوقائع عرضه عند الشخصية أفكاره أقحام الصحفي أمتناع و واخلرب الرأي بني ابلفصل اأَللتزام -1
 . اخلرباء أفكار أو اخلرب يف الفاعلة األطراف أفكار نقل من الصحفي مينع ال وهذا اخلرب

 األطراف ومواقف رواايت بني املوازنة ىعل واحلرص املطروحة املوضوعات أزاء ابحلياد اأَللتزام -2
 . ابخلرب املعنية املختلفة
 . املختلفة اجلرائد يف وتشاهبها األخبارية الرواية تطابق -3
 دور يقتصر وال اخلرب توجيه يف مصلحة هلا أخرى جهة أية أو املصادر إزاء الصحفي أستقاللية -4

 . ينقلها اليت الوقائع صحة من ابلتأكيد لبمطا ولكنه الفاعلة األطراف رواايت نقل على الصحفي
 كامل  حنو على حتقيقها ميكن ال أهنا األ صحفي عمل لكل أساس ركن املوضوعية أن من الرغم وعلى

 (58)الفردية األجتاهات و العناصر بعض تظهر فسوف املوضوعية إىل الوصول الصحفي حاول فمهما
 كلياً   نو موضوعي أبهنم واالدعاء همآراؤ  وهلم لهمبعم يهتمون وهم غريهم مثل مثلهم بشر فالصحفيون

 يكونوا أن عليهم ينبغي أن على ذلك عن عوضاً  الصحفيون أتفق لذلك، لديهم قيم وجود بعدم يوحي
 (59)يكتبونه ما يف أتثريها عدم وضمان ضبطها من يتمكنوا لكي الشخصية ألرائهم واعني

، موضوعية أما األشياء ترى ثنائية من ابقية بقية كوهنا  التعد املوضوعية أنّ  أنصاره يرى: األول األجتاه
 على يؤكدون االجتاه هذا أصحاب وإنّ ، علمي منهج إىل تستند وال قدمية الثنائية هذه ولكن، ذاتية وأما
 يوجد أل ألنه ذلك حتقيق الصعب من ولكن الواقع من وصورة ونزيهة أمينة املوضوعية التقارير تكون أن

 الواقع يضاهي تقريراً  يكتب أن الصحفي مبقدور ليس ذلك عن فضالً ، احلقيقة كل  قةاحلقي يعرف صحفي
 (60)أبعاده بكل

 رجل جانب من تتحقق أن ميكن مثالية ورغبة هدف هي املوضوعية أن أنصاره يرى: الثاين األجتاه
 من وسعى أراد ذاا املوضوعية إىل الصحفي يصل أن ممكن انه أي، دقيقاً  يكون أن يف الرغبة حتدوه األعالم

 أصحاب عنه يتحدث اليت املوضوعية من الدقيق الشكل إىل يصل أن يستطيع ال انه صحيح، ذلك أجل
 (61)املوضوعية من درجة إىل الوصول ممكن انه األ، األول األجتاه

 (62): هدفني إىل ترمي القاعدة وهذه التحزب وعدم احليادية وهو اخر مبعىن املوضوعية وترتبط
 النتائج أستخالص أو التفكري يف حقه املشاهد أو املستمع أو القارئ يسلب ال أن ينبغي رراحمل نا -1

 . بنفسه أحكامه إىل الوصول من ميكنه وضع يف جتعله اليت احلقائق تقدمي عليه جيب بل
 هذا كان  لو حىت أحد من تعليق غري ومن متحيز غري عنه ينشر ما يكون أن مواطن أي حق من -2
 . ابإلدانة حكم عليه يصدر مل طاملا، القضاء أمام تهماً م املواطن

 أبفكاره يقدمها اليت املعلومات وخيلط آرائه معتقداته أخفاء الصحفي أستطاع ما مىت املوضوعية وتتحقق
 ذكر ألن املعلومات بتدقيق يتعلق فيما الصحفي العمل قواعد تطبيق تقتضي فاملوضوعية، وأحنيازاته ومواقفه
 مغلوطة معلومة ذكر عن خطورة يقل ال اخلطأ هذا فأن الدقة عدم بسبب عفوي بشكل وطةمغل معلومة

                                                       
 . 140ص، (1972، دار النجاح: )بريوت، مدخل يف علم الصحافة، عبد العزيز الغنام -58
 . 9ص، مصدر سبق ذكره، عبد النيب خزعل -59
 . 40ص، مصدر سبق ذكره، حممد ربيع عبد اجلواد سعيد -60
 . 41ص، املصدر نفسه -61
 . 71ص، مصدر سبق ذكره، عبد النيب خزعل -62
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 فينبغي وتعددت األراء أختلفت وإن، والتوازن ابحلياد املهنية املعاجلة توصف أن وينبغي متعمد بشكل
 وكأهنا دوتب وجيعلها يضعفها األحنياز أن بل أحنياز إىل حتتاج ال العادلة فالقضااي، عادل بشكل طرحها
 (63). خاسرة واهنة

 توثيقاً  املعلومة وتوثيق العرض أمانة املوضوعية تقتضي ولذا، النقل يف وحياد للحق أحنياز هي فاملوضوعية
 التأثري وعوامل العواطف حلشد حماولة يف العموميات يف الدخول وعدم، الثابتة والشواهد احلقائق على مبنياً 

 (64)مغرض أو مشوه بشكل عرضه أو املوضوع من جوانب الخفاء النفسي
 األمكان قدر املوضوعية احلقائق يبلور الذي التنويري منهجها على حترص أن الصحافة على ينبغي لذلك

 هبا تنهض أن ينبغي اليت الوظائف أهم الن ذاك أو الطرف هلذا أحنياز غري من املعنية األطراف كل  أمام
 متاهات يف تدخل أن ميكن واليت، العام الرأي يشقها يتال املسارات أبستمرار تصحح أن هي الصحافة

 (65)املوضوعية األحكام عن تنأى مفربكة ودوائر مسدودة وطرق جانبية
 احلقيقة اخلرب يف يذكر إنّ  ضرورة تعين و اأَلجتماعية املسؤولية لنظرية املهمة الركائز من وهي: الـــــــــدقة -2

 يكن مل أذا انقصاً  اخلرب ويعدّ ، عكسية نتيجة إىل يؤدي قد كاملة  احلقيقة ذكر عدم الن للحدث الكاملة
 (66)قصد بغري أم بقصد أكان سواء دقيقاً 

 ولضمان، واضحال غري أو السليم غري للنقل السلبية التبعات لتجنب األخبار نقل يف مهم عنصر فالدقة
 املصدر من األستسقاء املستقبل يف يتعذر سوف املستقبل يف األخبار منه املستسقي املصدر تزويد أستمرار

 (67)األخبار نقل يف الدقة يلمس مل أن نفسه
 بسياق خيل حذف دون من بدقة تفاصيله ذكر مع أبمانة اخلرب نقل": أبهنا الدقة الباحثون وعرف

 (68)"للحقيقة خمالفاً  أتثرياً  أو معىن يعطيها ال حىت، مبالغة دون من وأيضا، احلادثة او الواقعة
 العناية من كذلك  أتيت أمنا و، فحسب الشديد والتدقيق احلذر النقل من أتيت ال الدقة أبن نآخرو  ويرى

 أعداد مراحل يف الشديد التدقيق أن أذ، اخلاصة ونسختهم ملحوظاهتم يف معلوماهتم املراسلون هبا يعاجل اليت
 املباالة وعدم األستهتار إىل صاحبها تدفع اليت اخلطيئة هي الدقة عدم وأن، (69) ضرورايً  يكون التقرير
 الصحيفة حترتس أن ينبغي وعليه، (70)الصحفي النسيان زاوية إىل ودفعه تدرجيياً  منه الثقة سحب إىل وتؤدي

، اخلرب من حذف على التأكيد طريق عن التشويه أو األحنياز أو األمهال أو األخبار يف الدقة عدم من
 هيئة وأن، (71). ابرزة وبطريقة بسرعة تصححها أن و املهمة أبخطائها الصحيفة تعرتف إنّ  وينبغي

                                                       
 . 112ص، 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع(: عماناإلعالم الصحفي، )، ليللؤي خ -63
 السنه، رابطة العامل االسالمي، كتاب شهري،  )بال مكان نشر، األعالم األسالمي رسالة وهدف، مسري بن مجيل راضي -64

 . 73ص، (1995، اخلامسة عشر
 . 328ص، (1999، دار نوابر للطباعة: القاهرةئي، )حفي املقروء واملسموع املر أساسيات العمل الص، نبيل راغب -65
 . 61ص، مصدر سبق ذكره، احلتو حممد سلمان -66
 . 112ص، مصدر سبق ذكره، لؤي خليل -67
 . 19ص، مصدر سبق ذكره، أمساعيل أبراهيم -68
69- Gorge A. Hongh,News writing,Bosten,Honghton MiFFlin,1995,p. 37 . 
 . 79ص، (1965، دار املعارف: )مصر، من اخلرب اىل املوضوع، جالل الدين احملمامصي -70
 122ص، (ربية للنشر والتوزيع، بال اتريخالدار الع: )القاهرة، ترمجة كمال عبد الرؤوف، الصحافة أخالقيات، جون هاتلنج -71



 
 

454 

 24: العدد

 
 وقم احلقيقة حتري) مبدأ يف ضمنتها للدقة متعددة معايري قوانينها أحدى يف وضعت احملرتفني الصحفيني

 (72): املعايري هذه ومن( بنقلها
 اخلصائص أهم من الن و، املصادر كلّ   من الصحفي عليها حيصل اليت املعلومات دقة أختبار -1

 غري من انه يعرف أنّ  وعليه املعلومات مجع عملية يف األجتهاد هي األخالقيات صاحب للصحفي يويةاحل
 . لعمله متقن غري يكون أن األخالقي

 ميكن مهمة قصصاً  هناك أن من الرغم وعلى، ذلك فيها ميكن مرة كل  يف املصادر بتحديد القيام -2
 . مصادرها تسمية يتم عندما هبا موثوقاً  تعدّ  فالقصص، مصدرها عن الكشف مت اذا نشرها يتم أن

 ميكن الرمسية وغري الرمسية املعلومات مصادر فأن، له صوت ال ملن صواتً  الصحفي يكون أن ينبغي -3
 الصحفيون كان  للصحافة األوىل املرحلة ففي، ابلتساوي متاحة تكون أن

 من معلومات على احلصول يف تمديع أن للصحفي ميكن األن أما، البوليسية التقارير على يعتمدون
 . األحداث وسط املتواجدين العيان شهود

، اللبس أو اخلاطئة والتعبريات للتأويل مثرياً  الصحفي املضمون يكون ال حىت الرتكيز أيضاً  الدقة وتعين
 هناشأ من( املطلعة املصادر أو العلمية األوساط وأفادت، املتوقع ومن، رمبا، قد): مثل، فالكلمات ولذلك

 ممارسات نتيجة اخلرب مضمون يف الدقة وتغيب (73)املتلقي عند وأمهيته قيمته الصحفي املضمون تفقد أن
 (74): أمهها أعالمية
 . األساس املصدر إىل اللجوء عدم -1
 . الصحفي السبق حتقيق على احلرص -2
 . األنباء وكاالت لربقيات املخل األختصار -3

 أي، ودقة أبمانة اخلرب يقدموا أن منهم يتطلب أخالقي ميثاق ظل يف ايعملو  أن الصحفيني على وأخرياً 
 (75) يغطونه ما بشأن اخلاص أتويلهم أو تفسريهم يضعوا ال أن

 وأبعاده املوضوع صدق وتعين الصحفية الفنون يف تواجدها الواجب القيم أهم من وهي: املصداقية -3
 التنوير أسم املصداقية على أطلق من وهنالك، مغلوطة وأ كاذبة  مبعلومات اجلماهري وخداع الواقع تزيف عن

 (76) التزييف وعكسها
 و املوضوع أبعاد كلّ   فيها تتوافر أذ الصحفية للمادة واألخالقية املهنية املعاجلة من نوع هي فاملصداقية

 بوضوح تعلن نأ ينبغي اليت الشخصية األدلة و الشواهد إىل تستند متوازنة بطريقة بشأنه املطروحة األجتاهات
 يطرحها أو الصحيفة تعرضها اليت اآلخرين آراء مع تتسق حنو على اخلاصة واملصاحل األهواء عن وبتجرد
 (77)والشمولية التعمق من أطار يف وذلك، آخر وقت يف الكاتب

                                                       
 . 250ص، (2012، يعدار الفجر للنشر والتوز : )القاهرة، ترمجة حممد صفوت حسن، الصحافة أخالقيات، جني فورميان -72
 . 36ص، مصدر سبق ذكره، حليمة عايش -73
 . 37ص، املصدر نفسه -74
، (2012، عامل املعرفة: )الكويت، ترمجة صاحل خليل ابو اصبع، وسائل األعالم واجملتمع وجهة نظر نقدية، ارثر اسا بريغ -75

 . 197ص
 . 37ص، مصدر سبق ذكره، حليمة عايش -76
 رسالة: )السعودية، ية األخبار التليفزيونية دراسة مقارنة بني القنوات التليفزيونية احلكومية واخلاصةمصداق، انئف مطلق فهيد -77

 . 10ص، (2007، كلية اآلداب،  جامعة امللك سعود، ماجستري غري منشورة
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، واملعلومايت األخباري عملهم يف الصحافيون يعتمدها اليت القيم من متقدمة مرتبة يف املصداقية وأتيت
 املوضوعية أن أذ، عنها بديالً  أو هلا مرادفاً  ليست فأهنا طرف من املوضوعية إىل تشري املصداقية كانت  واذا
 (78)االحنياز وعدم والتوازن واملصداقية الدقة دون من حتقيقها ميكن ال األخبار صناعة يف

 (79): منها للمصداقية متعددة مكوانت وهنالك
 . اأَلنصاف -1
 . التحيز عدم -2
 . األخبار حداثة -3
 . الدقة -4

 للتصديق الوسيلة قابلية جمرد هي املصداقية يرى فبعضهم املصداقية مفهوم يف الباحثني آراء وتعددت
 تعين أهنا اثلث فريق يرى بينما، الوسيلة يف الثقة تعين أهنا يرى اآلخر وبعضهم، صدقها يف األعتقاد أو

 آخرون ويراها، الوسائل من بغريها مقارنة اآلراء و للمعلومات ركمصد  وتفضيلها، وتقديرها الوسيلة أحرتام
 (80). للوسيلة الصائب األداء تعين املصداقية فأن لذا، الوسيلة أداء عن اجلمهور رضا: تعين أهنا

 (81): منها عديدة مفاهيم من تتكون فاملصداقية وعلية
 . والوقائع احلقائق وتغطية األكتمال و الدقة -1
 . واملوضوعية والعدالة التغطية يف والتوازن ييزالتح عدم -2
 . األعالمية املؤسسات يف الثقة -3
 . ابحلكومة اأَلخبارية املصادر عالقة -4
 . األخالقية واملستوايت األمانة -5
 . اخلاصة واملصاحل األهتمامات عن األعالم أستقاللية -6

 دراسات أهتمت وقد، العام الرأي يف والتأثري األعالم بني وسطاً  متغرياً  متثل املصداقية فان ولذلك
 الفاعل األساس متثل واليت ملصداقيتها األعالم وسائل فقدان على ترتتب اليت السلبية األاثر بتحليل عديدة

 (82)لتأثرياهتا
 الن، مصطنعة غري صحيحة وقائع على يقوم أن أي، والصحة ابلصدق اخلرب يتصف أن البد وعليه

 الصادقة غري فاألخبار القارئ ثقة مث ومن مصداقيتها وفقدان للتكذيب عرضة الصحيفة جيعل اخلرب هذا مثل
 من الكثري وهنالك، أيضا احملرر وعلى اجلريدة على أمنا و، فحسب القارئ يف ليس وخطري ضار أتثري ذات

 أن ينبغي اليت املصداقية تتبلور وهنا، (83)الصدق حتري عدم نتيجة الصحف دور على ترفع اليت القضااي
 قانونية قضية جمرد تكون أن قبل أخالقية و أنسانية و حضارية مسألة فهي دائماً  الصحافة هبا تتحلى

                                                       
، تبة اإلعالم واجملتمعسلسلة مك، اإلعالم اجلديد )تطور األداء والوسيلة، أنتصار أبراهيم عبد الرزاق و صفد حسام الساموك -78

 . 88ص، (2011، جامعة بغداد-وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 . 41ص، (1989، دار الوزن للطباعة والنشر: القاهرةمصداقية التصال، )، حممود علم الدين -79
 . 8ص، نفسه املصدر -80
 . 147ص، (2007توزيع، كتبة الفالح للنشر وال)م، ثورة األتصال وحرية األعالم، سليمان صاحل -81
 . 237ص، (2011، دار الكتاب اجلامعي: )األمارات العربية املتحدة، أخالقيات العمل الصحفي، السيد خبيت -82
 . 19ص، مصدر سبق ذكره، أمساعيل أبراهيم -83
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 24: العدد

 
 أن ميكن اليت واحلرية، قانونية لوائح أو بنود أو بنصوص األلتزام جمرد من بكثري أمشل الصحفية فاملمارسة

 تتطلب فال أجنازات و عمليات من به تقوم ما كل  جتاه أترخيية مسؤولية طياهتا يف حتمل الصحافة هبا تتمتع
 ابلضمري التمسك عليهم حتتم وأمنا، فحسب خرباء أو مهرة حرفيني جمرد يكونوا أن املهنة أبناء من الصحافة

 ينتفي املهنة جوهر فأن هبا التفريط مت أذا اليت والكرامة واألمانة واملوضوعية ابلصدق الذايت األلتزام و املهين
 (84)ابحلال

 األلكترونية مفاو) الصحا ة: رابعا

 وغريها العاملية األنرتنت شبكة عرب ونشرها أصدارها يتم اليت الصحف: أبهنا اإللكرتونية الصحافة عرفت
 صحيفة كانت  أم مطبوعة ورقية لصحيفة الكرتونية أصدارة أم نسخة أكانت سواء املعلومات شبكات من

 طاملا هبا للمنشور ملخصات كانت  أم الورقية للنسخة قيقاً د تسجيالً  أكانت وسواء، متخصصة أم عامة
 أمكانية حبسب أخر إىل حني من أو، ألخر يوم من مضموهنا حتديث يتم أي منتظم بنحو تصدر أهنا

 . (85)الصدور
 األنرتنت األلكرتوين الفضاء عرب يتم البشر بني األتصال من نوع: أبهنا األلكرتونية الصحافة وتعرف
 الصحافة يف العمل ومهارات وآليات فنون فيه تستخدم، األخرى األتصاالت و لوماتاملع وشبكات
 كوسيط  األلكرتوين الفضاء أستخدام تناسب اليت املعلومات وتقنيات وآليات مهارات اليها مضافاً  املطبوعة

 املتلقي مع التفاعل من املختلفة واملستوايت والصورة والصوت النص أستخدام ذلك يف مبا أتصال وسيلة أو
 (86)بسرعة األلكرتوين الفضاء عرب اجلماهري على ونشرها ومعاجلتها اآلنية وغري اآلنية األنباء ألستقصاء
 يف وإنّ  البشر بني األتصال من نوع هي األلكرتونية الصحافة إنّ  يف أعاله التعريف مع الباحثة وتتفق

 األستفادة مع الورقية الصحافة يف تستخدم اليت نفسها الصحفية والفنون املهارات تستخدم األتصال هذا
 . التفاعل من خمتلفة ومستوايت والنص والصورة الصوت: مثل األلكرتوين الفضاء وآليات مهارات من

 الصحفية الفنون وكل واملقاالت األخبار نشر إىل يشري فأنه األلكرتونية ابلصحافة اخلاص املفهوم أما
 والصور والرسوم النصوص عرض تقنيات أبستخدام، مسلسل برقمو  دوري حنو وعلى األنرتنت شبكة عرب

 أصل هلا أكانت سواء األيل احلاسب شاشة عرب القارئ إىل وتصل التفاعلية املميزات وبعض، املتحركة
 (87)خالصة الكرتونية صحيفة أم مطبوع

 (88): األجنبية الكلمات يف تعبري من كثر  أل ترمجة أييت كمصطلح  األلكرتونية والصحافة
 On line Journalism ــــــ1
 Electronic Newspaper ــــــ2
 Electronic Edition ــــــ3
 Electronic Journalism ــــــ4

                                                       
 . 328ص، مصدر سبق ذكره، نبيل راغب -84
 . 93ص، (2007: دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، )الصحافة األلكرتونية يف الوطن العريب، أمني رضا عبد الواحد -85
 . 99ص، (2009، دار أسامة للنشر والتوزيع: األردناألعالم األلكرتوين، )، فيصل أبو عيشة -86
 . 38ص، (2010، دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندريةالصحفي والصحافة األلكرتونية، )األخراج ، أشرف فهمي خوخة -87
 . 62ص، ، (2013، دار صفاء للنشر والتوزيع: عماناأللكرتوين، ) الصحفي، نعباس انجي حس -88
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  Virtual Newspaper ــــــ5
 Digital Newspapers ــــــ6
 : إىل يشري األلكرتونية الصحافة فمصطلح العربية الدراسات يف أما
 . الفورية الصحافة ـــــــ1
 . األلكرتوين النسخ ــــــــ2
 . الألورقية الصحف ـــــــــ3
 . الرقمية الصحف ـــــــــ4
 . التفاعلية الصحف ـــــــــ5

 خدمات شبكات أحدى على الصحفية املادة بث على األلكرتونية الصحيفة عمل فكرة وترتكز
 مبفهوم األلكرتونية الصحيفة مفهوم ويرتبط، ةالعاملي األنرتنت شبكة عرب والسيما الفورية التجارية املعلومات

 عمليات يف الكمبيوتر أستخدام إىل لألشارة يستخدم الذي األلكرتوين النشر مفهوم هو وأعم أمشل أخر
 األلكرتوين النشر مفهوم يشري كما،  الكمبيوتر أجهزة أبستخدام وتوزيع، وطباعة، وتصميم، وحترير أنشاء
 (89)القراء على النهائي املنتج توزيع يف األتصال وشبكات ،الكمبيوتر أجهزة مستوى على

 النشر تقنيات هبا مرت اليت التطورات سلسلة يف خطوة جمرد ليس األلكرتوين النشر فأن ذلك وعلى
 التصوير: مثل، التقنيات من كبري  بعدد األلكرتوين النشر يرتبط بل، املتحركة ابحلروف الطباعة بدء منذ

 من أكثر األلكرتوين النشر إنّ  كما،  الليزر أشعة الصناعية واألقمار األلكرتونية اسباتواحل واهلاتف الضوئي
 و الواثئق ألختزان وسيلة جمرد من أكثر وهو الطابعة آلة إىل أو العرض شاشة إىل األحرف نقل جمرد

  يكفل األلكرتوين فالنشر، أسرتجاعها
 أو منزله يف أكان سواء مباشر وبشكل املستفيد لمتناو  يف املعلومات من هائلة كميات  توفري إمكانية

 (90)عمله مكان يف
 األلكترونية الصحا ة  ه المانية واألخالقيات التعبير حرية: خامسًا

 انتشاراً  األوسع أهنا كما،  التعبري حرية من واسع وهبامش احلرية من بفائض األلكرتونية الصحافة تتمتع
 هذا ولكن، األرضية الكرة من نقطة أية يف القارئ إىل الوصول على ةالكبري  لقدرهتا وذلك، متابعة واألكثر
 عاتق على تقع التزامات فهنالك، التزام أي من خيلو أستخدامها أنّ  يعين ال التعبري يف احلرية من الفائض

 عاألمتنا  و، األفراد وخصوصية، األنسان كرامة  أحرتام: مثل، يعرضه أو ينشره ما عرب الصحافة هذه مستخدم
 اليت الصحافة مهنة أخالقيات هنالك أن بل مطلقة ليست احلرية فهذه، الصور من صورة أبية انتهاكها عن

 األداء حتسني هو النهاية يف منها والغرض، والنزاهة والشرف الصدق مثل عامة أخالق األساس يف حتكمها
 (91)وقضاايه اجملتمع خدمة لصاحل اأَلعالمي

                                                       
الكتاب  دار: )األمارات العربية املتحدة، التحرير الصحفي يف عصر املعلومات اخلرب الصحفي، حسين نصر وسناء عبد الرمحن -89
 . 29ص، (2009، اجلامعي

، (2005، دار املناهج: )عمان، ة األلكرتونية والوسائط املتعددةالنشر األلكرتوين الطباعة والصحاف، حممد جاسم فلحي -90
 . 71ص

 جملة الشريعة: )بال مكان نشر، الصحافة األلكرتونية ماهيتها واملسؤولية التقصريية الناشئة عنها، نواف حازم و خليل ابراهيم -91
 . 212-211ص ص ، (2011، العدد السادس واألربعون، والقانون
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 املهن كل  يف وامنا، فحسب الصحافة يف ليس املهمة اجلوانب من هنيةامل اأَلخالقيات قضية وتعدّ 

 وللمشتغلني هلا املوجهة الكثرية اأَلنتقادات بسبب األلكرتونية الصحافة يف أمهية تزداد لكنها والوظائف
 من الكثري ونشر القذف وكذلك، الغري أعمال ونشر املؤلف حقوق ابنتهاك املتعلقة تلك السيما، فيها

 متعلقة أكانت سواء صحيحة غري معلومات ونشر هلم التهم وتلفيق األفراد خبصوصية متس اليت منياملضا
 جتعل اليت األلكرتونية الصحافة به تتمتع الذي الكبري اهلامش بفضل العاديني األشخاص أم ابحلكومات

 (92)جريئة بطريقة ويتناولوهنا األخبار كلّ   ينشرون صحفييها
 حتكم أن ينبغي اليت والقوانني للتشريعات مبدئياً  بديالً  متثل األلكرتوين عملال أخالقيات فأن ولذلك

  املنظومة هذه تستوعب أن ينبغي مث ومن، األلكرتونية البيئة يف األعالمي العمل
 وأن، األلكرتونية ابلبيئة العاملة األعالمية الوسائل خمتلف يف ابلفعل السائدة املمارسات، األخالقية

 هذه يف األعالم أخالقيات مصفوفة تشكيل يف املشاركة األطراف على امللقاة األخالقية لياتاملسؤو  حتدد
 (93)للتطبيق وقابلة املعامل وحمددة عامة أخالقية ملفاهيم للتوصل تسعي وأن، البيئة

 ويرى، به يلتزمون شرف ميثاق لوضع جمال يوجد ال أنه األلكرتوين األعالم يف العاملني بعض ويرى
 املتلقي عند آليات هناك وتكون، القواعد ببعض تلتزم تكتالت هناك يكون أن هو احلل أن منهم القلة

 ضرورة أشكالية يثري ما وإن، إليه يسيء ما منها ويتجاهل املتعددة اآلراء مع التعامل طريقها عن يستطيع
 يف نرصدها أن ميكن اليت املظاهر من عدد هو األلكرتوين األعالم يف العاملني شرف ميثاق إىل التوصل
 (94)األخبار مصدر وجمهولية، مصداقيته يف الشك ومنها األلكرتوين األعالم
 كل  عليها الرقابة ممارسة وصعوبة ككل  واجملتمع البلد أستقرار وهتدد العام األمن متس أخبار تنشر وقد

 الصحافة يف املشتغلني علجل كربى  أمهية ذات املهنة وأخالقيات وتشريعات مواثيق جتعل وغريها القضااي هذه
 (95)أنتهاكها و جتاوزها عدم على وحتفيزهم هبا يلتزمون األلكرتونية
 األلكرتونية الصحافة أستخدام يف األخالقية والضوابط املهنية املعايري عن للبحث ماسة فاحلاجة ولذلك

 األعالميون عليها قعيو  أخالقي سلوك مدوانت وجود على األلكرتوين األعالم وسائل يف الرتكيز وضرورة
 تتمثل األلكرتوين األعالم وسائل على تقع اليت الكبرية الواجبات وأن، األلكرتونية الصحافة يف العمل قبل
 حفاظاً  للغري ضرراً  يسبب ما كل  بث عن املسؤولني حملاسبة مهنية مواثيق وتفعيل القوانني تصنيف ضرورة يف

 التقليدية أكانت سواء الصحافة حتمي اليت هي فاملسؤولية، لألخرين أساءة أية ومنع والتعبري الرأي حرية على
 ترتيب ودون وحتديد ضبط غري من األلكرتونية الصحافة ترك عدم الضروري ومن األلكرتونية أم منها

 (96)األلكرتونية الصحافة أستخدام أساءة حياول من كل  على املسؤولية
 : اباليت الصحفية املهنة أخالقيات تلخيص وميكن

                                                       
 . 21ص، مصدر سبق ذكره، امحد مولود -92
 )األمارات، األنرتنيت كوسيلة اتصال جديدة اجلوانب األعالمية والصحفية والتعليمية والقانونية واألخالقية، السيد خبيت -93

 . 562ص، (2010، دار الكتاب اجلامعي: العربية املتحدة
 . 122ص، مصدر سبق ذكره، و خليل ابراهيم نواف حازم -94
 . 21ص، ر سبق ذكرهمصد، امحد مولود -95
 . 212ص، املصدر نفسه -96
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، العشرين القرن يف صدرت اليت األخالقية املواثيق عليها أجتمعت اليت املعايري أهم من وتعدّ : الدقة -1
 األخبارية املواقع تنشرها اليت املعلومات يف السيما الدقة مفهوم لتوضيح حاجة هنالك فأن ذلك ومع

 . األلكرتونية والصحف
 (97)املتعارضة النظر وجهات ونشر يزحت أي دون من احلقائق عرض ويتطلب: األنصاف -2
 وال لألعالمي احملرك احملور هي فاحلقيقة األعالمية املادة مع التعامل ألدبيات الدافع هو: الصدق -3
 . وواقعها ومصداقيتها دقتها خيدش مبا مشوبة ملتوية بطرق اليها الوصول يكون
 أكانت سواء األنسان كرامة  متس يتال واألخبار الصور نشر عدم وتعين: األنسان كرامة  احرتام -4
 جيوز ال أي( اذن دون من شخصية صور نشر مثل) فردية كرامة  أم( دينية او ثقافية فئة) مجاعية كرامة

 . والتالعب واالبتزاز والتورط اخلداع أساليب أستخدام
 اخلرب بني واخللط األمور بني اخللط وجتنب احلياد من بنوع والصور اخلرب تقدمي وتعين: النزاهة -5

 العمل يف األستقاللية و اهلوى من التفرد وكذلك، اخلاص والصاحل العام الصاحل وبني األشهار أو والتعليق
 . أتثري ألي اخلضوع وعدم
 معاجلته يف الدقة والتزام بشأنه والتحري منه التحقق غري من خرب أي نقل جيوز ال مبعىن: املسؤولية -6
 . أخباره يف الصحة مسؤولية األعالمي يتحمل أن أي نشره يف واحلذر
 األعالم وسائل أمام يف متساوون اهنم كما  احلقوق يف متساوون املواطنني أن ترى واليت: العدالة -7
 أخرى دون من جهة أو ثقافة أو فئة عن تعبرياً  الرسائل هذ تكون أن على احلرص ضرورة أتيت هنا ومن

 واألاثرة التهويل أو املبالغة وعدم األمكان قدر نتقاداتاأل و والصور األخبار وعرض احلكمة وتوخي
 (98). الرخيصة

 األنرتنيت عرب ونشرها وأنتاجها األخبار مجع عملية حتكم اليت املبادئ أهم إنّ  املواثيق تلك دراسة وتوضح
 (99): ابآليت تلخيصها ميكن

 إىل تشري األلكرتونية الصحف وحمرر  هبا يلتزم اليت املواثيق معظم إنّ : املعلومات صحة من التأكد -1
 بوينرت مؤمتر أصدره الذي األعالن أشار أذ، وأخبار ومعلومات حقائق من ينشرونه ما صحة من التأكد

 حملطة أو املطبوعة الصحيفة يف نشرت قد املادة كانت  اذا انه األعالن وأضاف، ذلك إىل 1997 عام
 ابملعايري األلتزام من البد بتحريرها والقيام األنرتنيت عموق على وضعها عند فانه التليفزيونية أو األذاعية

 . مصداقيتها أو جودهتا أو املادة دقة من التقليل إىل تؤدي ال التغريات هذه أن من والتأكد، املهنية
 األلكرتونية الصحف يف الصحفيني أن األعالانت و املواثيق أشارت: احلقيقة عن البحث -2

 . احلقيقة عن ابلبحث مهنياً  ونيلتزم األخبارية والشبكات
 األستقالل و لألحداث والعادلة الشاملة ابلتغطية يلتزمون الصحفيني أن بوينرت معهد أعالن وأضاف

 . املعلومات مصادر عن

                                                       
 . 182ص، مصدر سبق ذكره، اهلادي هاشم مىن جابر عبد -97
 . 22ص، مصدر سبق ذكره، أمحد مولود -98
 . 300ص، مصدر سبق ذكره، سليمان صاحل -99
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 على احملافظة هو األعالم ووسائل املطبوعة الصحافة يف األساس التقليد أن: املعلومات مصادر -3
 أشار أذ، النهج هذا على سارت قد األلكرتونية ابلصحافة اخلاصة املواثيق نأ الواضح ومن املصادر أسرار
 اليت املعلومات مصادر عن يكشف ال وأن، املهنة سر أبحرتام العضو يلتزم أن إىل ACM(100) ميثاق
 . عنها الكشف عدم تطلب
 ACM ميثاق نص أذ، املبدأ هذا على األلكرتونية الصحافة مواثيق يف أتفاق هنالك: الضرر منع -4
 أذ، املبدأ هذا طور بوينرت معهد ميثاق لكن للضرر األخرين تعريض بتجنب يتعهد املنظمة عضو أن على
 اجلمهور بتحذير األلتزام و، الضارة املواد يف التحريري ابلتحكم األلكرتونية الصحف حمرري التزام على نص
 (101)مضرة أو مسيئة مواداً  تتضمن أن ميكن اليت املواقع من

 نتائج تحليل المضمون للمواقع اَلأخبارية األلكترونية مينة البحث: ياديا

 العراقي  األعالماملركز الخربي لشبكة : والا أ

ىل نتائج متعددة يف موقع املركز اخلربي إستمارة حتليل املضمون توصلت الباحثة بعد التحليل العملي أل
 : اآلتيةالعراقي نستعرضها يف اجلداول  األعالملشبكة 

 : فئات املعايي املهنية لألعالم: احملور الول
)موضوعية ودقة ومصداقية( فالحظت عدد من  الباحثة يف هذا احملور املعايري املهنية لألعالم تناولت

 : يتآلمن النتائج ضمنتها يف اجلدول ا
 اقي ( يوضح فئات املعايري املهنية لألعالم يف املركز اخلربي لشبكة األعالم العر 2جدول )

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  املعايري املهنية لألعالم ت
 1 %40 2135 املوضوعية  1
 2 %31,5 1679 املصداقية  2
 3 %28,3 1510 الدقة 3
  %100 5324 اجملموع  

كثر أوضوعية العراقي التزم ابمل األعالمن املركز اخلربي لشبكة أتضح للباحثة أمن نتائج اجلدول السابق 
 . (2135( ومبجموع )%40وىل وبنسبة )حازت هذه الفئة على املرتبة األ أذ، من غريه من القيم
 : املهنية الخالقيةالقيم  فئات: احملور الثان

 نبغياليت ياملختلفة جيابية وهي املبادئ األأ، القواعد والواجبات املسرية ملهنة ما وتتضمن جمموعة من
 : يتآلصنفتها الباحثة كما يف اجلدول ا، ماتهداء مهأثناء يف أزم هبا ن يلتأعلى الصحفي 

كة األعالم ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة القيم األخالقية املهنية يف املركز اخلربي لشب3جدول )
 العراقي 

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  القيم األخالقية املهنية  ت
 1 %25,9 647 هري والسب والقذفاألبتعاد عن التش 1

                                                       
 . 301ص، املصدر السابق نفسه -100
 . 300ص، ذكره سبق مصدر، صاحل سليمان -101
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 2 %25,3 632 األبتعاد عن نشر ما حيرض على العنف 2
 3 %24,2 604 عدم نشر ما يثري الشهوات  3
 4 %24,4 611 عدم الكشف عن أسرار األخرين  4
  %100 2494 اجملموع  

وىل املرتبة األن فئة )االبتعاد عن السب والقذف والتشهري( حازت على أعاله يتضح أمن اجلدول 
بتعد عن التشهري أالعراقي قد  األعالمن املركز اخلربي لشبكة أمما يعين ، (647( وتكرار)%25,9وبنسبة )

بتعاد عن نشر ما حيرض على العنف( بنسبة فئة )األ وجاءت، والسب والقذف يف املوضوعات مجيعها
، (604( وتكرار )24,2وبنسبة ) ،(تلتها فئة )عدم نشر ما يثري الشهوات، (632( وبتكرار )25,3%)
ابملوقع  يزيدايت وذكرأختطاف نساء أالعراقي قام بنشر موضوعات عن  األعالماملركز اخلربي لشبكة  أن أذ

ن هنالك بعض املوضوعات الرتفيهية والغرائب كانت أعن  فضالً ، غتصابالتفاصيل الكاملة لعمليات األ
( %24,4خرين( وبنسبة )سرار األأت فئة )عدم الكشف عن جاء خرياً أو ، حتتوي على كلمات مثرية للجنس

سرار بعض الشخصيات السياسية أاخلربي بعض املقاالت اليت تكشف عن  نشر يف املركز، (2494وتكرار )
 . أسرهتازواج منه شليب السري من غري علم : مثل، سرار شخصيات فنيةأخبار عن أ يضاً أكما نشر 

 : فئات املوضوعات: احملور الثالث
طالع على موضوعات املركز األ عن طريقتبني للباحثة  إذعالمي طبيعة املضمون األ ويتناول هذا احملور

توزيع يت يوضح تفاصيل آلواجلدول ا، موضوعات معينة يفن املوقع ركز أالعراقي  األعالماخلربي لشبكة 
 العراقي  األعالماملوضوعات يف املركز اخلربي لشبكة 

 ئات املستخرجة من فئة املوضوعات موقع املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي( يوضح الف4جدول )
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  موضوعات املوقع  ت
 1 %23,4 160 املوضوعات السياسية  1
 2 %15,6 106 موضوعات مكافحة اأَلرهاب 2
 3 %13,7 89 موضوعات رايضية  3
 4 %13,2 86 موضوعات العنف 4
 5 %9,8 64 املوضوعات اأَلقتصادية  5
 6 %6,8 44 موضوعات حقوق األنسان 6
 7 %4,1 27 موضوعات أجتماعية  7
 8 %3,8 25 املوضوعات صحية  8
 9 %3,2 23 املوضوعات الفنية 9

 10 %1,8 12 املوضوعات الدينية  10
 11 %1,2 8 املوضوعات الثقافية  11
 12 %0,4 3 موضوعات علمية  12
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  %100 647 اجملموع  

 : فئة الفنون الصحفية املستخدمة يف املوقع
فئات فرعية متعددة  علىعالمية اليت يعتمدها املوقع وقسمتها الباحثة وهي فئة تتناول طبيعة املادة األ

 : كما موضحة ابجلدول االيت
 اخلربي لشبكة األعالم العراقي  ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة الفنون الصحفية يف املركز5جدول )
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  الفنون الصحفية  ت
 1 %83 542 خرب  1
 2 %8 52 مقال  2
 3 %6 39 تقرير  3
 4 %1,3 9 حتقيق  4
 5 %0,7 5 حديث  5
 6 0 0 قصة خربية  6
  %100 647 اجملموع  

وىل من بني الفئات وبنسبة اخلرب الصحفي حازت على املرتبة األ عاله تبني ان فئةأمن نتائج اجلدول 
( 52( ومبجموع )%8فيما حصلت فئة املقال على املرتبة الثانية وبنسبة )، اً ( خرب 542( وبواقع )83%)

ما فئة التحقيقات فقد أ، اً ( تقرير 39( وبواقع )%6وحازت فئة تقارير على املرتبة الثالثة وبنسبة )، مقاالً 
وحازت فئة احلديث على املرتبة اخلامسة ، ( حتقيقات9( وبتكرار )%1,3على املرتبة الرابعة وبنسبة )حازت 
 . نسبة أيةما فئة القصة اخلربية فلم حتصل على أ، ( مقابالت5( ومبجموع )%0,7بنسبة )
 : املوقع يف املعلومات مصادر فئة

 على الباحثة قسمتها املوقع معلومات على لاحلصو  يف املستخدمة املصادر ماهية توضح اليت الفئة وهي
 : اآليت اجلدول يف مبينة فرعية كما فئات

 ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة مصادر املعلومات يف املركز اخلربي لشبكة األعالم العراقي 6جدول )
 التسلسل املرتيب النسبة املئوية التكرار مصادر املعلومات ت
 1 %85,4 553 مراسلون 1
 2 %3,5 23 جمهولة املصدر 2
 3 %3,4 22 وكالة أنباء 3
 4 %2,7 18 موقع الكرتوين 4
 5 %2,4 16 قنوات تليفزيونية 5
 6 %2,3 15 صحف مطبوعة 6
  %100 647 اجملموع 
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ن للموقع شبكة إ إذ، (553( ومبجموع )%85,4وىل وبنسبة كبرية )حازت فئة مراسلني على املرتبة األ
ضوعات ملو اب ما يتعلقفكان املوقع يعتمد على املراسلني في، مجيعهااخل العراق ويف احملافظات مراسلني كبرية د

( وكانت بعض %3,5( وبنسبة )23تلتها فئة جمهولة املصدر بتكرار )، اليت تتعلق ابلعراق مجيعها
( 22نباء وبتكرار )ألوجاءت يف املرتبة الرابعة فئة وكاالت ا، املوضوعات الرتفيهية والطرائف ال تستند ملصدر

( 18( وبواقع )%2,7خر فجاءت يف املرتبة الرابعة وبنسبة )آما فئة موقع الكرتوين أ، (%3,4وبنسبة )
 خرياً أو ، (16( وبتكرار )%2,4فيما حصلت فئة قنوات تليفزيونية على املرتبة اخلامسة و بنسبة )، تكرار

اعتمد املركز اخلربي لشبكة ، (%2,3( وبنسبة )15جاءت فئة صحف مطبوعة يف املرتبة السادسة وبتكرار )
خرى وقنوات آنباء ومواقع الكرتونية أيف احلصول على املوضوعات العربية والعاملية على وكالة  األعالم

 . ن املوقع ال ميتلك مراسلني خارج العراقأذ أ، تليفزيونية وصحف مطبوعة
 الجزيرة: ثانيا

 : ة لألعالمفئات املعايي املهني: احملور الول
سب سياسية املوقع جتاه كل حبوذلك ابملعايري املهنية لألعالم ختلف موقع اجلزيرة نت يف مدى التزامه أ
 .  عدد كبري من دول العاملإىلمكانية كبرية للوصول أن موقع اجلزيرة نت موقع ضخم وله أكما ،  دولة

 : االيت ابجلدول كما مبني  ابملعايري املهنية لألعالمفكانت نسب التزام املوقع 
 ( يوضح فئات املعايري املهنية لألعالم يف موقع اجلزيرة نت7جدول )

 يب التسلسل املرت النسبة املئوية  التكرار  املعايري املهنية لألعالم  ت
 1 %47,4 10058 املوضوعية  1
 2 %26,7 5673 املصداقية  2
 3 %25,7 5459 الدقة  3
  %100 21190 اجملموع  

 : املهنية الخالقية القيم فئات: ور الثاناحمل
 التايل اجلدول يف مبني كما  نت اجلزيرة موقع يف املهنية األخالقية القيم توزعت

 ( يوضح توزيع الفئات املستخرجة من فئة القيم األخالقية املهنية يف اجلزيرة 8جدول )
التسلسل  النسبة املئوية التكرار القيم األخالقية املهنية ت

 ملرتيبا
 1 %26,2 1972 عدم نشر ما يثري الشهوات  1
 2 %25,8 1946 عدم الكشف عن أسرار األخرين 2
 3 %25 1879 األبتعاد عن التشهري والسب والقذف 3
 4 %22,7 1713 األبتعاد عن نشر ما حيرض على العنف 4
  %100 7,510 اجملموع 
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املمارسات اجلنسية والكلمات النابية : مثل، شهواتجاءت يف املرتبة األوىل فئة عدم نشر ما يثري ال

تلتها فئة )عدم الكشف عن أسرار األخرين( يف املرتبة الثانية وبتكرار ، (1972( وبتكرار )%26,2وبنسبة )
، (%25وجاءت فئة عدم التشهري السب والقذف يف املرتبة الثالثة وبنسبة )، (%25,8( وبنسبة )1946)

( وبنسبة 1713نشر ما حيرض على العنف على املرتبة الرابعة وبتكرار )بتعاد عن وحازت فئة األ
(22,7%) . 

 : املوضوعات اتفئ: احملور الثالث
 : األيتتنوعت املوضوعات يف موقع اجلزيرة نت وصنفتها الباحثة كما مبني ابجلدول 

 ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة املوضوعات يف موقع اجلزيرة نت9جدول )
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  ات املوقع موضوع ت
 1 %20,8 424 املوضوعات السياسية  1
 2 %17 347 موضوعات مكافحة اأَلرهاب 2
 3 %12,9 263 املوضوعات الرايضية  3
 4 %11,7 239 موضوعات العنف 4
 5 %7,7 158 موضوعات حقوق األنسان  5
 6 %5,3 108 املوضوعات اأَلقتصادية  6
 7 %7,3 150 املوضوعات األجتماعية  7
 7 %7,3 150 املوضوعات الفنية  8
 8 %3,6 75 املوضوعات الصحية  9

 9 %3,2 67 املوضوعات العلمية  10
 10 %1,1 24 املوضوعات الثقافية  11
 11 %1 22 املوضوعات الدينية  12
  %100 2037 اجملموع  

 يف املوقع  فئة الفنون الصحفية املستخدمة
أذ تبدأ من اخلرب الصحفي إىل التقرير والتحقيق ، تنوعت الفنون الصحفية املستخدمة يف موقع اجلزيرة نت

 والقصة واملقال واجلدول اآليت يبني توزيع الفنون الصحفية يف املوقع
 ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة الفنون الصحفية يف موقع اجلزيرة نت 46جدول)

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  لصحفية الفنون ا ت
 1 %39,3 859 خرب  1
 2 %30,9 675 تقرير  2
 3 %23,3 376 حتقيق  3
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 4 %4,7 97 قصة خربية 4
 5 %1,4 30 مقال  5
 6 0 0 حديث  6
  %100 2037 اجملموع  

ألكرب بني ابقي الفنون لكون حصلت فئة اخلرب الصحفي على املرتبة األوىل إذ كان للخرب النصيب ا
تلتها فئة التقرير الصحفي يف املرتبة الثانية ، ( خرباً 859( وبواقع )%39,3املوقع أخباري وكانت النسبة )

صحفي على املرتبة الثالثة وبتكرار التحقيق الوجاءت فئة ، ( تقريراً 675( وبتكرار )%30,9وبنسبة )
( ومبجموع %4,7ربية على املرتبة الرابع وبنسبة )اخلقصة ال وحصلت فئة، (%23,3( حتقيقاً وبنسبة )376)
ومل حتصل فئة ، (%1,4( مقاالً ونسبة )30وحصلت فئة مقال على املرتبة اخلامسة وبتكرار )، ( قصة97)

 حديث صحفي على أية نسبة
 فئة مصادر املعلومات يف املوقع 

 : أليتاللجزيرة نت مصادر للمعلومات متنوعة كما مبينة يف اجلدول 
 
 
 

  نت اجلزيرة موقع يف مصادر املعلومات فئة من املستخرجة الفئات يوضح( 10جدول )
 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  مصادر املعلومات  ت
 1 %27,5 723 مراسلون  1
 2 %26,7 511 نباء أوكالة  2
 3 %18,2 380 قنوات تليفزيونية 3
 4 %15,8 243 موقع الكرتوين 4
 5 %11,7 180 صحف مطبوعة 5
 6 0 0 جمهولة املصدر 6
  100 2037 اجملموع  

ن ملوقع اجلزيرة نت أ أذ، (723( وبتكرار )%27,5وىل بنسبة )حازت فئة مراسلني على املرتبة األ
 (511) نباء على املرتبة الثانية وبواقعوحازت فئة وكاالت األ، كافة  حناء العاملأشبكة مراسلني موزعة على 

( وبنسبة 380ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة قنوات تليفزيونية وبتكرار )، (%26,7وبنسبة ) تكراراً 
( وجاءت فئة صحف 243( وبتكرار )%15,8خر على نسبة )أوحازت فئة موقع الكرتوين ، (18,2%)

در فلم حتصل على ما فئة جمهولة املصأ، (180وبتكرار )، (%11,7مطبوعة على املرتبة السادسة بنسبة )
لقناة تليفزيونية  اً كونه موقع  أبسناد املوضوعات اىل مصادرهالتزام نسبة كان موقع اجلزيرة نت حريص على األ

 . مصدر اىلتستند مجيعها  كبرية وهلا مجهور كبري لذلك كانت موضوعات املوقع
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 لكرتوني خباري األاأل BBC Arabicموقع : ثالثاا 

 ايي املهنية لألعالمفئات املع: احملور الول
خضاع موضوعات املوقع للتحليل ملعرفة مدى التزامها ابملسؤولية أ و BBC Arabicعند دراسة موقع 

 : األيتجتماعية حصلت الباحثة على جمموعة من النتائج ورتبتها كما يف اجلدول اأَل 
 BBC Arabicع يف موقاملعايري املهنية لألعالم ( يوضح الفئات املستخرجة من فئة 11جدول )

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار   لألعالم املهنية املعايري ت
 1 %49,1 7316 املوضوعية 1
 2 %26 3884 املصداقية  2
 3 %24,7 3677 الدقة  3
  %100 14877 اجملموع  

 : خالقية املهنيةفئات القيم ال: احملور الثان
الحظت الباحثة جمموعة من النتائج وكما  BBC Arabic هنية يف موقععند دراسة القيم األخالقية امل

 : مبينة يف اجلدول اآليت
 
 

 BBC Arabicاملهنية يف موقع  خالقية( يوضح الفئات املستخرجة من فئة القيم األ12جدول )
 التسلسل املرتيب النسبة املئوية التكرار القيم األخالقية املهنية ت
 1 %27,8 1416 والسب والقذف األبتعاد عن التشهري 1
 2 %27 1382 األبتعاد عن نشر ما حيرض على العنف 2
 3 %22,9 1170 عدم الكشف عن أسرار الناس 3
 4 %22 1125 عدم نشر ما يثري الشهوات  4
  %100 5093 اجملموع 

، (1416) اروبتكر ( %27,8) بنسبة والقذف والسب التشهري عن االبتعاد فئة األوىل املرتبة يف جاءت
 املرتبة ويف، تكراراً  (1382) وبواقع( %27) بنسبة العنف على حيرض ما نشر عن االبتعاد فئة وحصلت

 فئة وجاءت، (%22,9) تكراراً وبنسبة( 1170) بواقع الناس أسرار عن الكشف عدم فئة الثالثة جاءت
( %22) بنسبة الرابعة املرتبة يف ةالنابي والكلمات اجلنسية املمارسات: مثل، الشهوات مايثري ما نشر عدم

 . تكراراً  (1125) وبواقع
 : املوضوعات اتفئ: احملور الثالث

 التسلسل املرتيب  النسبة املئوية  التكرار  الفنون الصحفية  ت
 1 %40,5 597 خرب  1
 2 %24,6 363 تقرير  2
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 3 %19 281 حتقيق  3
 4 %15,8 233 قصة أخبارية  4
 5 0 0 مقال  5
 6 0 0 حديث  6

  %100 1474 اجملموع  
 االيت اجلدول يف وكما مبني BBC Arabic موقع يف املوضوعات تنوعت
  BBC Arabic موقع يف املوضوعات فئة من املستخرجة الفئات يوضح( 13) جدول

 فنون صحفية متنوعة BBC Arabicاستخدمت يف موقع : الفنون الصحفية املستخدمة يف املوقعفئة 
 ا الباحثة كما يف اجلدول التايل قسمته

 BBC Arabicموقع  يف الفنون الصحفية فئة من املستخرجة الفئات يوضح( 14) جدول
 التسلسل املرتيب النسبة املئوية  التكرار موضوعات املوقع  ت
 1 %18,7 276 سياسية الاملوضوعات  1
 2 %14,6 216 املوضوعات األقتصادية  2
 3 %11,5 170 ان موضوعات حقوق األنس 3
 4 %10,8 160 املوضوعات الفنية  4
 5 %10,5 156 اإلرهابموضوعات مكافحة  5
 6 %10,4 135 موضوعات رايضية 6
 7 %9 133 موضوعات العنف 7
 8 %4,8 72 املوضوعات األجتماعية 8
 9 %4,5 67 املوضوعات العلمية  9

 10 %3 47 املوضوعات الصحية  10
 11 %1,7 26 ثقافية املوضوعات ال 11
 12 %1 16 املوضوعات الدينية 12
  %100 1474 اجملموع  

 
ويف املرتبة الثانية ، اً ( خرب 597( وبواقع )%40,5وىل بنسبة )حازت فئة اخلرب الصحفي على املرتبة األ

قيق وجاءت يف املرتبة الثالثة فئة حت، اً ( تقرير 363( وبتكرار )%24,6جاءت فئة تقرير صحفي بنسبة )
( قصة وبنسبة 233واملرتبة الرابعة لفئة قصة خربية بواقع )، اً ( حتقيق281( وبواقع )%19صحفي بنسبة )

(15,8%) . 
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 : مصادر املعلومات يف املوقعفئة 

ذاعة الربيطانية لكونه موقع عاملي اتبع هليئة األ BBC Arabicتعددت مصادر املعلومات يف موقع 
يبني  آليتاجلدول ا، مصادر متنوعةريص يف احلصول على املعلومات من ولديه مجهور كبري لذلك كان ح

 عتوزيع فئة مصادر املعلومات يف املوق
  BBC Arabicموقع يف مصادر املعلومات فئة من املستخرجة الفئات يوضح( 15) جدول
التسلسل  النسبة املئوية  التكرار  مصادر املعلومات  ت

 املرتيب 
 1 %39,5 583 مراسلون 1
 2 %18 266 وكالة أنباء  2
 3 %14 217 صحف مطبوعة 3
 4 %11,8 175 جمهولة املصدر  4
 5 %9,5 141 موقع الكرتوين اخر 5
 6 %6,2 92 قنوات تليفزيونية 6
  %100 1474 اجملموع  

االت ما املرتبة الثانية لفئة وكأ، (583( وبواقع )%39,5وىل بنسبة )جاءت فئة مراسلني يف املرتبة األ
( %14ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة صحف مطبوعة بنسبة )، (266( وتكرار )%18نباء بنسبة )األ

وجاءت فئة ، (175( وبتكرار)11,8ويف املرتبة الرابعة جاءت فئة جمهولة املصدر بنسبة )، (217وبواقع )
جاءت يف املرتبة السادسة ما فئة قنوات تليفزيونية أ، (141( وبتكرار )%9,5خر بنسبة )آموقع الكرتوين 

 . (6,2( وبنسبة )92بتكرار )
  األيتنتاجات

 النقاط يف متثلت عديدة أبستنتاجات الباحثة خرجت املضمون حتليل ألستمارة السابقة النتائج من
 ـــــ: اآلتية
 تاخلروقا من عدداً  هنالك أن وجدت إذ الثالثة املواقع يف اأَلجتماعية للمسؤولية خروقات هنالك -1

 : ماأييت األستنتاجات أثبتت أذ املهنية األخالقية للقيم خروقات عن فضالً ، املهنية املعايري يف
  -: ماأييت طريق عن للموضوعية خروقات وجود

 موضوعات معظم كانت  اذ العراقية للحكومة منحازاً  كان  العراقي األعالم لشبكة اخلربي املركز موقع -أ
 . وغريها املسؤولني وزايرات وفعالياته أنشطتهاو  العراقية احلكومة عن املوقع

 ومصر بسوراي املتعلقة املوضوعات يف أبخر أو بشكل ينحاز املوقع إنّ  إذ نت اجلزيرة موقع يف حتيز -ب
 أحنيازه عن فضالً ، املاريوت قضية بسبب مصر يف اجلزيرة مراسلي حماكمة موضوع يف أحنيازه كان  والعراق
 مليشيات تسمية العراق يف الشعيب احلشد على يطلق كان  أذ والعراق سوراي يف األرهايب داعش لتنظيم
 يعين وهذا، السوري اجليش على األسد بشار جيش تسمية ويطلق الشيعية املليشيات أو الشعيب احلشد
 . الصحيح احلكم من ومنعه اجلمهور ادراك تشويه
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 فضالً ، األسالمية الدولة عليه يطلقف األرهايب داعش تنظيم إىل ينحاز BBC Arabic موقع أنّ  -ج
 الباحثة فالحظت فرنسا يف القطار على اهلجوم نفذ الذي األرهايب على أسالمي أرهايب تسمية أطالقه عن
 تسمية أطالقه عن فضالً ، األسالم إىل مجيعها األرهابية األعمال نسب حياول BBC Arabic موقع إنّ 

 . ألسرائيليا اجليش من بدالً  األسرائيلي الدفاع جيش
 اجلزيرة موقع ففي، موضوعاهتا بعض يف احلقائق وتشويه وتلون أضافة لديها كانت  الثالثة املواقع إنّ  -د
 واليمن وسوراي العراق موضوعات يف للحقائق وتشويه وتلون أضافة هنالك كانت  BBC Arabic و نت

 يف والتلون األضافة و احلقائق هتشوي كان  العراقي األعالم لشبكة اخلربي املركز موقع أما، وفلسطني
 . األصالحات و التظاهرات موضوعات: مثل، العراق موضوعات

 يف السيما الواقع تزيف موضوعاته بعض يف نت اجلزيرة موقع كان  أذ املصداقية يف ضعف وجود -2
 يف الواقع تزيف يستخدم كان  BBC Arabic موقع أما داعش تنظيم ضد العراق وحرب مصر موضوعات

 القوات خسائر عن تفاصيل يذكر اجلزيرة موقع كان  أذ األرهاب ضد والعراق سوراي حرب ضوعاتمو 
 حياول موضوع من أكثر نشر املوقع أن عن فضالً ، داعش تنظيم هلا يتعرض اليت اخلسائر متجاهالً  العراقية

 والرتكيز، مصر يف تللحراي ومقيد دكتاتور إىل وحتويله السيسي الفتاح عبد مصر رئيس لصورة األساءة فيه
 األعمال ينسب فكان BBC Arabic موقع أما، عادل غري مصر يف القضاء إنّ  تبني معلومات على

 . املسلمني إىل األرهابية
 وجود الباحثة فالحظت العراقي األعالم لشبكة اخلربي املركز موقع يف اللغوي املستوى ضعف -3
 . ووضوحه املوضوع دقة يف الً خل ذلك ويعد املوقع يف األمالئية األغالط بعض
 BBCموقع أستخدم أذ نت واجلزيرة BBC Arabic موقعي يف املوضوعات بعض دقة عدم -4

Arabic  بعض ففي نت اجلزيرة موقع أما، (املصدر أفاد) مثل موضوعاهتا بعض يف للتأويل قابلة كلمات 
 يف وأتويالت تساؤالت تثري أن أهناش من واليت املوضوع هناية يف األسئلة بعض طرحت واملقاالت األخبار

 . املوقع زائر ذهن
 بعض يف BBC Arabic موقع أستخدم إذ الثالثة املواقع يف األخالقية ابلقيم خروقات هنالك كان  -5

 املوقع إنّ  الباحثة الحظت نت اجلزيرة موقع أما، انبية كلمات  أستخدام و للشهوات مثرية صور موضوعاته
 تنظيم ضد احلرب بتسمية وذلك، األرهاب مكافحة موضوعات يف والسيما عنفال على التحريض يستخدم

 السيما الناس أسرار عن الكشف أستخدم فقد اخلربي املركز موقع أما، السنة ضد شيعية حرب هي داعش
 . السياسية املقاالت بعض ويف الفنية املوضوعات بعض يف

 السياسية ابملوضوعات هتتم كانت  أذ غريها دون اتموضوع يف ركزت الثالثة األلكرتونية املواقع إنّ  -6
 . املوضوعات ابقي من أكثر العنف وموضوعات األرهاب ومكافحة

 على حصل الصحفي اخلرب ان أذ، الصحفية الفنون أستخدام حيث من الثالثة املواقع تتفاوت -7
 املركز موقع واختلف، األخرى حفيةالص الفنون بباقي قياساً  مرتفعة وبنسب الثالثة املواقع يف األوىل املرتبة

 الصحفية الفنون توظيف مدى يف BBC Arabic و نت اجلزيرة موقعي عن العراقي األعالم لشبكة اخلربي
 . األخرى
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 املراسلني على الثالثة املواقع اعتمدت مصادرها من املعلومات استقاء حيث من الثالثة املواقع تتفق -8

 يف منتشرين مراسلني شبكة على العراقي األعالم لشبكة اخلربي ملوقعا يعتمد أذ، موضوعاهتا أغلب يف
 على تتوزع كبرية  مراسلني شبكة لديهما BBC Arabic و نت اجلزيرة موقعا أما، كافة  العراق حمافظات

 إىل تستند ال موضوعات لديها كانت  BBC Arabic اخلربي املركز موقعي أن كما،  العامل دول أغلب
 تفوق وأييت، مصادر إىل تستند مجيعها موضوعاته كانت  الذي نت اجلزيرة موقع من العكس على مصادر

 حكومية مصادر من استقصائها يتم رمسية حملية أخبارها معظم أن كون،  العراقية األعالم لشبكة اخلربي املركز
 . وبرملانية
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  الطلبات القضائية  ه الدماوى المدنية "دراية قانونية مقارنة"

Legal Claims in Civil Lawsuits  
  Shemmeri    -Hameed AL. Ali Sh. Lect(1)علي شمران الشمري . م

 الخالصة

موضوع الطلبات القضائية من املوضوعات املهمة يف نطاق قوانني املرافعات املدنية على اعتبار ان  يعد
، وضوع النزاع أو يف جزء منهوهو يهدف احلصول على حكم يف م، الطلب القضائي هو مفتاح اخلصومة

على اعتبار ان لكل شخص ، وهذه الطلبات ميكن تقدميها من املدعي أو من املدعى عليه يف حاالت معينه
 . حق يف اللجوء إىل القضاء للحصول على حقه ويكون ذلك من خالل تقدمي طلب إىل احملكمة املختصة

ضرورية وبياانت مهمة وشروط قانونية ال بد فللطلبات القضائية كما لغريها من املصطلحات عناصر 
وهو ، وقد يقدم هذا الطلب أما من اخلصوم او من الغري او ضد الغري، من توافرها عند تقدميه إىل القضاء

اما اذا مت تقدميه الحقًا مسي طلباً ، ينتج ااثراً هامه فاذا قدم ألول مرة أمام احملكمة مسي ابلطلب األصلي
قاضي أال ان يصدر حكمًا قضائيًا بشأن املنازعة املعروضة عليه حىت ال يعترب منكراً وما على ال، طارائً 

 . العدالة
Abstract  
The issue of judicial motions is an important issue within the Civil 

Procedure Code, since the judicial request is the key to the dispute and is 
intended to obtain a judgment on the subject matter of the dispute or in part. 
These requests may be made by the plaintiff or the defendant in certain 
cases, Considering that every person has the right to have recourse to the 
courts to obtain his right, through the submission of a request to the 
competent court.  

Legal requests, as well as other terms, are necessary elements, 
important data and legal conditions that must be available when presented 

                                                       
 . كلية القانون  /--جامعة أهل البيت  -1
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to the judiciary. This request may be submitted either by the litigants or by 
third parties or against third parties, and it produces significant effects. If 
presented for the first time in court, If he is submitted to a refugee, he is 
called an emergency request, and the judge should not issue a judicial ruling 
on the dispute before him so as not to be considered a denier of justice.  

 المقدمة

 : أوالا / تحديد موضوع البحث

وهذا احلق مكفول عليِه ابلدستور ، ان لكل شخص احلق يف اللجوء اىل القضاء لطرح منازعتِه عليهِ 
لُه حق جتاه اآلخر عليه إذن من يدعي أبن ، ومبا ان احلق هو مصلحة حيميها القانون، وابلنص الصريح

الذهاب واملطالبة حبقِه ودايً أوالً واذا تعذر ذلك فعليِه اللجوء اىل اجلهة املخولة دستورايً وهي اجلهة القضائية 
ختصة بفض املنازعات

ُ
ومبا إن القضاء هو مطلوب وليس حممول فعلى املدعي ان يتقدم اىل القضاء ، امل

فاملشرع هنا كان يهدف من وراء هذا االسلوب ، قانونية املطلوبةبطلب رمسي مستوفيًا كافة شروطِه ال
 . واال فيعد منكراً للعدالة، االجرائي اىل حتقيق العدالة واالنصاف

أو للمطالبة جبرب ، إذن لكل صاحب حق احلق يف الدعوى القضائية حلماية حقِه ورد االعتداء عنهُ 
أقر املشرع لالفراد احلق يف الدفاع عن أمواهلم وانفسهم  الضرر الذي أصاب هذا احلق فتأكيداً للهدف أعاله

عن طريق تقدمي طلب اىل القضاء سواء كان هذا الطلب أصلياً أم طارائً أو من الطلبات االضافية واليت من 
وعليه كان التأكيد ، شأهنا تصحيح مسار الدعوى املدنية وفقاً للضوابط واالصول القانونية يف القواعد العامة

على الطلبات القضائية ابعتبارها املفتتح األول للخصومة القضائية أو ما يسمى بصحيفة الدعوى هنا 
مع احلق يف اللجوء اىل تقدمي طلبات طارئة بشرط ، املقدمة اىل القاضي والذي تسمى ابلطلب األصلي

 . عدم تغيري موضوع الدعوى
 : ثانياا / أهمية البحث وسبب إختياره  

القضائية من املواضيع واالجراءات املهمة يف نطاق قوانني املرافعات املدنية فاملشرع موضوع الطلبات  ان
حدود اخلصومة القضائية ، حيرص دائمًا على أن تتحدد بقدر االمكان ومنذ اللحظة االوىل لرفع الدعوى

القانونية  فال يفيد تعدد أو تشعب اخلصومة أو تعدد الطلبات خارج الضوابط، وما حتويه من طلبات أصلية
املسموح هبا وابلتايل ستكون النتائج غري دقيقة ومؤثرة على حسن أداء العدالة وما يستلزمُه من سرعة يف 

من االجراءات القانونية املهمة الهنا املفتتح  تعدفالطلبات واالصلية خاصًة منها ، فض املنازعات القضائية
 هلذا املوضوع هو للوقوف والتثبت من الشروط وان السبب الرئيس يف اختياران، للخصومة بني االطراف

، ال شك ان الدعوى هي ملك للفريقني املتخاصمني، اليت ترفع هبا الدعوى إبتداءً كافة واالجراءات القانونية  
والطلبات اليت يتقدم هبا أحد الفريقني تكون موجهة اىل الفريق اآلخر الذي يقبلها أو يرفضها وابلتايل 

 . ات القضائية ذات أمهية كبرية يف نطاق القوانني االجرائيةسيكون موضوع الطلب
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 : ثالثاا / نطاق البحث

من املعلوم إن نطاق البحث يدور حول موضوع الطلبات القضائية يف الدعاوى املدنية سواء أكانت 
اب هذِه الطلبات أصلية تفتتح هبا اخلصومة القضائية أم طلبات طارئة أو إضافية مع التأكيد على اكتس

خاصًة وان الطلبات األصلية هي اليت حتدد نطاق االدعاء االصلي ، هذِه الطلبات كافة الشروط القانونية
متناولني يف ذلك موقف القوانني االجرائية انطالقًا من مبدأ حسن أداء القضاء ، موضوعًا وسببًا وخصوماً 

قضاء هو وسيلة قانونية قد اعرتف هبا ملهمتِه يف حفظ احلقوق وردها اىل من سلبت منُه على اعتبار ان ال
 . املشرع من اجل حتقيق العدل واالنصاف بني االفراد املتخاصمني

 : وخطته رابعاا / منهجية البحث

يكون البحث والدراسة يف موضوع الطلبات القضائية يف الدعوى املدنية أبسلوب استعراضي حتليلي 
مع االشارة واالستشهاد ببعض ، والفرنسية كأصل عام آلراء الفقه ونصوص القوانني العراقية واملصرية

النصوص القانونية لقوانني آخرى كلما استدعت حاجة البحث اىل ذلك من اجل الزايدة يف املعلومة ورصانة 
وألجل بيان هذا املوضوع ، وجودة البحث وابلتايل نرجح ما هو مفضل ونستبعد وننقد ما هو غري ذلك

، كان األول بعنوان،  لمعىن املطلوب فقد حاولنا تقسيمِه على ثالث مباحثبشكل اكثر دقًة وافادًة ل
الطلبات القضائية الطارئة )العارضة( أما االحكام العامة للطلبات ، والثاين بعنوان، الطلبات القضائية االصلية

ئج وسننهي هذا البحث خبامتة تتضمن عددًا من النتا، القضائية فقد كانت عنوااًن للمبحث الثالث
 . . . . . وهي على النحو اآليت، واملقرتحات

 الطلبات القضائية االصلية : المبحث االول

يقوم املدعي عادة بتقدمي طلبات أصلية شرط أن تكون مستوفيًة جلميع الشروط القانونية حىت تنتج 
جراءات واليت هبا املقامة أمام القضاء بني املتنازعني وذلك لألمهية القصوى هلذِه اال (2)أثرها يف الدعوى

تفتتح اخلصومة ألول مرة أمام احملاكم ويكون عادًة عن طريق حمرر مكتوب يوجد فيِه بياانت متعددة 
واجراءات متنوعة وحيمل خصائص عديدة وعناصر خمتلفة متيزه عن غريِه من االجراءات اآلخرى اليت حتتويها 

اه املدعى عليِه والذي يريد ان يتفادى صدور صحيفة الدعوى واليت تقدم من املدعي بصفتِه اهلجومية جت
 . إذن االول يقدم الطلب والثاين يقدم الدفع، حكم لصاحل خصمِه فيكون مبوقع املدافع

مطالب تناولنا يف  ةوألجل بيان موضوع البحث الطلبات القضائية األصلية البد من تقسيمِه على ثالث
وخنصص املطلب الثاين لبيان عناصر الطلب القضائي  ،املطلب االول التعريف ابلطلب القضائي االصلي

وهي على ، أما بياانت الطلب االصلي ومتييزِه عن غريِه فقد كان عنواانً للمطلب الثالث، االصلي وشروطه
 . . . النحو اآليت

                                                       
طلب شخص حقُه الدعوى هي املعدل بقوهلا " 1969لسنة  83قم ( من قانون املرافعات املدنية العراقي ر 2انظر نص املادة ) -2

 . من آخر أمام القضاء"
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 التعريف بالطلب القضائي االصلي: املطلب االول

يفات متعددة وخمتلفة االلفاظ ولكن مجيعها لقد مت تعريف الطلب القضائي االصلي من قبل الفقه بتعر 
فقد مت تعريفِه أبنهُ "الطلب املفتتح للخصومة وهو أول طلب ، تدور حول معىن واحد وهدف ونتيجة واحدة

 . (3)يقدم اىل القضاء بصدد نزاع معني"
االصلي  ويدل هذا التعريف على ان أول ورقة رمسية قانونية تقدم اىل القضاء من قبل املدعي هو الطلب

والذي يكون مفتاح صحيفة الدعوى املقدمة اىل القاضي بعد إحتوائها على كافة الشروط القانونية اليت 
جتعلها بصيغة مشروعة من أجل احلصول على حق معني أو على تعويض عادل نتيجة لضرر معني أو غري 

 . ذلك
وترفع ، تكن موجودة من قبلوهناك من عرف الطلب االصلي أبنُه "الطلب الذي تنشأ بِه خصومة مل 

وجيب ان تطرح على حمكمة خمتصة هبا ، بورقة تسمى صحيفة افتتاح الدعوى أو ورقة التكليف ابحلضور
من سابقِه حبيث مشل أبن يرفع هذا الطلب  فيتضح من هذا التعريف إنُه اكثر تفصيالً . (4)من مجيع الوجوه"

بعدم الرد عليها وهو موقف اجيايب للحفاظ على اىل حمكمة خمتصة حىت ال تصاب الدعوى ابلنقض أو 
فاالصل إذن هو جواز إبداء الطلب االصلي بدعوى أصلية إبتداًء ألن الطلبات ، احلقوق املرتتبة لالفراد

 . )عارض( ا هو طارئبدورها تقسم اىل قسمني منها ما هو أصلي ومنها م
 صرحياً للطلبات االصلية وامنا أشارت فقط أما موقف التشريعات املقارنة موضوع البحث فلم جند تعريفاً 

ألن الطلب االصلي . اىل عناصرِه وشروطِه أبعتبارِه قيداً على حتريك الدعوى سواء كانت مدنية أم جنائية
"الطلب . أما التعريف والذي يراه الباحث مناسباً للطلب االصلي يكون ابلشكل اآليت، هو موضوع الدعوى

مفتاح الدعوى للمطالبة حبق أو بتعويض  تعداملستوفية للشروط القانونية واليت  االصلي هو الورقة الرمسية
 . مناسب فات على املتضرر يتم تقدميِه اىل القضاء وفق الصيغ الصحيحة"

إذن يتحدد نطاق الدعوى مبا يطلبُه اخلصوم يف الطلب االصلي وعلى القاضي االلتزام بنطاق القضية 
وعدم تغيري مضمون هذِه ، مقدم اليِه وفق الضوابط القانونية الصحيحة من خالل عدم إغفالِه أي طلب

 . (6)مما أشارت اليه حمكمة النقض املصرية يف العديد من قراراهتا وهذا. (5)وعدم تغيريِه السبب، الطلبات
ومن اجلدير ابلذكر فقد ميتاز الطلب االصلي بعدة خصائص منها يعترب هو أول طلب يقدم اىل القضاء 

تم بِه التمهيد لنشأة اخلصومة القضائية واليت تعترب كتلة من االعمال االجرائية اليت تتخذ متهيداً الصدار وي
، وكذلك يشمل الطلب القضائي على إدعاء واحد، احلكم احلاسم للنزاع على أصل املسألة املتنازع عليها

فضالً عن ذلك يف ، يم العقار مع ريعهِ أو تسل، أو على عدة إدعاءات مرتبطة ومثاهلا دفع الدين مع الفائدة
الشك إنُه ،  وهذا هو األصل العام أي مدعي ومدعى عليهِ مطالبة قضائية البد من وجود خصمني كل

                                                       
 . 265ص، 2008، 1، قانون إصول احملاكمات املدنية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، طنبيل امساعيل عمر: د -3
 . 292ص، 0920نون املرافعات املدنية والتجارية، القاهرة، الوسيط يف شرح قاد: أمحد السيد صاوي،  -4
، املركز القومي لالصدارات القانونية، الدعوى املدنية واجراءاهتا، الشامل يف املرافعات املدنية، عبد الوهاب عرفه: االستاذ -5
 . 97ص، 2009، 1ط، القاهرة
ق  58/ 1041طعن ) و (8/12/1991ق جلسة  55/  2316طعن )قرارات حمكمة النقض املصرية  انظر هبذا اخلصوص -6
، املصدر نفسه، عبد الوهاب عرفه: االستاذ: أشار اليهما (6/2/1995ق جلسة  58/  930طعن )و  (14/4/1993جلسة 

 . 96ص
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إذن ، ابالمكان ان يرد بعض التعديل أو التغيري على الطلب االصلي ولكن وفق ضوابط قانونية مشروعة
ا الطلب القضائي االصلي والذي مييزه عن غريِه من الطلبات هذِه هي جمموعة اخلصائص العامة اليت ميتاز هب

 . (7)اآلخرى
 عناصر الطلب القضائي االصلي وشروطه  : املطلب الثاني

وان ، الطلب القضائي هو االداة االجرائية اليت حددها املشرع الستعمال احلق يف الدعوى كقاعدة عامة
اليت يطرحها املدعي على احملكمة واليت يطلب احلكم  هذا الطلب حيمل األدعاء وهذا االخري هو املزاعم

وهذا االدعاء هو مطلوب املدعي من القضاء أي يطلب يف مضمون هذا االدعاء احلصول ، فيها لصاحلهِ 
وهذا االدعاء أو الطلب ، على احلماية القضائية حلقِه املعتدى عليِه عن طريق بيان حكم القانون يف ذلك

وعنصرين موضوعيني ومها )حمل أو موضوع الطلب ، شخصي وهو اخلصوم( )عنصر، ةلُه عناصر ثالث
 ، إذن هناك خصوم وحمل وسبب، وسبب االدعاء أو سبب الطلب القضائي(، القضائي

اخلصم االول هو املدعي والذي ، إن لكل طلب قضائي يفرتض وجود خصمني، فمن انحية اخلصوم
فاملدعي هو الذي ، املدعى عليه الذي يوجه اليه هذا الطلبيقوم بتقدمي الطلب إبتداًء واخلصم الثاين هو 

أما املدعى عليِه فهو الشخص الذي يوجه اليِه هذا ، يقدم الطلب االصلي أو هو املفتتح للخصومة عادةً 
، ولكن اثناء سري اخلصومة قد يصدر الطلب من املدعى عليِه كما يف الطلبات املقابلة، الطلب االصلي

ويعد من قدم الطلب االصلي إبتداًء مدعياً عليِه يف الطلب االخري ، دعي يف هذا الطلبفيصبح هنا هو امل
فاحملل هو موضوع ، أما حمل الطلب أو موضوعِه فهو ما يطلبهُ املدعي من القضاء يف طلبهِ ، )الطلب املقابل(

لزام شخص أبداء معني القرار املطلوب إصدارِه من القاضي وهذا القرار املطلوب إصدارِه هو أما ان يكون ا
أو ، أو هدم بناء( أو جمرد التقرير بوجود حق أو مركز قانوين )كطلب بطالن عقد، )كطلب تسليم بضاعة

 . (8)طلب ثبوت بنوة أو رابطة زوجية( وغريها
أما العنصر االخري من عناصر الطلب القضائي فهو سبب الطلب ويقصد بسبب الطلب أو سبب 

فقد يستند الطالب عندما يطالب ، موع الوقائع القانونية املولدة للحق املدعى بهِ االدعاء أو الدعوى هو جم
أو مبعىن آخر إن سبب الطلب هو االساس ، بتقرير حق امللكية اىل عقد البيع أو اىل التقادم أو املرياث

االثراء بال  القانوين للطلب أي هو )نص القانون أو العقد أو االرادة املنفردة أو العمل غري املشروع أو
 . (9)سبب( مبعىن ما يستند اليهِ  الشخص يف إدعائِه أمام القضاء

أما شروط الطلب القضائي فكما هو معلوم إن االصل هو الزام القاضي ابلرد على كل طلبات اخلصوم 
على  وليس القاضي هنا ملزماً ابلرد، وانُه يرتتب على خمالفة ذلك االنعدام اجلزئي لالسباب، واوجه دفاعهم

ولكن البد من توافر شروط معينة حىت يكون القاضي ملزماً ، أي طلب يقدم من املدعي أو املدعى عليهِ 
ابلرد على الطلبات األصلية وهذِه الشروط هي أواًل/ تقدمي الطلب يف الشكل الذي يتطلبُه القانون أي ان 

                                                       
 . 312ص ، 2008، االسكندرية، ار اجلامعة اجلديدةد، الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، نبيل امساعيل عمر: د -7
 . 191ص ، 1989، بريوت، الدار اجلامعية، إصول احملاكمات املدنية والتجارية، أمحد هندي: د -8
تجارية، دار املطبوعات اجلامعية، قانون املرافعات املدنية وال، أمحد هندي: و د، أمحد خليل: و د، نبيل امساعيل عمر: د -9

ة اجلديدة للطبع دار اجلامعلب القضائي أمام حمكمة االستئناف، سبب الط، و د: نبيل امساعيل عمر، 259، ص 1998رية، االسكند
 . 112، ص 2003والنشر والتوزيع، 
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واثنياً/ جيب ،  حمضر اجللسةيقدم بصورة مكتوبة أو شفواًي يف حضور اخلصم اآلخر بشرط ان يثبت يف

تقدمي الطلب بشكٍل واضح وجازم وهذا يعين ان يكون صرحياً وليس ضمنياً حىت ميكن فهمِه واالجابة عليِه 
من قبل القضاء دون اهبام أو تضليل يف املعىن أو دون حتريف املراد املقصود من الطلب ويعين الطلب اجلازم 

، ول نية اخلصم يف التمسك بِه واصرارِه عليِه وعدم تركه لهُ هو ان يكون الطلب ال حيتمل أي شك ح
والشرط الثالث/ هو ان يكون الطلب أو املستند منتجاً يف الدعوى أي ان يكون لُه عالقة مباشرة مبوضوع 

فاذا كان ال عالقة لُه ابلدعوى فال يبطل احلكم اذا مل ترد ، الدعوى ومل يكن غريبًا عن موضوع املرافعة
 . (10)على هذا الطلب أو املستند وتسبب قرارها يف شأنهِ  احملكمة

ومن الشروط اآلخرى للطلب األصلي أن حيمل توقيع صاحبِه ألن التوقيع على الطلب هو السند 
وان يقدم الطلب اىل اجلهة ، الوحيد الذي يشهد بصدور الطلب من صاحبِه على الوجه املعترب قانوانً 

 . (11)يكون هناك عيب يف إجراءات الدعوى املدنية املختصة بنظرِه قانوانً حىت ال
إذن يتضح مما تقدم إن عناصر وشروط الطلب االصلي هي من األمور اجلوهرية اليت ينبغي توافرها لكي 

أمام القضاء من  يكون للطلب القضائي االصلي أثر اجيايب يف سري الدعوى املدنية ولكي يكون مقبوالً 
 . خالل متسك صاحبِه بهِ 

 بيانات الطلب القضائي االصلي وتمييزه عن غريه: لب الثالثاملط

أو ، فهناك طلبات تتعلق أبصل احلق، الطلبات القضائية متعددة وانواعها كثرية حبسب املطلوب منها
ولكل طلب قضائي صياغة خاصة ، أو بطلب سقوط خصومة أو غري ذلك من الطلبات، ابختاذ إجراء وقيت

ومع هذا فهناك عدد من البياانت البد من توافرها يف مجيع الطلبات ، لوب منهُ وبياانت حمددة تتفق واملط
( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم 63القضائية وهذا مما أشارت اليِه صراحًة نص املادة )

 . املعدل بقوهلا "جيب ان تشتمل صحيفة الدعوى على البياانت التالية" 1968( لسنة 13)
 . سم املدعي ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطنِه واسم من ميثلهُ ولقبهُ ومهنتِه أو وظيفتِه وصفتِه وموطنهِ ا -1
 . اسم املدعى عليِه ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطنِه فان مل يكن لُه موطن فآخر موطن كان لهُ  -2
 . اتريخ تقدمي الصحيفة -3
 . احملكمة املرفوعة أمامها الدعوى -4
 . بيان موطن خمتار للمدعي يف البلدة اليت هبا مقر احملكمة إن مل يكن لُه موطن فيها -5
 . وقائع الدعوى وطلبات املدعي واسانيدها -6

وكذلك فان الطلبات اليت تقدم اىل جهات القضاء للحصول على احلقوق أو للحفاظ عليها أو اختاذ 
وحىت أوراق احملضرين واليت ، شكاًل رمسيًا جيب ان تصاغ بهِ  إجراء معني فيها هلا أيضًا أوضاع رسم القانون

                                                       
 . 326، ص 2005شأة املعارف، االسكندرية، مند: عبد احلكم فوده، أسباب صحيفة االستئناف،  -10
ل يف قانون األجراءات اجلنائية "دراسة مقارنة"، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، عدم القبو  جزاءد: عمران عبد العزيز فرج،  -11
 . 241، ص 2014
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يتعني بدورها أن تستويف شكلها الذي رمسُه القانون ابعتبار اهنا ، هلا من االمهية والشكلية دورًا ملحوظاً 
 . (12)أوراق شكلية ورمسية جيب ان حتتوي على بياانت حمددة

وقانون إصول  1975لسنة  1123الفرنسي رقم  ومن اجلدير ابلذكر فان قانون املرافعات املدنية
فقد ذهبا على خالف مع قانون املرافعات املدنية والتجارية  1983لسنة  90احملاكمات املدنية اللبناين رقم 

املصري يف امكانية رفع عريضة مشرتكة أي رفع طلب قضائي موقع من شخصني أو اكثر أحدمها مدعي 
موضوع معني ويبينون فيِه موضوع املنازعة ابلتفصيل مع االسباب واآلخر مدعى عليِه يتنازعون حول 

 . (13)والوسائل واحلجج اليت يتمسك هبا كل منهم ويطلبون من القاضي أو احملكمة الفصل يف هذا النزاع
ومبا إن تقدمي العريضة املشرتكة )الطلب القضائي( ينشأ عنهُ حماكمة قضائية إذن من الطبيعي أن يتطلب 

ورة إحتواء هذِه العريضة على عدة بياانت تتعلق بتحديد احملكمة املرفوع اليها العريضة وهوية املشرع ضر 
ولكن هذا ال ميكن تصورُه اال . (14)اخلصوم وعناصر النزاع ومستنداتِه واتريخ تقدميها والتوقيع الالزم عليها

وعليِه فالطريق ، الطراف ابملصاحلاذا كان النزاع يف حقيقتِه صورايً أي مبعىن ال يوجد تعارض حقيقي بني ا
يقدم اىل املألوف يف إقامة الدعوى امام احملكمة يكون عن طريق االستحضار )مبعىن الطلب القضائي( اليت 

وهذا االستحضار جيب ان يشتمل على ، فيِه املدعي خصمِه للمثول أمام القضاء قلم احملكمة واليت يدعو
 . (15)جمموعة من البياانت الضرورية

ا يف قانون املرافعات املدنية العراقي فلم جند إشارة واضحة وصرحية خبصوص الطلبات االصلية أو أم
( واليت تنظم 68، 67، 66، 59البياانت اليت حتتويها وامنا أشار اليهما ضمنًا من خالل نصوص املواد )

ال ال احلصر على ما فكان االجدر مبشرعنا املوقر ان ينص ولو على سبيل املث، موضوع الدعوى احلادثة
هي البياانت اليت يتضمنها الطلب االصلي عند رفعِه اىل احملاكم املختصة ليكون واضحاً لدى اخلصوم بعض 

 . من الدقة واحلجية على الطلب عند رفعهِ  اً االجراءات اجلوهرية واليت تضفي نوع
والطلب العارض واثنياً ، صليأما فيما خيص متييز الطلب االصلي عن غريِه فأواًل منيز بني الطلب اال

فابتداًء يبدي الطلب االصلي ابالجراءات ، صلي وبني الطلب العارضاألمنيز بني الطلب التابع لطلب 
أما الطلبات العارضة فال ، العادية لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب أي بطلب يودع يف قلم احملكمة

وامنا جيوز إبداؤها شفوايً ابجللسة يف حضور اخلصم اآلخر ، يشرتط إبداؤها بصحيفة تودع يف قلم احملكمة
( من قانون املرافعات املدنية 123وهذا ما أشارت اليِه املادة )، وعندها ميكن ان تثبت يف حمضر اجللسة

 . (16)والتجارية املصري
كانت واال  ، افضاًل عن ذلك فانُه يف الطلب االصلي جيب ان تراعى قواعد االختصاص جبميع انواعهِ 

أما الطلب العارض فريفع اىل احملكمة املرفوع اليها الطلب ، احملكمة غري خمتصة وجاز الدفع بعدم إختصاصها
                                                       

الناشرون نونية للدعاوى واالوراق القضائية، اجمللد االول، املرافعات، املطول يف شرح الصيغ القالبغال، سيد حسن ااملستشار:  -12
 . 11)بال سنة طبع(، ص  ملتحدون للطباعة والنشر والتوزيع،ا

 . 78، ص 1985، 3صول احملاكمات واالثبات والتنفيذ، نظرية احملاكمة، جموسوعة إد: أدوار عيد،  -13
 . إصول احملاكمات املدنية اللبناين( من قانون 443انظر نص املادة ) -14
 . 23/3/1985( بتاريخ 20االشرتاعي )ابملرسوم واملعدله إصول احملاكمات املدنية اللبناين، ( من قانون 445انظر نص املادة ) -15
تقدم الطلبات العارضة من املدعي أو من ة والتجارية املصري بقوهلا. . . "( من قانون املرافعات املدني123انظر نص املادة ) -16

اجللسة يف حضور اخلصم ويثبت املدعى عليِه اىل احملكمة ابالجراءات املعتادة لرفع الدعوى قبل يوم اجللسة أو بطلب يقدم شفاهًا يف 
 . العارضة بعد إقفال ابب املرافعة"يف حمضرها وال تقبل الطلبات 
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واخريًا فان األصل ان املدعي حر يف إبداء ما يشاء من ، االصلي ولو مل تكن خمتصة ابلطلب العارض

م ليسوا أحرارًا يف إبداء رضة فهعلى عكس اخلصوم يف الطلبات العا، الطلبات األصلية يف صحيفة دعواه
أما التمييز بني الطلب التابع لطلب أصلي ، ون من الطلبات العارضة اليت تعدل من نطاق اخلصومةما يشاؤ 

طلباً  يعدفيجب عدم اخللط بينهما إذ أن كاًل من الطلب االصلي والطلب التابع ، وبني الطلب العارض
االجرة وطلب إسرتداد ما دفع زائدًا عنها فالطلب االخري  أساسيًا ومثال ذلك ان يطلب املدعي ختفيض

فاملدعي هنا ميلك ، طلب تبعي وال تقضي بِه احملكمة اال اذا قضت يف الطلب االصلي بتخفيض االجرة
أحد طريقني أوهلما أما ان جيمع يف دعواه االصلية بني طلبني أساسيني يقوم أحدمها على اآلخر كنتيجة 

ولكن الفارق اجلوهري الوحيد بينهما هو ، مع بني دعويني أحدمها أصلية واآلخرى فرعيةأو أن جي، الزمة لهُ 
، وهي توسع من نطاق الدعوى األصلية سلبًا أو إجياابً ، ان الدعوى الفرعية ال ميكن أن تنشأ اال مستقلة

 . (17)أما الطلب املرفوع مع الطلب االصلي فهو أصلي مثلُه ال يؤدي اىل توسيع نطاق الدعوى
فمن خالل ما تقدم يتبني أبنُه البد من توفر جمموعة بياانت جوهرية يف الطلب القضائي لكي ينتج 
أثر قانونياً اجيابياً للخصوم واحلفاظ على احلقوق واستقرار املعامالت حفاظاً على مصلحة اجملتمع وليستطيع 

معرفتِه مباهية الطلب القضائي القاضي من حسم املنازعات واحقاق احلق من خالل سلطتِه التقديرية و 
 . االصلي دون أي غموض أو تعقيد

 الطلبات القضائية الطارئة  العارضة(: المبحث الثانه

إبتداًء ان الطلب الطارئ "العارض" هو طلب قضائي يطرح يف خصومة ولدها طلب أصلي مفتتح 
أو الزايدة أو النقص أو االضافة ويتناول ابلتغيري ، ويفصل فيِه يف ذات هذِه اخلصومة، للخصومة القائمة

وهو يسمى أيضاً دعوى فرعية ، نطاق االدعاء الذي تضمنُه الطلب االصلي موضوعاً أو سبباً أو خصوماً 
النُه يطرح مبناسبة الدعوى االصلية اليت حتركت بناًء على الطلب األصلي ويرتبط هبا إرتباطاً وثيقاً حبيث ال 

 . (18)يقبل التجزئة
لطلبات العارضة أيضًا أبهنا "الطلبات اليت تقدم يف اثناء سري اخلصومة وتداوهلا أمام وكذلك تعرف ا

احملكمة" وذلك عندما يريد املدعي تغيري نطاق الدعوى أما من حيث موضوعها أو سببها أو من حيث 
يف ذلك  اخلصوم فيها فاالصل هو ان يرفع املدعي دعواه ابلزام خصمِه )املدعى عليه( بطلب حمدد مستنداً 

وهذا بصرف النظر عن الطلبات الطارئة ، اىل سبب معني وابلطلب والسبب يتحدد نطاق اخلصومة
فقد حيدث أن جيد املدعي نفسُه أمام ، )العارضة( املتعلقة ابإلثبات أو أوجه الدفاع أو الدفوع أاي كانت

يف نطاق الدعوى بتقدمي  دفاع املدعى عليِه أو حتت ضغط ما استجد من ظروف معينة مضطراً اىل تعديل
فهذِه الطلبات قد تقدم أما من اخلصوم أو من الغري أو ضد ، طلبات معينة واليت تسمى ابلطلبات الطارئة

مطالب كان االول بعنوان  ةوألجل توضيح هذا املبحث بشكل دقيق سوف نقسمُه على ثالث. (19)الغري
                                                       

، 6، ط3قاهرة، جالركز القومي لالصدارات القانونية، امليف التعليق على قانون املرافعات،  املوسوعة الشاملهد: أمحد مليجي،  -17
 . 100)بال سنة طبع(، ص 

قوانني ، أمينه مصطفى النمر: و د، 8ص ، 1984، القاهرة، النظرية العامة للطلبات القضائيةد: حممد حممود ابراهيم،  -18
 . 418املعارف، )بال سنة طبع(، ص منشأة ، املرافعات
دار حممود للنشر ، اصول تفسري وتطبيق املطالبة القضائية يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، كمال عبد الواحد اجلوهري:  د -19

 . 62ص ، )بال سنة طبع(، القاهرة، لتوزيعوا
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أما الطلبات الطارئة ، طلبات الطارئة املقدمة من الغريالطلبات الطارئة املقدمة من اخلصوم والثاين بعنوان ال
 . . . . وعلى النحو اآليت، املقدمة ضد الغري فقد كانت عنواانً للمطلب الثالث

 الطلبات الطارئة املقدمة من الخصوم: املطلب األول

صوم يف الطلبات الطارئة هي الطلبات اليت تقدم أثناء السري ابلدعوى وهذِه الطلبات تقدم من اخل
الدعوى األصلية أو من قبل شخص خارج عن اخلصومة اذا كانت لديه طلبات متالزمة مع الطلب االصلي 

أيضًا جيوز للخصوم ، (20)ألن كما هو معلوم ان التالزم واالرتباط شرط جوهري لقبول الطلبات الطارئة
طلبات الطارئة وعن وان احلكمة من ال، طلب إدخال شخص اثلث يف اخلصومة املعروضة أمام القضاء

كيفية قبوهلا يف اخلصومة تكمن يف تسهيل الفصل يف الدعوى االصلية ويف هذِه الطلبات الطارئة يف حكم 
وعليه جيوز للمدعي أن يتقدم ، وذلك لتاليف رفع دعاوى جديدة واحتمال صدور احكام متعارضة، واحد

كما جيوز أيضاً ،  تعديل موضوعِه أو سببهِ بطلبات طارئة ترمي اىل تصحيح الطلب االصلي أو اكمالِه أو 
للمدعى عليه تقدمي طلبات طارئة متالزمة مع الطلب االصلي بشرط ان ال خترج عن االختصاص الوظيفي 

 . (21)أو النوعي للمحكمة اليت تنظر ابلطلب االصلي كطلب املقاصة مثالً 
( من قانون 66وم فقد نصت املادة )أما موقف التشريعات املدنية من الطلبات الطارئة املقدمة من اخلص

فان كانت من قبل ، املرافعات املدنية العراقي على إنُه "جيوز إحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى
( 67أما املادة ). (22)وان كانت من قبل املدعي عليه كانت دعوى متقابلة"، املدعي كانت دعوى منظمة

لدعاوى احلادثة ما يقدمُه املدعي تكملة للدعوى األصلية من القانون ذاتِه فقد نصت على أن )تعترب من ا
حبيث يكون احلكم الذي يقرر ألحدمها من ، أو ما يكون مرتتباً عليها أو متصاًل هبا بصلة ال تقبل التجزئة

( من القانون نفسه فقد نصت 68أما املادة ). (23)شأنِه أن يؤثر يف احلكم الذي جيب ان يقرر لآلخر(
عليِه أن يقدم من الطلبات املتقابلة ما يتضمن املقاصة أو أي طلب آخر يكون متصاًل  على ان )للمدعى

 . (24)ابلدعوى االصلية بصلٍة ال تقبل التجزئة(
إذن يستشف من نصوص املواد يف القوانني املقارنة إن القضاء قد أجاز إبداء الطلبات العارضة بشرط 

واحلكمة . (25)شارت اليِه حمكمة النقض املصرية يف أحد قراراهتاوهذا مما أ، تقدميها قبل إقفال ابب املرافعة

                                                       
، سيد أمحد حممود: و د 155ص ، )بال سنة طبع(، املكتبة العاملية، اصول املرافعات املدنية واجراءاهتا، عبد الوهاب عرفه -20

 . 520ص ، 2005، اصول التقاضي وفقاً لقانون املرافعات
ص ، 2010، 1ط، لبنان، منشورات احلليب احلقوقية، اكمات املدنيةنظرية الدعوى يف إصول احمل، الياس أبو عيد: احملامي -21

ص ، 2000، 1ط، 2ج، املرجع يف التعليق على قانون املرافعات، معوض عبد التواب: املستشار: وبنفس املعىن انظر أيضاً ، 165
217 . 

( من قانون إصول 29ري ونص املادة )( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املص123انظر ابملعىن نفسه نص املادة ) -22
 . املعدل 2002( لسنة 26( من قانون إصول احملاكمات املدنية االردين رقم )115/1ونص املادة )، احملاكمات املدنية اللبناين

صول ( من قانون إ31ونص املادة )، ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري124انظر ابملعىن نفسه نص املادة ) -23
 . ( من قانون إصول احملاكمات املدنية االردين115/5ونص املادة )، . احملاكمات املدنية اللبناين

( من قانون إصول 32ونص املادة )، ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري125انظر ابملعىن نفسه نص املادة ) -24
( من قانون إصول احملاكمات 116ونص املادة )، 23/3/1985( يف 20االشرتاعي رقم )احملاكمات املدنية اللبناين املعدلة وفقاً للمرسوم 

 . 1975لسنة  1123( من قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم 325ونص املادة )، املدنية االردين
التعليق ، ابو الوفاأمحد : د، والذي أشار اليه 19/4/1986( ق يف 52( سنة )724انظر قرار حمكمة النقض املصرية رقم ) -25

( سنة 2499وانظر أيضًا نقض رقم )، 573ص، )بال سنة طبع(، 6ط، االسكندرية، منشأة املعارف، على نصوص قانون املرافعات
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من هذا اجلواز هو ملنع تعطيل حسم الدعاوى واعطاء ذوي الشأن )اخلصوم( يف تصحيح أو تعديل بعض 

هلذا ، طلباهتم اليت أبدوها على وجه السرعة أو بدون تروي ومتحيص لكل مالبسات القضية املتنازع عليها
أجاز ذلك على اعتبار ان ليس هناك إخالل ابلنظام العام وامنا عامل اجيايب يف توجية جند ان املشرع 

 . الدعاوى على املسار الصحيح
وبناًء على مجيع مما ذكر ميكن تقدمي الطلبات الطارئة من املدعي أو من املدعى عليِه اىل احملكمة 

قدم شفاهاً يف اجللسة وحبضور اخلصم بشرط وابالجراءات املعتادة لرفع الدعوى قبل يوم اجللسة أو بطلب ي
واملدعي لُه احلق يف إبداء ، أن يثبت يف حمضر اجللسة حبيث ال يقبل أي طلب بعد أغفال ابب املرافعة

الطلبات العارضة اليت تتضمن تصحيح الطلب االصلي أو تعديل موضوعِه أو ما يكون مكماًل للطلب 
بينما حيق للمدعى عليه إبداء طلب ، ا أتذن احملكمة بتقدميهِ االصلي أو طلب األمر ابجراء حتفظي أو م

وأي طلب يكون متصاًل ابلطلب األصلي إتصااًل ال يقبل التجزئة مثال ذلك ان يطلب ، املقاصة القضائية
فكل ، عن ضرر أصابُه وبنفس الوقت يطلب املدعى عليه أيضاً ابلتعويض عن نفس الضرر اً املدعي تعويض

قدمة من املدعى عليه تعترب طلبات مقابلة أو متقابلة والطلب املقابل هو وسيلة دفاع هذِه الطلبات امل
أما يف قانون املرافعات . (26)وهجوم يستخدمه املدعى عليه لرد إدعاء املدعي واحلصول على حكم ضدهُ 

اط فالقاضي يستطيع دعوة اخلصوم لتقدمي ايضاحات حول النق 1975لسنة  1123املدنية الفرنسي رقم 
وعليه فال يستطيع أن يغري االساس القانوين الذي يتفق عليِه . (27)القانونية اليت يرى أهنا ضرورية حلل النزاع

 . اخلصوم صراحًة إذا تعلق األمر حبقوق ميلكون حرية التصرف فيها
إذن يتضح من كل ما تقدم ان املشرع قد أجاز للخصوم سواء أكان املدعي أم املدعى عليِه بتقدمي 

ألن يف ذلك مسألة إجيابية وهي ، لبات طارئة بشرط أن يكون هناك تالزم بينهما حبيث ال يقبل التجزئةط
ولتصحيح مسار الدعوى وتعديلها ، عدم رفع عدة دعاوى وسرعة حسم املنازعات املعروضة أمام القضاء

 . دون املساس أبصل وجوهر املوضوع
 الغريالطلبات الطارئة املقدمة من : املطلب الثاني

، إبتداءً ان الغري هو الشخص الذي مل يكن طرفاً يف اخلصومة بشخصِه أو مل ميثل فيها حبال من االحوال
وهذا الغري قد تكون لُه مصلحة فعلية يف عدم احلكم لصاحل أحد اخلصوم ملا يرتتب على ذلك من ضرر 

العام وابلتايل ستتضرر مصاحلِه فالدائن عندما حُيكم على مدينِه فان ذلك سوف يضعف ضمانهُ ، مبصلحتهِ 
ألن أثر الدعوى واحلكم الصادر ، فالغري مع إنهُ ال حيتج يف مواجهتِه ابحلكم الصادر يف اخلصومة، الشخصية

فيها نسيب اال أنُه قد يرتتب على قيام تلك اخلصومة ضرر مبصاحلِه فتوفريًا للوقت واالجراءات ومنعًا من 
فقد أجاز املشرع للغري أن يتدخل يف ، زاع من جديد أمام خصوم خمتلفنيصدور أحكام متعارضة واعادة الن

                                                       
( 18جلسة )، وانظر أيضاً قرار حمكمة متييز ديب، 112ص، مصدر سابق، أمحد مليجي: د، أشار اليهِ ، 27/5/1986يف ، قضائية 52

 . 331ص، 1992جملة القضاء والتشريع العدد االول ، 1988لسنة  90ن رقم طع، 1989نوفمرب 
ص ، 1968، 1ط، االسكندرية، منشأة املعارف، املستحدث يف قانون املرافعات اجلديد وقانون االثبات، أمحد أبو الوفا: د -26

 . 114ص ، 2004، يةنظرية االختصاص يف اصول احملاكمات املدنية واجلزائ، الياس أبو عيد: واحملامي، 112
 . 1975لسنة  1123( من قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم 13انظر نص املادة ) -27
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اخلصومة للدفاع عن مصاحلِه وذلك بتقدميِه طلبًا طاراًئ بعد تقدمي الطلب االصلي من أحد اخلصمني 
 . (28)املتنازعني

صامياً ومن اجلدير ابلذكر فان التدخل من قبل الغري على نوعني فقد يكون تدخاًل انضماميًا أو اخت
وهذا مما أجازتُه الكثري من ، أي بطلب طارئ يقدمُه الغري اىل احملكمة املختصة بعد تقدمي الطلب األصلي

( منُه نصت على إن 69/1فقانون املرافعات املدنية العراقي وحتديداً يف املادة )، التشريعات املدنية املقارنة
أو طالباً احلكم لنفسِه ، ثاً منضماً ألحد طرفيها"لكل ذي مصلحٍة أن يطلب دخولِه يف الدعوى شخصاً اثل

أو كان ، أو تربطُه أبحد اخلصوم رابطة تضامن أو التزام ال يقبل التجزئة، فيها إذا كانت لُه عالقة ابلدعوى
 . (29)يضار ابحلكم فيها"

يف فمن خالل االطالع والتمعن يف نصوص القوانني سابقة الذكر يتضح أبنُه جيوز للغري ان يتدخل 
الدعوى تدخالً انضمامياً أو اختصامياً عن طريق طلبات عارضة واليت تسمى يف التشريع العراقي )ابلدعوى 
احلادثة( ألن كما هو معلوم ميكن تغيري أو توسع نطاق الدعوى املدنية بطريقني أما توسع يف الطلبات أو 

 . (30)توسع يف اخلصوم
قي واليت يطلب فيها الشخص )الغري( دخولِه وانضمامِه اىل ( مرافعات عرا69فالفقره االوىل من املادة )

وطلب ، مثلها مثل طلب الكفيل املتضامن الدخول يف الدعوى اىل جانب املدين املدعى عليهِ ، أحد الطرفني
الدائن الدخول اىل جانب مدينه املدعي ملساعدتِه يف كسب الدعوى املقامة من قبلِه على املدعى عليه الن 

أما تدخل الشخص ، ايدة يف الضمان العام على أموال مدين الشخص الثالث املدعي يف الدعوىيف كسبها ز 
الثالث يف الدعوى اليت يطلب احلكم لنفسِه ابحلق املدعى بِه وهو ما يطلق عليِه )ابلتدخل االختصامي( 

لهُ مبلكية العني  ومثالهُ حالة وجود نزاع على ملكية عني بني شخصني فيتدخل الشخص الثالث طالباً احلكم
 . (31)املتنازع عليها يف مواجهة اخلصمني

وقد إشرتطت صراحًة الفقرة املذكورة لقبول تدخل الشخص الثالث يف الدعوى توفر أحد االسباب 
اذا وجدت لطالب التدخل رابطة تضامن مع  -2، اذا كان لطالب التدخل عالقة يف الدعوى-1)، اآلتية

اذا كان  -4، زام ال يقبل التجزئة بني طالب التدخل وبني أحد اخلصوماذا وجد الت -3، أحد اخلصوم
 . طالب التدخل يضار من احلكم الذي سيصدر يف الدعوى(

( 6، 4، 3إذن وبعد قبول تدخل الشخص الثالث يف الدعوى املدنية يشرتط ووفقًا لنصوص املواد )
ية وحيمل صفة اخلصومة ولديه مصلحة حقيقية من قانون املرافعات املدنية العراقي أن يتمتع الشخص ابالهل

                                                       
، الوجيز يف أصول احملاكمات املدنية، حلمي حممد احلجار: وبنفس املعىن إنظر د، 203ص ، مصدر سابق، أمحد هندي: د -28

، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، عبد الكرمي الطالب: نظر أيضاً دوا، 371ص ، 2007، 1ط، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية
 . 218ص ، 2008، 5ط، مراكش، مطبوعات املعرفة

( من قانون 37و، 36ونص املادة )، ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري126انظر ابملعىن نفسه نص املادة ) -29
 . ( من قانون املرافعات املدنية الفرنسي327ونص املادة )، اصول احملاكمات املدنية اللبناين

، آدم وهيب النداوي: و د، 261ص ، )بال سنة طبع(، دراسات يف قانون املرافعات املدنية، رحيم حسن العكيلي: القاضي -30
 . 247ص ، 2011، 3ط، بغداد، املكتبة القانونية، املرافعات املدنية

: وانظر أيضاً د، 109ص ، 2011، 4ط، بغداد، املكتبة القانونية، انون املرافعات املدنيةشرح ق، مدحت احملمود: القاضي -31
، 2004، 1ط، لبنان، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، قانون املرافعات املدنية " دراسة مقارنة "، أمحد خليل: و د، نبيل امساعيل عمر

 . 309ص 
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، النهُ سيصبح بعد قبولِه يف الدعوى طرفاً فيها وحيكم لهُ أو عليهِ ، جدية يف رفع الطلب الطاريء اىل احملكمة

 . (32)( من قانون املرافعات املدنية العراقي70وهذا ما نصت عليه املادة )
أعاله دخول الشخص الثالث أو إدخاله )دعوى حادثة( فاعتربت الفقرة االوىل من املادة املذكورة يف 

او اىل جانب املدعى عليِه ويعترب دخولِه دعوى ، سواء كان دخولِه اىل جانب املدعي وتسمى دعوى منظمة
متقابلة أو طالباً احلكم لنفسِه ويعترب دخولِه تدخل إختصام حبيث يكون مدعياً بكل معىن الكلمة ولُه ما 

بعد ان يكون قد دفع رمسها الكامل وعندها يكون احلكم الصادر يف الدعوى حجة للمدعي يف الدعوى 
 . لُه أو عليِه حسب ما تقرُه الثوابت والوقائع القانونية

فيتضح من كل ما تقدم أبنهُ جيوز للشخص التدخل يف الدعوى املدنية انضمامياً أو إختصامياً فان كان 
هو ال يطالب هنا حبق أو مركز قانوين لنفسِه أي تدخل دفاعي انضماميًا فيتدخل ملصلحة أحد الطرفني ف

بينما يف التدخل االختصامي فاملتدخل يطالب ابحلكم لصاحل نفسِه خمتصمًا يف ، عن مصاحلِه الشخصية
وفق أسس وشروط قانونية واقعية حمددة مقرة من قبل التشريعات املدنية ، ذلك الطرفني يف الدعوى املدنية

 . سابقة الذكر
 الطلبات الطارئة املقدمة ضد الغري: املطلب الثالث

كما هو معلوم ان نظرية الطلبات الطارئة ظهرت يف الفقه االجرائي للتخفيف من حدة نظرية ثبات 
وان التدخل االختياري سواء أكان انضماميًا أو اختصاميًا يفرتض وجود شخص من ، الطلب القضائي

وابلتايل فالغري يقوم ، كما يفرتض وجود خصومة قضائية منعقدة،  يةالغري لُه مصلحة حتتاج حلماية قضائ
فاالخري ، بينما يف الطلبات الطارئة املقدمة ضد الغري، ابالفصاح عن إرادته يف الظهور داخل هذِه اخلصومة

ال يفصح عن إرادته وامنا الذي يعلن هذِه االرادة قد يكون هم اخلصوم أو القاضي وذلك حينما تستلزم 
والطلبات الطارئة اليت تقدم ضد الغري هي اليت ، ضيات النزاع ضرورة وجود الغري يف اخلصومة القائمةمقت

 . (33)تسمى يف الفقه االجرائي )ابختصام الغري(
حيث ميكن تعريف اختصام الغري أبنُه "نوع خاص من الطلبات الطارئة اذا مت بناًء على طلب أحد 

ص اذا مت بناًء على أمر احملكمة مبوجبِه يتم قهر شخص من الغري على أو اجراء حتقيق من نوع خا، اخلصوم
االشرتاك يف خصومة قائمة لُه صلة كافية هبا ملصلحة أحد اخلصوم أو ملصلحة نفسِه أو الظهار احلقيقة يف 

 . (34)شريطة ان يصبح هذا الغري طرفاً فيها"، الدعوى
ها احلكم على الشخص املختصم بطلبات معينة ويكون اهلدف من اختصام الغري حتقيق عدة أغراض من

وجعل احلكم الصادر يف الدعوى االصلية حجة على ، هي نفس الطلبات األصلية أو طلبات آخرى
املختصم فال ميكنُه بعد ذلك أن ينازع يف االحتجاج عليِه هبذا احلكم واخريًا إلزام الشخص املتدخل يف 

                                                       
( لسنة 81( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري املعدلة ابلقانون رقم )3وبنفس املعىن املذكور إنظر نص املادة ) -32
( من القانون ذاتِه املعدلة ابملرسوم االشرتاعي 652وايضاً املادة )، ( من قانون إصول احملاكمات املدنية اللبناين40ونص املادة )، 1996

 . فعات املدنية الفرنسي( من قانون املرا554ونص املادة )، 1985( لسنة 20رقم )
 . 302ص ، مصدر سابق، قانون إصول احملاكمات املدنية، نبيل امساعيل عمر: د -33
، 2008، 2ط، االردن، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، قواعد املرافعات يف دولة االمارات العربية املتحدة، أمحد صدقي حممود: د -34

حممد أمحد : واملستشار، 306ص ، مصدر سابق، أمحد السيد صاوي: و د، 207ص ، مصدر سابق، أمحد هندي: و د، 285ص 
 . 185ص ، 2002، االسكندرية، منشأة املعارف، اجراءات الدعوى مدنياً وجنائياً ، عابدين
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وخبصوص املوضوع سالف الذكر فقد نصت ، الدعوى األصلية الدعوى ابن يقدم ورقة حتت يدِه منتجة يف
 2عليِه الكثري من التشريعات املقارنة فنرى إن يف قانون املرافعات املدنية العراقي وحتديدًا يف نص الفقرة /

( حيث ذكرت ابنهُ )جيوز لكل خصم أن يطلب من احملكمة إدخال من كان يصح إختصامِه 69من املادة )
من املادة ذاهتا بقوهلا " على  3ا أو لصيانة حقوق الطرفني أو أحدمها( وكذلك نص الفقرة /فيها عند رفعه

احملكمة دعوة الوديع واملودع واملستعري واملعري واملستأجر واملؤجر واملرهتن والراهن والغاصب واملغصوب منُه 
 . (35)". . . . . . . ملستأجرعند نظر دعوى الوديعة على الوديع واملستعار على املستعري واملأجور على ا

فالنص املذكور أجاز إدخال شخص أجنيب عن الدعوى املقامة جرباً عليِه بناًء على طلب أحد اخلصوم 
، الفرض االول ان يكون املطلوب إدخالِه ممن كان يصح اختصامِه يف الدعوى عند رفعها، فيها يف فرضني

، ى لصيانة حقوق الطرفني فيها أو حقوق أحدمهاوالفرض الثاين أن يطلب إدخال شخص اثلث يف الدعو 
وفائدة وجود هذا النص املذكور اعاله تتجلى من خالل فض اكثر من نزاع يف دعوى واحدة فيقلل من 
عدد الدعاوى املعروضة على احملاكم وكذلك يساهم يف االقتصاد يف الوقت واجلهد والنفقات وهبذا يكون 

، ما يكون بناًء على طلب أطراف الدعوى وممن يصح إختصامه فيهاهناك نوعني من التدخل اجلربي أوهل
 . (36)وهذا ما ذهبت اليه حمكمة متييز العراق يف أحد قراراهتا
مبعىن قيام احملكمة ابدخال شخص يف الدعوى ، واثنيهما إختصام الغري بناًء على أمر من احملكمة

كم العادل والسريع فيها وهذا االختصام الستجالء وجه احلق يف الدعوى لكي يتوصل القاضي اىل احل
مرافعات عراقي أو جوازايً وهو ما نصت عليه  69من املادة/ 3يكون أما وجوبياً وهو ما نصت عليه الفقرة/

 . (37)فمحكمة املوضوع وفقاً للفقرة االخرية هلا سلطة تقديرية يف هذِه احلالة، من املادة ذاهتا 4الفقرة/
ادخال الغري جربًا يف خصومة قائمة هدفها الرئيسي هو الظهار احلقيقة فيتضح من كل ما تقدم ابن 
واهلدف الثاين هو ، كما لو أدخل الغري أللزامِه بتقدمي ورقة حتت يدهِ ،  يف القضية املعروضة أمام القضاء

ء اليت كل هذا يرجع ابلتاكيد للسلطة التقديرية للقضا،  الستقرار املعامالت وحتقيق العدالة ومصلحة اجملتمع
 . منحها إايه املشرع لسرعة حسم النزاعات وحتقيق املصلحة العامة

 االحكا) العامة للطلبات القضائية: المبحث الثالث

إبتداًء ان القوانني االجرائية هي قوانني عاملة وفعالة تواكب الدعوى املدنية من بدء اخلصومة وحلني 
االحكام واآلاثر اليت تطرأ على الدعوى سواء أكانت إصدار قرار حاسم بشأهنا مبينة يف ذلك جمموعة من 

وتبني الكثري من القواعد والضوابط والشروط املطبقة على الطلبات القضائية ، آاثر إجرائية أو موضوعية

                                                       
 ( من41، 39، 38ونص املواد )، ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري118، 117إنظر ابملعىن نفسُه نص املواد ) -35

( من قانون 331ونص املادة )، ( من قانون إصول احملاكمات املدنية االردين113ونص املادة )، قانون إصول احملاكمات املدنية اللبناين
 . املرافعات املدنية الفرنسي

السنة السادسة  ،العدد الثالث، منشور يف جملة االحكام العدلية، 1975( مدين اثنية /501انظر قرار حمكمة متييز العراق رقم ) -36
 . 140ص ، 1975/

كما تناولت حق احملكمة يف إدخال من تشاء من االشخاص وجبة لقانون املرافعات العراقي ). . . . . . .  جاءَ يف االسباب امل -37
خبصوص سلطة وانظر أيضاً ، (. . . . . . . لالستيضاح منُه عما يلزم حلسن سري الدعوى كأدخال دائرة رمسية لتقدمي أوراق حتت يدها

( من قانون 12نص املادة ). القاضي يف تكييف الوقائع املطروحة عليِه واستخدام سلطتِه التقديرية يف اجياد حل للنزاع املعروض أمامهُ 
ه والصيغ املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعات آبراء الفق، أمحد مليجي: د، وانظر ابملعىن نفسهُ ، املرافعات املدنية الفرنسي
 . 901ص ، 2008، 6ط، 2ج، املركز القومي لالصدارات القانونية، القانونية واحكام النقض
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الشك ان القضاء لهُ دور فعال ورئيسي يف تكييف ودراسة هذِه الطلبات ، واجراءات رفعها وكيفية احلكم هبا

ه الصحيح من خالل معرفة إجراءات رفعها بصورة قانونية واحملكمة املختصة وكيفية تقدمي وتوجيهها ابالجتا
إخالل يف االجراءات  أيطلب اجرائي على آخر نظراً المهيتِه وأتثريه الفعال يف حسم الدعوى ويف حالة 

 . املتبعة سوف يعرض احلكم الصادر للطعن أمام حماكم أعلى درجة
كان املطلب ،  مطالب ةبشكل دقيق ومفصل البد من تقسيمه على ثالث وآلجل بيان هذا املوضوع

أما املطلب الثاين فكان حتت عنوان القواعد العامة ، االول بعنوان االاثر املتولدة عن رفع الطلب االصلي
والتفاصيل ، أما حاالت الطعن ابحلكم فقد كانت عنوااًن للمطلب الثالث، املطبقة على الطلبات الطارئة

 . . . . النحو االيتعلى 
 االثار املتولدة عن رفع الطلب االصلي: املطلب االول

وقبل ان حتل ، وقبل أن يتصل بِه القاضي، يرتتب على رفع الدعوى ابلطلب القضائي اىل احملكمة
الشك ان هذِه االاثر هي ، اجللسة االوىل احملددة لنظر الدعوى نشأة جمموعة من اآلاثر اليت حددها املشرع

ينة ابلطلب القضائي الصحيح وهي آاثر قانونية نسبية على العمل القانوين الذي حددُه املشرع كمولد هلا قر 
وال ، وان حلظة ميالد هذِه اآلاثر هي حلظة رفع الطلب القضائي، وهذا العمل القانوين هو الطلب القضائي

زل عن إرادة اخلصوم ومصدرها املباشر الهنا تتم مبع، شأن ألرادة املدعي واملدعى عليه برتتيب هذِه اآلاثر
وهذِه اآلاثر منها ما هو ، وكل ما ألرادة االفراد إزائها هو التنازل عنها أو إسقاط احلق فيها، هو القانون

فمن أهم اآلاثر األجرائية هو نشأة اخلصومة بناًء على طلب قضائي مفتتح ، إجرائي ومنها ما هو موضوعي
وهلذا اذا تويف أحد أطراف الطلب بعد ، لقضائي املركز القانوين للخصمواكتساب أطراف الطلب ا، هلا

 . (38)تقدميِه فان اخلصومة ال تنقضي بل تستمر يف مواجهة الورثة
ويرتتب أيضًا على رفع الطلب القضائي التزام القاضي ابلفصل يف الطلب أي على احملكمة املختصة 

فعندما تستجمع اخلصومة اكثر ، عتربت منكرة للعدالةإصدار حكم يف كل طلب قضائي يقدم اليها واال إ
كما جيب على احملكمة ان ال تقضي بشيء مل يكن ،  من طلب فيجب عدم إغفال الفصل يف أحداها

ويرتتب أيضًا عند رفع الطلب القضائي إختصاص حمكمة معينة دون ، موضوعًا لطلب قدمُه اخلصوم
ومن االاثر أيضاً انهُ حيق للمدعي يف تقدمي بعض الدفوع ، أي نزع االختصاص عن احملاكم اآلخرى، اآلخرى

وجيب ايضا اعالن ، املوضوعية وعلى املدعي متابعة دعواه وعلى املدعى عليه احلضور اىل احملكمة املختصة
 . (39)هذا الطلب واالفصاح عنُه قانوانً والعديد من االاثر االجرائية اآلخرى

ند تقدمي الطلب القضائي هو قطع التقادم الذي يسري ملصلحة أما االاثر املوضوعية اليت ترتتب ع
وال يبقى هذا التقادم طوال مدة اخلصومة وامنا ، ولو رفعت الدعوى اىل حمكمة غري خمتصة، املدعى عليه

 . (40)تبدأ مدة تقادم جديدة منذ احلكم النهائي فيها لصاحل املدعي

                                                       
ص ، )بال سنة طبع(، 8ط، القاهرة، دار النهضة العربية، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، رمزي سيف: د -38

 . 260ر، وآخرون، مصدر سابق، ص نبيل امساعيل عم: و د، 333
 . 288مات املدنية، مصدر سابق، ص قانون إصول احملاك، نبيل امساعيل عمر: د -39
لعربية، دار النهضة ا، الطلب كقيد إجرائي على سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلنائية، جمدي إمساعيل حممود: د -40

 . 208، ص 2012القاهرة، 
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، ي مل يهمل حقِه وال يزال متمسكًا ومطالبًا ابدائهِ فتقدمي الطلب هو من أقوى الرباهني على ان املدع
 . (41)ويرتتب أيضاً وقف مواعيد السقوط وبدء سراين الفوائد التأخريية
بوجوب رد الثمرات املتولدة عن الشيء ، ويرتتب على رفع الدعوى وتقدمي الطلبات إعذار املدعى عليهِ 

الك على املدعى عليه حبيث يصبح مسؤوالً عن التعويض وانتقال تبعة اهل، الذي حيوزه واحلاصل النزاع بشأنهِ 
ويرتتب أيضًا بطالن حوالة احلق من جانب املدعى عليه مىت كان موضوعاً ، يف حالة هالكِه أو ضياعهِ 

 . (42)وغريها من اآلاثر الكثرية هبذا الشأن. للمطالبة اليت تقدم هبا املدعي
لطلب القضائي ترتتب وحبكم القانون جمموعة من اآلاثر فيتضح من كل ما تقدم أبن املدعي عند رفعِه ا

االجرائية واملوضوعية واليت منها ما يتعلق ابحملكمة املختصة ومنها ما يتعلق ابخلصوم واليت تعترب حبد ذاهتا 
قيوداً إجرائية مهمة على حرية املدعى عليه والتزامِه مبا مذكور ضمن نطاق الدعوى املدنية املنظورة من قبل 

 . وهي حبد ذاهتا تعترب ضماانت اجرائية موضوعية حلماية حق املدعي، قاضيال
 القواعد العامة املطبقة على الطلبات الطارئة: املطلب الثاني

يقصد ابلقواعد العامة للطلبات القضائية الطارئة هي تلك القواعد اليت تكون قابلة للتطبيق على مجيع 
نص خاص يورد حكماً خاصاً حلاالت حمددة من هذِه الطلبات ومن أنواع الطلبات الطارئة طاملا ال يوجد 

وهذِه االخرية جيب ان ترفع يف ، هذِه القواعد أو االحكام هو معرفة احملكمة املختصة بنظر الطلبات الطارئة
اتريخ الحق للطلب السابق وهو الطلب األصلي بشرط ان يقدم الطلب التايل )الالحق( قبل صدور احلكم 

 . (43)لخصومةاملنهي ل
وعليِه فيجب أن تبت احملكمة املختصة ابلطلب االصلي املقدم من املدعي مث تنظر ابلطلب الطاريء 

هناك تغيري يف موضوع أو سبب  نبشرط ان يكون هناك تالزم وثيق الصلة بني الطلبات حىت ال يكو 
كمة املختصة من أن تفصل يف غري ان هذا الكالم غري مطلق أي أنُه ال يوجد ما مينع احمل، الدعوى املدنية

بل إن طبيعة الطلب الطاريء خاصة إذا ما كان ، الطلب الطاريء أواًل إذا ما صار صاحلًا للحكم فيهِ 
أي ، موضوعه احلكم بتدبري وقيت )حتفظي أو مستعجل( كتعيني حارس قضائي على العني املتنازع عليها

ولكن هذا بشرط ان يقدم الطلب ، ى األصليةتفصل احملكمة ابلطلب الطاريء قبل الفصل يف الدعو 
حبيث تكون احملكمة خمتصة بِه من ، الطاريء وفقًا لالجراءات القانونية الصحيحة املعتادة لرفع الدعوى

 . (44)مجيع الوجوه
ومن القواعد أو االحكام اآلخرى اليت جيب مراعاهتا يف الطلبات الطارئة هو اىل مىت جيوز تقدمي طلبات 

جيوز تقدمي طلبات طارئة يف أية حالة تكون عليها الدعوى وال مينع من قبول الطلب العارض  هنا، طارئة
والذي مينع من ، ان يكون الفصل فيه مما يقتضى حتقيقًا طوياًل بينما يكون الطلب االصلي قد مت حتقيقه

اجع اىل سلطِة ولكن ذلك ر ، قبول الطلب الطاريء )العارض( هو قفل ابب املرافعة يف الدعوى األصلية
                                                       

 . 161مات املدنية، مصدر سابق، ص اصول احملاك نظرية الدعوى يف، الياس أبو عيد: احملامي -41
 . 214لكرمي الطالب، مصدر سابق، صعبد ا: د -42
، الدار اجلامعية، طلبات وقف التنفيذ أمام حمكمة التنفيذ وحماكم الطعن يف املواد املدنية والتجارية، أمحد علي السيد خليل: د -43

 . 275سكندرية، )بال سنة طبع(، ص اال
، ص 2010، 2يع، االردن، طاثراء للنشر والتوز ، الوجيز يف قانون إصول احملاكمات املدنية االردين، د الزعيبعوض أمح: د -44

357 . 
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احملكمة املختصة يف قبول طلب اخلصوم أو عدم قبولِه اذا كان هناك ترخيص مسبق من قبل احملكمة وأبجل 

 . (45)معني
أما عن احلكم يف الطلبات الطارئة فان على احملكمة ان حتكم يف موضوع الطلبات الطارئة مع الدعوى 

رئة صاحلة للحكم فيها وقت احلكم يف الدعوى أي اذا كانت الطلبات الطا، األصلية كلما أمكن ذلك
فاذا كانت الدعوى األصلية صاحلة للحكم فيها وكان الطلب الطاريء حباجة اىل حتقيق فان ، االصلية

 . (46)احملكمة حتكم يف موضوع الدعوى االصلية وتستبقي الطلب الطاريء للحكم فيِه بعد متام حتقيقه
بات آخرى عندما أتذن احملكمة لُه بذلك بشرط ان يكون وكذلك حيق للمدعى عليه ان يتقدم بطل

مرتبطاً ابلدعوى االصلية واعطي املدعى عليِه هذا احلق حىت يتفادى ما قد يعود عليِه من ضرر اذا إضطر 
اىل رفع دعوى أصلية يطلب دينه من املدعي بعد تنفيذ احلكم الصادر لهُ ابلدين قبول حصول املدعى عليه 

وايضاً ألن احملكمة اليت تنظر الدعوى ستكون أقدر من غريها على حتقيق هذا الطلب ، هعلى حكم يف دعوا
ذلك ان هذِه الطلبات يتعني أن تكون وثيقة الصلة ابلطلب االصلي اىل حد ال حتتاج اىل ، والفصل فيهِ 

 . (47)إذن احملكمة بتقدميها
يًا وقد خترج عن حدود اختصاصها وهبذا ميكن القول أبن احملكمة قد ختتص أصاًل بنظر الدعوى نوع

كما اهنا قد ختتص بنظرها استثناًء يف حني أهنا ال ختتص نوعيًا بنظرها اذا ما رفعت اليِه ،  النوعي استثناءً 
وهكذا فأن االختصاص النوعي للمحكمة يضيق ويتسع حبسب سري اخلصومة وما يطرأ ، بطريقة أصلية

 . (48)ةعليها من طلبات إضافية أو طارئة أو مرتبط
وكذلك من القواعد األخرى هو أنه ال جيوز إبداء طلبات طارئة اال أمام حمكمة أول درجة أو مبعىن 
آخر أمام احملكمة اليت رفع اليها الطلب األصلي إبتداًء املفتتح للخصومة وعليِه فطلب املقاصة القضائية ال 

 . (49)ولجيوز رفعِه إبتداًء أمام حماكم االستئناف وهبذا يكون غري مقب
إذن هناك قواعد عامة حتكم الطلبات الطارئة وكيفية تقدميها واألجراءات املتبعة يف ذلك وضرورة رفع 

وال جيوز رفعِه أمام ، الطلب الطاريء وفقاً لالجراءات القانونية الصحيحة حىت يتم البت بِه من قبل القضاء
 . لطلب االصليحماكم الدرجة الثانية لوجود االرتباط الوثيق بينُه وبني ا

 حاالت الطعن بالحكم: املطلب الثالث

هناك العديد من احلاالت اليت جتعل احلكم ابطاًل وخاصًة ما يتعلق مبوضوع الطلبات سواء أكانت 
علمًا ان كل واحدة منها تعرقل ، أصلية أم طارئة وهذِه احلاالت نوردها تباعًا على سبيل املثال ال احلصر

عادل واليت خيلق نوعاً من التعسف جتاه أحد أطراف الغري حكم القضاء ون سببُه سري اخلصومة منها ما يك
                                                       

 . 371يف، مصدر سابق، ص رمزي س: د -45
إصول ( من قانون 34ونص املادة )، ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري127انظر ابملعىن نفسه نص املادة ) -46

 . اكمات املدنية اللبنايناحمل
، 1ان، االردن، طعم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجمللد األول، إصول احملاكمات واملرافعات املدنية، حممود حممد الكيالين: د -47
 . 249، ص 2012
املرافعات املدنية دراسة أتصيلية مقارنة بني الفقه االسالمي وقانون ، الدفع بعدم االختصاص، أمحد خليفه شرقاوي: د -48

 . 424، ص 2011للنشر والربجميات، دار شتات ، والتجارية
 . 504در سابق، ص مص، سيد حسن البغال: املستشار -49
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فالقضاء كما هو معلوم ، فمثالً القضاء مبا مل يطلبهُ اخلصوم أو ابكثر مما طلبوه، املنازعة املعروضة أمام احملاكم
ة يف طلبات والعرب ، هو مطلوب وليس حممول أي ال يتحرك اال بناًء على طلب ويف حدود هذا الطلب

وكذلك ليس ، وتتقيد احملكمة بطلباهتم اخلتامية، اخلصوم يف الدعوى هي مبا طلبوه على حنو صريح وجازم
للمحكمة أن تقضي ابكثر مما طلبوه اخلصوم كأن يطلب اخلصم احلكم لهُ ابلدين فتحكم لهُ احملكمة ابلدين 

فظ على النظام العام من تلقاء نفسها ولو مل على ان تراعي احملكمة املختصة يف حكمها ما حيا، والفوائد
 . (50)الن ذلك ال يعد قضاًء مبا مل يطلبُه اخلصوم، يطلب من قبل اخلصوم

ومن احلاالت اآلخرى اليت تؤدي اىل بطالن احلكم مما يستوجب الطعن بِه هو اذا صدر منطوق احلكم 
، مثال ذلك احلكم برفض دعوى امللكيةأي التناقض يف املنطوق وليس يف االسباب ، مناقضاً بعضِه لبعض

والقضاء يف ذات ، أو احلكم ابلزام املدعى عليه ابلدين، والقضاء يف الوقت نفسِه ابلتعويض عن امللكية
أي ان يكون منطوق احلكم ، معىن ذلك ان التناقض جيب ان يقع بني أجزاء املنطوق، احلكم برباءة ذمتهِ 

 . (51)مناقضاً بعضُه اىل البعض اآلخر
فضالً عن ذلك فان احلكم على شخص مل ميثل متثيالً قانونياً صحيحاً يف الدعوى أيضاً يؤدي فتح ابب 

فحىت تفصل احملكمة يف الدعوى جيب ان يتم ذلك يف مواجهة أطراف الدعوى أو من ، الطعن يف احلكم
فيها عن طريق شخص فاذا صدر احلكم على شخص دون ان يكون ممثالً يف اخلصومة أو كان ممثالً ، ميثلهم

ليست لهُ صفة متثيله قانوانً أو قضاءً فانهُ يكون مبنياً على غلط يف متثيل اخلصوم مما يفتح ابب نقض احلكم 
 . (52)لعدم متثيل اخلصم يف اخلصومة على وجه قانوين

ر أو أبقل فيتضح مما تقدم ان القاضي ملزم ابلتقيد التام مبا يطلبُه اخلصوم منُه وال حيق لُه احلكم ابكث
اال يف حاالت استثنائية هدفها احملافظة على النظام العام فاالخرية حيكم القاضي ألجلها ، مما يطلبهُ اخلصوم

 . حتقيقاً للمصلحة العامة يف اجملتمع، دون الرجوع اىل إرادة اخلصوم
 : الخاتمة

هي من املوضوعات املهمة يف هذا البحث تناولنا موضوع الطلبات القضائية يف الدعاوى املدنية واليت 
جداً يف نطاق القوانني االجرائية ومت بيان مفهومها وعناصرها وشروطها سواء كانت االصلية منها أم الطارئة 

ويف النهاية توصلنا اىل جمموعة من النتائج ، وتناولنا أيضاً آاثرها وبعض التفاصيل املهمة اليت ختص املوضوع
 . . . . وهي على النحو اآليت، واملقرتحات

 : أوالا / النتائج

من خالل البحث والتقصي يف هذا املوضوع تبني ان موضوع الطلبات القضائية واالصلية منها  -1
ابلذات هي املفتتحة للخصومة وهي أول طلب أو ورقة رمسية يقدمها أحد اخلصوم للقضاء مطالبًا حبق 

 . لنفسهِ 

                                                       
حممد احلجار، مصدر حلمي : و د، 613ص ، مصدر سابق، أمحد هندي: و د، أمحد خليل: و د، نبيل امساعيل عمر: د -50

 . 394سابق، ص 
 . رافعات املدنية والتجارية املصري( من قانون امل241/6نص املادة )انظر ابملعىن نفسُه  -51
 . 301ة والتجارية، مصدر سابق، ص الوسيط يف قانون املرافعات املدني، نبيل امساعيل عمر: د -52
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ان يكون هناك تالزم وارتباط وثيق الصلة بني الطلب عند تقدمي الطلب الطاريء اىل احملكمة البد و  -2

 . االصلي والطلب الطاريء والبد ان تكون هناك مصلحة جدية قانونية يف رفع الطلب اىل القضاء
تعريفًا واضحًا وحمددًا ملوضوع الطلبات   ان التشريعات االجرائية مل تعطمن خالل البحث تبني -3

وهو توجه صحيح ألن تعريف املصطلحات ليست من مهمة ، ضاءوامنا كان ذلك من مهمة الفقه والق
 . وامنا اجتهاد الفقه والقضاء، املشرع
تبني إن على القاضي ان حيكم مبا طلبوه منُه اخلصوم أي إن الرادة اخلصوم دور فعال يف كتابة  -4

بُه اخلصوم منُه حىت وعليه ان على القاضي ان ال حيكم بشيء مل يطل، الطلب القضائي وتقدميه اىل احملكمة
 . ال يتعرض حكمُه للطعن أمام احملاكم االعلى درجة

دامت  ما دم فحق رفعِه من قبل االطراف ابقتبني ان الطلب القضائي ال ميكن أن يسقط ابلتقا -5
 . وال يسقط اال ابلتنازل عنهُ ، ان الدعوى املدنية مل تنقض

طالب التدخل والذي يكون تدخلهُ إختيارايً حبيث  تبني ان حاالت التدخل يف الدعوى أتيت ابرادة -6
 . بينما االدخال أييت جرباً على املطلوب إدخالهِ ، ينظم اىل أحد أطراف الدعوى ليساعدُه يف كسب قضيتهِ 

 : ثانياا / املقرتحات

ضرورة تفعيل دور القضاء وتوسيع سلطة القاضي التقديرية يف فض املنازعات اىل جانب وجود  -1
وهذا ال أييت اال من خالل تفعيل دور االدعاء ، عالة يف حالة عدم حتقيق العدالة بني املتخاصمنيرقابة ف

 . العام ودعم نشاطُه الرقايب
ضرورة النص على موضوع الطلبات القضائية سواء أكانت االصلية أم الطارئة بشكل أوسع واكثر  -2

ملوضوع من ضمانة إجرائية مهمة بني املتخاصمني وحلسن اهتماماً يف قوانني املرافعات املدنية ملا يشكل هذا ا
تطبيق القاضي واهتمامه هبذِه الطلبات على اعتبار إهنا املفتتح األول للخصومة وعلى االخص األصلية 

 . منها
إعطاء اكثر أمهية لشرط التالزم واالرتباط بني الطلب االصلي والطلب الطارئ ابعتبارِه من الشروط  -3

 . ول الطلب الطارئ بضرورة اهتمام الكتاب والباحثني يف ذلكاجلوهرية لقب
ضرورة رفد املؤسسة القضائية ابلكوادر الكفوءة واخلربة العالية يف استنباط االحكام والقرائن واجياد  -4

 . احللول واملعاجلات يف حالة غياب النص التشريعي أو غموضِه ليكفل ذلك حتقيق العدالة بشكل سليم
 : المصادر

 : والا / الكتب القانونيةأ

)بال ، 6ط، االسكندرية، منشأة املعارف، التعليق على نصوص قانون املرافعات، أمحد أبو الوفا: د -1
 . سنة طبع(

، منشأة املعارف، املستحدث يف قانون املرافعات اجلديد وقانون االثبات، أمحد أبو الوفا: د -2
 . 1968، 1ط، االسكندرية

املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعات ابراء الفقه والصيغ القانونية  ،أمحد مليجي: د -3
 . 2008، 6ط، 2ج، املركز القومي لالصدارات القانونية، واحكام النقض
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املركز القومي لالصدارات ، املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعات، أمحد مليجي: د -4
 . )بال سنة طبع(، 6ط ،3ج، القاهرة، القانونية
طلبات وقف التنفيذ أمام حمكمة التنفيذ وحماكم الطعن يف املواد املدنية ، أمحد علي السيد خليل: د -5

 . )بال سنة طبع(، االسكندرية، الدار اجلامعية، والتجارية
، والتوزيعاثراء للنشر ، قواعد املرافعات يف دولة االمارات العربية املتحدة، أمحد صدقي حممود: د -6
 . 2008، 2ط، االردن، عمان
 . 2009، القاهرة، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، أمحد السيد صاوي: د -7
 . 1989، بريوت، الدار اجلامعية، إصول احملاكمات املدنية والتجارية، أمحد هندي: د -8
 . 2005، تإصول التقاضي وفقاً لقانون املرافعا، أمحد حممود: د -9

دراسة أتصيلية مقارنة بني الفقه االسالمي ، الدفع بعد االختصاص، أمحد خليفه شرقاوي: د -10
 . 2011، دار شتات للنشر والربجميات، وقانون املرافعات املدنية والتجارية

 . 1985، 3ج، نظرية احملاكمة، موسوعة إصول احملاكمات واالثبات والتنفيذ، أدوار عيد: د -11
 . 2011، 3ط، بغداد، املكتبة القانونية، املرافعات املدنية، آدم وهيب النداوي: د -12
، منشورات احلليب احلقوقية، نظرية الدعوى يف إصول احملاكمات املدنية، الياس أبو عيد: احملامي -13

 . 2010، 1ط، لبنان
 . 2004، واجلزائية نظرية االختصاص يف إصول احملاكمات املدنية، الياس أبو عيد: احملامي -14
 . )بال سنة طبع(، منشأة املعارف، قوانني املرافعات، أمينه مصطفى النمر: د -15
، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، الوجيز يف إصول احملاكمات املدنية، حلمي حممد احلجار: د -16

 . 2007، 1ط
اجمللد ، للدعاوى واالوراق القضائيةاملطول يف شرح الصيغ القانونية ، سيد حسن البغال: املستشار -17

 . )بال سنة طبع(، الناشرون املتحدون للطباعة والنشر والتوزيع، املرافعات، األول
 . )بال سنة طبع(، دراسات يف قانون املرافعات املدنية، رحيم حسن العكيلي: القاضي -18
، القاهرة، دار النهضة العربية، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، رمزي سيف: د -19

 . )بال سنة طبع(، 8ط
الدعوى املدنية ، الدعوى املدنية، الشامل يف املرافعات املدنية، عبد الوهاب عرفه: االستاذ -20

 . 2009، 1ط، القاهرة، املركز القومي لالصدارات القانونية، واجراءاهتا
 . )بال سنة طبع(، املكتبة العاملية، اجراءاهتااصول املرافعات املدنية و ، عبد الوهاب عرفه: د -21
 . 2005، االسكندرية، منشأة املعارف، أسباب صحيفة االستئناف، عبد احلكم فوده: د -22
، 5ط، مراكش، مطبوعات املعرفة، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، عبد الكرمي الطالب: د -23
2008 . 
عدم القبول يف قانون االجراءات اجلنائية "دراسة مقارنة" دار  جزاء، عمران عبد العزيز فرج: د -24

 . 2014، االسكندرية، اجلامعة اجلديدة
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، اثراء للنشر والتوزيع، الوجيز يف قانون اصول احملاكمات املدنية االردين، عوض أمحد الزعيب: د -25
 . 2010، 2ط، االردن

ق املطالبة القضائية يف قانون املرافعات املدنية إصول تفسري وتطبي، كمال عبد الواحد اجلوهري:  د -26
 . )بال سنة طبع(، القاهرة، دار حممود للنشر والتوزيع، والتجارية
الطلب كقيد اجرائي على سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعوى ، جمدي امساعيل حممود: د -27
 . 2012، القاهرة، دار النهضة العربية، اجلنائية

 . 2011، 4ط، بغداد، املكتبة القانونية، شرح قانون املرافعات املدنية، احملمود مدحت: القاضي -28
ـــــــدين: املستشـــــــار -29 ـــــــاً ، حممـــــــد أمحـــــــد عاب ـــــــدعوى مـــــــدنياً وجنائي ، منشـــــــأة املعـــــــارف، اجـــــــراءات ال

 . 2002، االسكندرية
 . 1984، القاهرة، النظرية العامة للطلبات القضائية، حممد حممود ابراهيم: د -30
دار الثقافة للنشر ، اجمللد االول، اصول احملاكمات واملرافعات املدنية، حممود حممد الكيالين :د -31
 . 2012، 1ط، االردن، عمان، والتوزيع
 . 2000، 1ط، 2ج، املرجع يف التعليق على قانون املرافعات، معوض عبد التواب: املستشار -32
، 1ط، لبنان، منشورات احلليب احلقوقية، ملدنيةقانون اصول احملاكمات ا، نبيل امساعيل عمر: د -33
2008 . 
، دار اجلامعة اجلديدة، الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، نبيل امساعيل عمر: د -34

 . 2008، االسكندرية
، قانون املرافعات املدنية والتجارية، أمحد هندي: و د، أمحد خليل: و د، نبيل امساعيل عمر: د -35

 . 1998، االسكندرية، املطبوعات اجلامعية دار
دار اجلامعة اجلديدة ، سبب الطلب القضائي أمام حمكمة االستئناف، نبيل امساعيل عمر: د -36

 . 2003، للطبع والنشر والتوزيع
قانون املرافعات املدنية "دراسة مقارنة" منشورات احلليب ، أمحد خليل: و د، نبيل امساعيل عمر: د -37

 . 2004، 1ط، لبنان، بريوت، يةاحلقوق
 ثانياا / القوانني

 . املعدل 1969لسنة  83قانون املرافعات املدنية العراقي رقم  -1
 . املعدل 1968لسنة  13قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم  -2
 . املعدل 1975لسنة  1123قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم  -3
 . املعدل 1983لسنة  90حملاكمات املدنية اللبناين رقم قانون اصول ا -4
. أملعدل 2002لسنة  26قانون إصول احملاكمات املدنية االردين رقم  -5
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 و ق مفاو) الجودةملى يم األداء التدريسه للمعلمين وتق

Evaluation of Teaching Performance for Teachers 
According to Quality Concept 

  Salman              . Salman A. Lect. Assist(1) سلمان عبود سلمان. م. م

 المستخلص

يهدف هذا البحث إىل تقومي اداء املستوى التدريسي للمعلمني على وفق مفهوم اجلودة لتحديد نقاط 
علم يف إثناء حيث تعد عملية قياس مستوى أداء امل. القوة والضعف يف أدائهم وكيفية إجياد احللول املالئمة

. مدة مزاولته للمهنة من اخلطوات الضرورية لتحديد املهارات والكفاايت الالزمة لالرتقاء مبستوى األداء
واستعملت االستبانة أداة ، تكمن مشكلة البحث بصورة عامة إىل ان هناك وجود ضعف يف أداء املعلم

رية تربية )الرصافة الثالثة( جمتمعا للبحث وبلغ واختري مديرو املدارس االبتدائية يف مدي، جلمع بياانت البحث
( SPSSواستخدم الباحث الربانمج اإلحصائي)، ( مديراً 150و بلغت العينة )، ( مديرا320عددهم )

معامل االرتباط بريسون "وقد أسفرت هذه األدوات عددًا من النتائج أكد ، الوسط املرجح، النسبة املئوية
وكذلك عدم االهتمام ، كبري يف جمال استخدام أساليب التقومي املتنوعةمعظمها على ان هناك وجود ضعف  

. املعلمني فضاًل عن ذلك قلة متابعة التطورات العلمية يف جمال ختصص، عملية التعلم مببدأ الدافعية وحتفيز
العهم لتطويرهم املهين واط ةبناءا على نتائج البحث أوصى الباحث بضرورة اخنراط املعلمني يف ورش تدريبي

تطوير مهاراهتم يف استخدام أساليب تقومي حديثة حتقق ، على مناذج ملعايري جودة أداء املعلمني العاملية
كذلك اقرتح الباحث إجراء دراسات ميدانية لتحديد أمهية تطبيق معايري ،  األهداف الرتبوية للعملية التعليمية

 . لتطوير مهارات املعلمني يف ضوء معايري اجلودةبناَء برانمج تدرييب ، يف حتسني األداء املدرسي ةاجلود

                                                       
 . قسم ضمان اجلودة /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -1



 
 

492 

 24: العدد

 
Abstract  
The aim of this publication is to measure teacher's performance 

according to quality standards to determine strengths and weaknesses in 
their performance. Measuring teaching performance for teachers during 
their time of service can be considered very important through determining 
the skills and the materials they need to help them improve their 
performance. The problem of this research indicated in general that there is 
a weakness in teachers performance.  

In order to carry out this study, a survey was constructed and delivered 
to (150) primary school head teachers out of a total number of 320 primary 
school managers in Al-Rusafa Third Education Directorate. The researcher 
used the statistical program (SPSS) "percentage, the weighted average, 
Pearson correlation coefficient" for the analysis of data gathered. Results 
showed that there is a weakness amongst teachers in the use of various 
evaluation methods, lack of interest and motivation towards learning and 
lack in the followingof scientific developments in the field of specialty. Some 
of the main recommendations recommended by the researcher were to get 
teachers involved in a training workshopsto help them in their professional 
development, inform teachers of the global models to the quality standards 
of teacher's performance and develop their skills in the use of modern 
evaluation methods to achieve the educational goals of the educational 
process. The researcher also suggested carrying outfield studies to 
determine the importance of the implementation of quality standards in 
improving school performance, establishing a training program to develop 
the skills of teachers according to quality standards.  

 المقدمة

م دول العامل وانلت اجلودة اجلانب األكبري من هذا حظيت عملية تطوير التعليم ابهتمام كبري يف معظ
االهتمام ألهنا احد الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الناجحة الذي ظهر ملسايرة املتغريات الدولية وحماولة 

السمة األساسية جلودة العملية التعليمية يف  إنواقع البيئة التعليمية الدراسات ل تأكدو ، التكيف معها
يبىن  إنمن املمكن  إذ، للعملية التعليميةحجر الزاوية  ألنه، بتدائية مرهون جبودة أداء املعلماملدارس اال

، الذي ينفخ فيه روحهاجليد املعلم  على ورق مامل أيتِ  اً ل حرب ظسيلكنه يف غاية من اجلودة واإلتقان  اً منهج
ية اليت تقع عليه يف صنع األجيال حيث واملسؤولبه يقوم  ملا، فاملعلم هو أول خطوة لتطوير الواقع التعليمي

يثمر لنا أفضل الثمر بتخرجيه كفاءات قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ملواكبة التحوالت والتطورات 
العلمية املتسارعة من خالل تزويدهم املهارات والقابليات ذات املواصفات العاملية واليت تضاهي ما يتمتع 

لذا من الضروري تقييم أداء املعلمني بصورة مستمرة وحتديد نقاط القوة ، ألخرىبه غريهم من بلدان العامل ا
 . والضعف وتوفري الربامج اليت تعمل على تطوير الكفاءة املهنية للمعلمني
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 التعريف بالبحث : المبحث االول

 البحث مشكلة

وأمناط التعليم وجماالته  ومستجداته يف أساليب التدريس كبريةالتعليم يف السنوات األخرية حتواًل   شهد
وملا كانت مؤسسات التعليم األساسي غري قادرة على مواجهة التحدايت اليت تواجهه مبعزل عن معلمي 

ابت من الضروري السعي ابجتاه تنمية مهاراهتم على النحو الذي ميكنهم من االضطالع ، تلك املرحلة
الفاعل يف حتقيق جودة  أثرهمفضالً عن تعزيز ، صرمبسؤولياهتم ومهامهم وأدوارهم املنسجمة مع متطلبات الع

ن برامج تقوميهم ما زالت تسري ابجتاه أن االهتمام إبعداد املعلم ليس جديدًا إال أالتعليم على الرغم من 
التقليدية وكذلك ان العامل األساس الذي أدى إىل تدين مستوى التعليم يف املدارس  واالساليب الربامج

إثناء يف جيدًا وكذلك ضعف تدريبهم  اً إعداد اكون أغلبية معلمي تلك املرحلة مل يعدو يرجع لاالبتدائية 
قلة مشاركة املعلم يف أنشطة  يف دراسته اىل (2009، الغامدي)واشارة  (2)يوهلهم للقيام مبهامهم ال اخلدمة 

املعلومات واملعارف دل يف تبا ءهيشارك زمالحتسني عمله كما انه ال حياول ان  إىلالنمو املهين اليت تؤدي 
 (3). وليات مهنيةؤ وال يتحمل مس

ن عن القيام بعملية التعليم الذايت األمر الذي و عاجز معظم املعلمني ان  (2009، )كنعانيف حني اكد 
جيعله غري قادر على متابعة املتغريات اليت تطرأ على حمتوايت املنهج نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي يف 

 (4). العصر احلديث
وأييت هذا القصور  وتطويره يف عملية تقومي املعلم اً شديد اً ن هناك قصور ( أ2010، واكد )ابو صبحي

اجلامعة بعد  مع تهحمدودية عالقمهاراته و النظرة الشاملة إىل أمهية تدريب املعلم و تطوير وجود من عدم 
علم الضرورية واألساسية ملهنة التعليم وجود الكثري من اخللل يف التعرف على مواصفات امل فضالً عن، تعيينه

 ةواكبمونظرًا ملعايشتنا لعصر العوملة الثقافية والسياسية واالجتماعية والفكرية والرتبوية و لضرورة ، السامية
التطورات العلمية احلديثة حىت يصبح معلماً للمستقبل مبا فيه من حتدايت فكرية  هاملعلم وبرامج إعداده هلذ

 (5). ة وسياسية واجتماعية يستطيع التعامل معهاوعلمية وثقافي
متواصل  تقييم مستمر وتدريب إىلحيتاج  إذالن املعلم ال يصبح معلماً جيداً منذ حلظة دخوله هذه املهنة 

 ةميتهن مهن أنلذا من الضروري لكل من يريد ، إثناء اخلدمة لكي يصبح مربيًا متمرسًا يف هذا امليدان يف
بشكل جيد سيعرفون كيفية وضع قواعد  ودربوان املعلمني الذين اعدوا أإذ ، جيداً  اً دادالتعليم إن يعد إع

 أوجتديد  أوإصالح  أيعلى ذلك فان  وأتسيساً ، وكيفية إدارة الصف املدرسي، وخطط للعملية الرتبوية
رارها من اخلرباء يف املعلم ألنه املنفذ للسياسات الرتبوية بعد إق أيبد إنتطوير يف العملية الرتبوية جيب 

كفؤ حىت مع وجود الالن املعلم غري ، معلم جيدبال ال ميكن إحداث عملية تربوية جيدة  إذ، واملختصني

                                                       
 . 312ص، 2008، الفتالوي -2
 . 5: 2009، الغامدي -3
 . 9: 2009، كنعان  -4
 . 2: 2010، صبحي أبو -5
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ندوات وأقيمت مؤمترات ونظمت عدة  تعقدويف هذا اجملال ، (6)املناهج املتطورة ال ميكن ان يقدم شيئاً 

 : وامههاالتعليم املختلفة ه يف مؤسسات حلقات نقاشية يف سبيل العناية ابملعلم وإعداده وتكوين
م حتت عنوان"اجلودة الشاملة يف إعداد  2003املؤمتر املنعقد يف كلية الرتبية يف جامعة حلوان عام  -

 . املعلم ابلوطن العريب أللفية جديدة"
يف سلطنة عمان)حنو إعداد أفضل ملعلم املستقبل( خرج بتوصيات عدة  2007املؤمتر الرتبوي الثالث -

"وضع معايري للجودة واالعتماد إلعداد املعلمني مبا يتالءم مع التوجهات العاملية يف الدول : نهام
 (7). املتقدمة"

-27وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بغداد للمدة من) تهاملؤمتر األول الذي عقد وكذلك ما اكده
تنمية واإلبداع واالبتكار وأتهيل املعلم (على ضرورة اجلودة يف التعليم واالهتمام ابل2009نيسان  29

( لوجود حاجة إىل 2009، وتزويده مبا ميكنه ابجلانبني العلمي واملهين )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
حاجته إىل اإلملام ابلتقنيات احلديثة ومبناهج التفكري وأبسس  فضاًل عن، تنمية مهارات ومعارف املعلم

كونه مشاركًا وموجهاً   إىلقد تغري من كونه جمرد انقل للمعرفة  وضعهالن ، ة الصفوإدار ، نظرايت املعرفة
مهنة املعلم أصبحت مزجيًا من مهام املريب  أن إي، يقدم لطلبته يد العون إلرشادهم اىل مصدر املعلومات

 (8). واملستشار والقائد واملدير الناقد
بل هي عمل أساسي ، إضافيا أوت عماًل زائدًا عملية تقييم جودة مستوى املعلم ليس أنوهذا يعين 
 السيماأمهية الرتكيز على هذه العملية  أتيتواًل عن إعداد وتنشئة أجيال املستقبل وكذلك ؤ لكون املعلم مس

ومن هنا فان الغرض األساسي هو التحسني والتعرف على . أداء املعلمني إىل ةملوجهال االنتقادات ظيف 
 (9) اجلودةمتطلبات  وفقعلى نوعية املعلمني 

 : يف ضوء ما سبق فقد حددت مشكلة البحث احلايل ابلسؤال التايل
 ؟ما هو مستوى جودة االداء التدريسي لدى املعلمني على وفق مفهوم اجلودة •

 البحث  أهمية

ونظرًا ألمهية ، يتسم ابلعديد من السمات واخلصائص واملهارات أناملعلم  تفرض املرحلة احلالية على
تشرف ، إعداد خاص واىل برامج اتهيلية حمددة ومدروسة بعناية إىلفانه حيتاج ، لم يف العملية الرتبويةاملع

ن عملية حتديد جودة مستوى املعلمني تعد خارطة طريق أل (10). عليها مؤسسات متميزة ومتخصصة
 الربامج التدريسية للمؤسسات الرتبوية يف بناء وحتديد احتياجات متطلبات خطة جودة العملية الرتبوية يف

السمة األساسية  أنأكد الواقع للبيئة التعليمية وبشكل ال يقبل الشك  إذ، اخلدمة يف إثناءاليت تقدمها 
والقاسم املشرتك بني جودة العملية الرتبوية يف بيئة العمل املتمثلة ابملدارس االبتدائية مرهون جبودة أداء املعلم 

يف املرحلة التعليم  داذ يع. ومهاري ابجتاه التخصص العام والدقيق ومبا حيمله من خزين علمي ومعريف

                                                       
 . 4: 2010، حمفوظ -6
 . 6: 2013، اجلبوري -7
 . 3: 2010، حمفوظ -8
 . 987: 2004، األغا -9

 4: 2010، حمفوظ -10
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حقة او اللامن أهم مراحل تكوين املهارات األساسية لدى الطلبة وإعدادهم للمراحل الدراسية  ةاالبتدائي
لرتبية وهذا ما مت التأكد عليه من خالل توصيات املؤمتر العلمي الثالث عشر املنعقد يف كلية ا. احلياة العملية

نساين إآذار( حتت شعار "الرتبية نبض حي وفعل  30-29من ) مدةاألساسية / اجلامعة املستنصرية لل
وتقومي النظام ، متجدد" يف حتسني نوعية التعليم الحتياجات سوق العمل ومتطلبات الرتبية املستدامة

ة الشاملة وتدعيم متطلبات اجلودة وتعزيز طرق التعليم يف ضوء معايري اجلود، ورفع نوعية التعليم، التعليمي
الن العملية الرتبوية يف جوهرها عبارة عن  )املؤمتر الثالث عشر للجامعة املستنصرية/ كلية الرتبية األساسية(

بل إن جناح العملية ، مكانة خاصة يف العملية التعليميةله فاملعلم ، املعلم السيماتفاعل عناصرها كافة و 
فاملعلم وما يتصف به من مهارات ورغبة وميل للتعلم هو الذي يساعد ، ساعدة املعلممب التعليمية ال يتم إال

 عملية التعليم والتعلم انجحة جيعل من إناخلربة املناسبةألنه يستطيع  الكتساب الطالب على التعلم ويهيئه
 . (11)وان أثره اختلف بني املاضي واحلاضر

وفق مؤشرات وبرامج تعمل على تقليص على علمني إعادة النظر جبودة مستوى امل فبات من الضروري
، ملعرفة املهارات واملتطلبات الضرورية اليت يزود هبا املعلمني اجلودةالفجوة بني واقع املعلمني احلايل و متطلبات 

ومعاجلة تدين ، الن عملية تقليص الفجوة هو املدخل حلل الكثري من القضااي اليت تعاين منها العملية الرتبوية
 (12). ستوى طالب املدارس االبتدائيةم

توالت جهود املهتمني أبمور الرتبية مبهمة أعادة النظر يف وضع مفاهيم مستحدثة لكل جوانب برامج و 
 (13). إعداد املتعلم وأساليب متابعته يف اخلدمة فجاءت حركة الرتكيز على معايري جودة أداء املعلم

 : ويسهم البحث احلايل اىل
 . داء التدريسي للمعلمنيتقومي واقع األ .1
 . تشخيص نقاط القوة والضعف يف االداء التدريسي للمعلمني .2
 . تناول البحث ركيزة أساسية من ركائز العملية الرتبوية .3
 . استخدام التقومي على وفق املفاهيم العاملية احلديثة وهو مفهوم اجلودة .4
ة واملهارة العلمية ابجتاه التخصص العام يركز على جودة اداء املعلمني ومبا حيمله من خزين من املعرف .5

 . والدقيق
يسهم يف تنمية وتطوير مهارات ومعارف املعلمني يف املرحلة االبتدائية من خالل عرض التجارب  .6

 . العاملية لتطوير املعلمني
 ـ: هدف البحث

 يهدف البحث احلايل اىل
 . تقومي األداء التدريسي للمعلمني وفق مفهوم اجلودة -

                                                       
 . 2: 2007، الطلحي -11
 . 19: 2013، الصبان -12
13- Popham, 2010: 14 . 
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 ـ: ثحدود البح

 (2016 -2015الدراسي ) عاملالرصافة الثالثة ل بغداد/ املدارس االبتدائية يف تربية ديروم -
 : صطلحاتامل

 التقومي: أوالً 
ابستخدام ، ( ابنه عملية التحقق من اصدار حكم ما على قيمة او كمية شىء1973) Goodعرفه  -

 (14). اوحمكات خارجيةمعيار من معايري الصدار االحكام ابالعتماد على قرائن داخلية 
أبنه العملية اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح أو الفشل ( 1999عرفه الوكيل واملفيت ) -

حىت ميكن حتقيق األهداف املنشودة أبحسن ، يف حتقيق األهداف وكذلك نقاط القوة والضعف به
 (15). صورة ممكنة

 الداء: اثنياً 
جمموعة من املعايري املالئمة للتمثيل والقياس اليت حيددها الباحثون  هوJean Yves (2000 )عرف  -

 (16). تقييميواليت متكن من إعطاء حكم 
( االجناز الناجم من ترمجة املعارف النظرية اىل مهارات من خالل املمارسة العملية 2002عرفه نصر ) -

 (17). جمال العمل والتطبيقية هلذه النظرايت وبواسطة اخلربات املرتاكمة واملكتسبة يف
 التدريس: اثلثاً 

( سلسلة االجراءات والتدابري واملمارسات اليت يقوم هبا املعلم وتشمل التخطيط 2005عرفه رواقة ) -
 (18). والتنفيذ والتقومي وادارة الصف وضبطه والسلوك الشخصي والعالقات املتبادلة بينه وبني التالميذ

ة التعلم واحداث تغيري مقصود فيها عن طريق تنظيم أو ( هي عملية استخدام بيئ2008عرفه القوي ) -
حبيث حتث املتعلم ومتكنه من االستجابة او القيام بعمل أو اداء ، اعادة تنظيم عناصرها ومكوانهتا

 (19)تحقيق اهداف مقصودة وحمددة لسلوك معني يف ظروف معينة وزمن حمدد 
 اجلودة: رابعاً 

يف التعليم أبهنا جمموعة من املعايري واإلجراءات اليت يهدف  مفهوم اجلودة إىلTaylor (1997 )عرفه  -
 (20). التحسني املستمر يف املنتج التعليمي إىلتنفيذها 

فاعل املدخالت وهي اإلفراد واألساليب واالسرتاتيجيات واألجهزة ( هي ت2010عرفته القيسي ) -
 (21). لتحقيق جودة عالية للمخرجات

                                                       
14- Good, 1979: 220 . 
 . 161 :1999، املفيت، الوكيل -15
16- Jean Yves,2000,p20 . 
 . 94: 2002، نصر -17
 . 139: 2005، رواقة واخرون -18
 . 13: 2008، القوي -19
20- Taylor,1997,p. 24 . 
 . 239: 2010، القيسي -21
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ها من مشكالت فيداخل املدرسة لغرض التغلب على ما يف يق اليت تتم التنس عملية: التعليماجلودة يف  -
واملسامهة بشكل مباشر يف حتقيق النتائج املرجوة وهي عملية مستمرة لتحسني اجلودة يف التعليم 

 (22). واحملافظة عليه
 املعلم: خامساَ 

رفية والرتبوية والنفسية ( ابنه الشخص الذي مت اعداده وتدريبه من مجيع اجلوانب املع2009عرفه ربيع ) -
 (23). واجلسمية واالنسانية واالجتماعية للقيام مبهمة الرتبية والتعليم يف اجملتمع

ولية ملساعدة اآلخرين على التعلم والتصرف بطريقة ؤ زود ابملسأبنه الشخص امل( 2011عرفه اخلزاعلة ) -
 . (24). وجديدةخمتلفة 

 . ( تعريفاً نظرايً 2008يتبىن الباحث تعريف )عطية : التعريف النظري -
هو تقومي االداء التدريسي للمعلمني يف املرحلة االبتدائية على وفق مفهوم اجلودة : التعريف االجرائي -

 . بناًءعلى املقياس املعد الستجابة افراد العينة
 ة والدرايات السابقةالنظري الخلفية: المبحث الثانه

 : الخلفية النظرية: اوالا 

 : التقومي. أ
  : التقومي ممفهو 

يعد احد الركائز الرئيسة يف العملية الرتبوية ألنه يشخص مسارات العملية ويكشف نواحي اخللل 
اْلي عنصريراد تقوميه مث . والقصور والقوة والضعف مث ميكن متخذي القرار إبصدار حكم سليم وموضوعي

وحتليل وتفسري املعلومات والبياانت فهو عملية منظمة تتضمن مجع ، حماولة إصالحه وتعديله بعد احلكم عليه
. ويف ضوء ذلك تتخذ القرارات لتحسني وتطوير العملية الرتبوية، لغرض التعرف على حتقيق األهداف الرتبوية

(25) 
  : التقومي اهداف

شكيل قاعدة بياانت لتعزيز نقاط القوة تو . حتسني األداء وتعريف العاملني مبا يقومون به يهدف اىل
يكون هناك عالقة  أنويلزم . الضعف لالحتياجات التدريبية اليت حددت يف ضوء التقومي وحتديد مواطن

وما يتم تقييمه وجيب ان يتم ، جيدة بني املقوَّم واملقوِّم كما جيب ان يكون املقيم على دراية مبراحل التقييم
، على وقت التقييم وال يقتصر فقط، إبالغ األشخاص الذين مت تقييمهم بكيفية عملهم على أساس مستمر

وجيب ان يكون التقييم مبنيًا على أساس ، وان العامل األساسي لنجاح تقييم األداء هو تفاعل العاملني

                                                       
 . 111: 2008، عطية -22
 . 13: 2009، ربيع واخرون -23
 . 486: 2011، اخلزاعلة -24
 . 1999: 25، عودة -25
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ث و كما جيب تغيريها عندما يتغري الوقت إي عند حد،  املعايري من مستوايت مثالية ومستوايت مقبولة

 (26). تغريات يف طبيعة مهام العمل
  : شروط التقومي

 . األهدافي بداللة ن جير أ .1
 . ن جيري أبدوات مت التأكد من صدقها وثباهتا وصالحياهتا لقياس ما وضعت من اجلهأ .2
 . قوميتمن يقع عليهم الالالزم على ن حيرص على توفري االحرتام أ .3
 . أن جيري يف ضوء خطة عملية وال جيري عشوائياً  .4
 (27). عملية التقومي بطريقة تراعي األسس الرتبوية تمأن ت .5

 : وفق منظور اجلودةعلى التقومي 
 : اآلتيةوفق منظور اجلودة يركز على اجلوانب على التقومي  إن

  املقوِّم واملقوَّمالعالقة اجليدة بني  .1
، لية التقوميوعيه ابَ  ومن مثان يكون املوظف على معرفة مبا جيري تقوميه والكيفية اليت يتم هبا التقومي  .2

 . قبل عملية التقومي
وان ال ، معرفة ما جيب جتاوزه وبعد ذلكملوظف على اطالع بوجهة نظر املقوم يف أدائه ن يكون اأ .3

 . بل اهنا عملية مستمرة هادفة، يتم ذلك يف الوقت الذي جيري فيه التقومي فحسب
 (28). لنجاحا قومي األداء الفردي كوهنما ركيزيتت فضاًل عن، امليل لتقومي أداء اجملموعة .4

 : ةإدارة اجلودمفهوم . ب
 : اجلودة

ويشري مفهوم إدارة اجلودة ، تعد من املفاهيم األكثر انتشاراً لتطوير أساليب العمل يف خمتلف اجملاالت
جمموعة من املعايري واإلجراءات اليت يهدف تبنيها وتنفيذها إىل حتقيق أقصى درجة من  إىلبشكل جممل 

إلغراض املطلوبة واملواصفات املنشودة لى وفق اعاألهداف املتوخاة للمؤسسة والتحسني املتواصل يف األداء 
لون عن سري ؤو كما يتبلور مفهوم إدارة اجلودة فيما يتبعه املس.  أبفضل طرق واقل جهد وتكلفة ممكنني

نشطة وممارسات يف إطار عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتنسيق أاملؤسسة من أساليب إدارية و 
 (29). نظم تقود اىل التحسني الدائم لألداء واحملافظة على مستوى اجلودةاعتمادأً على وذلك ، واملتابعة

 . (Federal Quality Institute)اما معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي 
فريى ابهنا منهج تنظيمي شامل يهدف إىل حتقيق حاجات وتوقعات العميل حيث يتم استخدام 

 (30)عمليات واخلدمات املنظمةالكمية من اجل التحسني املستمر يف ال األساليب

                                                       
 . 85: 2004، واخرون فيلد -26
 . 219: 2008، عطية -27
 . 30: 2010، التميمي -28
 . 12: 2008، وآخرون البيالوي -29
30- Harrison and Stupak, 1993, 416 . 
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 : اجلودة يف التعليم
 "ترمجة احتياجات توقعات الطالب اىل خصائص حمددة تكون أساساً  تعرف اجلودة يف التعليم على اهنا

 (31)يف تعليمهم وتدريبهم لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا يوافق تطلعات الطلبة املتوقعة 
إىل إعداد الطالب بسمات معينة جتعلهم قادرين على معايشة غزارة تعليمية اعد املؤسسة الفهي تس

فقط يف اإلصغاء  مهمتهمنحصر توالتقدم التكنولوجي اهلائل حبيث ال ، املعلومات ومواكبة التغيري املستمر
، التعليمخلدمة عملية  الوايفساب املعرفة ولكن يف عملية التعامل مع املعرفة واالستفادة منها ابلقدر توإك

القيام هبا لرتبية عليه فرضت عليه مهام جديدة يف دوره جيب  يتاملعلم ال مهمتةحتوالً يف  اجلودة تطلبتكما 
 (32). الطالب تربية تتناسب مع متغريات العصر وحتقق معايري اجلودة

 : جودة أداء املعلم الفعال
 هذه عدفمن انحية ت  . بة يف بلداننا العربيةالن مغياميكن القول ابن ثقافة اجلودة يف التعليم مل تزل حىت 

متنح االعتماد  اليت عربيةال تؤسساامل قلةالثقافة جديدة يف العديد من البلدان العربية ومن انحية اثنية 
Accreditationكما ال توجد امتحاانت للرتخيص او اإلجازة للعمل يف املهنة،  لكليات إعداد املعلمني .

من خالل تطوير برامج وخطط وسياسات إعداد ، جهودًا حثيثة يف هذا االجتاه ت يف اآلونة األخريةأبد
مما ميكن القول ان هذا العمل ميثل نقلة نوعية وكيفية . املعلم يف ضوء املعايري العاملية لتأهيل وتربية املعلمني

وليات املعلم ؤ وان مس. تستهدف الوصول مبمارسات املعلم إىل معايري املمارسة املهنية من منظور عاملي
 : جماالت ةكممارس مهين تتمحور يف مخس

هود لتيسري حصول اجلوالً عن تكريس ؤ مس لكونه: ليات املعلم عن تالميذه وعن تعلمهمو ؤ مس .1
ه يف ضوء ميول التالميذ وقدراهتم تومن مث توجيه وتعديل ممارس، مجيع التالميذ على املعرفة

 . فية منو التالميذ وكيفية تعلمهمكي  ابالستناد اىل يف، ومهاراهتم وخلفياهتم
 الفعالفاملعلم : معرفة املعلم للموضوعات واملواد الدراسية اليت يعلمها وكيفية تعليمها للتالميذ .2

يتوافر له فهم خصب للموضوعات واملواد اليت يقوم بتدريسها ومبقدوره الكشف عن هذه 
يذ معهم من معارف ومدركات املوضوعات واملواد للتالميذ كما انه يعي ما حيمله التالم

وابستطاعته إبداع مسارات معرفية متعددة تتناسب وتباين تالميذه ، ومفاهيم سابقة
ل و ويسعى لتعليمهم كيف حيددون مشكالهتم ويطرحوهنا ويبحثون عن حل، واختالفهم
 . انجحة هلا

ابتكار أوضاع ول عن ؤ املعلم املهين مس: ليات املعلم عن إدارة تعلم التالميذ ومراقبتهو ؤ مس .3
من األساليب  اً ومتنوع اً وانه يتقن مدى واسع، تعليمية حتافظ على ميول تالميذه

ولديه من املعرفة واملهارات ما ميكنه من التوظيف الفعال ، واالسرتاتيجيات التعليمية املناسبة
ة هلا يف الوقت املناسب الستثارة دوافع التالميذ للتعلم ودجمهم فرادى ومجاعات يف أنشط

 . وخربات تعليمية ثرية ويستخدم طرق وأساليب عديدة ملراقبة تعلم التالميذ وقياس منوهم

                                                       
31- Jeanne,1996,p. 45 . 
 . 33: 2000، طارق -32
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فاملعلم : القدرة على التفكري بطريقة منظمة يف ممارسته والتعلم والنمو املهين من خالل اخلربة .4

املهين ميلك القدرة والرغبة يف فحص ممارسته بطريقة ذاتية ويسعى للحصول على مشورة 
وتطوير ممارسته مبا يتالءم مع ما ، اآلخرين واإلفادة من البحث الرتبوي لتعميق معرفتهونصح 

 . يستجد من أفكار تربوية وسيكولوجية وما يظهر من مكتشفات علمية وتكنولوجية
 فاملعلم املهين: (Learning Communitiesاالخنراط بشكل عضو يف جمتمعات التعلم ) .5

ابء التالميذ ويشركهم يف العمل املدرسي ويسعى الستثمار آ ميارس عمله على حنو تعاوين مع
 (33). إمكانيات املدرسة واجملتمع احمللي يف اثر تعلم التالميذ

 : إثناء اْلدمة يف املَبرات الفلسفية لتدريب املعلم. ج
 : ثناء اخلدمة للمعلمني على عدة مربرات من أمههاأيف تستند مربرات فلسفة التدريب 

يعد التطور العلمي والتكنولوجي من أهم السمات اليت متيز العصر : لي والتكنولوجيالتطور العم .1
الن هذا التطور ال ، كافةاحلديث وتعود أمهية هذا اىل التطور الشامل الذي حيدث يف مناحي احلياة  

متكنه بل حيتاج إىل تدريب الفرد املتعلم على طرق وأساليب من التفكري ، حيتاج اىل قوالب فكرية اثبتة
على التعليم  اً متعدد املهارات وقادر  حبيث يصبح إنساانً ، من مواجهة هذه التطورات والتكيف معها

عن طريق التدريب  يت االأي الوهذا األمر الذي يفرض على املعلم ان يظل على اتصال دائم ، الدائم
 . إثناء اخلدمةيف املستمر 

صران احلاضر هو التزايد يف حجم املعرفة وقد اظهر من أهم مسات ع: التزايد املفرط يف حجم املعرفة .2
هذا التزايد عجز الفكرة الثابتة وما ارتبط هبا من إجراءات وتنظيمات واسرتاتيجيات فتطور املعرفة 

تقدمي املعرفة يف كتاب مدرسي وعلى مدى سنوات دراسية وعلى مقاعد  أصبحومن هنا ، الحدود هلا
 . يز به املعرفةالدراسة امرأ متناقضاَ مع ما تتم

اذا كانت املناهج متثل البوتقة اليت تنصهر يف فلسفة : التغري املستمر يف املناهج لتالئم حاجات العصر .3
التعلم وسياسته وخططه وأفكاره ومفاهيمه وتتحول اىل أنشطة مدرسية ميارسها املتعلم من خالل 

وما يشملها من تغيريات دائمة ، ق املعلماملقررات الدراسية واألساليب التعليمة وطرائق التدريس عن طري
فهذا يفرض على املعلم إن جيدد نفسه ابستمرار وال يقف عند احلد الذي خترج به من . ومستمرة

 . الكلية
يف كل يوم تظهر طرق وأساليب جديدة للتدريس تكون أكثر : التطور يف طرق وأساليب التدريس .4

: التعليم حيتاج املعلم ان يتقنها وان يتدرب علها مثل حديثة يف إسرتاتيجياتفضالً عن ظهور ، فاعلية
تطور الوسائل  فضاًل عن، هذا. والتعلم الذايت، والتعلم ابلكمبيوتر، والتعلم املربمج، التعلم املصغر
وهذه . واحلاسبات االلكرتونية كأجهزة مساعدة يف التعليم، والكمبيوتر، امليكروفيلم: التعليمية مثل

عد هلا معلم على وعي اتم بفلسفتها وأهدافها ات تعد عدمية اجلدوى والفائدة مامل يُ األساليب والتقني
مكن خالل برامج حمددة للتدريب على استعمال كل  إالأييت ذلك  إنوتطبيقاهتا الرتبوية وال ميكن 

 . جديد يف ميدان طرائق التدريس ووسائله
                                                       

 . 152: 2008، واخرون البيالوي -33
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أبخرى  أوى نقل املعلومات اىل التالميذ بصورة عل اً املعلم قاصر  عململ يعد : حاجات املعلم إىل النمو .5
ويف مدرسته وحنو ، تالميذه جتاهاعلى عاتق املعلم تقع اليت  اجملاالتالعديد من  إىلبل يتعدى ذلك 

 (34). بيئته اليت يعيش فيها
 : لتطوير االداء التدريسي للمعلم عامليةالنماذج ال بعض. د

 سرتالالاالنموذج 
، أمناطا وإشكاال خمتلفة من بينها ما يكون على مستوى املدرسةتدريسي للمعلمني ال تطوير االداءأيخذ 

وهذا يقام يف مكان العمل حيث تعمل املدرسة على إقامة دورات شاملة جلميع العاملني اذ تعمل املدرسة 
 طوير االداءتوكذلك يبىن برانمج ، ابستمرار على تبادل اخلربات واألفكار واملبتكرات اجلديدة بني منتسبيها

وتتسم هذه الربامج ابلرتكيز على التطبيقات مثل ، على أساس احلاجة يف ميدان العملالتدريسي للمعلمني 
وحتسني ، وطرائق التدريس، وتطوير املهارات القيادية والتنشيطية، الدورات اليت تركز على "إدارة الصف
إثناء اخلدمة يتم من خالل منطني ريسي للمعلمني يف التد تطوير االداءعملية التعليم وغريها من الربامج" وان 

 : مها
املراكز املمولة بشكل مباشر من هيئة إدارة املدارس واليت تعتمد على جهود املعلمني أنفسهم واخلاضعة  .1

 . لربانمج تدريب املعلمني ويطلق عليها "املراكز الرتبوية"
وكال النمطني مطلوب . سمى "مراكز املعلمني"املراكز اليت ختضع ملختلف إدارات التعليم احلكومية وت .2

 (35). ومرغوب فيه على كل املستوايت التعليمية املختلفة
 يكندالنموذج ال
 يف كندا تطوير االداء التدريسي للمعلمني من برامج  انيوجد نوع

مبؤسسة  ما قبل اخلدمة وهي الفرتة اليت تسبق االلتحاق تطوير االداء التدريسيبرانمج : األولالربانمج  -
برامج تدريبية منظمة ملمارسة التدريس يف  عبارة عنوهي ، تعليمية تكون ملدة عام يقضيها املعلم

 . ساملدار 
اثناء اخلدمة من خالل تقدمي برامج تعليمية يف لمعلم ل تطوير االداء التدريسي ووه: الربانمج الثاين -

اليت تقوم واهليئات املهنية والوكاالت اخلاصة عليها مراكز التعليم وكليات املعلمني  شرفُ توهذه الربامج 
 . معلمي مدارس املرحلة االبتدائية لتطوير اداءبوضع وتنظيم الدورات الصيفية والشتوية 

، قام إبعدادها أعضاء هيئة التدريس، حيث توجد مراكز تدريبية ومراكز رعاية علمية وحلقات التدريس
وذلك يف ، علني تقع عليها مسؤولية إعداد برانمج السنة الواحدةإذ إن هناك هيئة إدارية يف معهد تدريب امل

عداد والتنظيم للربامج التدريبية إلواألساليب الدراسية ومسؤولية االتدريس ملهارات  األساسيةتقدمي املبادئ 
ملادة التام اب اإلملاميف كندا تركز على " تطوير االداء التدريسي للمعلمنيوان اغلب برامج ، والتخطيط هلا

معرفة طرائق التدريس ، الدراسية من حيث املضمون والشكل واحلقائق واملفاهيم للمادة العلمية اليت يدرسها

                                                       
 . 133-130: 2007، امحد -34
35- http: // esraa-2009. ahamountada. com /t 3488-topic . 
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تيجية التعلم اليت اسرت ، وكيفية إدارة الفصل هالتعليم واهداف دئمراحل منو املتعلم ومبا، احلديثة املختلفة

 (36). لى املعرفة واملهارةالوسائل التعليمية اليت متكنهم من احلصول ع، سيختارها
  يفرنسالنموذج ال

 تطوير االداء لغرض( أسبوعا ي كرس 36حياهتم الوظيفية برصيد تفرغ اختياري مدته ) يفيتمتع املعلمون 
يني فلمعلمني واملشر لتطوير االداء التدريسي لويوجد يف كل منطقة يف فرنسا مركز التدريسي للمعلمني 

 ةحيث تبعث استبان، تم حتديد نوع الربامج املقدمة اعتماداً على حاجة املتدربنيي. الرتبويني ومديري املدارس
ويضع املركز اعتمادًا على حتليله . نوع الدورات اليت حيتاجون إليها فيهاتوزع على كل املعلمني يوضحون 

وتركز . املعلمنيدارس ويوزع على اىل امليبعث ، التطويريةلالستبياانت املعدة من املعلمني دلياًل للربامج 
والوسائل التعليمية وكيفية استخدامها والتغلب ، الدورات اليت يقدمها املركز على طرائق التدريس احلديثة

ويقوم ابلتدريب يف هذه الربامج أساتذة من اجلامعات ومفتشون . على املشكالت الطارئة يف عملية التعلم
ذه الدورة مشكلة لوجود معلمني احتياط يف املدارس وال يشكل حضور املعلم ه. تربويون ومعلمون متميزون

وليس . يف حالة اندرة الإ مجيعها حيث ان معلم االبتدائية هو معلم صف يقوم بتدريس املواد. االبتدائية
رفع هو خري من هذه الدورات األولكن اهلدف األول و ، هناك اي مقابل مادي او ترقية وظيفية للمتدربني

 (37). رأس العمل ليواكب التطورات احلديثة يف عملية التعلم والتعليم مستوى املعلم وهو على
 النموذج االنكليزي

اخلدمة يف اجنلرتا يف غالبها برامج تقدم للمعلمني  التدريسي للمعلمني يف إثناء تطوير االداءان برامج 
ذه الربامج مثل هيئات كثرية بتقدمي مثل ه عىنالذين سبق حصوهلم على مؤهالت مهنية يف التدريس وتُ 

، السلطات التعليمية احمللية ومراكز املعلمني والروابط املهنية واجلامعات فتقدم فرصا عديدة يف شكل برامج
 : إثناء اخلدمة يف اجنلرتا إىلالتدريسي للمعلمني يف  تطوير االداءوميكن تصنيف برامج 

حمللية ومنظمات العاملني مثل االحتاد وتنظمها كليات الرتبية والسلطات التعليمية ا: الربامج القصرية .1
وهذه الربامج ختتلف يف مدهتا من حماضرة واحدة اىل حماضرات تستغرق أسبوعا او . القومي للمعلمني

 . وبعضها على هيئة اجتماعات مسائية أسبوعية متتد لعدة شهور ورمبا لعام كامل، أسبوعني
بتزويده أبحدث االجتاهات واملفاهيم  للمعلمهنية وهي هتدف اىل جتديد اجلوانب امل: الربامج التجديدية .2

 . واخلربات املتعلقة مبيدان عمله
وهتدف هذه الربامج اىل تلبية  School based training الربامج املبنية على العمل املدرسي .3

 . االحتياجات التدريبية اخلاصة هبيئة التدريس ابملدرسة حىت يتحقق رفع كفاءهتم املهنية
ز املعلمني وهي خليط بني النظرية والتطبيق ففي اجلانب النظري يتم االهتمام ابلدراسات برامج مراك .4

يف اجلانب التطبيقي فيتم الرتكيز على إعداد الوسائل  إما، املهنية مع التأكيد على املهارات األساسية
 . التعليمية

 (38)ات اجلديدة ملام ببعض املعارف واخلرب إلتتطلب من املعلم ا، برامج الوظيفة اجلديدة .5
                                                       

36- http: // esraa-2009. ahamountada. com /t 3488-topic . 
37- https: //enecrypted-tbno. gstatic. com/lmages . 
38- http: //t-p-uqu. blogspot. com/2013/03/blog-post_1362. html . 



 

 مني على وفق مفهوم اجلودةتقومي الداء التدريسي للمعل 

503 

 الدراسات السابقة : ثانياا 

 (2013،   دراسة )اجلبوري1
هدفت الدراسة إىل تقومي أداء مدرسي مادة األحياء يف ضوء معايري اجلودة الشاملة وعالقته بتحصيل 

مدرسة  (32بلغ جمتمع البحث احلايل)، طلبتهم وثقافتهم البايولوجية مت االعتماد على املنهج الوصفي
، وم درسة ملادة األحياء اً مدرس (35( مديرًا أما مدرسو مادة األحياء فقد بلغ عددهم )32تضمنت )

املؤهلني تربوايً الذين ألتقل خدمتهم عن ثالث سنوات الذين يدرسون طالب الصف األول متوسط وبلغ 
وىل مت إعداد أداتني األ. طالباً  (3125( )2012/2013طالب هؤالء املدرسني للعام الدراسي)عدد 

( معياراً 14موزعة بني) ( ِفقرةً 69متثلت ابستمارة املالحظة لقياس األداء التدريسي داخل الصف تضمنت )
أمام كل فقرة )تقدير مخاسي( وهذه البدائل أما األداة يف ووضع مخسة بدائل ، ضمن سبعة جماالتفكانت 

( 8( ِفقرة موزعة بني)69منت )قد تضو خارج الصف يف الثانية إعداد استبيان لقياس األداء التدريسي 
وللتحقق من اهلدف الثاين مت إعداد اختبار  بدائل ةووضع أمام كل فقرة ثالث، جماالت ةيف ضمن ثالث ايريمع

( فقرة على وفق املستوايت 40حتصيل موضوعي من نوع االختيار من املتعدد أبربعة بدائل مؤلف من)
، للثقافة البايولوجية اهلدفني الثالث والرابع فقد مت بناء اختبار أما التحقق من. األربع األوىل من تصنيف بلوم

 ة( فقرة موزعة على ست38تضمن)، ار على منط االختبار من متعدد أبربعة بدائلبفقرات االخت تصيغ
 : االتيةوقد توصلت الدراسة إىل النتائج . جماالت لقياس قضااي الثقافة البايولوجية

 . بطاقة املالحظةبناًء على ء( جودة األداء التدريسي األحيا وال ميتلك )مدرس -1
 . األحياء( اجلودة الشاملة املتعلقة بـاجلانب )الشخصي والرتبوي واالجتماعي( وميتلك )مدرس -2
 . العالقة ضعيفة بني األداء التدريسي ملدرسي األحياء وحتصيل طلبتهم -3
 . طلبتهمل حياء والثقافة البايولوجيةالعالقة متوسطة بني األداء التدريسي ملدرسي األ -4
 . الثقافة البايولوجيةمن  اً متدني طالب الصف األول متوسط ميتلكون مستوىً  -5

استكمااًل هلذا  ةكما اقرتح إجراء دراسة الحق،  ويف ضوء هذه النتائج وضع الباحث التوصيات املناسبة
 . البحث
 (2009  دراسة السلمي)2
ىل يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ومدى توفرها لدى املعلمني من وجهة كفاايت معلم الصفوف األو "

نظر مشريف الصفوف األوىل ومديري املدارس االبتدائية مبحافظة جدة" هدفت الدراسة إىل رصد أهم 
ومعرفة مدى ، الكفاايت اليت جيب ان تتوفر يف معلم الصفوف األوىل يف ضوء الفكر الرتبوي اإلسالمي

املدارس مبحافظة  يريت لدى معلمي الصفوف األوىل من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ومدتوفر هذه الكفااي
ولتحقيق ، ( مديراً 227(مشرفًا و)23( مشرفًا ومديرًا متثلوا يف )250وتكونت عينة الدراسة من )، جدة

 ةثلت يف استبانأهداف الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ابستخدام أداة جلمع البياانت مت
كفاايت التخطيط والعرض والتنفيذ وادارة :  مسحية متثل الكفاايت التدريسية وقد أظهرت نتائج الدراسة

فضاًل ، الصف والوسائل التعليمية واألنشطة وكفاايت مبادءى التعليم والتقومي بدرجة قليلة لدى املعلمني
اإلنسانية وكفاايت أخالقيات مهنة التعليم لدى إن النتائج أظهرت توفر كفاايت االتصال والعالقات  عن
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فروق ذات دالالت إحصائية بني وجهة نظر كل من  عدم وجودكما بينت العينة ،  املعلمني بدرجة متوسطة

 سنوات اخلدمة( ، املوهل العلمي، املديرين واملشرفني تعزى ملتغريات الدراسة )طبيعة العمل
 . : الدراسات االجنبية

 (Dumma,2003  دراسة )1
بعنوان "دراسة حالة التغيري يف كفاايت معلمي املدارس االبتدائية" هدفت اىل تقييم مدى امتالك 

واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف هذه ، كفاايت التدريس لدى جمموعة صغرية من املعلمني
الالزمة للدراسة وقد متت  واستخدم الباحث أسلوب املالحظة املباشرة واملقابلة جلمع البياانت، الدراسة

، نو فاايت اليت ميتلكها هؤالء املعلموذلك يف حصر الك، مالحظة إفراد العينة يف غرفة التدريس إثناء األداء
نشاطات املعلمني ، التخطيط للدروس: وتلخيص نقاط التشابه واالختالف يف األداء تبعاً لثالثة معايري هي

وقد أظهرت نتائج الدراسة على ان إفراد . بعد التدريس والتقييم فعلهمردود ، الفعلية لتهيئة الطالب للتعلم
اختيارهم كمتميزين مل تصل اىل درجة من املهارة لتطوير نشاطات وتوضيحات اليت  على الرغم منالعينة 

فراد العينة على التقييم أوأظهرت كذلك ضعفاً يف مقدرات ، من شاهنا ان تعزز من فهم التالميذ للمفاهيم
 . ذايت لنشاطاهتم التدريسيةال

 : واجراءاته مناجية البحث: المبحث الثالث

كونه املنهج الذي ال يقف ،  اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي من أجل حتقيق هدف الدراسة
 (39). سري خطواهتا حنو حماولة الفهم والتنبؤ والتحكمتعند وصف الظاهرة أو حتديد عناصرها وإمنا 

دف البحث مت اتباع سلسلة من اإلجراءات املتمثلة يف وصف جمتمع البحث وعينته وألجل حتقيق ه
وكذلك األداة املعتمدة وإجراءات بنائها وحتقيق صدق األداة مث اإلجراءات التطبيقية وعرض املعاجلات 

 . اإلحصائية
 : مجتمع البحث: أوال

 (40)اهرة املقصودة يف الدراسةيعرف جمتمع البحث أبنه مجيع األفراد الذين حيملون بياانت الظ
 -2015للعام الدراسي )، يتمثل جمتمع البحث مبديري املدارس االبتدائية / تربية بغداد / الرصافة الثالثة

 . ( مديراً 320( والبالغ عددهم )2016
 عينة البحث: ثانيا

 (41) .تكون ممثلة جملتمعهاأن  وجيب، مت حتديد جمتمع البحث مت حتديد عينة البحثأن بعد 
( من جمتمع الدراسة حيث مشلت %50وبنسبة )، اذ مت حتديد عينة البحث ابسلوب الطبقة العشوائية

 . ( مديراً من مدراء مدارس تربية بغداد/الرصافة الثالثة150)

                                                       
 . 163: 1990، داوود وعبد الرمحن -39
40- Babble, 1986, 106 . 
 . 19: 1988، وزويين احلسن -41
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 : أداة البحث: ثالثا

ة ومرتبة ألهنا تعد وسيلة مهمة لتعريف املستجيبني ملثريات خمتار ، مت استخدام االستبانة كأداة للبحث
 . (42). بعناية بقصد مجع البياانت

كما موضحة يف اجلدول   جماالت وهي أربعة( فقرة موزعة على 35) تضمنت األداةويف ضوء ذلك 
 (2جدول )وقد اعتمد الباحث مقياسا مخاسيا متدرجا لفقرات االستبانة ، (1)

أكثر  إلجابة ألنه يعطي حكماً حيددوا اخليار الذي يرونه مناسبا لأن الذي يطلب فيه من املستجيبني 
 . (43) واضحاً  يؤشر شعوره بشكل واسع ويعطي تبايناً أن دقة ويسمح للمستجيب 

 يوضح توزيع الفقرات على جماالت االستبانة (1اجلدول )
 عدد الفقرات اجملاالت ت
 7 العلمي)التخصص( 1
 11 التخطيط 2
 13 التنفيذ 3
 4 التقومي 4

 35 اجملموع
 

 يوضح درجات املقياس وبدائل اإلجابة عن فقراهتا( 2جدول )
  إطالقاً   اندراً   أحياانً   غالباً   دائماً  البدائل 

 1 2 3 4 5 الدرجات 

 : صدق األداة: رابعا

 يعد الصدق من الشروط الواجب توفرها يف أداة البحث كونه حيدد فيما إذا كانت األداة تقيس فعالً 
 . (44). فقراهتا للغرض الذي وضعت من أجله مةءفضال عن مال، هع لقياسما وض

ومن أكثر أنواع الصدق الذي يعتمد عليه يف هذا اجملال هو الصدق الظاهري والذي يقصد به )عالقة 
 (45). كل فقرة من فقرات األداة ابهلدف الذي وضعت من أجل حتقيقه(

احملكمني املختصني وللتحقق من الصدق الظاهري لألداة قام الباحث بعرض األداة على عدد من 
ومت حتليل ، والقياس والتقومييف جمال اإلدارة الرتبوية واملناهج وطرائق التدريس  ( حمكماً 18والبالغ عددهم )

 . للقبول ( فأكثر من آراء اخلرباء حداً %80اإلجاابت ابالعتماد على نسبة اتفاق )

                                                       
 . 395: 1984، فان دالني -42
43- Mehrens, 1989. 244 . 
 . 271: 1985، الغريب -44
45- Allen, 1979, 95 . 
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 ثبات األداة: خامسا

 (46). نتائج حقيقيةللحصول بحث ابلثبات التتصف أداة  أنينبغي 
. قياسهأو الثبات الذي يقيس به االختبار ما صمم من اجل ، ويراد ابلثبات انه مؤشر ملدى االتساق

(47) . 
-Test Reطريقة االختبار واعادة االختبار ) ابستخداممن ثبات األداة قام الباحث  التاكدولغرض 

Test) ، ( شخصًا من جمتمع الدراسة20عددهم )البحث البالغ على عينة من جمتمع مت تطبيق االداة ،
ومت حساب معامل ارتباط ، نفسها مت اعادة تطبيق االداة على العينة من التطبيق االول وبعد مدة أسبوعني

( وهي نسبة مرتفعة 89. 0وقد بلغ معامل الثبات الكلي لألداة ). افراد العينة يف املرتني الجاابت)بريسون( 
 مصدر يبني نسبة الثباتة جاهزة للتطبيق على جمتمع الدراسة وهبذا أصبحت األدا، لغايةل

 تطبيق األداة النهائي: سادساا 

، ن مت حتديد جمتمع البحث وعينته والتأكد من صدق األداة وثباهتا أصبحت األداة جاهزة للتطبيقأبعد 
( استمارة 150ع )( استمارة ومت اسرتجا 160حيث مت توزيع )، على عينة البحثقام الباحث بتطبيق األداة 

 على جمتمع البحث 
 : الوسائل اإلحصائية: سابعاا 

( لتحليل SPSS) ةمت إجراء املعاجلة اإلحصائية للبياانت على احلاسوب بواسطة احلقيبة اإلحصائي
 : البياانت واستخراج النتائج

 حلساب معامل الثبات : معامل ارتباط بريسون .1
 انالوسط املرجح لكل فقرة من فقرات االستبي .2
 الوزن املئوي لكل فقرة من فقرات االستبيان .3

 مرض النتائج وتفسيرها: المبحث الرابع

 العلمي)التخصص(: املجال األول

( ووزن مئوي ما بني 35. 2( و )6. 4( فقرات تراوحت أوساطها املرجحة بني )7تكون احملور من )ي
 . (%47( و )81%)
( إذ بلغت 70. 3( و )6. 4ساطها املرجحة بني )( فقرات تراوحت أو 4بلغ عدد الفقرات املتحققة ) -

فراد العينة أ( وزاًن مئواًي من خالل حتليل إجاابت %81( وسطًا مرجحًا و)6. 4قوة الفقرة العليا )
 . واخلاصة بفقرة )اإلملام مبادة التخصص(

والتعليمات  ( فقرات إذ حصلت فقرة )التمييز بني احلقائق واملفاهيم3تحققة )املبلغ عدد الفقرات غري  -
إما فقرة )االستفادة من . (%47( ووزن مئوي )35. 2املرتبطة مبادة التخصص( على وسط مرجح )

( ووزن مئوي 36. 2نتائج البحوث يف طرح مادة التخصص( فقد حصلت على وسط مرجح )
                                                       

 . 100ص، 1987، وآخرون حطب أبو -46
 . 131ص، 1985، دوران -47



 

 مني على وفق مفهوم اجلودةتقومي الداء التدريسي للمعل 

507 

( وسط 40. 2( كما ان فقرة )االطالع على ما يستجد يف مادة التخصص( حصلت على )47%)
فكانت ضمن ، ( فنالت هذه الفقرات درجة حدة دون الوسط الفرضي%48مئوي )مرجح ووزن 
 . تحققةاملالفقرات غري 

منها ضعف يف قدرته على . يتضح من هذه النتيجة وجود ضعف لدى املعلمني يف بعض فقرات اجملال -
لتخصص لقلة وعدم االستفادة من نتائج البحوث يف مادة ا، املفاهيم والتعليماتو التمييز بني احلقائق 

الوسائل ، اإلضافات العلمية للمادة، مثاًل يف طرائق وأساليب التدريس. اطالعه على ما يستجد فيها
أساليب التقومي احلديثة وتنوعها وطرق ، إدخال التكنولوجيا يف إيصال املادة التعليمية، التعليمية

 . وغريها، استخدامها
 . وزان املئوية جملال العلمي)التخصص(ال( يوضح الرتب واألوساط املرجحة وا3واجلدول )
 لمجال العلمي )التخصص(ليوضح الرتب واألوساط املرجحة واألوزان املئوية  (3جدول )

تسلسل الفقرة  الرتبة
الوسط  الفقرات يف االستبانة

 املرجح
الوزن 
 املئوي

 %81 06. 4 اإلملام مبادة التخصص 1 1
 %78 91. 3 خصصاختيار األمثلة املناسبة ملادة الت 5 2
 %77 84. 3 الربط بني املفاهيم الرئيسة ملادة التخصص 2 3
 %74 70. 3 التمييز بني احلقائق العلمية واآلراء الشخصية  4 4
 %48 40. 2 االطالع على ما يستجد يف مادة التخصص 6 5
االستفادة من نتائج البحوث يف طرح مادة  7 6

 التخصص
2 .36 47% 

احلقائق واملفاهيم والتعليمات املرتبطة  التمييز بني 3 7
 مبادة التخصص

2 .35 47% 

 التخطيط: املجال الثاني

( ووزن مئوي ما بني 4. 2( و )31. 4( فقرة تراوحت أوساطها املرجحة بني )11تكون احملور من )ي
 . (%48( و )86%)
. 3( و)31. 4ة بني )( فقرات تراوحت أوساطها املرجح8بلغ عدد الفقرات املتحققة هلذا احملور) -

( وزن مئوي من خالل حتليل %86( وسط مرجح و )31. 4( إذ حصلت الفقرة العليا على )39
 . فراد العينة واخلاصة بفقرة )مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ(أإجاابت 

 -هاريةامل-( فقرات إذ حصلت فقرة )تنويع أهداف املوضوع )املعرفية3بلغ عدد الفقرات غري املتحققة ) -
اما فقرة )حتديد طرائق التدريس املناسبة . (%48( ووزن مئوي )4. 2الوجدانية(( على وسط مرجح )

( كما ان فقرة )حتديد %49( ووزن مئوي )45. 2للموضوع( فقد حصلت على وسط مرجح )
( فنالت هذه الفقرات %50( وسط مرجح ووزن مئوي )48. 2أساليب تقومي مناسبة( حصلت على )

 . تحققةاملفكانت ضمن الفقرات غري ، دة دون الوسط الفرضيدرجة ح
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 عنفضاًل ، تعزى هذه النتائج إىل ضعف املعلم يف تنويع أهداف املوضوع إىل مهارية ومعرفية ووجدانية

 . وعدم التنوع يف أساليب التقومي يف استخدام وتنوع طرائق التدريس اخلربةقلة 
 . رجحة واألوزان املئوية جملال التخطيط( يبني الرتب واألوساط امل4واجلدول )

 الرتبة
تسلسل 

الفقرة يف 
 االستبانة

الوسط  الفقرات
 املرجح

الوزن 
 املئوي

 %86 31. 4 مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ 11 1
 %84 2. 4 مراعاة التوزيع الزمين املناسب للموضوع 18 2
 %79 49. 3 مشولية اخلطة لعناصر املوضوع 17 3
 %78 93. 3 ربط حمتوى املوضوع ابألهداف 13 4
 %76 81. 3 حتليل حمتوى املوضوع إىل مكوانته 12 5
اختيار األنشطة والوسائل التعليمية املناسبة  15 6

 للموضوع
3 .66 73% 

 %69 43. 3 حتديد خربات التالميذ السابقة 8 7
 %67 39. 3 . حتديد أهداف سلوكية قابلة للقياس 10 8
 %50 48. 2 ديد أساليب تقومي مناسبةحت 16 9

 %49 45. 2 حتديد طرائق التدريس املناسبة للموضوع 14 10
 -املهارية -تنويع أهداف املوضوع )املعرفية 9 11

 الوجدانية(
2 .4 48% 

 (الرتب واألوساط املرجحة واألوزان املئوية جملال التخطيط4جدول )
 التنفيذ: املجال الثالث

( ووزن مئوي ما 41. 2( و )3. 4( فقرة تراوحت أوساطها املرجحة بني )13ور من )احملهذا تكون ي
 . (%48( و )%81بني )

. 3( و)3. 4( فقرات تراوحت أوساطها املرجحة بني )10بلغ عدد الفقرات املتحققة هلذا احملور) -
( وزن مئوي من خالل حتليل %81( وسط مرجح و )3. 4( إذ حصلت الفقرة العليا على )33

 . فراد العينة اخلاصة بفقرة )تنظيم السبورة(أإجاابت 
( فقرات إذ حصلت فقرة )تشجيع التالميذ على اكتساب مهارة 3بلغ عدد الفقرات غري املتحققة ) -

اما فقرة )استخدام أساليب تعزيز . (%48( ووزن مئوي )41. 2التعليم الذايت( على وسط مرجح )
( كما ان فقرة )طرح %48( ووزن مئوي )42. 2مناسبة( فقد حصلت على وسط مرجح )

( فنالت %49( وسط مرجح ووزن مئوي )44. 2املوضوعات بطريقة مثرية للتفكري( حصلت على )
 . تحققةاملفكانت ضمن الفقرات غري ، هذه الفقرات درجة حدة دون الوسط الفرضي
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لدى الطلبة وقصور يف تنويع لية تنمية مهارة التعليم الذايت اَ تعزى هذه النتائج إىل ضعف املعلم يف 
أساليب التعزيز وكذلك االعتماد بشكل كبري يف طرح املوضوعات على أسلوب التلقني وإمهال الطرق اليت 

 . تثري تفكري الطالب
 . التنفيذ( يبني الرتب واألوساط املرجحة واألوزان املئوية جملال 5واجلدول )
 ئوية جملال التنفيذالرتب واألوساط املرجحة واألوزان امل (5جدول )

تسلسل الفقرة  الرتبة
الوسط  الفقرات يف االستبانة

 املرجح
الوزن 
 املئوي

 %81 3. 4 تنظيم السبورة 23 1
 %76 82. 3 التحدث بلغة صحيحة واضحة 21 2
 %76 82. 3 االلتزام ابخلطة املعّدة للموضوع 27 3
استعمال وسائل وأساليب تعبريية أثناء  20 4

 الدرس
3 .73 75% 

معاجلة السلوكيات اخلاطئة)غري املرغوبة(  28 5
 بطرق تربوية

3 .56 71% 

استخدام تدريبات تشجع على العمل  24 6
 التعاوين

3 .53 71% 

استعمال الطرائق والنشاطات التعليمية  22 7
 املناسبة

3 .53 71% 

 %70 50. 3 تلخيص العناصر األساسية للموضوع 29 8
 %68 42. 3 عالتمهيد للموضو  19 9

اختيار التوقيت املناسب لعرض الوسيلة  26 10
 التعليمية

3 .33 67% 

 %49 44. 2 طرح املوضوعات بطريقة مثرية للتفكري 31 11
 %48 42. 2 استخدام أساليب تعزيز مناسبة 25 12
تشجيع التالميذ على اكتساب مهارة التعليم  30 13

 الذايت
2 .41 28% 

 ويمالتق: املجال الرابع

( ووزن مئوي ما بني 42. 2( و )76. 3( فقرة تراوحت أوساطها املرجحة بني )4كون احملور من )يت
 . (%48( و )75%)
( %75( وسط مرجح و )76. 3بلغ عدد الفقرات املتحققة هلذا احملور فقرة واحدة حصلت على ) -

تالميذ لإلجابة عن فراد العينة وهي فقرة )إاتحة الفرص للأوزن مئوي من خالل حتليل إجاابت 
 . األسئلة(
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( فقرات إذ حصلت فقرة )طرح أسئلة تقيس مستوايت معرفية 3بلغ عدد الفقرات غري املتحققة ) -

فقرة )توجيه أسئلة مرتبطة أبهداف  أما. (%48( ووزن مئوي )42. 2متنوعة( على وسط مرجح )
فقرة )طرح أسئلة  إن( كما %49( ووزن مئوي )44. 2املوضوع( فقد حصلت على وسط مرجح )

( فنالت هذه الفقرات %50( وسط مرجح ووزن مئوي )49. 2تقيس اجملال املهاري( حصلت على )
 . تحققةاملفكانت ضمن الفقرات غري ، درجة حدة دون الوسط الفرضي

وإمهاهلا ، تعزى هذه النتائج إىل ضعف املعلم يف جمال التقومي بشكل كبري اذ ان طرق التقومي تقليدية
 بتلخيصوكذلك حمدودية األسئلة اليت ترتبط ، وقياسةاجلانب املعريف  تعىن بتنميةدام األسئلة اليت الستخ

عن قلة الرتكيز على أسئلة قياس اجلانب  اليت وضعت يف خطة الدرس فضالأهداف املوضوع الرئيسة 
املتعددة اليت تعد  تنمية مهارات الطالب يفبشكل كبري جدًا  فيهيف الوقت الذي ينبغي الرتكيز ، املهاري

 . اهلدف االمسي للعملية الرتبوية والتعليمية
 . ( يبني الرتب واألوساط املرجحة واألوزان املئوية جملال التقومي6واجلدول )

 الرتب واألوساط املرجحة واألوزان املئوية جملال التقومي (6جدول )

 الرتبة
تسلسل 

الفقرة يف 
 االستبانة

الوسط  الفقرات
 املرجح

ن الوز 
 املئوي

 %75 76. 3 إاتحة الفرص للتالميذ لإلجابة عن األسئلة 35 1
 %50 49. 2 طرح أسئلة تقيس اجملال املهاري 34 2
 %49 44. 2 توجيه أسئلة مرتبطة أبهداف املوضوع 32 3
 %49 42. 2 طرح أسئلة تقيس مستوايت معرفية متنوعة 33 4

 قترحاتااليتنتاجات والتوصيات والم: المبحث الخامس

 االستنتاجات: اوالا 
 . وجود ضعف كبري لدى املعلمني يف جمال استخدام اساليب التقومي املتنوعة .1
 . عدم اهتمام املعلمني مببدا الدافعية والتحفيز للتعلم .2
 . عدم متابعة التطورات العلمية يف مادة التخصص من قبل املعلمني .3
 . االعتماد على اسلوب التلقني .4
 . ليدية يف التدريس والوقوف عندها وقلة تطويرهااستخدام الطرق التق .5

 التوصيات: ثانياا 

 . ودةاجلعايري مناذج عاملية ملواطالعهم على اقامة ورشة تدريبية لتطويراداء املعلمني املهين  .1
 . يةالتدريب اعداد الربامجيف  املعلمني اتمني مشاركة .2
 . حتسني ظروف املهنة وتطويرها .3
 . حديثة حتقق االهداف الرتبوية للعملية التعليميةتقومي  استخدام أساليب تطوير مهارات املعلمني يف .4
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 : املقرتحات: ثالثاا 

 . ة لتحديد معوقات تطبيق اجلودة يف حتسني االداء املدرسي للمعلمنيإجراء دراس .1
 . مماثلة للبحث احلايل على مراحل التعليم األخرىة إجراء دراس .2
 . راحل االبتدائية يف ضوء معايري اجلودةبناء برانمج تدرييب للمعلمني يف امل .3

 

 المصادر

 . القاهرة، دار ابناء هبه وحسان، اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية. (2007حافظ فرج )، أمحد .1
اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري . (2008حسن حسني )، البيالوي وآخرون .2

 . األردن -عمان ، الطبعة الثانية، توزيعدار امليسر للنشر وال، االعتماد
 . جامعة امللك سعود، دار النشر العلمي، إدارة اجلودة الشاملة. (2004ويل وآخرون )، بسرتفيلد .3
 . القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية، التقومي النفسي. (1997وآخرون ). فؤاد، أبو حطب .4
مدونة ، مجعية اللد، الرتبوية احلديثة ( معوقات تطوير املعلم يف ظل التطورات2010ابو صبحي ) .5

 . التنمية والتطوير
( تقومي أداء مدرسي مادة اإلحياء يف ضوء معايري اجلودة 2013قحطان عدانن حممود )، اجلبوري .6

كلية الرتبية ،  رسالة ماجستري غري منشورة، الشاملة وعالقته بتحصيل طلبتهم وثقافتهم البايلوجية
 . ريةاجلامعة املستنص، األساسية

 -األردن ، دار األمل، ترمجة حممد وآخرين، ( القياس والتقومي يف تدريس العلوم1985رودين )، دوران .7
 . عمان

موسوعة التدريب ، ( املشكالت واملعضالت اليت تواجه إعداد املعلم يف عمله2013يوسف )، دوار .8
 . والتعليم

دار احلكمة للطباعة ، حث الرتبويمناهج الب. (1990أنور سعيد )، عزيز حنا وعبد الرمحن، داود .9
 . بغداد -العراق ، والنشر

( تقومي االداء التدريسي للمعلمني حديثي التخرج من كليات 2005واخرون )، غازي ضيف هللا، رواقة .10
 . 2005العدد الثاين  -21اجمللد  -جملة جامعة دمشق ، الرتبية للمعلمني واملعلمات يف سلطنة عمان

مكتبة ، ( معلم القرن احلادي والعشرين أسس اعداده واتهيلة2009رون )واخ، ربيع هادي مشعان .11
 . 1اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ط 

مكتبة االجنلو ، التطوير، ( املناهج املفهوم والعناصر واألسس والتنظيمات1999املفيت أمني)، الوكيل .12
 . القاهرة، املصرية

 . العراق-مطبعة املوصل ، اإلحصاء االجتماعي. (1988إحسان حممد وزويين عبد احلسني )، احلسن .13
( املعلم ودوره يف املؤسسات التعليمية االلكرتونية 2007زينب )، أبو زيد، عامل أبو بكر، الطلحي .14

 . يف البلدان العربية رؤية مستقبلية
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 ( تقييم برامج تدريب املعلمني وخمرجاهتا وفق معايري اجلودة من وجهه نظر2009أمحد علي )، كنعان .15

 . (35اجمللد )، جملة جامعة دمشق، طلبة السنة الرابعة وأعضاء اهليئة التعليمية
املنتدى العام ، منتدايت اليسر العامة، مسات املعلم الفعال إعداده وأتهيله، (2010سامح )، حمفوظ .16

 . للمكتبات واملعلومات
جامعة ، اجمللد االول. اء( تطوير برامج اعداد املعلم وتدريبه يف ضوء مفهوم االد2002حممد )، نصر .17

 . القاهرة، عني مشس
( كفاايت معلم الصفوف األوىل يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ومدى 2009اثمر بن مطيع)، السلمي .18

رسالة ، توافرها لدى املعلمني من وجهة نظر مشريف الصفوف األوىل ومديري االبتدائية مبحافظة جدة
 . ملكة العربية السعوديةامل، جامعة ام القرى، ماجستري غري منشورة

 . االردن -عمان ، دار املناهج للنشر، اجلودة الشاملة واملنهج. (2008حمسن علي )، عطية .19
 . أربد، دار األمل، 3ط، القياس والتقومي يف العملية التدريسية: (1999)، أمحد سليمان، عودة .20
، دار الشروق للنشر،  املواصفاتاجلودة يف التعليم املفاهيم املعايري. (2008سهيلة حمسن )، الفتالوي .21

 . األردن -عمان 
، املؤمتر العلمي الرابع، ( معايري جودة أداء املعلم يف التعليم العام2007سامل عبد هللا سعيد )، الفاخري .22

 . مصر
، حممد نبيل نوفل وآخرون: ترمجة، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. (1984فان دالني ويوبولد ) .23

 . القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية، ثةالطبعة الثال
 . ( املالئمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل2013خدجية )، الصبان .24
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 11تقييم المخاطر الرأيمالية للمصارف االيالمية بايتخدا) معيار بازل 

  دراية تطبيقية  ه مصر ه دجلة والفرات االيالمه

 ((2012-2009والمصرف العراقه االيالمه للمدة  

Evaluation of Capitalist risks of Islamic banks by using 
Basil 11 system (An applied study on Dijla & AL-Furat 
bank and the Iraqi Islamic bank over the period (2009-

2012 )) 
 (1) مصطفى سالم عبد الرضا م. م

Assist. Lect. Mustafa S. Abdul-Ridha                                        
 المستخلص

مصارف االسالمية العراقية على مدى اربع سنوات يهدف هذا البحث اىل تقييم املخاطر الرأمسالية لل
وية جلعل ئوبيان مدى التزام مجيع املصارف االسالمية ابحتفاظها جزء من رأمساهلا على شكل بنسبة م

البحث اىل مجلة من االستنتاجات امهها  املخاطر اليت يتعرض هلا وقد توصلاملصارف قادرة على امتصاص 
من املصارف تتعرض اىل املخاطر الرأمسالية اذ اهنا تسعى اىل التقييد هبذا ان املصارف االسالمية كغريها 

املعيار كونه يعد رصانة حقيقة للمراكز املالية فضال عن االلتزام بتعليمات السلطات النقدية اليت تؤكد على 
سالمية كما ان البحث توصل اىل مجلة من التوصيات امهها على املصارف اال،  2تزام مبتطلبات ابزل اال

 . جتنب االستثمارات اخلطرة اليت من شاهنا ان جتعل نسب كفاية راس املال عالية ملواجهة اخلسائر
Abstract  
The aim of this study is to assess the capital risks of the Islamic banks 

over four years and to show the commitment of all Islamic banks to keep 
part of their capital in proportion to make the banks able to absorb the risks 

                                                       
 . لتقنية /املعهد التقين املسيبجامعة الفرات األوسط ا -1
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to which the study has reached a number of conclusions, Banks are exposed 
to capital risk as they seek to restrict this standard as it is a real complacency 
of financial centers as well as compliance with the instructions of the 
monetary authorities that confirm the commitment to the requirements of 
Basel 2, and the research reached a number of recommendations, the most 
important Islamic banks should avoid risky investments that would make 
capital adequacy ratios high to counter losses.  

 المقدمة

 اوال / اهمية البحث 

تواجه املصارف االسالمية بشكل عام واملصارف االسالمية العراقية بشكل خاص حتدايت كبرية على 
االت مجيع االصعدة وبشكل خاص على الصعيدين االقتصادي واملتعلقة حبجم االموال املستثمرة يف اجمل

والتشريعي اخلاص مبدى التزام املصارف االسالمية العراقية ، االقتصادية املختلفة ومجيع املخاطر املصاحبة هلا
املتعلقة مبتطلبات كفاية راس املال كون  2بتعليمات البنك املركزي اخلاصة بضرورة االلتزام مبقررات جلنة ابزل 

فقد اشارت جلنة ابزل ، املصرف من ادارة مجيع املخاطر بنجاحان هذا االجراء يقوي املركز التنافسي وميكن 
فضال عن النسبة اليت حددها البنك املركزي ، % من موجوداهتا 8اىل ضرورة احتفاظ املصارف بنسبة 

ومن هنا تربز امهية البحث من خالل تسليط الضوء على امهية التزام املصارف االسالمية ، %15والبالغة 
 . جلنة ابزل ومدى انعكاس ذلك على اداء هذه املصارفالعراقية مبقررات 

 ثانيا / اهداف البحث 

 ما أييت: يسعى البحث اىل حتقيق مجلة من االهداف ومنها 
 . التعرف على االطار املفاهيمي للمصارف االسالمية وتطبيقاته النظرية .1
 . ياروبيان اهم الفقرات اليت تضمنها هذا املع 2التعرف على معيار جلنة ابزل  .2
 . 2التعرف على انواع املخاطر اليت حددها معيار جلنة ابزل  .3
 . 2تقييم املصارف االسالمية العراقية وفق معيار جلنة ابزل  .4

 ثالثا / مشكلة البحث 

يعد قطاع الصريفة االسالمي بشكل عام وقطاع الصريفة االسالمية العراقية بشكل خاص من القطاعات 
ويف ظل عمليات ، بروزها اىل الواقع الفعلي ما يزيد عن ثالثة عقود من الزمناذ مل ميض على  ةحديثة النشأ

التحرر املايل واالنفتاح االقتصادي على مجيع االصعدة فان املصارف االسالمية العراقية تواجه مجلة من 
ية البحث يف ومن هنا تربز امه، التحدايت أتيت يف مقدمتها ادارة املخاطر الرأمسالية املصاحبة الستثماراهتا

 : ومها سؤالني
 . 2مدى التزام املصارف االسالمية العراقية مبعيار جلنة ابزل  .1
مدى رصانة راس مال املصارف االسالمية العراقية ملواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف  .2

 . االسالمية العراقية
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 رابعا / فرضيات البحث 

لة البحث فان البحث حياول وضع حلول مؤقتة من اجل االجابة على التساؤالت اليت طرحتها مشك
 : هلذه التساؤالت وهي كما يلي

التزام املصارف االسالمية العراقية بتعليمات البنك املركزي واخلاصة ابلتأكيد على االلتزام مبتطلبات  .1
 . 2جلنة ابزل 

 . احرصانة نسب كفاية راس مال املصارف االسالمية العراقية متكنه من ادارة خماطرها بنج .2
 الجانب النظرال

 (Basel Accord) 11اوال / ماهية اتفاق بازل

مهمة ابجتاه تكوين مدخل شامل لقياس وإدارة املخاطر املصرفية يف بيئة تتميز  ةخطو  2يعد اتفاق ابزل 
بني حجم رأس املال  ةبتطور وزايدة األدوات املالية اجلديدة وصوال إىل حتقيق االتساق أبكرب درجة ممكن

قامت جلنة ابزل للرقابة على  2وقبل اصدار ابزل ، (2). ب وحجم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرفاملطلو 
البنوك بدراسة اسباب االزمات املالية واملصرفية يف كثري من الدول واتضح من تلك الدراسات ان اهم 

تعرض هلا وضعف االسباب اليت ادت اىل تلك االزمات هي عدم ادارة البنوك للمخاطر املصرفية اليت ت
واقرتاح اطار جديد لكفاية راس  1الرقابة من قبل السلطات الرقابية مما استدعى اعادة النظر يف اتفاق ابزل 

اكثر تعقيدا من االتفاق السابق وذلك الستمرار تعزيز امان وسالمة النظام املايل واملصريف  يعداملال والذي 
دارة املخاطر املصرفية وضرورة توفري راس مال اضايف لتغطية يف تطوير طرق قياس ا 2حيث اهتم اتفاق ابزل 

خماطر التشغيل وكذلك ضرورة حتقيق التوافق بني حجم راس مال اضايف وحجم املخاطر اليت يتعرض هلا 
 (3)البنك 

 )4(: ثالث ركائز أساسيهويستند اتفاق ابزل الثاين على "
 . احلد األدىن من متطلبات رأس املال. 1
 . املراجعة اإلشرافية عمليات. 2
 . السوق انضباط. 3

كان قد توجهت حنو معاجلة املخاطر السوقية   1996واملعدلة سنة  1988لسنة  1وإن اتفاق ابزل
ضرورة أدخلت تغريات جذريه على خماطرة االئتمان وفرضت على املصارف  2واالئتمانية إال إن اتفاق ابزل

متطلبات نوعية إلدارة كافة أنواع  2ل كما فرض اتفاق ابزللتغطية خماطر التشغي امتالك رأس مال كاف
 (5). املخاطر

 2ثانيا / أهداف اتفاق بازل

 : ويف أدانه أهم هذه األهداف 2هنالك العديد من األهداف التفاق ابزل
 . حتقيق املزيد من معدالت األمان للنظام املصريف العاملي اجلديد -1

                                                       
 . 57، 2011وراضي،  الربيعي -2
 . 39: 2007، كالب  -3
4- Hull,2010,231 . 
 . 8، 2000، العربية احتاد املصارف -5
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األخطار من خالل أدراج العديد منها واليت مل تكن متضمنة من  إدخال منهج أكثر مشولية ملعاجلة -2
 . 1قبل يف ابزل 

 . حتسني طرق اإلفصاح والشفافية املتعلقة ابملخاطر ورأس املال -3
 . أجياد جتانس بني رأس املال لدى البنوك وممارسة أدارة املخاطر احلديثة -4
 . وازن أثناء املنافسة بني املصارفحتقيق العدالة يف املنافسة وتدعيم التساوي والت -5
 . االستمرار يف دعم املساواة التنافسية -6
وهتدف ايضآ إىل حتديد رأس املال على قواعد أكثر اقتصادية يف ختصيص رؤوس األموال من  -7

. خالل حتديد كمية من رأس املال لكل نشاط من األنشطة املصرفية وهو ما يسمى برأس املال االقتصادي
ملال االقتصادي هو كمية رأس املال الذي تدخره املصارف لتغطية املخاطر احملتملة النامجة عن أنشطة ورأس ا

 . (6)مصرفية معينة كالقروض واالكتتاب يف العمالت
 2ثالثا / الدعائم األساسية ملقررات اتفاق بازل 

 . (7) :ثالث دعائم أساسية لتحقيق أهداف اللجنة وهي كما أييت 2اقرتح اتفاق ابزل 
 احلد الدن ملتطلبات رأس املال -الدعامة الوىل

رأس املال ابملخاطر احلقيقية اليت يتعرض هلا املصرف  ةركزت الدعامة األوىل على ضرورة ربط معيار كفاي
وعلى مدى قدرة املصرف على قياس تلك املخاطر والتحوط هلا عن طريق تقدير العالقات املتبادلة بني 

وأكدت . ة وقدرة املصرف على التنبؤ بتلك العالقة ومدى كفاية رأس املال لردع املخاطرالعائد واملخاطر 
لرأس املال يناسب كل املصارف من حيث معيار احلد األدىن  اً واحد اً اللجنة على انه مل يعد هنالك حجم

د األدىن لرأمساله لرأس املال وقد راعى اإلطار اجلديد املرونة يف هذا اجملال إذ مسح لكل مصرف إن حيدد احل
. ليناسب أمجايل اخلطر الذي يواجه املصرف مع أمجايل موجوداته وليتوافق أيضا مع أساليب التقييم املختلفة

يف حتديد احلد األدىن ملستوى رأس املال املطلوب كنسبة من  1مل خيتلف مع اتفاقي ابزل 2وإن اتفاق ابزل 
غري املستقرة للدول  %10للدول املستقرة و %8ة قيت هذه النسباملوجودات وااللتزامات خارج امليزانية إذ ب

وأخذت هذه الدعامة يف نظر االعتبار ثالثة أنواع من املخاطر وهي خماطر االئتمانية واملخاطر التشغيلية 
 . واملخاطر السوقية

 املخاطر االئتمانية -1
لتزامات املالية وهي ابلنسبة هي عدم القدرة على تسديد اال( credit Risk)املخاطرة االئتمانية 

للمؤسسات املالية واملصارف عدم القدرة على اإليفاء اباللتزامات املالية اليت قد تكون من املصرف أو 
املؤسسة املالية اجتاه التزاماهتا إىل الغري أو من انحية أخرى أخفاق املدينني )املقرتضني( يف تسديد االلتزامات 

 اليت بذمتهم

                                                       
 . (60، 2003، )احتاد املصارف العربية، (41-40، 2005، )الشاهد، (24، 2002، )اجلميل، (32، 2002، )ماجدة -6
، (280، 2004، )احتاد املصارف العربية، (65-57، 2011، )الربيعي وراضي، (19-16، 2009، )الربيعي -7

(Pilbeam,2010,467-477),(Hull,2010,231-241), (Rose&Hudgins,2008,493-494) . 
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 وقيةاملخاطر الس -2

تعرف خماطرة السوق أبهنا خماطرة اخلسائر اليت يتعرض هلا املصرف جراء أي تغريات أو تقلبات حتدث 
أو هي اخلسارة اليت يتعرض هلا املصرف نتيجة  (8)يف أسعار السوق سواء للبنود داخل أو خارج امليزانية 

لسوقية كما هو دون تغيري ويبقى مطلب كفاية رأس املال للمخاطرة ا. حصول تغريات يف ظروف السوق
ومسموح ايضآ حساب متطلب رأس املال للمخاطرة السوقية عرب منهج معياري أو منهج النماذج الداخلية 

 . : وتتكون من ثالثة أنواع من املخاطر وهي كاآليت
 خماطرة أسعار الفائدة -1
 خماطرة أدوات امللكية -2
 املخاطر التشغيلية  -3

 املراجعة اإلشرافية  عمليات -الدعامة الثانية
هتدف عملية املراجعة اإلشرافية إىل أتكيد السلطات الرقابية من أن وضعية رأمسال املصرف وكفايته 

ية عندما منسجمة مع بنية واسرتاتيجية املخاطر اإلمجالية اليت حيملها واليت متكن من التدخل بكفاية وفعال
وتتمثل عملية املراجعة اإلشرافية جمموعة من املبادئ  (9). لتغطية املخاطر القائمة يكون رأس املال غري كاف

األساسية واليت تتضمن الشفافية اإلشرافية واملساءلة مع عرض اخلطوط اإلرشادية العريضة اليت تعاجل مبوجبها 
 . خماطرة سعر الفائدة يف حمفظة األوراق املالية

 انضباط السوق -الدعامة الثالثة
يز املصارف على ممارسة أعماهلا بشكل امن وسليم وفعال فضال عن ويقصد ابنضباط السوق حتف

احلفاظ على قواعد رأمسالية قوية لتعزيز إمكانيتها على مواجهة أية خسائر حمتملة مستقبال نتيجة لتعرضها 
للمخاطر وبذلك تشكل االنضباطية السوقية الفعالة عنصرا أساسيا لتقوية أمان القطاع املصريف وسالمته 

ب توافر املعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب هبدف إجراء التقسيمات الصحيحة للمخاطر وسياستها وتتطل
اليت يتبعها املصرف للتعامل مع  تاحملاسبية املتبعة لتقييم املوجودات وااللتزامات فضال عن اإلسرتاتيجيا

 . (10)املخاطر و األنظمة الداخلية لتقدير حجم رأس املال املطلوب
 مفهوم املصارف االسالمية  رابعا /

 املنتجات من متنوعة جمموعة خالل من النقدي جزعوال الفائض وحدات بني يربط الذي النظام أبهنا
 متيزت اليت املالية املؤسسات أبهنا اخرون اليها وأشار(11) وأخالقه االسالم مبادئ مع املتطابقة واخلدمات
 يف الشراكة مبدأ أساس على االستثمارية الودائع قبوهلا عن فضال ابلفائدة واالقرتاض اإلقراض من بتحفظها

وعرف ايضا أبنه مؤسسة مالية تقوم ابملعامالت املصرفية وغريها يف ضوء احكام الشريعة االسالمية (12) الربح

                                                       
 . 4، 1996، سعيد -8
 . 62، 2000، احتاد املصارف العربية -9

10- Nickson,2002,135 . 
11- Febianto,2007: 2 . 
12- .Siddiqi,2000: 1 
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هبدف احملافظة على القيم واألخالق االسالمية وحتقق عائد اقتصادي واجتماعي لتحقيق احلياة الطيبة 
 . (13)مة الكرمية لأل

  االسالمية للصريفة االساسية املبادئ خامسا/

 على ابلنفع تعود واقتصادية وأخالقية اجتماعية اغراض املال راس طلب وراء من يكون أن جيب .1
 . (14)اجملتمع

 املبدأ وهذا والعمل املال راس يف املشاركة عملية على تشجع اإلسالمية الشريعة أن اذ الدين ترتيبات منع .2
 . (15)علية املتعاقد املشروع فشل عن الناجتة التكاليف كل يتحمل ال أن جيب املستثمر أن اىل يشري

 . إنتاجية أو استثمارية مشاريع عن انجتة أكانت سواء املخاطرة يف املشاركة .3
 . (16)خسائر أي املال مبدير تلحق وال فقط املال مقدم على مقتصرة املالية املخاطرة .4

 سالمية سادسا / اهداف املصارف اال

التقيد ابلشريعة االسالمية يف نواحي النشاط كافة سواء كانت متعلقة مبصادر االموال او استخدامها  .1
 . او بتقدمي اخلدمات املصرفية او ادارة املصرف

 . (17)املسامهة الفعالة املباشرة او غري املباشرة يف حتقيق خطط التنمية القومية للمجتمع االسالمي  .2
اخلدمة املصرفية واالستثمارية املقدمة للزابئن واملودعني وبذلك حتافظ على وجودها  حتسني مستوى اداء .3

 . (18)بكفاءة وفاعلية ومواكبة تطور العمل يف السوق املصرفية 
 الذاتية للموارد النمو وحتقيق، األرابح حتقيق خالل من والبقاء االستقرار لضمان النمو و الربح حتقيق .4

 . (19) واالستثمارات عالودائ حجم وزايدة للبنك
تنمية الوعي االدخاري وتشجيع االستثمار وعدم االكتناز وذلك إبجياد فرص وصيغ لالستثمار  .5

 . (20)تتناسب مع االفراد واملؤسسات املختلفة
 سابعا / اساليب التمويل االسالمي 

الثاين املضارب وهو عقد بني طرفني او مشاركة بني اثنني االول رب املال ويشارك مباله و : املضاربة .1
ويقسم الربح املتحقق ، ويتميز عقد املضاربة ابلغنم ابلغرم للطرفني معا، ويشارك جبهده وخربته وإدارته

بينهما ابلنسب املتفق بينهما ولكن املضارب يشارك ابلربح فقط ويف حالة اخلسارة فان العامل أي 
 (21) املضارب خيسر جهده ويتحمل اخلسارة املتحققة صاحب راس املال

                                                       
 . 350: 2014، حممد -13
14- Alasrag,2011: 5 . 
15- Banerjee,2010: 56 . 
16- Björklund,&Lundström,2004: 24 . 
 . 13: 2005، السيدية -17
 . 158: 2013، وداي -18
 . 23: 2006، اخلالدي -19
 . 339: 2013، مخيسي -20
 . 106: 2011، حسني -21
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 الشريكني خمالطة تعين كةا الشر  أن العرب لسان يف وجاء واالمتزاج االختالط لغةً  املشاركة تعين: املشاركة .2

احدى الصيغ اليت تعرب عن شراكة طرفني مها  املشاركة وتعرف(22) املال راس يف الشريكني اشرتاك أي
يقتسما عائد املشروع  على ان، )املصرف وصاحب املشروع( لكل منهما جزء اثبت يف راس املال

اما ، حبسب نسب راس املال لكل منهما بعد خصم حصة القائم ابإلدارة على حنو ما يتفقان علية
ومتثل عقود املشاركة احتاد امللكية ، اخلسارة فيتم تقسيمها ايضا طبقا لنسب املشاركة يف راس املال

 . (23)واإلدارة 
 املنفعة مثن وهي، معلوم مادي عوض مقابل حمددة ملدة احةمب منافع متليك أبهنا االجارة تعرف: اإلجارة .3

 من فتتم العقد هذا عمل آلية أما (24) الثابتة املوجودات أبحد االنتفاع أو استخدام عن الناشئة بدهلا أو
 معينة ومبواصفات معني موجود ابستئجار يرغب أبنه اإلسالمي البنك اىل طلب بتقدمي الزبون قيام خالل
 مث ومن احملددة للمواصفات ووفقا الزبون قبل من املطلوب املوجود بشراء البنك يقوم طلبال هلذا وفقا
 . (25)شهرية دورية أجيار دفعات مقابل الزبون على املوجود بتأجري للموجود كمالك بدوره املصرف يقوم

ن الكلفة مع بيا، عرفت املراحبة على أهنا عقد بيع موجود معني ابلكلفة زائد هامش ربح: املراحبة .4
وتعد املراحبة شكل من اشكال التمويل اليت تستخدم غالبا لتمويل  (26)وهامش الربح اخلاص ابملوجود 

شراء املوجودات وهنا يقوم املصرف بشراء املوجود وإعادة بيعة على الزبون بسعر اعلى بدفع اجل 
 (27)والعائد املتحقق من هذا العقد هو الفرق بني سعري البيع والشراء 

 والية (28)التنفيذ حيز اىل أتيت أن قبل حمددة مواصفات ذات بضاعة لبيع عقد أبنه االستصناع عرف .5
 يوافق أن بعد، معينه سلعة تصنيع لغرض املصرف اىل طلب هو ان يقدم الزبون العقد هبذا التعامل
 الدفع آليةو  السعر وحيدد املطلوبة السلعة تصنيع على الزبون مع التعاقد يتم الزبون طلب على البنك

 غري املطلوبة السلعة أن إذ، ابلسلعة املتعلقة املواصفات وكافة املصنعة السلعة تسليم اتريخ وكذلك
 ابملواصفات السلعة تصنيع لغرض السلعة املصنع مع املصرف يتعاقد بعدها، التعاقد وقت موجودة
 إذ، الزبون اىل يسلمها بدورة الذي املصرف اىل تسلم السلعة تصنيع من املصنع انتهاء وبعد، املطلوبة

 للمصرف حيق وال، السلعة تصنيع يف الدخول قبل بشرط ولكن التعاقد عن يرتاجع أن طرف ألي ميكن
 . (29) التملك حصول بعد اال السلعة يبيع ان

، (30) العقد جملس يف مقبوض بثمن مؤجل الذمة يف موصوف عقد أنه على السلم يعرف: الَسلمْ  .6
لبائع السعر الكامل املتفاوض علية على ان يقوم البائع بتسليم البضاعة للمشرتي حيث يدفع املشرتي ل

يف وقت حمدد ابملستقبل ومن الواضح ان املعاملة ستكون يف نطاق السلع اليت ميكن معرفة كميتها 
                                                       

 ، 2010 :223. العجلوين -22
 . 24: 2012، واخرون الرفيعي -23
 . ، 2010 :140جنم، نعمة -24
25- (khan,520hatti,2008: 54،) (Abdul Rahman,2010: 58) . 
26- Boumediene,2011: 16 . 
 . 48: 2012، عبد الكرمي، القريشي -27
28- Usmani,2002: 132 . 
29- Iqbal,Molyneux,2005: 26 . 
 . 48: 2008، الشمري -30



 

 11تقييم املخاطر الرأْسالية للمصارف االسالمية ِبستخدام معيار ِبزل  

521 

ونوعيتها وقت العقد وبسبب هذه اخلاصية اليت يتم هبا اسلوب التسليم يف املستقبل فانه يالئم حاالت 
التمويل الزراعي بشكل خاص وأساس الفكرة هو ان يدخل املصرف يف اتفاق مع املزارع كرهن للقرض 
وكضمان ضد التدليس او االمهال لكن أي خسائر حتدث يف اثناء العملية ينبغي حتملها ابلكامل على 

 . (31)املصرف املقرض 
 ثامنا / مخاطر اساليب التمويل االسالمي

خماطر املضاربة يف عدم التزام املضارب ابلشروط املتفق عليها وعدم تصفية تتمثل : خماطر املضاربة .1
العملية يف اتريخ االستحقاق كما ان التقلب يف االسعار يؤثر سلبا يف نسب االرابح املتوقعة وهذا ما 

عقد تشهده اغلب البالد العربية كما ان االلتزامات االخالقية ونزاهة املضارب هلا اثر كبري يف امتام ال
على صاحب راس املال  اً وجناحه فضال عن ذلك فان عدم التامني على راس املال ايضا يشكل خطر 
 . (32)وهو املصرف وهناك خماطر اخرى تتمثل ابملخاطر القانونية والشرعية وغريها 

تنشأ املخاطر املصاحبة هلذه االداة من خالل جمموعة من املصادر مثل االموال : خماطر املشاركة .2
ثمرة حيث جيب ان تكون هذه االموال طويلة االمد ليستطيع املصرف توجيه استثماراته دون املست

كما ان عدم وجود املالكات البشرية الكفوءة العاملة يف املصرف فان هذا ،  تصفية مشاركته سريعا
يؤدي اىل عدم القدرة على التخطيط االسرتاتيجي الستخدامات االموال او سوء اختيار املشروعات 

وهناك خماطر تنشأ عن الفشل يف التقييم الدقيق لعمليات ، والفرص ميكن ان يكون مصدرا للخطر
املشاركة وكذلك قد تنشأ خماطر من عدم كفاءة وأهلية االدارة للنهوض مبتطلبات املشاركة من الناحية 

 . (33)االدارية 
 -اآلتية: خالل النقاط ميكن لنا ان نوجز املخاطر املرتبطة ابملراحبة من : خماطر املراحبة .3

من جهة أحد العاملني ابملؤسسة القائمني ابلدراسة االئتمانية أو إغفاله لبعض املستندات  أحدوث خط -أ
 . يف مواعيدها اباللتزاماتاليت قد تظهر عدم قدرة األمر على الوفاء 

ءة املالية للعميل وعمل الدراسة االئتمانية الالزمة للتعرف على املال الزبونطلب ل املصرف دراسةعدم  -ب
  الزبونوقدرته على سداد االلتزامات الناجتة من التعاقد مع 

للسلعة وقبضها فإن السلعة تتعرض ملخاطر تقلبات األسعار حلني عرض السلعة على  املصرف امتالك -ت
 فان ذلك يسهم يف تعرض املصرف ملخاطر التقلب يف االسعار  وإبرام عقد املراحبة معه الزبون

لناشئة عن سوء التخزين حلني وصول السلعة اىل الزبون االمر ابلشراء فان ذلك يعد من االضرار ا -ث
 (34)املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف يف هذا العقد 

 ميكن تلخيص املخاطر اليت ميكن ان يتعرض هلا املصرف يف عقد االستصناع: خماطر االستصناع .4
 . تقلبات األسعار بعد حتديدها يف عقد االستصناع -أ

 . خر الصانع يف تسليم البضائع يف حال كان املصرف مستصنعاً أت -ب

                                                       
 . 22: 2013، الساعدي، املنشد -31
 . 5: 2012، واخرون التوم -32
 . 351: 2014، حممد -33
34- www. Kenanaonline. com . 
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ممَّا يؤدي إىل أتخر ، أتخر املقاول أو املنتج يف تسليم األصل املستصنع يف حال كان املصرف صانعاً  -ت

 . التسليم ودفع غرامات أتخري موعد
سعر نتيجة عدم سداد العميل املستصنع أو أتخره عن السداد مع عدم قدرة املصرف على رفع ال -ث

 . التأخري
 (35) التقلبات يف أسعار املواد األولية الالزمة لالستصناع -ج

 تتعرض املصارف االسالمية اىل مجلة من املخاطر يف عقد السلم من امثلتها : خماطر السلم .5
يقوم املصرف بتسليم مثن السلعة املتفق علية للزبون عند توقيع العقد ويف هذه حالة قد يتعرض املصرف  -أ

 تسلم السلعة من قبل الزبون وهذا يصنف ضمن خماطر االئتمان لعدم 
يف حالة تسلم املصرف للسلعة وعدم وجود عقد سلم موازي فان املصرف سيتعرض لتقلبات سعر  -ب

 الشراء للسلعة 
 (36)أي اخطاء بشرية يف الدراسة االئتمانية تعد من املخاطر التشغيلية  -ت

إلجيارات املدة املتبقية وهذه ميكن تغطيتها ابلقيمة السوقية  مبخاطر عدم السداد تتمثل: خماطر االجارة .6
تعلق مبخاطر يوهناك خطر اخر ، لألصل املؤجر الذي ميكن اسرتداد حيازته يف حال التأخر يف السداد

 . (37) وهذه ميكن تغطيتها عن طريق التأمني التعاوين على األصل. تلف األصل املعد لإلجيار أو املؤجر
 الجانب العمله

 2تقييم واقع مصريف دجلة والفرات االسالمي واملصرف العراقي االسالمي وفقا لبازل 
 تحليل نسب كفاية راس املال وحجم االستثمار  .1

 ( نسب مالءة راس املال االستثمار ملصريف دجلة الفرات االسالمي والعراقي االسالمي1-1جدول )
 املصرف العراقي االسالمي دجلة الفرات االسالمي

مالءة راس املال  نةالس
% 

االستثمار اىل راس 
 املال %

مالءة راس املال 
% 

االستثمار اىل راس 
 املال %

2009 43 .1 69. 8 187 10. 7 
2010 39 .3 57. 4 165 12. 2 
2011 32 .9 69 33 6. 2 

2012 38 .7 123. 5 33. 8 19. 4 
راس املال لكال املصرفني على مدى  يف نسب كفاية يتضح من خالل اجلدول اعاله ان هناك تذبذابً 

والسبب  اً متتالي اً السنوات االربع اذ شهدت السنوات الثالثة االوىل ملصرف دجلة والفرات االسالمي اخنفاض
 اً يف ثبات راس املال على مدى السنوات الثالث االوىل اما ما خيص السنة الرابعة فقد شهدت ارتفاع

                                                       
 . 52: 2012، النجار -35
 . 102: 2008، حميميد ابو -36
37- www. kantakji. com . 
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وفيما خيص املصرف االخر فقد شهد راس املال زايدة يف السنة ، والسبب يف ذلك هو مضاعفة راس املال
الثالثة والرابعة اىل الضعف تقريبا ابملقابل فان نسب الكفاية يف السنتني االخرية كانت منخفضة ابملقارنة 
مع النسب االخرى وهذا يدل على ان املصرف يسعى اىل استثمار وتوظيف موارده الذاتية يف استثمارات 

% جند ان املصرف  15لى الرغم من ان نسبة كفاية راس املال اليت حددها البنك املركزي وهي مرحبة ع
وهذا االمر يسهم يف احتفاظ املصرف بسيولة نقدية دون فائدة لكن الظروف البيئية ، حيتفظ بنسبة مضاعفة

لدعامة الصلبة اليت وخاصة االقتصادية اليت مير هبا البلد جيعل املصرف اكثر حرصا على جعل راس املال ا
من جهة اخرى جند ان نسبة االستثمار اىل راس املال ، يستند عليها املصرف يف حال ان تعرض اىل خماطر

تذبذبت على مدى السنوات الثالثة االوىل والسبب يف ذلك التذبذب احلاصل يف حجم االستثمار اذ 
اليت شهدت ارتفاعا كبريا مقابل ارتفاع يف خبالف السنة الرابعة ، يشكل االستثمار تقريبا نصف راس املال

حجم راس املال لكن عند مقارنة نسبة كفاية راس املال يف السنة االخرية جندها منخفضة ابملقارنة مع 
السنوات االخرى اليت كانت فيها معدالت االستثمار منخفضة ابملقارنة مع السنة االخرية ان ذلك يدل 

و موجودات غري خطرة او ذات خماطر قليلة وهذا من اجلوانب االجيابية على ان املصرف وجه استثماراته حن
اليت حتسب للمصرف ابلرغم من ان ارابح املصرف منت يف السنة االخرية اىل الضعف لكن ليس مبستوى 

وأما املصرف العراقي ، االرتفاع يف حجم االستثمار وهذا مؤشر اخر على ان االستثمارات غري خطرة
انت النسب اليت حققها على مدى االربع سنوات متدنية جدا والسبب يف ذلك هو االسالمي فقد ك

اذ ان املصرف ميتلك راس مال كبري ، االخنفاض الكبري يف حجم االستثمار ابملقارنة مع املصرف االخر
( مليار تقريبا وهذا مؤشر 6( مليار دينار يف حني ان حجم االستثمار )102وصل يف السنة الثالثة اىل )

 . على ختوف املصرف من االستثمار
 تحليل نسب كفاية راس املال وحجم االئتمان النقدي .2

( نسب كفاية راس املال االئتمان ملصريف دجلة والفرات االسالمي واملصرف العراقي 1-2اجلدول )
 االسالمي

 

 العراقي االسالمي  دجلة والفرات االسالمي

مالءة راس املال  السنة
% 

 االئتمان اىل راس
االئتمان اىل راس املال  مالءة راس املال % املال %

% 
2009 43 .1 104. 5 187 8. 9 
2010 39 .3 88. 2 165 30. 9 
2011 32 .9 88 33 45. 9 
2012 38 .7 84. 2 33. 8 59. 0 

يتضح من خالل اجلدول اعاله ابن هناك اخنفاض يف حجم االئتمان النقدي لدى مصرف دجلة 
مي على مدى السنوات الثالثة االوىل واالئتمان النقدي يشمل ادوات التمويل االسالمية والفرات االسال
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وابملقابل فان نسب كفاية راس املال ايضا اخنفضت ، والسلم(، االستصناع، االجارة، االربعة وهي)املراحبة

اما ابلنسبة ، يةعلى مدى السنوات الثالثة االوىل أي ان اخنفاض حجم االئتمان رافقه اخنفاض نسب الكفا
اىل نسب االئتمان اىل راس املال فان كانت مرتفعة جدا اذ شكل االئتمان النقدي يف السنة االوىل ما 

% تقريبا  43من راس املال وابملقابل فان نسبة الكفاية يف السنة االوىل وصلت اىل  %100يقرب من 
لنسبة ابالخنفاض مع اخنفاض حجم وهذا يعين ان املصرف وظف امواله يف جماالت خطرة وبدأت هذه ا

ابلنسبة اىل السنتني الثانية والثالثة ويف ما خيص السنة الرابعة فان حجم االئتمان نفسه االئتمان وكذلك احلال 
منا مبعدل ضعف السنة السابقة هلا مقابل ارتفاع طفيف يف نسبة كفاية راس املال ابلرغم من ان السنة 

املال اىل الضعف هذا يدل اىل ان االموال مت توظيفها يف جماالت ذات االخرية شهدت ارتفاع حجم راس 
سنوات الواما املصرف العراقي االسالمي فان حجم االئتمان النقدي تزايد على مدى ، خماطر منخفضة

( مليار يف السنة االخرية وهذا مؤشر على سعي املصرف 89( مليار وصوال اىل )4اذ بدا تقريبا من )األربع 
يف املوارد فضال عن ذلك فان نسب كفاية راس املال ايضا قي السنتني االخرية اخنفضت بشكل يف توظ

 . كبري مما يدل ان املصرف قد وظف املوارد يف جماالت غري خطرة
 تحليل نسب كفاية راس املال وحجم االيداع  .3

 اقي االسالمي( كفاية راس املال وحجم االيداع ملصريف دجلة والفرات االسالمي والعر 1-3جدول )
 العراقي االسالمي  دجلة والفرات االسالمي

مالءة راس املال  السنة
% 

الودائع اىل راس املال 
الودائع اىل راس املال  مالءة راس املال % %

% 
2009 43 .1 178. 6 187 62. 6 
2010 39 .3 138. 9 165 49. 8 
2011 32 .9 352. 2 33 185. 9 
2012 38 .7 228. 3 33. 8 113. 9 

يف منو حجم االيداع لدى مصرف دجلة والفرات  يتضح من خالل اجلدول اعاله ابن هناك تذبذابً 
الثانية ابملقارنة مع السنة  االسالمي على مدى السنوات الثالث االوىل فقد اخنفض حجم االيداع يف السنة

خص الوضع السياسي والتعليمات االوىل ويربر املصرف ذلك االخنفاض اىل مجلة من العوامل االقتصادية ابأل
الصادرة من قبل السلطات املركزية بضرورة التعامل مع املصارف احلكومية وهذا ما ادى اىل ان اغلب 

لكن ، املؤسسات احلكومية سحبت ودائعها من املصرف مما سبب اخنفاض حجم االيداع يف نفس السنة
ان املصرف يتبع سياسة جيدة يف استقطاب اموال  حجم االيداع ارتفع يف السنة التالية هلا مما يدل على

وفيما خيص املصرف االخر فقد كان حجم االيداع متنامي على ، املودعني وابلتايل فهو حيظى بثقة املودعني
مدى السنوات االربع اذ شهد منوا كبريا يف السنة الثالثة والرابعة ابملقارنة مع السنتني االخرى يف حني ان 

فقد كانت النسبة ، بتا على مدى السنوات االوىل والثانية وتضاعف يف السنة الثالثة والرابعةراس املال بقى اث
يف السنتني االوىل والثانية قليلة ابملقارنة مع املصرف االخر والسبب يف ذلك ارتفاع حجم االيداع لدى 
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 السنتني الثانية مصرف دجلة والفرات االسالمي يف ظل ثبات راس املال على مدى السنتني االوىل ويف
اما مصرف دجلة ، ارتفعت النسبة بشكل كبري والسبب ارتفاع حجم االيداع على الرغم من زايدة راس املال

والفرات فان نسبة الودائع اىل راس املال مرتفعة جدا فعند مقارنة راس املال مع حجم االيداع فان الودائع 
ا يعرض املصرف اىل خماطر عدم القدرة على الوفاء تشكل ضعفي وثالثة اضعاف حجم راس املال وهذا رمب

ابلتزاماته اجتاه االخرين يف حال ان تعرض اىل عمليات سحب مفاجئة ابألخص ان املصرف ال ميتلك 
ويف ، ادوات استثمارية قصرية االجل ميكن ان حتول اىل سيولة يف حاالت التعرض اىل السحب املفاجئ

ز ابلتقلبات الكبرية على املستوى االقتصادي والسياسي والتشريعي ظل العمل يف سوق العراق الذي ميتا
يتطلب من املصارف ان تسعى اىل تعزيز نسب كفاية راس املال ملواجهة أي نوع من اخلسائر اليت من 

 . املمكن ان يتعرض هلا املصرف
 املخاطر االئتمانية يف املصارف االسالمية  .4

تعد املضارابت االسالمية من اهم االدوات  -: السالميةعالقة املخاطر االئتمانية ابملضاربة ا -أ
االستثمارية االسالمية اليت تؤول عليها املصرف السالمية اذ ان تنفيذ هذه االداة يتطلب من املصرف 
تزويد املشروع املراد متويله عن طريق املضاربة جبميع راس املال مقابل نسب ارابح يتفق عليها بني 

ملصرف والطرف االخر وهو رب العمل وابلتايل فان أي خسارة قد يتعرض هلا الطرفني املمول وهو ا
كون ان مواجهة ،  املشروع يتحملها املصرف ابلكامل وابلتايل تكون املخاطرة كبرية يف هذا اجملال

املخاطر تستنفذ من راس مال املصرف وابلتايل فان مالءة راس املال لدى املصارف االسالمية ضرورية 
وعند الرجوع اىل اجلدول اعاله يتضح ، هة أي خسائر يتعرض هلا املصرف يف املضارابتجدا ملواج

يف نسب كفاية راس املال على مدى السنوات االربع لدى مصرف دجلة والفرات  ابن هناك تذبذابً 
االسالمي وابملقارنة مع حجم االستثمار يتضح ابن استثمارات املصرف خطرة كون ان نسب الكفاية 

هذا يعين ان املصرف يعمل على تقييم املركز االئتماين للزابئن الراغبني ، تفعة لكال املصرفنيكانت مر 
يف متويل مشاريعهم وعلى العكس فان املصرف االخر كانت كفاية راس املال يف السنتني االوىل مرتفعة 

لكن عند مراجعة ، جدا مما يعين ان املصرف قد يواجه خماطر وهذا ما اشار الية تقرير مراقب احلساابت
تقرير مراقب احلساابت اخلاص مبصرف دجلة والفرات حول املضارابت تبني ابن الضماانت مل تكون 
ابملستوى املطلوب وهذا ما اشار الية تقرير املراقب ابن هناك مضارابت متوقفة عن العمل واملصرف مل 

 ما هو الوضع املايل هلا وهذه تعد يتخذ أي اجراء بذلك هذا يعين ان املضاربة مل يتم تصفيتها ليتبني
ها من راس مال عثرة حىت يتم حصر اخلسائر واستفائاذ يتطلب تصفية االعمال املتوقفة او املت، خمالفة
 . خبصوص املضارابت ءيف حني ان تقرير املصرف االخر مل يذكر أي شي، الشركة

ات االسالمية اجلزء الثاين من االدوات تعد املشارك -: عالقة املخاطر االئتمانية ابملشاركة االسالمية -ب
االستثمارية االسالمية اذ ان تنفيذ هذه االدارة تتم من خالل دخول املصرف يف شراكة مع جهات 

، اخرى لتمويل مشروع معني مقابل احلصول على نسبة من االرابح متفق عليها بني اجلهات املمولة
من راس املال بقدر نسبة مسامهة املصرف يف  وابلتايل فان أي خسائر يتعرض هلا املصرف تستنفذ

وهذا االمر حيتم على املصرف ان جيري عملية تقييم للمراكز االئتمانية للجهات ، راس مال املشروع
وعند الرجوع اىل تقرير مراقب احلساابت لكال املصرفني تبني ابن ، املشاركة قبل الدخول يف املشروع
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ركة مل تكن كافية او ابملستوى املطلوب وقد وضح امثلة على الضماانت املأخوذة من اجلهات املشا

هذا االمر وهذا يعين ان املصرف عرضة اىل اخلسائر يف أي وقت وقد بني التقرير ابن هناك مشاركات 
تلكأت فيها اجلهات االخرى يف تنفيذ التزاماهتا اجتاه املصرف وهذا يعين حتقق خسائر للمصرف ولعدم 

 . انت املطلوبة جعل املصرف يتعرض اىل هذه اخلسائرامتالك املصرف الضما
 عالقة املخاطر االئتمانية باالئتمان النقدي  .5

يعد االستصناع من ادوات االئتمان النقدي وكثريا ما ختدم  -: عالقة املخاطر االئتمانية ابالستصناع -أ
احتياجاهتم وعلى وفق  هذه االداة اصحاب املشاريع الذين يرغبون يف تصنيع املكائن واآلالت تالءم

اىل تصنيع املوجودات املطلوبة من قبل الزبون أي  يسعى يف هذه االداة اما ان يكون املصرف، امكانياهتم
ان املصرف ال يصنعها بنفسه وإمنا يتعامل مع مصنع اخر على ان يتم االتفاق على مجيع اخلصائص 

داة املستصنع وهو الزبون ال يدفع أي شي اىل املصرف يف هذه اال، واملميزات املتعلقة ابملوجود املراد تصنيعة
من هنا فان ، يف بداية التعاقد وامنا تتم عملية الدفع بعد ان يتم تصنيع املوجود وحيازته من قبل املصرف

املخاطر املصاحبة هلذه االداة هي عدم شراء الزبون املوجود املصنع بعد اكمال تصنيعه لسبب قد يكون اما 
املواصفات املطلوبة من قبل الزبون او لعدم رغبة الزبون يف شراء هذا املوجود اذ ان املصرف  لعدم مطابقة

ال ميكن له ان جيرب الزبون على شراء املوجود املصنع وهبذه احلالة فان املصرف يتعرض اىل خماطر عدم القدرة 
ال يف هذه احلالة سوف يكون على بيع املوجود املصنع او بيعه بسعر اقل من كلفته وابلتايل فان راس امل

وعند الرجوع اىل مؤشرات كفاية راس املال جندها معتدلة مما ، الدعامة الصلبة ملواجهة خسائر مثل هذه
وعند الرجوع اىل التقرير املايل ملصرف دجلة والفرات ، يدل على ان االموال وجهت اىل جماالت غري خطرة

تصناعات حيث اوجب البنك املركزي ان حيتفظ املصرف ما يف عمل االس اً االسالمي جند ابن هناك تعثر 
من االئتمان حتت مسمى خمصص االئتمان وهذا اجلزء يشمل االستصناع  %100ولغاية  %2نسبته من 

وابلتايل اصبح هناك خمصص ملواجهة اخلسائر اليت من املمكن ان يتعرض هلا ، ابعتباره جزء من االئتمان
اية راس املال املوجود لدى املصرف هذا يعزز القدرة على مواجهه أي خسائر املصرف ابإلضافة اىل نسبة كف

 . من الديون ان هناك تعثر يف استحصاهلا اً حمتملة وقد اشار املصرف اىل ان هناك بعض
تعد املراحبات االسالمية من اهم ادوات االئتمان  -: عالقة املخاطر االئتمانية ابملراحبات االسالمية -ب

هذه االداة ختدم اصحاب املشاريع او االفراد الذين ال تتوفر لديهم السيولة النقدية الكافية االسالمي و 
القتناء السلع واملوجودات يف الوقت احلايل وابلتايل يعمد املصرف اىل عملية شراء ما حيتاجه الزبون ومث يقوم 

ة كما بينا يف السابق يتعرض ه من قبل املصرف يف هذه احلالإبعادة بيعة اىل الزبون بعد شرائ املصرف
ابلتايل يتعرض ، املصرف اىل املخاطر االئتمانية واخلاصة بنكول الزبون عن تسديد املستحقات اليت بذمته

املصرف اىل خسائر جيب اطفاءها يف هذه احلالة يتم اطفاء هذه اخلسائر اما من خالل خمصصات االئتمان 
ر كبرية مت اللجوء اىل راس املال وابلتايل كلما كانت نسب كفاية الليت بيناها يف اعاله او اذا كانت اخلسائ

وعند الرجوع اىل ، راس املال احملتفظ هبا املصرف جيدة كلما عزز مركزه املايل يف مواجهة أي خسائر حمتملة
تقرير مراقب احلساابت اخلاص ابملصرف العراقي االسالمي تبني ان املصرف مل أيخذ الضماانت الكافية مما 
يشري اىل ان املصرف قد يتعرض اىل خماطر عدم السداد واما املصرف االخر فتبني ابن هناك مراحبات مل يتم 
حتصيلها بعد ويعزو ذلك اىل ضعف االجراءات االئتمانية املتبعة من قبل البنك يف إستحصال هذه االموال 
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بشكل  اً ذه احلالة يكون املصرف معتمدوقد بني التقرير ابن هناك الكثري من املراحبات متأخرة التسديد يف ه
( مليار يف السنة االخرية وهذا يعين ان نسبة كفاية 6كبري على خمصص خسائر االئتمان الذي زاد عن )

راس املال حىت لو كانت منخفضة ال تؤثر على املصرف لكون لدية خمصص ميكن ان يتحمل أي من 
 . اخلسائر املمكنة

وهي من ادوات االئتمان النقدي وختدم كثريا اصحاب جتار  -: لمعالقة خماطر االئتمان ابلس -ج
يعمد املصرف اىل متويل املزارع ابألموال املطلوبة لغرض البدء ، نفسه املزروعات وكذلك املزارعني يف الوقت

بزراعة احملصول املطلوب شراءه من قبل املصرف على امل ان يبعه املصرف اىل السوق بشكل مباشر او اىل 
الزابئن الراغبني يف شراء هذا املنتج ويف هذه احلالة فان املصرف يتعرض اىل املخاطر املتمثلة يف تعرض احد 

املنتج الزراعي اىل عوامل جوية او أي سبب اخر قد يؤدي اىل اتالفه وابلتايل يفقد املصرف امواله وهذا 
االداة ال يعمل هبا يف العراق او حىت يعين حتمل املصرف خسائر الن املزارع ال ميكن ان يضمن املنتج وهذه 

 . لو مت العمل هبا فتكون بنسب قليلة
من ادوات االئتمان النقدي اليت ختدم اصحاب  -: عالقة املخاطر االئتمانية ابإلجارة االسالمية -د

، املشاريع الراغبني يف احلصول على مكائن وأدوات لغرض العمل دون احلاجة اىل امتالك هذه املوجودات
 هذه االداة يقوم املصرف بشراء املوجود املطلوب من قبل الزبون على امل ان يقوم املصرف بتأجريه على يف

ابلنسبة اىل املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف يف هذه االداة هو عدم قدرة االلة او املاكنة على العمل ، الزبون
لآللة من راس املال فكلما كان راس املال او  ألسباب غري متعمدة يف هذه احلالة فان اطفاء القيمة املتبقية

 . على مواجهة أي خسائر حمتملة اً نسب الكفاية رصينة جعل املصرف قادر 
 -: عالقة مخاطر السوق باملصارف االسالمية .6

تتمثل خماطر السوق يف التقلبات احلاصلة يف اسعار صرف العمالت وكذلك التقلبات يف اسعار االسهم 
فيما خيص التقلبات يف اسعار الصرف كون ان مصرف دجلة والفرات احد ، يزانيةوالعمليات خارج امل

املصارف العراقية املسامهة يف تزويد االسواق العراقية ابلعملة االجنبية املطلوبة هذا يعين ان املصرف معرض 
لعملة االجنبية اىل خماطر االخنفاض واالرتفاع يف اسعار العملة وابألخص فان املصرف رمبا يستورد بضائع اب

يف عمليات املراحبة وقد حيدث ان اخنفض سعر صرف العملة االجنبية يف هذه احلالة يتعرض املصرف اىل 
ومن جانب اخر فان ، ابلتايل فان تغطية اخلسائر النامجة يكون من خالل راس املال، خماطر اسعار الصرف

بب خسائر اىل املصرف يتم استنفاذ هذه التقلبات احلاصلة يف اسعار االسهم اليت ميتلكها املصرف تس
وفيما يتعلق االمر يف العمليات خارج امليزانية واملتعلقة يف خطاابت الضمان ، اخلسائر من راس مال املصرف

فان املصرف يواجهه خماطر كبرية يف هذا اجملال كون ان مبالغ اخلطاابت كبرية جدا فضال عن ذلك يتطلب 
املركز املايل للزبون الراغب يف استحصال خطاب ضمان والستغراق الوقت  من املصرف ان يعمد اىل دراسة

يف اجراء مثل هذه الدراسة فان املصرف مينح خطاابت ضمان بضماانت غري كافية وهذا ما اكده تقرير 
( 40مراقب احلساابت الذي اشار اىل ان مصرف دجلة والفرات االسالمي قد منح خطاب ضمان بقيمة )

فهذا املبلغ يشكل حوايل  وهذا ضمان غري كاف، قابل ضمان كمبيالة صادرة من قبل الشركةمليار دينار م
اكثر من ثلث راس املال وابلتايل فان أي نكول يف هذا اجلانب يعرض املصرف اىل خسائر فادحة قد متتص 
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ت املأخوذة املصرف فلم يشري اىل أي شي هبدا اخلصوص وإمنا اكتفى بذكر ان الضماان، راس املال ابلكامل

 . غري كافية
  -: عالقة املخاطر التشغيلية باملصارف االسالمية .7

وهذه املخاطر انجتة عن االجراءات التشغيلية يف املصرف واخلاصة ابألفراد العاملني يف املصرف وابلتايل 
فان أي تصرف او اجراء غري صحيح من قبل موظفي املصرف رمبا يعرض املصرف اىل خسائر وهذه 

 . ر يتم تغطيتها من راس املال بشكل كاملاخلسائ
حيث احتفظا بنسب كفاية اعلى من النسب  2ن مبعيار ابزل النهاية اتضح ابن املصرفان ملتزماويف 

لكن كما يبدو ان ، املقررة من قبل البنك املركزي فضال عن تكوينه خمصصات ملواجهة أي خسائر حمتملة
طر وإمنا كان فيها نوع من املخاطرة وابلتايل هذا االمر حيتم على استثمارات املصرفني مل تكن عدمية املخا

املصرفني ان يقوما بدراسة اجلوانب املالية ألي جهة يرغب ان ميوهلا وذلك حفاظا على اموال مسامهيه من 
 . الضياع

 اختبار الفرضيات 

ي اخلاصة ابلتأكيد على معيار الفرضية االوىل / التزام املصارف االسالمية العراقية بتعليمات البنك املركز 
من خالل الرجوع اىل التقارير املالية الصادرة عن كال املصرفني واخلاصة بنسب مالءة راس املال  -: IIابزل 

على مدى السنوات االربع اتضح ابن املصرفني ملتزم هبذا املعيار من خالل احتجازه نسبة من راس ماله 
ا اذ احتفظ املصرفني بنسب مضاعفة عن النسب اليت حددها البنك ملواجهة أي من املخاطر احملتمل وقوعه

% وهذا االجراء يؤكد حرص املصرف على االلتزام ابلتعليمات الصادرة من قبل  15املركزي العراقي البالغة 
السلطات التشريعية من جهة وحلماية اموال املتعاملني معه من جهة اخرى وعلى ضوء ذلك يتم قبول 

 . الفرضية
من  -: رضية الثانية / رصانة نسب كفاية راس مال املصرف متكنه من ادارة مجيع املخاطر بنجاحالف

خالل حتليل مجيع انواع املخاطر وتوضيح ارتباطها بكل اداة من ادوات التمويل االسالمي اتضح ان 
اها سابقا فضال املصرفني ميتلكان كما بينا نسب كفاية تكفي ملواجهة أي نوع من انواع املخاطر اليت بين

عن ان املصرفني مل حيتفظا مبخصصات اخرى كافية ملواجهة أي نوع من التعثر يف التسديد من قبل أي من 
ن قد يواجهوا مشكلة مستقبلية يف ادارة امديين املصرفني واكتفى بنسب الكفاية وبذلك يكون املصرف

انة كفاية راس املال فقد كانت رصينة املخاطرة واحملافظة على اموال مسامهيه ومودعيه لكن ما خيص رص
 . وابلتايل يكون قبول الفرضية واقع حال
 االيتنتاجات والتوصيات

 اوال / االستنتاجات 

بروز الصريفة االسالمية بقوة على الساحة املصرفية العاملية والعراقية كبديل عن االنظمة التقليدية فضال  .1
 . رفاه االقتصاديعن امتالكها ادوات متويلية تسهم يف حتقيق ال

التزام مصريف دجلة والفرات االسالمي واملصرف العراقي االسالمي مبعيار ابزل من جهة وبتعليمات  .2
ابلرغم من اهنا جتاوزت ، البنك املركزي من جهة اخرى ابحتفاظه جزء من راس ماله كنسب كفاية
 . ات الثالث االوىلالنسبة اليت حددها البنك املركزي فضال عن اهنا اخنفضت على مدى السنو 
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اعتماد املصرف على مصادر التمويل اخلارجية واملقصود هبا الودائع بشكل اكرب من اعتماده على  .3
 . مصادرة الداخلية مما ادى اىل ان تشكل الودائع اجلزء االكرب من هيكل التمويل

اجتاه مصرف وجود مشاركات اسالمية تلكأت فيها اجلهات اخلارجية االخرى عن تسديد التزاماهتا  .4
دجلة والفرات االسالمي فضال عن عدم امتالك املصرفني الضماانت الكافية حسب تقريري مراقب 

 . احلساابت
وجود تلكؤ يف تسديد املستحقات املالية من قبل اجلهات املتعاملة مع كال املصرفني عن طريق اداة  .5

 . املراحبة
 ثانيا / التوصيات 

ملتمثلة يف البنك املركزي العراقي اىل تشجيع فتح مصارف قائمة ضرورة ان تسعى السلطات النقدية ا .1
 . على اسس الشريعة االسالمية تتالءم مع الواقع االسالمي للبلد

ضرورة ان يكون هناك توازن بني نسب كفاية راس املال اليت حيتفظ هبا البنك ودرجة املخاطرة احملفوفة  .2
 صرف هبا االستثمارات واالئتماانت اليت ميوهلا امل

ضرورة ان يكون هناك توازن بني مصادر التمويل الداخلية واخلارجية ابلشكل الذي ميكن املصرف من  .3
 . تنفيذ التزاماته اجتاه االخرين وحتقيق االمان ملودعيه

ان تكون هناك متابعة جلميع املشاركات املتلكئة مع اجلهات االخرى فضال ان اخذ الضماانت الكافية  .4
 . ل املستحقات املاليةوالعمل على استحصا

 . تشديد السياسات االئتمانية مع الزابئن مبا يضمن للمصرف استعادة مستحقاته املالية يف املوعد احملدد .5
 المصادر 

دار ، 1ط، األسباب واملضامني والتداعيات"–"أالزمه املالية العاملية ، حاكم حمسن حممد، الربيعي •
 . 2009، النجف، الضياء للطباعة والتصميم

، 1ط، "حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطر"، محد عبد احلسني، حاكم حمسن و راضي، الربيعي •
 . 2011، عمان، دار اليازوري

دار اليازوري ، 1ط ، ( "اساسيات االستثمار يف املصارف االسالمية"2011صادق راشد )، الشمري •
 العلمية للنشر والتوزيع

، 2ط ، بنوك االسالمية احكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية"( "ال2010حممد حممود )، العجلوين •
 . االردن، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

"خماطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتها مبعيار كفاية راس املال ، موسى عمر مبارك، ابو حميميد •
مقدمة اىل جملس كلية العلوم املالية  اطروحة دكتوراه، ("2للمصارف االسالمية من خالل معيار ابزل )

 . 2008، االكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، واملصرفية
"اإلطار اجلديد املقرتح من قبل جلنة ابزل لكفاية رأس املال والرقابة املصرفية ، احتاد املصارف العربية •

 2000، بريوت، 33 -ع، 20مج ، جملة احتاد املصارف العربية، وأبعاده للمصارف العربية"
جملة احتاد ، "موجهات جلنة ابزل اجلديدة وآاثرها على الصناعة املصرفية العربية"، احتاد املصارف العربية •

 . 2003، بريوت، 270 -ع، املصارف العربية
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سلسلة ، "املؤسسة العربية املصرفية التحدايت واخليارات يف عصر العوملة"، سرمد كوكب، اجلميل •

، اإلمارات –أبو ظيب ، 1ط، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، إلسرتاتيجيةالدراسات ا
2002 . 

جملة كلية بغداد للعلوم ، "دور املصارف االسالمية يف تطوير النشاط املصريف"، هندرين حسن، حسني •
 . 2011، 28ع ، االقتصادية اجلامعة

، المية ودرها يف التنمية املستدامة واقع وافاق""مدى فاعلية املصارف االس، بن رجم حممد، مخيسي •
 . 2013، حبث مقدم اىل الندوة الدولية حول املالية االسالمية وحتدايت التنمية

"دور املصارف االسالمية يف التنمية ، امحد ايسني، عبد، مخيس حممد، حسن، افتخار حممد، الرفيعي •
 . 2012، 21ع ، اجلامعةجملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، االقتصادية"

دراسة تطبيقية على : "املخاطرة االئتمانية وأثرها على سياسات اإلقراض، عبد السالم لفته، سعيد •
 . 1996، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد،  أطروحة دكتوراه، عدد من املصارف العراقية"
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رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس ، وحتدايهتا" 2"دوافع تطبيق دعائم ابزل ، ميساء حمي الدين، كالب •
 . 2007، فلسطني، اجلامعة االسالمية، كلية التجارة

مؤمتر عمليات ، بة املصرفية يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية ومعايري جلنة ابزل""الرقا، ماجدة امحد •
 . 2002، األردن، جامعة الريموك، كلية القانون،  البنوك بني النظرية والتطبيق

 . 2004، 286 -ع، "إدارة املخاطر املصرفية"، جملة احتاد املصارف العربية •
جملة العلوم ، "2ال يف املصارف االسالمية وفقا التفاقية ابزل "قياس كفاية راس امل، سعد عبد، حممد •
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  تنمية البشرية وحقوق األنساناألمن اإلنسانه ومالقته بال

Human Security and its bearing to development and 
human rights 

  Ameer-Abdul. Hussein B. Lect. Assist(1) م حسين باسم عبد األمير. م

 ملخص البحث

 ليتا العاملية الضعف نقاط لفهم الناشئ النموذج أو الصيغة هو "Human Securityاإلنساين " األمن
" املرجع" أن على التأكيد خالل من "National Securityالقومي " لألمن التقليدي املفهوم أتباع تتحدى
" اإلنسان حمورية" على اإلنساين األمن ويقوم. الدولة عن عوضا اإلنسان يكون أن جيب لألمن املناسب

البحثية اليت تشتمل  القطاعات من عددٍ  على وينطوي التخصصات متعدد بشكل األمن فهم يتم حيث
 "تقرير ويُعد نشر. اإلنسان وحقوق االسرتاتيجية والدراسات الدولية والعالقات اإلمنائية الدراسات على

، األمن جمال يف فارقة عالمة مبثابة 1994 "للعام اإلمنائي املتحدة األمم "برانمج عن الصادر البشرية" التنمية
 مسار أفضل هو األفراد جلميع" اخلوف من التحرر" و" الفاقة من التحرر" حتقيق إبن جادل التقرير حيث

 . العامل يف األمن انعدام ملشكلة للتصدي
Abstract  
Human security is an arising formula to grasp the global weaknesses that 

defy supporters of the classical concept of national security by emphasizing 
that the appropriate "referent" for security must have the individual instead 
of the state. The Human Security is based on "Human centrality" where 
security can be understood in multidisciplinary and contains a several areas 
of research, including the "Development Studies" and "International 
Relations" and "Strategic Studies" and "human rights". The Human 

                                                       
 . جامعة كربالء/ مركز الدراسات االسرتاتيجية -1
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Development Report issued at 1994 by the United Nations Development 
Program "UNDP" still considers its publication as a milestone in the field of 
security, the report where argued that securing "freedom from want" and 
"freedom from fear" for all individuals is the right way to address the problem 
of insecurity in the world.  

 المقدمة

اىل جمموعة واسعة لقد دخلت العلوم السياسية عصرا بدأ خالله يتم تعرض الدراسات األمنية التقليدية 
 دور ودراسة، اإلنساين األمن ابسم يعرف أصبح ما وهو. من التحدايت تدفع مبفهوم األمن ليتسع كثرياً 

 . األفراد أمن على التقليدية غري التهديدات
األمن أصبح قيد إعادة التصور املفاهيمي  األكادمييني إبن من العديد رأى، الباردة احلرب هناية بعد
 الدولة حيث مت توجيه العديد من اإلنتقادادت للمفهوم التقليدي لألمن الذي ينظر اىل .جوهري بشكل

 السعي من بدال، واالقتصادية العسكرية القوة على االستيالء هو دوافعها وأن -األمن مصدر-إبعتبارها 
 تلبية هتدف اىل الدولة"-"حمورية هذه احلالة من السياسات ضمن فإن، وابلتايل. األخالق أو املثل لتحقيق

 . مجعاء البشرية أو األفراد مصاحل وليس، والقيم املؤسسات ابإلضافة اىل، الدول متطلبات
 وقت أي من أكرب بكثري هي العسكرية التهديدات أبن جيادلون املراقبني بعض يزال ما، اليوم وحىت

 التهديدات هذه كانت  لو حىت، ذلك ومع. نظرا ملا متتلكه خمتلف الدول من ترساانت عسكرية مهولة، مضى
إذ أن ، العامل أحناء مجيع يف الناس حياة على الوحيد اخلطر ليست ابلتأكيد فهي، الوقت احلاضر يف أكرب

 مجيع يف الناس من املاليني حياة على هي هتديدات كبرية أخرى واألمراض واجملاعات والفقر البيئة تدمري
 . وهو ما ابت يُعرف ابألمن اإلنساين، لألمن جديد مفهوم ضعو  ابت من الضروري، وابلتايل. العامل أحناء

 : مباحث ةثالث فقد مت تقسيم حمتوايته إىل، ولغرض االحاطة مبوضوع البحث
اىل النظرة  يف هذا املبحث تعرضناحيث ، مطلبنييقّسم هذا املبحث اىل : املبحث األول .1

من حيث  اإلنساينفاهيمي لألمن تقدمي اإلطار امل التقليدية ملفهوم األمن ومن مث تناولنا
 . ومتايزه عن املفهوم التقليدي لألمنملفهوم اب التعريف

للتعريف ابلتنمية البشرية ومن وقد خصص ، مطلبنيهذا املبحث اىل  ويُقّسم: املبحث الثاين .2
 . مث تسليط الضوء على العالقة بني األمن اإلنساين والتنمية البشرية

حيث ركز على توضيح فكرة ، مطالب ةثالثبحث فُيقّسم اىل اما هذا امل: املبحث الثالث .3
حقوق اإلنسان وتطورها والتعريف مبفهوم حقوق اإلنسان وأجياله ومن مث تسليط الضوء 

 . على العالقة بني األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان
 مفاو) األمن اإلنسانه وتمايزه من األمن التقليدال: المبحث األول

نساين منذ هناية احلرب العاملية الثانية حماوالت ضيقة هدفت اىل دراسة املسائل لقد شهد التاريخ اإل
رؤيته حول "األمن  1966" يف العام W. E. Blatz فمثال طرح "بالتز، واملشكالت اإلنسانية

 Human- بعض التأمالت: " ضمن كتابه املوسوم "األمن اإلنساينindividual securityالفردي/
Security: Some Reflactions وقد كانت فرضيته تقوم أساسا على أن "مفهوم األمن شامل يضم "
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ومتثل تعويضا أو بديال عن الشعور الذايت ، العالقات االجتماعية كافة اليت تربط اجلماعات واجملتمعات

 ابلضروة تعينكما وبني "بالتز" أبن الدولة اآلمنة ال .  بغياب األمن من خالل قبول أمناط معينة من السلطلة"
فقد مثلت أفكاره حتد على الصعيد النظري للفكر التقليدي القائم على مركزية ، وبذلك. األفراد آمنني أن

ومل تتمكن أفكار "بالتز" آنذاك من إاثرة صدى واسع بسبب البيئة الدولية وظروف احلرب ، أمن الدولة
 . (2)الباردة

 احلرب هناية مع عدة عوامل لتالقي بارة عن نتاجكان ع  اإلنساين األمن النقاش حول ظهور وهكذا فإن
إذ أن خماطر الدمار ، الدول على زيالرتك اجلديدة يف الواقعية هيمنة هذه النقاشات حيث حتدت. الباردة

وكذلك مع . الظهور يف ابلنسبة لألمن أوسع ملفهوم أاتح وجيزة لفرتة العسكري والرتكيز على األمن املتبادل
 القوتني بني نووية حرب نشوب خطر واخنفاض، الليربالية الدولة بناء فشل، العوملة تزايد سرعة وترية

 الفضاء كلها فتحت  اإلنسان حلقوق الدولية واملعايري الدميقراطية وتعزيز نشر يف اهلائل واألرتفاع، العظميني
 . (3)النظر هبا يتم إعادة أن ألجل" األمن"و" التنمية" أمام مفاهيم كـ

( البلقان) وأورواب وآسيا أفريقيا يف كل من الداخلية العنيفة الصراعات عدد تزايد فإن سهنف الوقت يف
 احلرب بعد ما األمنية ملرحلة البيئة حتدايت تعكس واليت والدويل القومي األمن مفاهيم أسفر عن فشل

 (املناخ وتغري البشرية املناعة نقص فريوس مثل) املعقدة اجلديدة التهديدات تداعيات مع للتعامل الباردة أو
 بطريقة املشاكل هذه ملعاجلة بشكل كافٍ  منظمة مل تكن والدول الدولية املؤسسات أبن الشعور وهو ما عزز

 . (4)متكاملة
 النظرة التقليدية ملفهوم األمن: املطلب األول

ويف . تعلقه ابلناسمبفهوم الدولة القومية أكثر من  اً إبعتباره مرتبط األمن مفهوم مت النظر اىل، تقليداي
. اخلارجي اهلجوم هزمية أو ردع على الدولة قدرة حول هو الدولة أمن إنهذا الصدد يقول جيمس أكبنينور "

 من أراضيها ومحاية الدولة سالمة على للحفاظ الردع اسرتاتيجيات استخدام على هنا اإلهتمام ينصب إذ
"جرت العادة على 1994التنمية البشرية للعام  "وكذلك ورد يف تقرير. (5)اخلارجي والتدخل التهديدات

 السياسة من خالل الوطنية املصاحل محاية أو اخلارجي العدوان من األراضي أتمنيالنظر ملفهوم األمن إبعتباره 
من  القومية أكثر ابلدولة األمن مفهوم تعلق وهكذا فقد. النووية األسلحة خطر من العامل أتمني أو اخلارجية

 ". (6)سابلنا تعلقه

                                                       
 :http. 21ص. 2009،  1ط. الرايض . األمن اإلنساين املفهوم والتطبيق يف الواقع العريب والدويل ، رفة حممد أمنيخدجية ع -2

//www. nauss. edu. sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books. aspx?BookId=707  
3- Neil Macfarlane and Yuen Foong Khong. “Human Security and the UN: A Critical History”. 

“Foreign Affairs”. September/October 2006 Issue. http: //tinyurl. com/j2n2ovz  
4- Ibid 
5- James Ohwofasa Akpeninor. “Modern Concepts of Security. ”Published by 

“AuthorHouseBooks” on Jun 1, 2012. p75. http: //tinyurl. com/hpvcvjg  
6- "Human Development Report". (1994). Op cit, p22… And you can also see: P. H. Liotta and 

Taylor Owen, “Why Human Security?”. Published by “The Whitehead Journal of Diplomacy and 
International Relations”, Issue 2, 2006. P38. http: //tinyurl. com/zonulw3 
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هذا  فقد ركز. الدولية السياسة جمال على يُهيمن لألمن التقليدي النهج كان،  الثانية العاملية احلرب قبل
 الشاغل أنه واليت عّدت أمنها على، الدولية الشؤون يف القوية الفاعلة اجلهات إبعتبارها الدول على النهج
 الناجم من الضغط جراء قد تطورت يف نشأهتا كانت  الدول بسبب أن الدول على الرتكيز لقد كان. األهم

 . (7)والداخلية اخلارجية التهديدات مواجهة أجل من الدولة قوة على الرتكيز كما كان،  الدولية السياسة
 األمن ليس الدول أمن أبن جادل وقد، لألمن جديد ظهر هنج إنقضاء حقبة احلرب الباردة بعد

وهو األمن ، العسكري األمن من أمهية أكثر جديدة أجندة ناكبل ه، الوحيد االسرتاتيجي أو التقليدي
فقد متت صياغة مصطلح "األمن اإلنساين" يف عقد التسعينيات من قبل املفكرين الذين سعوا . اإلنساين

اىل حتويل النقاشات األمنية بعيدا عن توجهها التقليدي املتمركز حول "حمورية الدولة" من أجل محاية وتعزيز 
 غري أن، التقليدي األمن ألفكار كتحد  اإلنساين جاء إن ظهور األمن. (8)راد داخل اجملتمعاتوضع األف

 من دون أنه قيل فقد. متنافية مفاهيم ليست وكذلك األمن اإلنساين -أي األمن القومي-التقليدي  األمن
 . ابلعكس والعكس، التقليدي الدولة أمن يتحقق أن ميكن اإلنسان ال أمن

. اخلارجية اإلعتداءات أو املخاطر إزاء نفسها من محاية الدولة متكن حول رة التقليدية لألمنتتمحور النظ
 وهو بذلك يُعرب عن التقليدي مبسميات منها "األمن القومي" أو "أمن الدولة" وغالبا ما ُيسمى األمن

. (9)القومية" "الدولة وبداايت بروز 1648 سنة ويستفاليا" سالم "معاهدة منذ الدويل األمن تصورات هيمنة
 إىل الواقعية من، العديد من متغريات األمن التقليدي على نظرايت العالقات الدوليةوابلرغم من اشتمال 

، القومية الدولة أولوية على تركيزها هي املدارس هذه تشرتك هبا اليت األساسية إاّل أن السمة، الليربالية
 . وإعتبارها الفاعل األساسي

إذ تُعد الدولة تبعا للمفهوم ، السياسات األمنية التقليدية لتعزيز املطالب املسندة للدولة لقد مت تصميم
ويهتم األمن . اثنوية أمام تلك التابعة للدولة تعدأما ابقي املصاحل . التقليدي لألمن وحدة التحليل األساسية

 (10). التقليدي حبماية حدود الدولة والشعب واملؤسسات والقيم
ألمن فإن مصادر هتديد أمن الدولة هي مصادر عسكرية انبعة من خارج فهوم امل ظرة التقليديةوتبعا للن
وهكذا ينصب اإلهتمام هنا على استخدام اسرتاتيجيات الردع للحفاظ على سالمة الدولة . حدود الدولة

 (11). ومحاية أراضيها من التهديدات والتدخل اخلارجي
وإن سلطة صناعة القرار وتنفيذ االسرتاتيجيات . هي الفاعل الوحيد الدولةووفقاً لألمن التقليدي فأن 

ويفرتض األمن التقليدي أبن سيادة . واندرا ما ينطوي ذلك على اجلمهور، تنحصر وترتكز لدى احلكومة
حيث تغيب احلكومة العاملية اليت تتحمل مسؤلية تطبيق وفرض قواعد ، الدولة تعمل يف بيئة دولية فوضوية

 (12). لدوليةالسلوك ا
                                                       

7– Alan, Collins. “Contemporary Security Studies. ” Oxford University Press, 2007, p14.  
8- Neil Macfarlane and Yuen Foong Khong, "Human Security and the UN: A Critical History", 

Foreign Affairs, http: //tinyurl. com/j2n2ovz  
9- James Ohwofasa Akpeninor. 2012. Op cit, p75.  
10- Ibid. p75 
11- Ibid. p76 
12- Ibid. p76 
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. األمن التقليدي يعتمد على بناء القوة الوطنية وتعزيز قدرات الدفاع العسكرييعتمد ، ومن زاوية أخرى

 (13). واحلدود االسرتاتيجية واخل، والتحالفات، ومن أشكاله الشائعة هو سباقات التسلح
 . التعريف بمفهوم األمن اإلنساني: املطلب الثاني

اإلقتصادي واملنظر  (14)العاملي إىل مفهوم األمن اإلنساين هو "حمبوب احلق" إن أول من لفت االهتمام
لذي ا 1994" برانمج األمم املتحدة اإلمنائي"ضمن " تقرير التنمية البشرية"يف جمال التنمية الدولية وذلك يف 
 . لألمم املتحدة للتنمية االجتماعية يف كوبنهاغن 1995سعى يف التأثري على قمة العامل 

السالمة من ، أوال": على حمورين رئيسيني -1994وفقا لتقرير التنمية البشرية -يقوم األمن اإلنساين و 
احلياة  احلماية من اإلختالل املفاجئ واملؤذي يف أمناط، اثنيا. التهديدات املزمنة مثل اجلوع واألمراض والقمع

 . (15)"أو الوظائف أو يف اجملتمعات احمللية، اليومية سواء يف املنازل
 : " على أنه2003اإلنساين وفقا "للجنة األمم املتحدة حول األمن اإلنساين  األمن كما وقد مت توضيح

 . (16)"البشر حاجات وتليب احلرايت تعزز البشر عرب إعتماد طرق مجيع حلياة الكيفية األساسية "محاية
 وبشكل خالٍ ، وكرامة أبمن الناس يعيش فيه إنساين وتتجلى ضرورة األمن اإلنساين يف السعي خللق عامل

 هذا مثل ويف. اجلميع به يتمتع أن وهو ما ينبغي، للعديدين ابلنسبة حلما وهو ما يزال، واليأس الفقر من
 فرص مع توافر العوز" من وكذلك "التحرر اخلوف" من هلم "التحرر مكفوال سيكون األفراد فإن كافة، العامل

 من التحرر اإلنساين ابألمن يُقصد، جوهري ابلتايل وبشكل. بشريةال إمكاانهتم كامل  لتطوير متساوية
 . (17)وحياهتم وسالمتهم الناس حلقوق الشاملة التهديدات

 حقوق على يشتمل فهو، العنف املسلح غياب من أبعد هو "ما: اإلنساين يُقصد ابألمن، وبشكل مشويل
 فرد كل أن من والتأكد، الصحية والرعاية التعليم فرص احلصول على يف واحلق، الرشيد واحلكم، اإلنسان

 تقليل حنو خطوة أيضا هي االجتاه هذا يف خطوة وكل. اخلاصة احتياجاته بلوغ ىلع الفرصة والقدرة لديه
 وحرية اخلوف من والتحرر احلاجة من فتحقيق التحرر. النزاعات ومنع االقتصادي النمو وحتقيق، الفقر

                                                       
13- Sartipi Hosein. “The Nature of Cultural Diversity and Impacts of Human Security to live better. 

” Published by International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), Volume-I, Issue-
IV, January 2015. p34. http: //tinyurl. com/js9k4fo  

 له مسامهة كبرية يف إنشاء مؤشر التنمية البشرية التابع، خبري اقتصادي ابكستاين وأحد منظري التنمية الدولية، حمبوب احلق -14
"أتمالت يف التنمية البشرية"  1996حيث يقال إبن كتاب احلق لعام . ى التنمية العامليةويعترب احلق ذي أتثري عميق عل. لألمم املتحدة

مثل امليثاق العاملي وإنشاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، قد فتح آفاقا جديدة إلعتماد سياسات مقرتحة حول مناذج التنمية البشرية
 . لألمم املتحدة

15- "Human Development Report". United Nations Development Program (UNDP). (1994). p23. 
http: //tinyurl. com/hpmycm4  

16- Sabina Alkire, "A conceptual framework for human security”. “Center for Research on 
Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE)”, “Queen Elizabeth House (University of Oxford),” 
working paper no. 2, (PDF). 2003. p24. http: //tinyurl. com/zm4g3ea  

17- Human Security Network homepage. http: //www. humansecuritynetwork. org/menu-e. asp 
08/22/01. And also, “Definitions of Human Security” https: //www. gdrc. org/sustdev/husec/Definitions. 
pdf  
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 ومن مث اإلنساين األمن لتحقيق املرتابطة األركان هي هذه، وصحية طبيعية ترث بيئة أن يف القادمة األجيال
 . (18)األمن القومي"

 األكادميية اإلنساين عرب التصورات األمن تناولت مفهوم بني التعريفات اليت اتفاق ويتضح مما تقدم وجود
 يف بدال من "الدولة" وذلك يف "الفرد" تتمثل للمفهوم التحليل األساسية وحدة أن على املفهوم عاجلت اليت

 . خطرية حتدايت من األفراد أمن ما يواجهه سياق
فقد بنّي تقرير التنمية البشرية للعام ، ومن أجل احلصول على مفهوم ُمفّصل ودقيق لألمن اإلنساين

أبن األمن العاملي جيب توسيعه ليشتمل على التهديدات واملخاطر الكامنة يف سبعة جماالت  1994
 : (19)هي

والذي ، األساسي ضمان دخل األفراد االقتصادي" "األمن يتطلب: االقتصادي" "األمن .1
 من املمولة احلماية شبكة عرب أو واجملزية املرحبة العمل فر فرصالقاء تو  يتحقق يف العادة

 احلاضر الوقت يف العامل فقط سكان ربع يعترب، الفهم هلذا وتبعا. أخري العام كمالذ القطاع
 البلدان داخل خطورة أكثر تكون االقتصادي قد مشكلة األمن أن يف حني. اداياقتص آمنني
مهما  عامال البطالة مشاكل إذ مُتثل. املتقدمة أيضا البلدان حىت القلق كما وينتاب،  النامية
 . (20)اإلثين والعنف السياسية للتوترات وُمسببا

 احلصول فرصة األوقات مجيع يف األشخاص تتاح جلميع أن الغذائي" ويتطلب "األمن: "األمن الغذائي" .2
 فإن توافر الغذاء بشكل عام، املتحدة لألمم وتبعا. األساسية الغذائية املستلزمات على واقتصاداي ماداي
 القوة وجود وعدم الغذائية للمواد التوزيع السيئ تكمن يف غالبا املشكلة حيث ان، املشكلة ليس

األصعدة احمللية  الغذائي" على "األمن مشاكل لتذليل ابقوقد بذلت عدة مساعي يف الس. الشرائية
ذات  املشاكل معاجلة فإن مفتاح، املتحدة لألمم ووفقا. حمدودة آاثرها فقد كانت، ذلك ومع، والدولية

 . (21)االقتصادي" "ابألمن وهذا بدوره متعلقاً  املضمون والدخل هو العمل، السلع على ابحلصول الصلة
 األمراض جتاه احلماية ولو حبدودها الدنيا توفر ضمان الصحي" اىل "األمن فيهد: الصحي" "األمن .3

فقد لوحظ أبن األمراض اإلنتقالية والطفيلية كانت تُعد أهم األسباب . واألساليب احلياتية غري الصحية
يف حني كانت أمراض الدورة الدموية تشكل أهم أسباب ، للوفاة يف البلدان النامية بشكل تقليدي

 بنمط ذات العالقة املزمنة إبن األمراض أما يف الوقت الرهان فقد لوحظ. اة يف البلدان الصناعيةالوف
حيث تشري األحصاءات اىل أن ما ، العامل معظم مناطق يف القاتلة تتصدر املسببات وأسلوب احلياة

مراض من بني أمجايل الوفيات ضمن البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل تتسسب هبا األ %82نسبته 
تتعاظم هتديدات وخماطر "األمن الصحي" لدى فقراء األرايف ، املتحدة لألمم وابإلستناد. (22)املزمنة

                                                       
18- Kofi Annan. “Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in 

Mongolia. ” UN Press Release at May 8-10, 2000. http: //www. un. 
org/News/Press/docs/2000/20000508. sgsm7382. doc. html 08/27/01. And also: https: //www. gdrc. 
org/sustdev/husec/Definitions. pdf  

19- "Human Development Report". (1994). Op cit, pages from 24 to 33.  
20- Ibid. p25.  
21- Ibid. p27.  

  /http: //www. who. int/mediacentre/factsheets/fs355/ar. الساريةاألمراض غري . منظمة الصحة العاملية -22
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ويُعزى ذلك اىل سوء التغذية واإلفتقار اىل التعليم املناسب وشحة املياه النظيفة . والسيما عند األطفال

 . (23)واخلدمات الصحية وابقي الضرورات األساسية
 ويالت والطويل من القصري املدى على األشخاص محاية إىل البيئي" يهدف "األمن: البيئي" "األمن .4

 البيئة ومنع تدهور، جتاه الطبيعة اإلنسان الناجتة عن األضرار اليت تسبب هبا والتهديدات الطبيعة
 أكرب أحد مُيثل النامية النظيفة يف البلدان املياه موارد إىل الوصول فقد لوحظ إبن اإلفتقار يف. الطبيعية
 أهم التهديدات أحد فإن التلوث اجلوي يعد، الصناعية البلدان بينما يف. البيئة هتدد اليت األخطار
 بيئي أمن قضية هو، الدفيئة الغازات انبعاث عن الناجم احلراري االحتباس وكذلك ظاهرة. الرئيسية
 . (24)أخرى

 العنف اىل األشخاص عرضاحليلولة دون ت إىل الشخصي" ويهدف "األمن: الشخصي" "األمن .5
 األفراد وكذلك من عنف، خارجية على حد سواء عدوان دولة أو من قبل دوهلم داخل، اجلسدي
 تُعّد اجلرمية أكرب، الناس من لكثري فبالنسبة. املنزيل العنف بل وحىت من، الفرعية احلكومية واجلهات

 . (25)العنف جرائم وخاصة، والتهديد للقلق مصدر
احليلولة دون إنتهاك أو خدش املنظومة القيمية واألخالقية  إىل اجملتمعي" "األمن يهدف: عي"اجملتم "األمن .6

 ففي اجملتمعات. وكذلك توفري احلماية من العنف اإلثين والعرقي، وعالقات األفراد التقليدية داخل اجملتمعات
 العامل دول نصف إن حنوو . للتهديد األحيان من كثري  يف خصوصا العرقية األقليات تتعرض، التقليدية
 1993 العام املتحدة األمم أعتمدت ويف هذا الصدد فقد. العرقية واإلثنية العديد من النزاعات شهدت

من  شخص على األقل مليون 300 معاانة استمرار لإلشارة اىل، األصليني للسكان الدولية إبعتباره السنة
 . (26)بلدا 70 لعنف ضمنا اتساع دوامة يواجهون وهم األصليني املواطنني بني
ويهدف "األمن السياسي"اىل توفري اإلحرتام الكايف من قبل عموم اجملتمع حلقوق : السياسي" "األمن .7

 بلدا ما يزال يشهد القمع 110فإن  الدولية" العفو "منظمة أجرهتا لدراسة وتبعا. اإلنسان األساسية
كما وتشيع أثناء أوقات .  اخلطف هروحىت ظوا املعاملة وسوء، املنتظمة واإلنتهاكات السياسي

، واجلماعات األفراد قمع اىل وابإلضافة. اإلضطراابت السياسية مظاهر إنتهاكات حقوق اإلنسان
 . (27)واملعلومات األفكار على السيطرة ممارسة احلكومات أيضا اىل تسعى
 اإلنساينجدول يبني التحليالت املستخلصة ألنواع التهديدات احملتملة لألمن 1. 1اجلدول
 اإلنساين لألمن احملتملة التهديدات أنواع

                                                       
وهي أمراض تدوم فرتات طويلة وتتطّور ببطء . املعروفة أيضًا ابسم )األمراض املزمنة( ال تنتقل بني البشر، األمراض غري السارية

، ئية )مثل النوابت القلبية والسكتة الدماغية( والسرطاانتوتنقسم هذه األمراض إىل أمناط رئيسية أربعة هي األمراض القلبية الوعا. عموماً 
 نسدادي املزمن والربو( والسكري. واألمراض التنفسية املزمنة )مثل مرض الرئة اال

23- "Human Development Report". (1994). Op cit. p27.  
24- Ibid. p28.  
25- Ibid. p30.  
26- Ibid. p31.  
27- Ibid. 32.  
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 نوع األمن أمثلة على التهديدات الرئيسية

 األمن اإلقتصادي استمرار الفقر والبطالة

 األمن الغذائي اجلوع واجملاعة

وعدم ، وسوء التغذية، واألغذية غري السليمة، مراض املميتة املعديةاأل
 . اسيةاحلصول على الرعاية الصحية األس

 األمن الصحي

 األمن البيئي والتلوث، والكوارث الطبيعية، التدهور البيئي واستنزاف املوارد

 األمن الشخصي العنف اجلسدي واجلرمية واإلرهاب والعنف األسري وتشغيل األطفال

 األمن اجملتمعي التوترات القائمة على أساس اهلوية اإلثنية والدينية

 األمن السياسي ت حقوق اإلنسانالقمع السياسي وانتهاكا

  

 : األمن اإلنساين ترتكز على ما يلي مقومات ونستخلص مما سبق أبن
. األمن اإلنساين يقوم على "حمورية األنسان" حيث يُعد األنسان الفرد وحددته األساسية يف التحليل .1

ي على رفاه األفراد واالستجابة إذ أن أبعاده املهمة تنطو . وهكذا فهو يُركز على التحول إىل محاية األفراد
 . الحتياجات الناس العاديني عند التعامل مع مصادر التهديد

 : دأما مصادر هتديد األمن اإلنساين فيمكن تقسيمها إىل نوعني من مصادر التهدي .2
ومنها النزاعات الداخلية بني أبناء ، النوع األول يتمثل يف مصادر هتديد تنبع من داخل الدولة ذاهتا

ويف بعض األحيان تكون الدولة ذاهتا . وظروف الفقر واحلرمان االقتصادي، ماعات اإلثنية املختلفةاجل
ولة عن هتديد أمن مواطنيها ومن ذلك قيام بعض الدول ابتباع سياسات متييزية ضد بعض الفئات يف ؤ مس

 . اجملتمع ألسباب دينية أو عرقية أو سياسية
وال متلك ، أمن األفراد فهي تلك اليت ال تنبع من داخل الدولة ذاهتاأما النوع الثاين من مصادر هتديد 

ومشكالت ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، الدولة القدرة على مواجهتها مبفردها ومنها التلوث البيئي
. األمراض املعدية مثل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، واجلرمية املنظمة، واإلرهاب الدويل، الالجئني

 . وهذا جعل من قضااي األمن اإلنساين قضااي عاملية أو كونية أكثر منها قضااي داخلية
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وإمنا يفرتض توسيع املشاركة ليشتمل ، إن حتقيق األمن اإلنساين ال يشتمل على احلكومات وحدها .3

تمعات واملنظمات غري احلكومية واجمل، املنظمات اإلقليمية والدولية، مبعىن. على خمتلف اجلهات الفاعلة
 . (28)احمللية

وإمنا بتمكينهم أيضا كوسيلة ، إن مساعي األمن اإلنساين ال تقتصر على محاية الناس واجملتمعات فقط .4
 . (29)األمنحيث يفرتض بضرورة مسامهة الناس يف حتديد وتنفيذ احللول النعدام . من وسائل األمن

 يُبني التمايز بني األمن التقليدي واألمن األنساين 1,2جدول
  األمن التقليدي األمن اإلنساين

ية األنسان" حمور "  يقوم علىمن اإلنسايناأل
حيث يُعد األنسان الفرد وحددته األساسية 

ركز على التحول إىل يُ  وهكذا فهو. يف التحليل
 تنطوي علىهمة امل هأبعادإذ أن . محاية األفراد

رفاه األفراد واالستجابة الحتياجات الناس 
 . لتعامل مع مصادر التهديدا عندالعاديني 

تُعد الدولة تبعا للمفهوم 
التقليدي لألمن وحدة التحليل 

صاحل أما ابقي امل. األساسية
تابعة ال تعترب اثنوية أمام تلك

التقليدي  األمن ويهتم. لدولةل
حدود الدولة والشعب  ةيامحب

 . واملؤسسات والقيم

 
 املرجع

 فيمكن اإلنساين األمن هتديد مصادر أما
 : التهديد مصادر من نوعني إىل تقسيمها

 من تنبع هتديد مصادر يف يتمثل األول النوع
 . ذاهتا الدولة داخل

 األفراد أمن هتديد مصادر من الثاين النوع أما
، ذاهتا الدولة داخل من تنبع ال اليت تلك فهي

 منها قضااي أكثر كونية  أو عاملية بل هي قضااي
 . داخلية

 فإن يالتقليد لألمن وفقا
 هي الدولة أمن هتديد مصادر
 من انبعة عسكرية مصادر
 . الدولة حدود خارج

 نطاق
 مصادر 
 التهديد

 على ملتال يش اإلنساينحتقيق األمن إن 
توسيع  وإمنا يفرتض، احلكومات وحدها

خمتلف اجلهات يشتمل على ل املشاركة
، املنظمات اإلقليمية والدولية، مبعىن. الفاعلة

 . احلكومية واجملتمعات احمللية واملنظمات غري

وإن . الدولة هي الفاعل الوحيد
القرار وتنفيذ  ةعاصنسلطة 

 تنحصر وترتكزسرتاتيجيات اال
 واندرا ما ينطوي، حلكومةلدى ا
 . على اجلمهور ذلك

 
 الفاعل

                                                       
28- Zbyněk Dubský. “Security of the European Union in Contemporary World: Human Security 

and its Implication for the European Integration Process. ” Paper prepared for the 7th Pan-European 
International Relations Conference, Stockholm 9-11 September 2010. p2. http: //tinyurl. com/gt7obam  

29- Harold Rosen. “The Mystery of September 11 and the State Lotteries. ” Published by 
Authorhouse, February 3, 2016. p67. http: //tinyurl. com/z5hzlcs  
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تقتصر على ال  اإلنسايناألمن إن مساعي 
وإمنا بتمكينهم ، فقط محاية الناس واجملتمعات

حيث يفرتض . يلة من وسائل األمنكوس  أيضا
حتديد وتنفيذ احللول  يفالناس بضرورة مسامهة 

 . النعدام األمن

عتمد على بناء ياألمن التقليدي 
تعزيز قدرات القوة الوطنية و 
 هأشكالومن . الدفاع العسكري

، سباقات التسلح وهالشائعة 
واحلدود ، والتحالفات

 . اخلو االسرتاتيجية 

 
 الوسائل

 مع التنمية البشرية األمن اإلنسانه مالقة: الثانهالمبحث 

  مفهوم التنمية البشرية: املطلب األول

عدم إن مفهوم . يشتمل مفهوم التنمية البشرية على دراسة ظروف األنسان والقدرات اليت يتمتع هبا
لبشرية من قبل األمم كوسيلة لقياس التقدم الفعلي يف التنمية ا  مؤشر التنمية البشرية مت توظيفه يفاملساواة 
على  من حيث تركيزه، كما أن هذا املنهج يعد بديال للمنهج أحادي النظرة جتاه النمو االقتصادي.  املتحدة

 . ابعتبارها وسيلة لفهم التقدم، العدالة االجتماعية
 (30)"أمارتيا سني" طورهومث  "حمبوب احلق" من قبلألول مرة  التنمية البشرية لقد مت اإلصطالح على

. وغريهم (32)روبيانز" انغريدو" (31)الكري" سابينا" فيهوسعت من مث تو ، 1998على جائزة نوبل عام  ةاحلائز 
بغية ، وحتسني ظروف اإلنسان، وقد تركزت إهتمامات التنمية حول توسيع خيارات الناس وتطوير قدراهتم

فهو ، سع بكثري من النمو اإلقتصاديفالتنمية البشرية أو ، وهكذا. (33)تعزيز فرص الناس ليعيشوا حياة كرمية
توسيع هذه يف  سسااأل بناء القدرات البشريةويعد . (34)ليس سوى إحدى وسائل توسيع خيارات الناس

وتركز . إذ أن القدرات هي مبثابة احلرايت املوضوعية اليت تتيح للشخص يف أن حييا حياة قّيمة، اخليارات
وتناقش التنمية البشرية إبن . (35) ور أفكارها حول قرارات اإلنسانالتنمية البشرية على مناهضة احلرمان وتد

يف العديد من مسارات احلياة املختلفة مبا يسهم يف اإلستثمار يف الناس يعزز النمو وميكن الناس من العمل 

                                                       
 لدى "أمارتيا سني" مسامهات. درس وعمل يف اململكة املتحدة والوالايت املتحدة، أمارتيا سني هو خبري إقتصادي هندي -30

وفهارس ، والعدالة االقتصادية واالجتماعية والنظرايت االقتصادية حول اجملاعات، ونظرية االختيار االجتماعي، وافرة يف اقتصاد الرفاه
ويعمل حاليا . 1998وهو أول آسيوي حصل على جائزة نوبل التذكارية يف العلوم االقتصادية عام . لبلدان الناميةمقياس رفاه مواطين ا

 http: //tinyurl. com/lrhkaxg. أستاذ االقتصاد والفلسفة يف جامعة هارفارد
 ومديرة مركز أكسفورد حول الفقر والتنمية البشرية وهو، يف جامعة جورج واشنطنسابينا الكري هي أستاذ الشؤون الدولية  -31

وقد طورت "سابينا ألكري" . 2007وقد أتسس يف عام ، إجنلرتا، مركز معين ابلبحوث االقتصادية للتنمية الدولية يف جامعة أكسفورد
يث خيلص اىل حتديد "الفقري" عرب النظر اىل سلسلة احلرمان ح. وزميلها اإلقتصادي "جيمس فوسرت" وسيلة لقياس الفقر متعدد األبعاد

 http: //tinyurl. com/lsfaawr. وجتميع تلك املعلومات لتعكس الفقر اجملتمعي. اليت يعانيها
 .http: //tinyurl. لعلوم اإلنسانيةتتوىل "انغريد روبيانز" رائسة معهد اآلداب يف جامعة "أوترخت" ضمن كلية ا -32

com/m7doeq5  
33- Paul Streeten. "Human Development: Means and Ends". The Pakistan Development Review. 

1995. pp 232–237. http: //tinyurl. com/j9u8bse  
34- "Human Development Report". (1994). Op cit, p22.  
35- Human Development and Capability Association. "Capability & Functionings: Definition & 

Justification". Human Development and Capability Association Briefing Note: 1–5. http: //tinyurl. 
com/zbx4avd  
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ي على برانمج األمم املتحدة اإلمنائفقد مت تعريف مفهوم "التنمية البشرية" ، وهكذا. تطوير القدرات البشرية

 : (36)أهنا
 األساسية والقدرات البشرية والقدرات الوظائف توسيع طريق عن لألفراد املتاحة اخليارات توسيع عملية"

 على حيصلوا وأن، املعرفة والتعليم على حيصلوا وأن، وصحية مديدة حياة األفراد حييا أن وهي للبشر الثالث
. رين على املشاركة بشكل إجيايب يف احلياة االجتماعيةليكونوا قاد، الئق معيشي ملستوى الالزمة املوارد

وبقاء الفرص بعيدة عن ، وابلتايل فأن حرماهنم من القدرات ببساطة يعين حرماهنم العديد من اخليارات
 . "متناول أيديهم

وحقيقة أن ثلثي سكان ، ومع استمرار الصراع وانتهاكات حقوق اإلنسان يف أعقاب هناية احلرب الباردة
كلها أدت إىل تساؤالت جوهرية ،  امل مل تكتسب سوى الُنزر اليسري من املكتسبات االقتصادية للعوملةالع

برزت التنمية البشرية يف تسعينيات القرن ، وتبعا لذلك. حول الطريقة اليت مورست يف سبيل حتقيق التنمية
أنصار التنمية البشرية أبن  جيادل حيث. علتوجه حتدي لنموذج االقتصاد احلر السائد يف تنمية اجملتم املاضي

والسيما يف جماالت ال ينبغي إمهاهلا مثل ، النمو االقتصادي مل يكن كافيا لتوسيع خيارات أو قدرات الناس
 (37). والعمل، والبيئة، الصحة والتعليم والتكنولوجيا

 أوجه الرتابط اإلختالف بني األمن اإلنساني والتنمية البشرية: املطلب الثاني

 عالمة مبثابة نشره يعد 1994 للعام اإلمنائي املتحدة األمم برانمج الصادر عن البشرية التنمية تقرير إن
 جلميع" اخلوف من التحرر" و" الفاقة من التحرر" أتمني إبن جادل التقرير حيث، األمن جمال يف فارقة

 . (38)العامل يف األمن انعدام ملشكلة للتصدي مسار أفضل هو األشخاص
كانت النظرة ،  إذ أنه تقليدي. حتدي لكيفية ممارسة التنمية الدولية" األمن اإلنساين"وجه مفهوم لقد 

 (39). وابلتايل التنمية للبشرية مجعاء، اىل تبين اقتصاد السوق احلر تُعَترب املسار العاملي للنمو االقتصادي
د من كل ما يهدد أمنهم وحريتهم كان مفهوم األمن اإلنساين يرتكز على حترير األفرا  طاملا، وابلتايل

اليت تعترب إبن يتضح من ذلك أبن مفهوم األمن اإلنساين ال خيتلف مع مفهوم التنمية البشرية ، وكرامتهم
، وامتالك املعرفة والتعليم، األساسية الضرورية ملساعدة الناس يف احلصول على حياة طويلة وصحيةالقدرات 

ليكونوا قادرين على ، تماعية الالزمة لتحقيق مستوى معيشي الئقاحلصول على املوارد واخلدمات االج
ومن مث خالصهم من اخلوف والفاقة بشكل يصب يف مصلحة . املشاركة بشكل إجيايب يف احلياة االجتماعية

 . التصدي ملشكلة إنعدام األمن يف العامل

                                                       
36- United Nations Development Program (UNDP), "Human Development Report". (2000). p17. 

http: //tinyurl. com/zxtvw45  
37- Olufemi Oludimu. “GLOBALIZATION, HUMAN SECURITY AND SOME 

INTERVENING CONCERNS. ” European Scientific Journal. Special edition, August 2014. p309. 
http: //tinyurl. com/zanprpn  

38- Dan Plesch, Thomas Weiss, “Wartime Origins and the Future United Nations”. Institute for 
International Studies Thomas G Weiss. 2015. P8. http: //tinyurl. com/h9ldqbm  

39- Caroline Thomas. “Global governance, development and human security: exploring the links,” 
Third World Quarterly, Vol. 22, No. 2 (Apr, 2001), pp159-175. http: //tinyurl. com/z2dlugj  
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 وعواقب أسباب دراسة نطاق توسيع جاء ملواصلة اإلنساين يف أن ظهور مفهوم األمن القول كما وميكن
 ال تتمكن، األحيان معظم إذ يف. واألمن التنمية بني الفجوة سد إىل السعي خالل من، اإلمنائي التخلف
 بينما غالبا، األمن وانعدام العنف خلف نشوب حاالت الكامنة األسباب والتعامل مع من معاجلة اجليوش
 اإلنساين األمن إن منابع. التنمية العنيفة من خالل مناذج عاتالنزا من تقليل التنمية جمال يف العاملني يتمكن

 . للجميع األمن تعزيز فرص أجل من تكامال أكثر يكوان أن إىل حباجة اجملالني هذين تنمو خالل
كل من األمن اإلنساين والتنمية أبن  " واألمن التنمية"وقد جادلت ورقة فرانسيس ستيوارت املوسومة 

 : إذ قال، (40)عمقب مرتابطتان البشرية
 . البشرية وابلتايل فهو هدف التنمية، الناس رفاهجزءا مهما من  من اإلنساينيشكل األ، أوال •

استخدام يُعيق احلياة و  يقلصانعدام األمن  فإن، "األنسانهدف التنمية هو "توسيع خيارات طاملا كان 
 . التنمية هدف حتقيقعلى  سلبا مما يؤثر، اإلمكاانت البشرية

 . التنمية وابلتايل، االقتصادي النمو على سلبية عواقب له اإلنساين األمن انعدام، يااثن •
يتمكنوا من  لن يفّرون منه أو اجليش إىل ينضمون الذين األشخاص فإن، احلروب يف، املثال سبيل على

 . لالقتصاد اإلنتاجية القدرة من يقلل التحتية البنية تدمري وكذلك. إنتاجية كفؤة بصورة العودة ليكونوا عاملني
 . من مصادر الصراع اً مهم اً مصدر  تـُّعد املساواة عدم على تنطوي اليت املتوازنة التنمية غري، اثلثا •

 مث يقود ومن، الصراع إىل ببساطة سوف يتسبب التنمية ضعف من مفرغة حلقات فإن وجود، لذلك
 ما وهذا، التنمية يتسبب بتنشيط األمن من ةعالي مستوايت فإن توافر، وعلى حنو مماثل. التنمية انعدام إىل

 . األمن من مزيد يعزز بدّوره ويقود اىل
 : (41)أساسية عناصر بثالثة اإلنساين واألمن البشرية التنمية إبشرتاك القول أيضا ميكن، ذلك على وعالوة

من اإلنساين فكال من األ. الناس"-يةحمور "والتنمية البشرية على  اإلنسايناألمن يقوم كل من ، أوال •
. التعاقبمن الدولة والنمو االقتصادي الليربايل على أللنهج التقليدي ل يدوجه حتت والتنمية البشرية

فإن كالمها ، وكذلك. الوسيلة وليس النهائية يكونوا الغاية أن "الناس" جيب على أن كما يؤكد ِكالمها
 . شاركة يف الدورةيركز على ضرورة معاملة "اإلنسان" كـوكيل جيب متكينه من امل

يركزان على كرامة الناس ابإلضافة اىل إهتماماهتم املادية  واهنما. األبعاد متعددا النهجني ِكال،  اثنيا •
 . والبدنية

 . األفراد إستضعاف إبعتبارمها أسباب املساواة وعدم الفقر اىل النهجني وينظر ِكال، اثلثا •
 لألمن املتنازع عليها ابلنسبة اجملاالت أكثر إحدى هي ريةالتنمية البش مع فإن العالقة، التشابه هذا رغم
 حتديد ميكن اإلنساين واألمن البشرية التنمية مفهومي بني االختالف نقاط بعض حيث توجد، اإلنساين

 : اآليتيف اجلدول  أبرزها
 ( جدول مقارنة بني التنمية البشرية واألمن اإلنساين2,1اجلدول رقم )

                                                       
40- Stewart, Frances (2004). "Development and Security", Centre for Research on Inequality, 

Human Security, and Ethnicity (CRISE), London: University of Oxford. p4. http: //tinyurl. 
com/hdngoz8  

41- Sabina Alkire, 2003. Op cit, p. 36 
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 األمن اإلنساين بشريةالتنمية ال تغرياتامل

اإلستدامة . . اإلستقرار . . األمن  الرفاهية القيم
 ملكتسبات التنمية

 مع للتعامل األجل قصرية التدابري بني جيمع . األجل طويلة الزمين اإلطار
 . األجل الوقاية طويلة وجهود املخاطر

توسيع نطاق اخليارات املتاحة  العامة األهداف
 . أمام األفراد

قدرة األفراد على اإلختيار بني تلك ن ضما
 . البدائل يف بيئة آمنة

 أهداف حتقيق
 السياسة

 : وتعزيز محاية . واملساواة النمو، التمكني
 اإلنسان على قيد احلياة وسالمته بقاء

 ، (اخلوف من احلرية)
 ، (العوز من احلرية) اليومية واحلياة
 . (الكرمية احلياة) اإلهاانت وجتنب

 مع حقوق اإلنسان األمن اإلنسانه مالقة: الثالثالمبحث 

 فكرة حقوق األنسان وتطورها : املطلب األول

جذور يف العديد من األداين عرب خمتلف العصور ويف كافة  ابينما كان اإلميان بقدسية حياة اإلنسان ذ
أاّل أن العديد من ، وظهور فكرة "القانون الطبيعي" منذ عصر الفيلسوف الروماين "شيشرون"، أحناء العامل

اليت تقوم على أمتالك اإلنسان جملموعة من -املؤرخني واألكادمييني يذهبون اىل ان فكرة حقوق اإلنسان 
بدأت متتلك الزخم الكبري منذ عصر النهضة وأوائل  -ببساطة فقط لكونه إنسان الواجب صيانتهااحلقوق 

روب األهلية يف القرن السابع عشر إىل نشوء الفلسفة فقد أدت احلروب الدينية يف أوراب واحل. العصر احلديث
 حيث أصبح مبدأ الرومان يف القانون الطبيعي أثناء وبعد الثورة الفرنسية يعرف بـ"احلقوق الطبيعية"، الليربالية

وهكذا أصبحت الكتابة يف جمال حقوق اإلنسان الشغل الشاغل . اليت تستند اىل احلرية واملساواة واإلخاء
تكُمن أفكار حقوق اإلنسان يف  إذ. ة الفكرية األوروبية يف القرن الثامن عشر املسمى بعصر التنويرللثقاف

ن اىل ظهور ان العامليتأدت احلراب مث. صلب الثورات األمريكية والفرنسية اليت وقعت يف هناية ذلك القرن
 (42). اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

نية احلركات املنادية حبقوق اإلنسان للجماعات ذات املصاحل اخلاصة مث تنامت بعد احلرب العاملية الثا
كما ونشطت دعوات حقوق اإلنسان .  كاملطالبني ابحلقوق املدنية من األمريكيني ذوي األصول األفريقية

ومع حلول . (43)داخل الكتلة السوفيتية يف السبعينيات جنبا إىل جنب مع دعوات حقوق العمال يف الغرب
مايون" إبتساع صموئيل " أستاذ القانون والتاريخ يف جامعة هارفارد فقد انقش، ادي والعشرونالقرن احل

                                                       
42- Samuel Moyn. “The Last Utopia: Human Rights in History. ” Harvard University Press, 2010. 

p8. http: //tinyurl. com/z79antd  
43- Ibid, p8.  
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ومتدد حركة حقوق اإلنسان لتتجاوز طابعها األصلي املنادي ابحلماية من الشمولية لتشتمل على العديد 
 . (44) العامل الناميمن األشكال اليت تنطوي على التطورات اإلنسانية والتنمية االجتماعية واالقتصادية يف

 : وأجياله مفهوم حقوق اإلنسان: املطلب الثاني

ق الطبيعية وهو تنوعت العبارات اليت مت توظيفها للتعريف مباهية "حقوق األنسان" فمرة مسيت ابحلقو 
ومرة أطلق عليها "حقوق الشعوب" استنادا اىل أن هذه ، مدرسة القانون الطبيعي ما ذهب اليه مؤيدوا

وكذلك فقد أصطلح عليها أكادمييا ، د تبنتها الدساتري الوضعية ملختلف الدول يف العصر احلديثاحلقوق ق
ابإلضافة اىل ما أطلق عليها ، بـ "احلرايت العامة" أو "حرايت الفرد األساسية" أو "حقوق الفرد األساسية"

 (45). يف العديد من الدساتري حتت عنوان "احلقوق والواجبات األساسية"
طوائف أو اجيال وكان أول من اقرتح ذلك املفكر التشيكي  رى تقسيم حقوق االنسان اىل ثالثجوقد 

، وحقوق اقتصادية واجتماعية، مدنية وسياسية اً حيث إن هذه الطوائف متثل حقوق. (46)"كاريل فاساك"
فهي ، زات السلطةحيث هتتم احلقوق السياسية واملدنية حبماية الفرد من جتاو . وحقوق بيئية وثقافية وتنموية

وتشتمل على حرية التعبري والتفكري واإلعتقاد وحق اإلقرتاع والتصويت وغريها من . ذات طابع فردي شديد
. 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف  اليت وردت ضمن 21اىل  3احلقوق اليت تضمنتها املواد من 

وتشتمل .  ظروف متكافئة ملختلف فئات اجملتمعبينما احلقوق االقتصادية واالجتماعية هتدف اىل توفري (47)
وكذلك الضمان االجتماعي والرعاية الصحية ومساعدة ، على احلق يف احلصول على فرص العمل والسكن

. اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ضمن 27اىل  22العاطلني وغريها من احلقوق اليت وردت يف املواد من 
إذ تكرتث هذه الطائفة ابحلقوق البيئية والثقافية ، احلقوق املدنية واالقتصادية أما الطائفة الثالثة فتتجاوز (48)

وتشتمل على جمموعة ، ما تزال هذه الطائفة من احلقوق غري رمسية اىل درجة كبرية، ويف الواقع. والتنموية
وحق اإلشرتاك  غري قليلة من احلقوق مثل احلق يف بيئة نظيفة وصحية وحق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 (49). يف املوارد الطبيعية وحق األشرتاك يف الرتاث الثقايف
 أوجه الشبه واإلختالف بني األمن اإلنساني وحقوق األنسان: املطلب الثالث

حيث . حقوق اإلنسان )أفكار القانون الطبيعي واحلقوق الطبيعية( لتقاليدمدين  اإلنسايناألمن  إن
فاهيم األساسية لتقاليد املفكار و األ بناء على أبنه متت صياغتهمنوذج األمن اإلنساين تطوير ميكن النظر إىل 
ن هناك جمموعة أب جيادالناملرجع الرئيسي وكالمها  رهإبعتباالفرد  ينظران اىلكال النهجني .  حقوق اإلنسان

                                                       
44- Ibid, p10.  

 .http: //tinyurl. 6-5ص . اجلامعة األردنية. "حقوق اإلنسان وأتصيل فكرته يف التشريع اإلسالمي". مااي جنيب عمار -45
com/mqa3t8d  

46- Karel Vasak. "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of 
law to the Universal Declaration of Human Rights". UNESCO, November 1977. p29. http: //tinyurl. 
com/gmrbqhw  

47- Dr. V. Ramaraj. “Dimensions of Human Rights – A Critical Study”. International Journal of 
Multidisciplinary Research Review. Vol. 1, Issue – 2, Feb -2016. p1. http: //tinyurl. com/mvsde6t  

48- International Justice Resource Center. “Economic, Social and Cultural Rights”. http: //tinyurl. 
com/l53sg33  

49- Philip Lee and Pradip Ninan Thomas. “Public Memory, Public Media and the Politics of 
Justice”. Macmillan Publishes. 2012. p7. http: //tinyurl. com/klgnrs8  
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واحلصول على التعليم والرعاية الصحية( تعترب أساسية ، واسعة من املسائل )أي احلقوق املدنية واهلوية الثقافية

بني النموذجني يف هنج معاجلة األخطار اليت هتدد كرامة اإلنسان  اً مهم اً هناك فرقكما أن .  لكرامة اإلنسان
 على اإلنساينألمن اإطار يعتمد ، اإطار حقوق اإلنسان هنجا قانوني يعتمد فبينما. على قيد احلياة ئهقاوب

تكون أن  هلا ميكن حيث، وقضية حمددة مرانً  اتتبىن هنج، استخدام جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة
 (50). على املستوايت احمللية أو الوطنية أو الدولية فعالة

 اإلنساينهناك من يطعن يف طبيعة العالقة بني األمن  اإلنسايناملدافعني عن األمن  أوساط ومن بني
 اإلنساينأبن اهلدف من األمن  ونبعض املدافعني عن األمن اإلنساين جيادلحيث أن . وحقوق اإلنسان

 أخرين دعاة يقومولكن . (51)ن العاملي القائمطار القانوين حلقوق اإلنسااإل تعزيز يقوم بناء علىينبغي أن 
 هنج األمن أن ويعتقدون، عرض اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان كجزء من مشكلة انعدام األمن العامليب

قانوين للحصول على املصادر الكامنة وراء عدم الدفعنا للتحرك وجتاوز هذا النهج يجيب أن  اإلنساين
 . (52) اليوماملساواة والعنف اليت هي األسباب اجلذرية النعدام األمن يف عامل

 : الخاتمة

. األساسي" ويركز على كيفية توفري أفضل محاية هلم-بوصفهم "املرجع الناس عدُّ إن األمن اإلنساين يُ 
. يف التعامل مع مصادر التهديد مواالستجابة الحتياجاهت الناسفإن الرتكيز يقوم على حتقيق رفاه ، من مثو 

اين" إىل إجياد وسائل حلماية البالد من العدوان اخلارجي ال هتدف دراسات "األمن اإلنس، عالوة على ذلك
مثل التلوث البيئي واألمراض ، وأمنا أيضا هتتم بتوفري احلماية ضد جمموعة أخرى من التهديدات، فحسب

 . املعدية األنتقالية واحلرمان االقتصادي
 ملفهوم وسيعا ضرورايت متثل اإلنساين األمن دراسات أن كما أود أن أشري يف ختام هذا البحث إىل

 على كبريا  هتديدا تشكل الصحية والرعاية والفقر البيئة تدمري مثل قضااي أن حيث ترى، التقليدي األمن
 أي من أكرب بكثري هي العسكرية التهديدات أبن املراقبني جدال بعض وابلرغم من. الناس من العديد حياة
 هذه كانت  لو حىت، ذلك ومع. ت عسكرية مهولةنظرا ملا متتلكه خمتلف الدول من ترساان، مضى وقت

 أحناء مجيع يف الناس حياة على الوحيد اخلطر ليست ابلتأكيد فهي، الوقت احلاضر يف أكرب التهديدات
 حياة تتسبب يف إزهاق هي هتديدات كبرية أخرى واألمراض واجملاعات والفقر البيئة إذ أن تدمري، العامل

وهو ما ، لألمن جديد مفهوم وضع ابت من الضروري، وابلتايل. العامل اءأحن مجيع يف الناس من املاليني
أعتقد أن الدراسات التقليدية ، ومع ذلك. والتهديدات غري التقليدية لألمن، ابت يُعرف ابألمن اإلنساين

 . للتهديد واستخدام القوة العسكرية جيب أن حتتفظ مبكاان أساسيا يف الدراسات األمنية احلساسة
 جذور   وهلا العقود عرب هي مفاهيم تطورت والتنمية البشرية وحقوق اإلنسان اإلنساين األمن اهيممف نا

 من القومي لألمن املفهوم التقليدي على بظالهلما ألقيا قد العوملة وعصر العاملية التحوالت وأن، اترخيية
                                                       

50- Paul Duta. “Human Security and The Phrase”. Strategic Impact No. 4/2009. pp 59-60. http: 
//tinyurl. com/k8kgdv3  

51- Fen Osler Hampson. “Madness in the multitude: human security and world disorder. ” Ontario: 
Oxford University Press, 2002. http: //tinyurl. com/hnwd69j  

52- Caroline Thomas. 2001. Op cit. p 174.  
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اإلنساين  األمن حتقيق ستار حتت األجنيب وذلك التدخل أمام عائقاً  تعد مل الدول سيادة وأن، إنساين منظور
 تسعى ترفاً  تعد مل احلياتية اإلنسان متطلبات كما أن،  ومنح اإلنسان حقوقه األساسية وحرايته العامة

وبدال لذلك فقد أصبحت ، ما دولة يف احلكم نظام ومحاية، املواطن سعادة لضمان لتحقيقه السلطات
 من الكايف ابلقدر مراعاته األنظمة كافة  على القومي األمن ةنظري أركان من اً أساسي اً ركن التنمية البشرية

 التدخل يستدعي مما، الداخل من دولته وسيادة أبمن ختل موقوتة اىل قنبلة املطحون املواطن حتول وإال العناية
 . العريب الربيع ثورات عقب ظالله يف نعيش كواقع  اليوم حاصل هو كما  اخلارجي

 : ملحقات

 : اجلداول .1
 جدول يبني التحليالت املستخلصة ألنواع التهديدات احملتملة لألمن اإلنساين ( 1,1)
  جدول يُبني التمايز بني األمن التقليدي واألمن األنساين( 1,2)
  جدول مقارنة بني التنمية البشرية واألمن اإلنساين( 2,1)
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 تقويم العملية التعليمية ملى و ق مفاهيم الجودة  ه كليات التربية

The Evaluation of Educational Process According to the 
Quality Concepts of the colleges of Education  

  Aloosh                  . Jaleel I. Lect. Assist(1)جليل ابراهيم علوش . م. م

 : المستخلص

تقومي العملية التعليمية أحد االركان االساسية للعملية الرتبوية واحلجر االساس إلجراء اي تطور  نَّ إ
وحيدد درجة حتقيق االهداف اخلاصة بتلك ، ية مؤسسة تعليميةأني عملية التعليم والتعلم يف حتسيهدف اىل 

وكما يوفر املعلومات الالزمة ملتخذي ، العملية ويسهم يف احلكم على االجراءات واملمارسات املتبعة فيها
 القرار بشأن املدخالت والعمليات وخمرجات العملية التعليمية

قومي العملية التعليمية من وجهة نظر رؤساء االقسام يف كليات الرتبية ملعرفة مستوى هتدف الدراسة اىل ت
إلجياد احللول هلا وتعد عملية قياس جودة ، جودهتا وحتديد نقاط القوة وتقويتها وبيان مواطن الضعف فيها

قية ألداء املؤسسة العملية التعليمية من االجراءات املهمة يف العمل االكادميي ألهنا تعطي الصورة احلقي
ومت اختيار جمتمع البحث من رؤساء االقسام يف كلييت الرتبية ابن ، التعليمية وتساعدها يف حتسني ادائها

( رئيساً ومت اخذ مجيع افراد اجملتمع عينة 16رشد جامعة بغداد وكلية الرتبية اجلامعة املستنصرية وبلغ عددهم)
واستخدم الباحث الربانمج ، ستبانة أداةً جلمع بياانت البحثحيث استعملت اال، للبحث الن اجملتمع صغري

معامل ارتباط ، الوسط املرجح، الوسط احلسايب، ( من اجل احتساب النسبة املئويةSPSSاالحصائي )
وقد توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج أكدت معظمها على وجود ضعف يف حتديد املهارات . بريسون

لسوق العمل وعدم استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس وكذلك عدم اعتماد كليات  املهنية والعامة املؤهلة
الرتبية على معايري هيئة اعتماد ختصصية للحصول على اعتماد لرباجمها مع عدم تطبيق معايري هيئات اعتماد 

واشراك ممثلني من يف ضوء النتائج اوصى الباحث بضرورة تطبيق معايري اجلودة املؤسسية والرباجمية . مؤسسية
وزارة الرتبية يف اجتماعات جمالس الكلية لتحديد املتطلبات اليت حيتاجها خرجيو كليات الرتبية وإدخال 

                                                       
 . ليم العايل والبحث العلميوزارة التع /قسم ضمان اجلودة/ جهاز االشراف والتقومي العلمي -1
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 . التقنيات احلديثة يف التدريس
Abstract  
The evaluation of the educational process is one of the basic element for 

Education al process and the foundation stone for making any development 
in the Education and learning process at any Education alinstitution and 
specifies the degree of achieving the ohjectines of this process contributes 
in decisiding the procedures of the operation as well as provides the required 
information to the decision makers about incomes and outcomes of the 
education al process.  

The present study aims at evaluating the educational process from the 
point of view of the heads of departments at the colleges of Education to 
know its quality level and to specify the strong and the weak points to find 
the resolutions for them.  

The measurement of the Educational quality process one of the most 
important procedures at the academic work because it gives the real{picture 
of image}performance for the Educational institution and it helps in the 
improvement of its performance.  

The study samples are (16) heads of departments at the colleges of 
Education of Ibn Rushd Baghdad University and the College of Education / 
Al-Mustansiriya University, the questioneraire is used as a tool for collecting 
data of research.  

The researcher used the statistical program (SPSS),to count the 
percentage, weighted mean and Person indicator. From what has been 
mentioned above, the present study reveals specific and many results, most 
of them stress upon the existence of weakness in specifying the general 
skills that qualified to labor market, the instructors don't use the latest 
techniques in teaching as well as the colleges of education don't depend 
upon the specialized accreditation commission to get the accreditation for 
its programs and they don't practice the criteria of an institutional 
accreditation commission.  

On the basis of the findings obtained the study arrives ultimate conclusion 
that the necessity for practicing the criteria of institutional and program 
quality and stresses on the existence of representatives from the Ministry of 
Education at the meeting of colleges councils to specify the requirement that 
need in addition to use the recent techniques in teaching.  

 االول: الفصل

 : املشكلة

يتعرض التعليم العايل اىل جمموعة من الضغوط والتحدايت وذلك بسبب طبيعة العصر الذي ميتاز 
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ابلتطورات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالعالم وختطي حواجز الزمان واملكان من 

والثورة التكنولوجية اجلديدة يف تكنولوجيا االنرتنيت اليت طورت (Global village)خالل القرية الكونية 
انظمة البحث املعلومايت عرب حمركات فائقة الذكاء؛ فضالً عن سرعة التطور الكمي والنوعي للمعرفة االنسانية 

اسع يف وابلسرعة الفائقة اليت تتحول هبا نتائج البحث العلمي اىل منتجات متداولة على نطاق و ، وتعقيدها
 . (2). دول العامل كلها

ان مشروع استثمار التعليم يـَُعد استثمار االمة؛ ألنه استثمار يف االنسان وهو خمتلف عن االستثمار يف 
فاإلنسان ببساطة ليس آلة يتم التخلص منها اذا ثبت اهنا غري صاحلة لالستخدام او ، اآلالت واملعدات

وعندما يتم ارتكاب االخطاء يف استثمار . اً وفكر  اً لك مشاعر بل مي، وهو غري حمايد كاأللة، غري منتجة
فسوف خترج املعاهد واجلامعات بشراً حيملون الشهادات ولكنهم غري قادرين على االسهام يف تنمية . التعليم

فإن اخلسارة ال تقتصر على االموال اليت صرفت على هؤالء الناس يف اثناء دراستهم وامنا تتجاوز ، جمتمعاهتم
 . (3)لك اىل االاثر السلبية اليت تنعكس على مفاصل العمل ذ

فعصران يعتمد على العقل البشري وقدراته العالية يف التفكري واالنتاج والتفاعل الذكي املنتج مع معطيات 
فالتغري احلقيقي يف اجملتمع هو الذي يتم عرب تغيري االنسان اىل املفكر املبدع ، العصر ومتغريات املستقبل

لذا فإن حتسني جودة العملية التعليمة وتطوير مجيع عناصر منظومة التعليم . تقن لفن التكيف مع احلياةامل
وحتديثها وجتويدها اصبحت ضرورة ملحة تقع على عاتق اجلامعات كي تستجيب ملقتضى التطورات 

. القتصادية واالجتماعيةاملتسارعة يف العامل والتمكن من خلق جيل جديد له الدور الكبري يف قيادة التنمية ا
فاالعتماد يقوم ، فجودة التعليم تتطلب قواعد وضوابط حمددة تستند اىل أسس ومبادئ واساليب متكاملة

على ضرورة توافر شروط ومواصفات وإجراءات على مستوى جيد لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية 
كما جيب أن تتميز عملية االعتماد ،  مكانيات املاديةمن االساتذة والربامج واملقررات واملناهج والطلبة واإل

ابلوضوح والشفافية كي تسهم يف حتقيق أهدافها من خالل التقييم الذايت للمؤسسة التعليمية الذي تتضح 
 (4). من خالله نقاط القوة لتأكيدها وجوانب الضعف لعالجها

ية املعنية ابلرتبية للقرن احلادي والعشرين( وقد أثبتت الدراسة اليت اعدهتا اليونسكو )تقرير اللجنة الدول
أثر الرتبية الرائد يف تقدم . ( واملعنون ))التعلم ذلك الكنز املكنون((Jacques Delorsالذي يُعرف بتقرير )

وابلتايل ان . (Delors Jacques, 1996). اجملتمعات ورقيها يف كافة اجملاالت االقتصادية والتنمية املستدامة
ميكنها من ان ، ع حيتاج اىل وجود مؤسسات تعليمية تعمل بنظام تربوي فعال ذي جودة عاليةتطور اجملتم

والواقع يفرض . تؤدي االدوار اليت يتوقعها منها اجملتمع بكل مهارة واتقان وابداع وتكيف مع مفاهيم العوملة
تغريات اساسية يف البيئة على مؤسسات التعليم العايل ان تتحول من التنظري اىل التطبيق مع امهية احداث 

وهذا يتطلب ، فعصران ال مكان فيه اال للشعوب اليت حترص على التميز واالجناز واجلودة يف االنتاج، الرتبوية
 . حتقيق معايري انظمة اجلودة يف مجيع اجملاالت ويف مقدمتها جمال التعليم على وجه اخلصوص

ق هو مواكبة التطور العاملي اال اهنا تواجه الكثري من فالدور املتوقع ملؤسسات التعليم العايل يف العرا
                                                       

 . 19ص، 2004العبد هللا -2
 . 22ص 2004العبد هللا  -3
 . 105ص  2009، اجلبار -4
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التحدايت اليت تعيق خدمة اجملتمع بشكٍل فعال والسيما يف كليات الرتبية اليت تواجه كثرياً من االنتقادات 
، وكذلك قلة املهارات، لعل امهها اهنا ما زالت تدار أبساليب تقليدية حاهلا كحاِل اغلب الكليات االخرى

وهذا ما يفرض عليها املراجعة الشاملة لتطوير ادائها ، ملشكالت اليت تواجه خرجييها يف ميادين العملوكثرة ا
وهذا ، وحتسني جودة خمرجاهتا؛ من اجل أن تؤدي مهمتها احلقيقية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد

رف على فاعليتها وحتديد نقاط القوة ال يتم اال من خالل اجراء تقومٍي لعملياهتا التعليمية من اجل التع
 : ومن هذا املنطلق تتحد مشكلة الدراسة ابلتساؤالت اآلتية. والضعف

 هل كليات الرتبية تطبق معايري اجلودة يف عملياهتا التعليمية؟ -
 هل العملية التعليمية يف كليات الرتبية ذات جودة عالية؟ -

 اهمية الدراسة

املختلفة اليت فرضتها عليه مسات العصر الذي يوصف أبنه عصر  يواجه التعليم جمموعة من التحدايت
وشبكات املعلومات منظمة املواصفة ، وكذلك أتثري العوملة وانتشار تقنية املعلومات، املعلوماتية والتكنولوجية

 وازدادت حدة التحدايت مع منو قطاع التعليم وزايدة حجم، GATTاتفاقية التجارة العاملية ، ISOالعاملية 
واجملتمع املعلومات وتنوعها مما ترتب على ذلك تداعيات كثرية ادت اىل تغيري سريع مع احتياجات الفرد 

واالنتاج ، فرض ان يكون هناك نوعيات جديدة من االفراد يتسمون ابلفكر املبدع هِ وخطط التنمية وهذا بدور 
  (5). سهولةوالقدرة على التعامل مع املستحداثت واملخرتعات بكل ثقة و ، املبتكر

 (Unesco)واليونسكو  (UN)كذلك منظمة االمم املتحدة ،  وأكد كثري من اخلرباء يف اكثر من جمال
. . واملنظمات غري احلكومية واملؤمترات العاملية وغريها (World Bank)والبنك الدويل (Unicef)واليونيسف

وحث املؤمتر العاملي للربملانيني ، العليا للتعليم امهية التطوير الرتبوي يف مجيع دول العامل مع اعطاء االولوية. 
على تنمية اخلربات احمللية . م1996يونيو  6-3الذي ُعقَد يف ابريس ابلتعاون مع اليونسكو يف املدة من 

ودعمها وانتاج املعرفة واكتساهبا ونقلها والتفاعل املنتج مع متطلبات العصر ومتغريات املستقبل وتنمية 
 . يونيو(6-3، توصيات مؤمتر الربملانني العاملي. م1996)اليونسكو . تاح على الفكر العاملياالبداع واالنف

واصبحت عملية حتسني نوعية التعليم وجودته من ابرز تطلعات الدولة حيث حظيت ابالهتمام الكبري 
االكادميي  من قبل القائمني على التعليم حيث اختذت عدة خطوات امهها العمل على أتسيس هيئة االعتماد

وتشكيل جلاٍن مركزيٍة لوضع معايري االعتماد االكادميي لالعتماد املؤسسي واطالق التصنيف الوطين جلودة 
اجلامعات العراقية الذي يصنف اجلامعات وطنياً وكذلك ترتيب االقسام العلمية يف اجلامعة الواحدة وتسمية 

ختلفة وهتدف هذه اخلطوات اىل حتسني جودة العملية القسم االفضل بني االقسام املتناظرة بني اجلامعات امل
وتزويد الطلبة ابملعارف واملهارات الكفيلة ابحلصول على خمرجات تليب متطلبات سوق العمل التعليمية 

 . احمللية والعاملية
اي وتعُد عملية تقومي العملية التعليمية أحد االركان االساسية للعملية الرتبوية واحلجر االساس إلجراء 

وكذلك حيدد درجة حتقيق االهداف ، تطور يهدف اىل حتسني عملية التعليم والتعلم يف اية مؤسسة تعليمية
كما ،  اخلاصة بعملية التعليم والتعلم ويسهم يف احلكم على االجراءات واملمارسات املتبعة يف تلك العملية

                                                       
 . 11ص2009، على -5
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 . (6)والعمليات وخمرجات العملية التعليمية يوفر املعلومات الالزمة ملتخذي القرارات الرتبوية بشأن املدخالت

تكمن امهية هذه الدراسة ان اجلامعات العراقية تسعى اىل تطبيق انظمة اجلودة وهذا يتطلب دراسات 
ميدانية تكشف نقاط القوة والضعف كي حتدد االسلوب االمثل للتحول من العمل غري املقنن اىل تطبيق 

ان الدراسة احلالية سوف تساعد يف تشخيص نقاط القوة والضعف يف  .انظمة اجلودة واالعتماد األكادميي
مسار العملية التعليمية مما ينعكس إجياابً يف حتقيق اجلودة وكذلك مساعدة متخذي القرار يف كليات الرتبية 

وهي تعد اضافة اكادميية وحماولة لسد النقص يف هذا اجملال واثراء للمكتبة ، إلجراء االصالحات املرجوة
 . اجلامعية بكل ما يستخلص من نتائج يف هذا اجملال املهم

 : اهداف الدراسة
 : هتدف الدراسة اىل معرفة

 . مؤشرات جودة العملية التعليمية يف كليات الرتبية .1
 . مستوى جودة العملية التعليمية يف كليات الرتبية من وجهة نظر رؤساء االقسام العلمية .2
 . ملية التعليمية يف كليات الرتبيةحتديد نقاط القوة والضعف يف الع .3

 : حدود الدراسة

تتحدد الدراسة احلالية بكلييت الرتبية ابن رشد جامعة بغداد والرتبية اجلامعة املستنصرية للعام الدراسي 
2016-2017 . 

 : تحديد املصطلحات

 : التقومي
قياس مقنن تتضمن ( هو عملية احلكم على قيمة الشيء أو املقدرة ابستخدام أداة مGood)عرفه 

 (7). عملية التقومي األحكام على ادلة داخلية ومعايري خارجية
)وعرفه العجيلي( هو عملية إصدار حكم على خصائص االشياء املقدرة تقديراً كمياً أو كيفياً يف ضوء 

 (8). معياًر او حمك واختاذ القرارات بشأهنا من خالل حتليل املضمون
 : العملية التعليمية

دروزة( هي نظام معريف يتكون من ثالثة عناصر رئيسة هي املدخالت وتتمثل بـ)املعلم واملتعلم  )عرفها
واملنهاج وبيئة املوقف التعليمي( والعمليات تتمثل بـ)التخطيط والتصميم والتنفيذ متابعة وتقومي والتطوير( 

 (9). واملخرجات تتمثل بتحقيق االهداف املرجوة
 : اجلودة

وهي تاليف العيوب منذ املراحل ، بل وجتاوزها، ( هي حتقيق رغبات ومتطلبات املستفيد)عرفها الرتتوري
 . (10). األوىل للعملية مبا يرضي املستفيد
 : وعرف الباحث جودة التعليم

                                                       
6- Worthen,1991: p. 1 . 
7- Good,1973,p: 220 . 
 . 11ص: 2005، العجيلي -8
 . 35ص 2007، دروزة -9

 . 33ص2005، الرتتوري -10
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هي جمموعة من االجراءات واملواصفات التعليمية والرتبوية اليت تطبقها املؤسسات التعليمية هبدف 
 . لعمليات واملخرجات يف العملية التعليميةضمان جودة املدخالت وا

 الفصل الثانه / اإلطار النظرال 

 التقويم الرتبوي : أوالا 

يعد التقومي الرتبوي عنصرًا اساسيًا يؤثر أتثريًا مباشرًا على الكفاءة الداخلية والكفاءة اخلارجية للعملية 
 معايري علمية رصينة واضحة االسس مما يتطلب ان يتم على وفق منهجية دقيقة مستندة اىل، التعليمية

فإن سياسات التقومي واساليبه من شأهنا بناء العملية التعليمية او هدمها تبعاً ملستوى جودهتا . حمددة املعامل
والغرض االساسي من عملية التقومي هو تصحيح املسار ، وارتباطها برؤيٍة واهداٍف واضحٍة للتعليم والتعلم

فالتقومي . جاعية تكفل احملافظة على سالمة العملية الرتبوية واستمرارها وزايدة كفاءهتامبا يوفره من تغذية اسرت 
، ركن اساسي للعملية التعليمية فهو الذي حُيدد نقاط القوة والضعف يف خمتلف جوانب العملية التعليمية

لعقبات اليت حالت كما وانه يظهر ا،  كذلك فهو مقياس ملعرفة مقدار ما مت حتقيقه من االهداف الرتبوية
فالتقومي والتعليم متالزمان ، فهو اجلهاز املركزي املوجه لعملية الرتبية والتعليم. دون حتقيق االهداف املخططة

 . (11)منذ بدء التخطيط لتنفيذ اي برانمج تعليمي 
وهذا حيتاج اىل ، هو عملية اصدار حكم على قيمة االشياء او املوضوعات Evaluationفالتقومي 

 . (12). خدام معايري وحمكات لتقدير هذه القيمةاست
وعرف أبنه جمموع االجراءات العلمية اليت هتدف اىل تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة 

وما ، يف ضوء ما أتفق عليه من معايري وما وضع يف ختطيط مسبق واحلكم على مدى فاعلية هذه اجلهود
بقصد حتسني االداء ورفع درجة الكفاءة االنتاجية مبا يساعد ، يذيصادفها من عقبات وصعوابت يف التنف

 . (13)على ختطيط االهداف
وينظر إليه مبفهومني خمتلفني ، اما مفهوم التقومي الرتبوي فيختلف ابختالف فلسفة الشخص الذي يزاوله
احلديث الواسع واما املفهوم ، فاملفهوم االول تقليدي ضيق حمدود خيتص بقياس التحصيل العلمي للطالب

اي ترتابط مجيع جوانبها يف وحدة ، الشامل فيهتم مبجاالت العملية التعليمية كافة ابعتبارها منظومة متكاملة
 . (14)متكاملة

والكشف ، وعرف أبنه عملية اصدار حكم معني على مدى حتقيق االهداف الرتبوية للعملية التعليمية
 (15). لوسائل ملعاجلتهاواقرتاح ا، عن نواحي الضعف يف أثناء سريها

وعرف ايضاً أبنه عملية اعداد وختطيط عن طريق االعتماد على معلومات وبياانت تساعد على اصدار 
 . (16). احكام تستخدم ابختاذ قرارات أفضل من بني بدائل متعددة من القرارات

لى مدخالت إلصدار احلكم بدقة وموضوعية ع، كما وعرف أبنه عملية منهجية تقوم على أسس علمية
                                                       

 . 119ص1989، خضر -11
 . 9م ص1979، حطب ابو، ؤادف -12
 . 12ص2004، العبيدي -13
 . 210ص، م2007، علي، راشد -14
 . 44ص، م2001، عقيل -15
 . 39ص، م2002، ملحم -16
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. وعمليات وخمرجات اي نظام تربوي وحتديد جوانب القوة والضعف يف كل منها الختاذ القرارات املناسبة

(17) 
 اهداف التقومي الرتبوي 

ان اهلدف الرئيس لتقومي الرتبوي هو التأكد من جودة العملية التعليمية وخمرجاهتا وأتثرياهتا وينبثق من 
 : الفرعيةهذا اهلدف جمموعة من االهداف 

حتسني مستوى أداء املؤسسة التعليمية من خالل االستناد اىل املعلومات اليت يوفرها التقومي الذي  •
 . يكشف عن مواطن القوة والضعف يف املؤسسة

 . التأكد من حتقق متطلبات واحتياجات اجلهات ذات العالقة ابلتعليم •
 . ن قبل القائمني على العملية الرتبويةحتديد املعايري واالهداف ومستوايت االجنازات املتوقع م •
مجع املؤشرات الرتبوية عن النظام التعليمي بشكل شامل للمساعدة يف التخطيط ووضع برامج التحسني  •

 . املستمر
 . حتديد املشكالت اليت تعرتض حتقيق اجلودة للعملية التعليمية وخمرجاهتا •
 . العملية وعملياهتا ونواجتهاتوفري تغذية راجعة تسهم يف حتسني مستوى مجيع عناصر  •

 انوع التقومي الرتبوي 
تعددت انواع التقومي نتيجة االهتمام الذي ُحظيت به هذه االنواع على وفق تصنيف يضم حتت كل 

 : فرع من فروعه االنواع اليت جتمعها صفة عامة مميز وذلك على النحو االيت
 : أنواع التقومي َبسب وقت اجرائه: اوالً 

ويعرف أبنه التقومي اليت تتم قبل جتريب برانمج تربوي : Feasibility Evaluationتمهيديالتقومي ال .1
 . للحصول على معلومات اساسية عن عناصره املختلفة

هو عملية حتديد اجيابيات وسلبيات الربانمج : Formative Evaluationالتقومي التكويين )التطويري( .2
ية الراجعة للمساعدة يف حتسني نوعية االنتاج يف مجيع مراحل الرتبوي وهو قيد التطبيق فهو يقدم التغذ

 . تطبيقه
هو ذلك التقومي الذي يتم يف هناية الربانمج : Summative Evaluationالتقومي التجمعي )النهائي( .3

. ملعرفة املدى الذي حققه الربانمج يف الوصول اىل األهداف والغاايت اليت أقيم الربانمج من أجلها
(18) 
 : انواع التقومي َبسب الشمولية: اثنياً 

هو التقومي الذي يتناول خمرجات النظم والربامج ككل : Macro Evaluationالتقومي الكلي . 1
 . وعالقتها أبهداف السياسة العامة

هذا التقومي يتناول ما جيري يف الربانمج من داخل غرفة احملاضرة : Micro Evaluationالتقومي اجلزئي. 2
 . وتقومي املوجه للمعلم، تقومي حتصيل الطلبة، هذا التقوميوينطوي يف 
 . علومات والبياانتانواع التقومي َبسب امل: اثلثاً 

                                                       
 . 18م ص2005، الرافعي، يوسف -17
 . 46-32م ص1983مهدي،  ابراهيم، الشبلي -18
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هو التقومي الذي يعتمد على النتائج الكمية )الرقمية( : Quantitative Evaluationالتقومي الكمي .1
لشكلية كاالختبارات وهي ما ميكن ان نطلق عليها ابالدوات او الوسائل ا-الدوات القياس 

 . واالستفتاءات اليت تعتمد على االساليب االحصائية
هو ذلك التقومي الذي يعتمد على املالحظات واالراء : Qualitative Evaluationالتقومي النوعي .2

 (19). واالنطباعات الشخصية
 جماالت التقومي الرتبوي

 : العملية التعليمية وهي كاآليت تشمل عملية التقومي الرتبوي مجيع مدخالت وعمليات وخمرجات
 : تقومي املدخالت وتشمل اآليت -1

 . السياسات مبا يف ذالك اللوائح واالنظمة واالهداف واخلطط الرتبوية •
 . املناهج واملواد التعليمية •
للتحقق من توفر الكفاايت ، التدريسيون واالداريون وغريهم من ذوي العالقة ابلعملية التعليمية •

 . ملعارف واملهارات واالجتاهات( الضرورية لقيامهم مبهامهم بفاعليةاالساسية )ا
 . البيئة االجتماعية والطبيعية للمؤسسة التعليمية •
 . وتقنيات املعلومات والتعليم االلكرتونية، الربامج الرتبوية •

 : تقومي العمليات حيث يتم تقومي -2
 . املمارسات التدريسية يف داخل القاعة الدراسية •
 . مي واالختبارات االكادمييةالتقو  •
 . االدارة واإلشراف واالرشاد االكادميي •

 : تقومي املخرجات وتشمل االيت -3
 . مستوايت حتصيل الطلبة يف مراحل دراسية معينة •
 . سلوك الطلبة واجتاهاهتم •
 (20). الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي •

 : مفهوم اجلودة ونشأهتا
وجودة اي ، وجاد الشيء جودة،  هو من اصل الفعل )جود( واجليد نقيض الرديءلغوايً  َعرفت اجلودة

. لوقد جاد جودة وأجاد اي اتى ابجليد من القول والفع، واحداث الشيءفجاد والتجويد مثله، صار جيداً 
(21) 

 : اصطالحاً تعريفات كثرية منها Qualityفتعرف اجلودة 
، ئص املتجمعة ملنتج او خلدمة ترضي احتياجات الزبونعلى اهنا اخلصا Rinehart (1993)فعرفها 

 . (22)سواء كان الزبون هذا املتلقي املباشر للخدمة ام املستخدم االصلي للمنتج او اخلدمة او كالمها

                                                       
 . 220-219م ص2007، راشد -19
 . 20ص، م2009، الزهرايت -20
 . 72ص، منظور ابن -21
22- Rinehart,p49 . 
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على اهنا احلالة املثالية اليت يوجد عليها شيء ما مبعىن أعلى احتمال ممكن sallies (1994)وعرفها 

 . (23)لتقليل منه ملستوى مثايل الميكن ا
 )24(. فقد عرفها أبهنا القدرة للمنتج او اخلدمة اليت تقابل احتياجات املستهلك )Heizer1996 (اما 

أما اجلودة يف التعليم فقد اخذت اجلودة الشاملة نصيباً كبرياً من هذا االهتمام اىل احلد الذي اعتربت 
حيث ينظر اىل ، وحماولة التكيف معها، الدولية واحمللية الركيزة االساسية لالدارة اجلديدة ملسايرة املتغريات

اجلودة الشاملة واالصالح الرتبوي مها وجهني لعملة واحدة فاجلودة هي التحدي احلقيقي الذي سيواجهه 
 . (25)الشعوب يف املستقبل 

ا رفع ابهنا العملية اليت ميكن من خالهل Riosalado collegeفجودة التعليم عرفتها كلية ابو سالدو 
مستوى املعلمني والنظام والكلية يف ضوء توقعات الطالب من خالل عملية متقنة البناء حلل املشكالت 

 (26). ويستطيع املعلمون والطالب تطوير جودة التعليم
هي ترمجة احتياجات وتوقعات سوق العمل يف خرجيي اجلامعة كمخرجات  1997وعرفها مصطفى 

 خصائص ومعايري حمددة يف اخلريج تكون اساسًا لتصميم وتنفيذ برامج اىل -لنظام التعليم يف كل كلية 
 (27). التعليم مع التطوير املستمر هلا

( أبهنا التحسني املستمر جلميع املدخالت وتطوير الربامج واخلطط الدراسية 2001وعرفها بو سنينه )
وختص اجلودة الشاملة ، توذلك بقصد حتقيق العدد االكرب من االهداف ابقل التكاليف ويف اقصر وق

مجيع عناصر العملية التعليمية املكونه هلا بدءًا من الطالب واملدرس واالدارة اجلامعية ونظمها ولوائحها 
وتشريعاهتا مث املادة العلمية واملختربات واملراجع وطرق التدريس واماكن التلقي واوقاته والتعلم وتقومي مجيع 

 (28). العناصر ومقايسه وإجراءاته
تـَُعُد اجلودة احدى االسرتاتيجيات التنافسية اليت تستخدمها املنظمات يف العامل لتحافظ على بقائها يف 

فاجلودة مل تكن من ابتكارات العصر احلايل ولكن هلا جذورها التارخيية ، خضم التنافس بني املنظمات
ف سَنْه اىل امللك محورايب وجاء اذ نسب اقدم االهتمام ابجلودة قبل مخسة األ. ومراحل تطوراهتا الالحقة

يف مسلته الشهرية اليت تؤكد وبشكل واضح على اجلودة يف مجيع اجملاالت ومن هذه القوانني هي "املادة 
اذَا بّناء قد بىن بيتاً : ( اليت تنص على أنه229واملادة )، ( اليت ختص الطب والعمليات اجلراحية218)

وإن وجود . سبب موت اصحاب البيت فسوف يُقتل ذلك البناءلرجل مل حيسن عمله وقد اهنار البيت و 
كثري من االاثر اليت ظلت شاخمة اىل يومنا هذا يدلل على جودة يف العمل واتقانه ومنها سور الصني 

 (29). ومأذنة امللوية يف سامراء وسد مأرب وغريها من االاثر"، واهرامات مصر
هذا ما أكدته اايت ، العمل واحقاق احلقوق للعاملني وكذلك اكد الدين االسالمي على اجلودة واتقان

                                                       
23- sallies,p21-23 . 
24- Heizer,1996,p74 . 
 . 9ص2003امحد -25
 . 37ص2007السامرائي -26
 . 367ص 1997 مصطفى -27
 . 13ص، 2001، بو سنينه -28
 . 40ص2007، السامرائي -29
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ِإانَّ ال ُنضيُع َأجَر َمْن َأْحَسَن وقوله تعاىل  (30)ُصنَع هللا آَلِذَى أَتَقَن ُكلَّ َشيءٍ القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 
م عماًل )ان هللا حيب إذا عمل أحدك --واالحاديث النبوية الشريفة يف قول رسول هللا ، (31)َعمالا 

 : اما يف العصر احلديث فقد مرت اجلودة بعدة مراحل وهي كالتايل. ان يتقنه(
 . م( مرحلة التفتيش1950-م1940اربعينات القرن العشرين ) -
 . م(مرحلة مراقبة "ضبط" اجلودة1969-م1960ستينات القرن العشرين ) -
 . م( مرحلة أتكيد اجلودة1979-م1970سبعينات القرن العشرين ) -
 (32). م(مرحلة إدارة اجلودة الشاملة1989-م1980نات القرن العشرين )مثاني -

 : اَهية اجلودة يف التعليم
العاملية ان التعليم الذي تتحقق فيه اجلودة يهتم يف تكوين خمرجات  يةلقد اكدت التجارب الدراس

حيقق متطلبات سوق  متكاملة يف مجيع اجلوانب ويهتم بتزويد املهارات االساسية والثانوية للخرجيني ومبا
العمل كل حبسب اختصاصه من هذه املهارات هي التفكري واالبتكار واالبداع والقدرة على التحول من 
النظرية اىل التطبيق اليت متكن خمرجات العلمية التعليمية على التجديد والتطوير وكذلك املرونة يف تقبل 

ة ومواجهة التحدايت واملتغريات احمليطة وتتلخص امهية االفكار اجلديدة واملشاركة يف صنع القرارات التعليمي
 : اجلودة يف التعليم مبا أييت

 . حتديد األهداف ورسالة اجلامعة والكليات بشكل واضح .1
 . توثيق وحتليل وتطوير العمليات االدارية .2
 . دراسة متطلبات سوق اجملتمع واحتياجات الطلبة .3
 . يب املستمررفع كفاءة العاملني من خالل التعليم والتدر  .4
 . االنضباط والتقيد أبجراءات وتعليمات العمل .5
 . توفري املعلومات وتسهيل عملية اختاذ القرار .6
 . حتسني نوعية اخلدمات املقدمة وختفيض تكاليف اخلدمات .7
 . حتقيق خمرجات تعليمية ذات كفاءة عالية وحتسني مسعة املؤسسات التعليمية والعاملني هبا .8
 (33). ية للجامعاتزايدة القدرة التنافس .9

 : مسوغات تطبيق اجلودة يف التعليم العال
 . زايدة اعداد الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل -1
تتكيف مع تطورات ، قناعة املسؤولني ابن التنمية االقتصادية تتطلب قوى عاملة جيدة االعداد -2

 . التكنولوجيا السريعة يف العامل
 . جانب املنظمات املهنية والثقافية واهليئات الدولية ابالصالحات التعليمية ازدايد املطالبات من -3
ازدايد التنافس بني املؤسسات اجلامعية على استقطاب الطالب للحصول على دعم مايل من  -4

                                                       
 . 88النمل/االية  سورة -30
 . 30/االية  سورة الكهف -31
 . 14-13ص2007، داغستاين -32
 صاحل، )وعليمات و(105-104ص2008، سوسن، (و)جميد193(و)عبد العزيز ص326ص، 2011شرياز ، بلسية)طرا -33

 . (33-32ص، 2004انصر
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 . احلكومات والشركات والوكاالت الدولية

 . وايته املختلفةظهور احلاجة يف اجملتمع اجلامعي اىل التكامل واالنسجام بني مست -5
 . ضعف التعاون بني اجملتمع احمللي واجلامعات -6
 . ظهور مالمح الضعف يف انتاجية العاملني ابجلامعات واحلاجة اىل نظام جيد -7
 . ضعف الثقة لدى املستفيدين من خدمات اجلامعة -8
  .غموض االهداف لدى العاملني يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل بشكل عام -9

 . احلاجة اىل تعزيز ثقافة جامعية مؤيدة للتطوير والتحديث -10
 (34). تدين مستوى خريج التعليم العايل وضعف ادائهم يف حقل العمل -11

 : مؤشرات اجلودة يف املؤسسات التعليمية
ء اتفق الكثري من املختصني يف هذا اجملال على جمموعة من املؤشرات واملعايري لقياس ضمان جودة االدا

 : يف اجلامعات والكليات وأمهها
 آلية اختيار وقبول الطلبة  •
 . نسبة عدد الطالب اىل اعضاء هيئة التدريس •
 . اخلدمات املقدمة للطالب وأعضاء هيئة التدريس •
 . متوسط تكلفة الطالب •
 . استعداد الطالب ودافعيتهم للتعلم •
 . مستوى اخلريج •
 . ط البحث العلمي ونتائجه مبشكالت اجملتمعاالنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومدى رب •
 . املسامهة يف خدمة اجملتمع •
 . تفرغ اعضاء هيئة التدريس للعمل اجلامعي •
 . التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس •
 . مدى استفادة الطالب واعضاء هيئة التدريس من املعامل واملعدات •
 . لتعلممدى استفادة الطالب وأعضاء هيئة التدريس من مصادر ا •
 . الكفاية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس •
 . العناية يف اختيار املوظفني وتوفري التنمية املهنية املستمرة هلم •
 . مرونة املبىن اجلامعي •
 (35). التزام القيادة العليا ابجلودة والعمل على دعمها •

شرات جودة العملية ( يوضح التطابق واالختالف الراء بعض الباحثني واملختصني بشأن مؤ 1جدول )
 : التعليمية

(Stanley,1995) ،(Valeria,1998) ،(Albert,1990()Harvey,1999) 
 ( مؤشرات ومعايري جودة العملية التعليمية 1جدول )

                                                       
 . 94-93ص2008 جميد والزايدات -34
 . 33ص، 2011عبد العزيز ، داوود -35
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مؤشرات ومعايري 
اجلودة لدى الربت 

(Albert) 

مؤشرات ومعايري اجلودة 
 لدى

 جوردون

مؤشرات ومعايري 
 Lee اجلودة لدى

Harvey 
 

ومعايري اجلودة مؤشرات 
لدى جامعة فلوريدا 

 أالمريكية 

 اهليكل التنظيمي  -1
 البيئة احمليطة  -2
املدخالت  -3

 والعمليات 
 املسؤولية  -4
 التمويل  -5
االصالح  -6

 التعليمي والرتبوي 
العوامل  -7

االقتصادية 
 واالجتماعية 

الفعالية االدارية  -8
 للعملية التعليمية 

 فعالية التدريس  -9
االجناز املتضمن  -10

 للنتائج احملصلة 
 

املستوى النوعي  -1
 . للخريج اجلامعي

البحوث العلمية  -2
 للتدريسيني

مسعة وشهرة هيئة  -3
 التدريس 

عدد الطلبة  -4
املوجودين يف مؤسسة 

 . التعليم
تكلفة كل طالب يف  -5

 . العملية التعليمية
معدل الطالب لكل  -6

 . تدريسي
قاء القبول وانت -7

 . الطلبة
حجم املؤسسة  -8

 . التعليمية

مؤشرات أكادميية  -1
 . عامة

الثقة ابملؤسسة  -2
 . التعليمية

اخلدمات املقدمة  -3
 . اىل املستفيدين

املؤشرات  -4
 . التنظيمية

 . التقدم العلمي -1
املردود )النواتج  -2

 . العلمية(
بقاء املتعلم يف -3

الربانمج مدة كافية 
ف لتحقيق األهدا

 . العلمية
 . انتقاء الطلبة -4
ختطيط الربانمج  -5

 . التوجيهي وتقوميه
 . املنهاج والتدريس -6
تنمية هيئة  -7

 . التدريس

 وأخرون  2016حمسن الظاملي . املصدر // د
 

 معايي اجلودة يف التعليم 
تعليم مع فمن الضروري أن تتناغم معايري جودة ال تعددت معايري اجلودة يف اجملال التعليمي

مها مع املؤسسة التعليمية مبعىن أن اجلودة ذات ؤ فضاًل عن تال، املواصفات ذات الصبغة االقليمية والعاملية
 : التعليم هيولعل اهم معايري اجلودة يف . معايري ذاتية وليست مطلقة

ح العملية يـَُعُد عضو هيئة التدريس أحد أهم الركائز االساسية يف اجنا : جودة عضو هيئة التدريس -1
اذ يتوقف جناح املؤسسة التعليمية يف حتقيق أهدافها على مقدار ما يبذله عضو هيئة ، التعليمية والرتبوية

لذا ، التدريس من نشاط ومقدار ما ميتلكه من متكن يف مادته العلمية واقتدار يف ايصاهلا ورغبة يف إعطائها
ليعمل على اثراء العملية على وفق فلسفة الرتبية ، ياً من الضروري العمل على أتهيله علميًا وسلوكيًا وثقاف

ومدى مسامهتهم يف خدمة ، وكفايتهم، ويف هذا احملور عدة مؤشرات منها جيب مراعاة حجم اهليئة التدريسية
 . اجملتمع
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 لذا، يـَُعُد الطالب هو العنصر االهم يف العملية التعليمية وهو احملور الرئيس فيها: جودة الطالب -2
وكذلك ينبغي مراعاة نسبة عدد الطلبة ، أتهيله يف مراحل الدراسة علميًا واجتماعيًا وثقافيًا ونفسياً جيب 

معدل عدد السنوات الالزمة والفعلية لتخريج الطالب ، لعضو هيئة التدريس ومتوسط تكلفة الطالب
 . لدراسات العلياالتحقوا ابواخلدمات املقدمة له ودافعية واستعدادهم للتعلم ونسبة الطلبة الذين 

من  يتضمن املوازنَْه بني االصالة والتطورات والتغريات املعرفية والتكنولوجية: جودة املناهج الدراسية -3
وجيب ان تنمي املناهج ، حبيث تساعد الطالب على التعليم الذايت، العوامل املرتبطة جبودة التعليم اجلامعي

من وتزويد الطالب ابملهارات املهنية؛لذا ، التفكري الناقدقدرة الطالب على حل املشكالت وقدرته على 
 . الضروري حتسني املناهج واساليب التعليم والتعلم

 جيب ان تتسم الربامج التعليمية ابلشمولية والتكامل ومواكبة التطورات: جودة الربامج التعليمية -4
الربامج وتطويعها مبا يتناسب مع املتغريات  وكذلك ضرورة مرونة، العاملية يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية

 . املتسارعة
التكامل  اي، يتوقف التعليم الفعال على تكوين مفاهيم دقيقة عند املتعلم: جودة طرق التدريس -5

بني املفاهيم واملمارسات النظرية االكادميية مع تلك العملية او التطبيقية وربط ما يدرس ابلقضااي واملشكالت 
وهذا يتم من خالل استخدام طرق تدريس متتاز ، سهم يف تكوين شخصية الطالب املتكاملةالبيئية لت

 . التكنولوجيةابحلداثة تواكب التطورات 
، ان تنوع اساليب تقومي الطلبة تسهم يف التعليم واالفادة من التغذية الراجعة: جودة تقومي الطلبة -6

وقدرة هذه االساليب على حتديد مستوايت ، اساليبهموجيب ان يتصف املقومون ابلعدالة واملوضوعية يف 
 . التعليميةالطلبة وقياس خمرجات 

جودة  تتمثل يف جودة االمكاانت املادية يف املؤسسة التعليمية من حيث: جودة االمكاانت املادية -7
وكلما ، ضوضاءكذلك التهوية واالضاءة وال،  املباين ومجيع انواع االاثث والتجهيزات واملختربات واملكتبات

 . متويل التعليم وتنفيذ الربامجتوفرت االمكاانت واملوارد املادية الكافية ساعدت على 
لتقييم  ضرورة وضع معايري واضحة ودقيقة يسهل استخدامها والقياس عليها: جودة تقومٍي االداء -8

ى فاعلية نظام تقومي االداء احملاور السابقة وجيب اشراك العاملني بشكل نظامي يف عملية التقومي لقياس مد
 (36). يف حتسني مهارات العاملني

 الدراسات السابقة : ثانياا 

 ( 2010دراسة اندية سيد عبد مسلم ) -1
جامعة االزهر يف ضوء معايري اجلودة  -بكلية الدراسات االنسانية-)تقومي أداء العملية التعليمة 

حيث . هبا لتعليمية وبيان مدى توافر معايري اجلودة الشاملةهدفت الدراسة اىل تقومي اداء العملية ا. الشاملة(
، وأعضاء هيئة التدريس، مت تقييم السياسات مبا يف ذلك اللوائح واالنظمة واالهداف واخلطط الرتبوية

واالدارايت والطالبات للتحقق من توافر الكفاايت االساسية )املعارف واملهارات واالجتاهات( الضرورية 
ومن مت تقدمي تصور مقرتح لتطبيق اجلودة الشاملة يف كليات الدراسات االنسانية . مهم بفاعليةلقيامهم مبها

                                                       
 . (216-213ص، م2009، )الزهراين (96-89ص، م2007، )راشد (429-422ص، م2007، )السامرائي -36
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 . جامعة االزهر على مستوى اقسامها وشعبها املختلفة
 2016دراسة الظاملي وآخرون  -2

)قياس خمرجات التعليم العايل من وجهة نظر اجلامعات وبعض مؤسسات سوق العمل دراسة حتليلية 
 . االوسط(قة الفرات يف منط

حيث صممت ، هدفت الدراسة قياس جودة خمرجات التعليم العايل وحتديد نقاط القوة والضعف فيها
)أ(الكادر التدريسي من داخل ، حيث كانت عينة البحث مكونة من فئتني، استبانة بثمانية حماور اساسية

سات سوق العمل يف منطقة الفرات والفئة)ب( فهم مدراء ومسؤويل معظم مؤس، اجلامعة لبعض الكليات
وتوصلت الدراسة اىل عدد من االستنتاجات كان أمهها اتفاق آراء العينة على جودة بعض ، االوسط

يف رؤى فئيت العينة  اً كما تبني أيضاً أن هناك اختالف،  املخرجات وعلى العكس من ذلك يف البعض األخر
 . يف بعض جودة املخرجات ايضاً 

  2003ي شهيب دراسة حممد عل -3
 جامعة القاهرة(  -)تقييم جودة العملية التعليمية يف كلية التجارة 

استهدفت الدراسة قياس مستوى جودة الربامج التعليمية املختلفة اليت تقدمها كلية التجارة جامعه 
مة يف ودرجة انعكاس ذلك على مستوي جودة اخلرجيني من خالل معايري اجلودة املختلفة املستخد. القاهرة

ولتحقيق هذا اهلدف استخدم استبيان مت توزيعه على أعداد تعرب . تقيم جودة اخلدمات التعليمية اجلامعية
طالب وهم من الذين ينتمون إىل النظم الدراسية األربعة علي  831عن عينة ممثلة من الكلية بلغ عددهم 

س ليكرت واملستخدمة يف قياس درجة عبارة طبقا ملقيا 38ولقد تكونت القائمة من . مستوى البكالوريوس
وتوصلت الدراسة إيل وجود العديد من أوجه . جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعات األمريكية والربيطانية

وأن توفري . اخللل يف أداء العملية التعليمية على مستوى البكالوريوس يف املراحل األربع واليت ميكن عالجها
راسية من موارد حقيقية هو أحد املصادر األساسية الرتفاع جودة العملية التمويل املناسب للربامج الد

التعليمية يف التعليم املفتوح وشعبة التجارة ابللغة اإلجنليزية التعليم النظامي واالنتساب املوجه ولذلك فالبد 
 . متويل ذايتمن العمل علي توفري 

  Martin A. O’Neill 2004 د راسة -4
 (اء كأداة هامه للتحسني املستمر للجودة الشاملة يف التعليم العايلأمهية حتليل األد)

وتشدد على ضرورة تصميم أداة مفيدة ، هدفت الدراسة تقييم جودة اخلدمات داخل قطاع التعليم العايل
وتكون موجهه لقياس األداء . لتوجيه مستمر لتحسني النوعية يف التعليم العايل وسليمة من الناحية العملية

، وأوصت الدراسة بضرورة وضع تدابري صحيحة. واستخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة. فة أشكالهبكا
وتوضيح تلك األداة وأغراضها . وموثوق هبا وقابلة للتكرار لرفع جودة اخلدمة املقدمة يف التعليم العايل

وتوضيح تصورات لدي  .عن اجلهود املتواصلة لتحسني النوعيةاألساسية ألعضاء هيئة التدريس واإلعالم 
 . وكذلك حتليل أداء الطلبة. الطلبة عن اجلودة وأمهيتها يف حتسني نوعية الربامج املقررة

 الفصل الثالث / اجراءات البحث

 منهج البحث

النه يساعد بدراسة الظاهرة او ، لتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي
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وابلتايل ميكن احلصول منها على معلومات جتيب عن أسئلة ، ارض الواقع احلدث او مشكلة موجودة على

 (37). الدراسة بال تدخل الباحث
 مجتمع البحث

يتكون جمتمع الدراسة من رؤساء االقسام يف كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد وكلية الرتبية يف اجلامعة 
 . جمتمع الدراسة( يوضح 2( رئيساً وجدول )16املستنصرية والبالغ عددهم )

 
 جمتمع الدراسة( يوضح 2جدول )

جامعة  -اقسام كلية الرتبية ابن رشد التسلسل
 بغداد 

اجلامعة  -اقسام كلية الرتبية 
 املستنصرية 

طرائق تدريس القران والرتبية  علوم القران الكرمي والرتبية االسالمية 1
 االسالمية

 اللغة العربية اللغة العربية 2
 الفيزايء نكليزيةاللغة اال 3
 الرايضيات اللغة الكردية 4
 العلوم الرتبوية والنفسية العلوم الرتبوية والنفسية 5
 التاريخ التاريخ 6
 اجلغرافية اجلغرافية 7
 علوم احلاسوب ------------- 8
 االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي ------------- 9

 قسم 16 اجملموع
 عينة البحث

من جمتمع البحث الن جمتمع الدراسة صغري اذ بلغت عينة البحث  %100عينة الدراسة بنسبة مت اختيار 
 . ( رئيساً 16)

 اداة البحث

فقد ، ومبا ان الدراسة قد اتبعت املنهج الوصفي التحليلي، ان حتديد اداة الدراسة من اخلطوات املهمة
مات رؤساء االقسام عن جودة العملية التعليمية مت اختيار االستبانة كأداة جلمع البياانت واحلصول على تقيي

وبعد االطالع على االدبيات والدراسات السابقة يف هذا اجملال ودراسة بعض معايري . يف كليات الرتبية
هيئات االعتماد الدولية وعلى بعض التجارب العربية والعاملية العتماد وضمان جودة الربامج مت حتديد 

(جماالت 4رات أداة الدراسة حيث تكونت أداة الدراسة يف صورهتا االولية من )جماالت الدراسة وصياغة فق
 . (فقرة ومت التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة62تضم )

                                                       
 . 83ص2000، األغا واالستاذ -37
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 صدق االداة 

اهلدف من الصدق هو أن تؤدي االداة إىل الكشف عن الظواهر والسمات اليت جيري من أجلها 
قام الباحث ابلتحقق من قدرهتا على قياس ما وضعت ، االولية وبعد إعداد أداة الدراسة يف صورهتا، البحث
لتأكد من الصدق الظاهري لالداة مت عرض اداة الدراسة يف صورهتا االولية على جمموعة من للقياسه 
( لقبول الفقرة والوقوف على %85( حمكمًا حيت مت حتديد نسبة )12حيث بلغ عددهم )، احملكمني

ويف ضوء املالحظات ومقرتحات ، قدرة االداة على قياس ما بنيت من أجله صحة االداة املستخدمة ومدى
(فقرة 48وتضمنت )، (جماالت4وبعد التعديالت اصبحت اداة الدراسة من )، احملكمني مت إجراء التعديالت

 ( 3كما يف جدول )
 ( يوضح جماالت وعدد فقرات االداة 3جدول )

 عدد الفقرات اجملاالت التسلسل
 21 لعملية التعليميةفاعلية ا 1
 8 الدعم االكادميي للطلبة 2
 8 تقومي الطلبة 3
 11 املوارد 4

 48 اجملموع
 ثبات االداة 

اي ، يقصد به ثبات درجات االختبارات ومدى خلوها من األخطاء غري املنتظمة اليت تشوب القياس
 (38). مدى قياس االختبار للمقدار احلقيقي للسمة اليت يهدف لقياسها

( 20للتأكد من ثبات االداة قام الباحث ابستخدام طريقة االختبار واعادته على عينة بلغ عدد)و 
وهذا . (0,89تدريسيا واستخدم الباحث معامل ارتباط بريسون لتأكد من ثباته حيث بلغ معدل الثبات )

 . الثباتيدل على أن االداة تتمتع بدرجة عالية من 
 الفصل الرابع 

 ج عرض النتائ: اوالا 

 فاعلية العملية التعليمية : اجملال االول
من اجل تقومي فاعلية العملية التعليمية استخرج الباحث الوسط املرجح والوزن املئوي لكل فقرة واملتوسط 

وذلك من اجل التعرف على مدى تطبيق وفاعلية كل مؤشر من مؤشرات اجلودة يتكون ، احلاسيب للمجال
( ووزن مئوي بني 21، 2( و)07، 4حت اوساطها املرجحة بني )( فقرة تراو 21هذا اجملال من )

 . (%44(و)81%)
( إذ بلغت 3( و)07. 4( فقرة وتراوحت أوساطها املرجحة بني )16بلغ عدد الفقرات املتحققة) •

 . (وزانً مئوايً وبتقدير جيد جداً %81( وسطاً مرجحاً و)07. 4الفقرة العليا )
. 3( و)78. 3( فقرات تراوحت اوساطها املرجحة بني )6)الفقرات اليت حصلت على تقدير جيد  •

                                                       
 . 131ص2002، عالم -38
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 . (%71(و)%76( ووزن مئوي بني )53

( 3( و)46. 3( فقرات تراوحت اوساطها املرجحة بني )9الفقرات اليت حصلت على تقدير متوسط ) •
 . (%60(و)%69ووزن مئوي بني )

. 2( و)96. 2رجحة بني)( فقرات تراوحت اوساطها امل4الفقرات اليت حصلت على تقدير مقبول ) •
 . (%53(و)%59( ووزن مئوي بني )67

 . (%44( فقرة ووزن مئوي )1الفقرات اليت حصلت على تقدير ضعيف ) •
من خالل النتائج املذكوره اعاله يتضح ان كليات الرتبية يف جامعيت بغداد واملستنصرية حتقق فاعلية  •

( وهي )ان االستاذ يوفر 14جداً وهي الفقرة ) العملية التعليمية ألهنا حققت فقرة واحدة بتقدير جيد
( فقرات 6والفقرات االخرى املتحققة هي ). مناخًا تربواًي يشجع املتعلمني على املناقشة واحلوار(

( والفقرات اليت حصلت على تقدير متوسط 20. 19. 18. 11. 9. 1بدرجة جيد وهذه الفقرات )
. 5. 4ت اليت حصلت على تقدير مقبول هي)( والفقرا21. 17. 16. 13. 12. 10. 8. 7. 3)
 . ( حصلت على تقدير ضعيف2( والفقرة )15. 6

من خالل ما تقدم وبشكل عام يتضح ان كليات الرتبية تطبق معايري اجلودة بدرجة متوسطة وبنسة 
وكذلك يوجد ضعف ، وهي حباجة اىل تطوير ادائها لعدم اعتمادها معايري اعتماد براجمية ختصصية 65%
حتديد متطلبات سوق العمل وهذا ما يؤثر على جودة املخرجات كذلك عدم توفر التقنيات احلديثة يف  يف

، التدريس يف الكليات وهناك حاجة العداد برامج وانشطة تدريبية لتطوير مهارات الطلبة اليت تؤهلهم للعمل
( يوضح الرتب 4واجلدول ). عليميةضرورة اشراك الطلبة يف تقييم العملية التعليمية ألهنم حمور العملية الت

 . واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال فاعلية العملية التعليمية
 
 
 
 
 

 يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال فاعلية العملية التعليمية (4جدول رقم )
الوسط  الفقرات التسلسل الرتبة

 املرجح
الوزن 

 املئوي
تاذ مناخاً تربوايً يشجع املتعلمني على املناقشة يوفر االس 14 1

 . واحلوار وتقبل الرأي االخر
4 .

07 
81% 

. 3 . تقيم الكلية ندوات علمية ختصصية وورش عمل متنوعة 9 2
78 

76% 

تتوفر اماكن املطالعة ملراتدي املكتبة من الطلبة  11 3
 . والتدريسني

3 .
60 

72% 

 %72. 3لطلبة على القراءة يشجع أعضاء هيئة التدريس ا 20 4



 

 تقومي العملية التعليمية على وفق مفاهيم اجلودة يف كليات الرتبية 

567 

 60 . واالبتكار والتفكري الناقد
. 3 . رؤية ورسالة واهداف الكلية واضحة ومعلنة 1 5

57 
71% 

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطلبة على حضور  19 6
 . املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية

3 .
54 

71% 

الذايت يشجع اعضاء هيئة التدريس الطلبة على التعليم  18 7
 . وحيفزهم علية

3 .
53 

71% 

. 3 . التدريب امليداين للطلبة يتم يف أماكن العمل الفعلية 8 8
46 

69% 

ميتاز اعضاء هيئة التدريس ابألداء األكادميي )التدريس  7 9
 . الفعال(

3 .
35 

67% 

. 3 . اساليب التقييم تتسق مع نواتج التعليم املستهدفة 13 10
32 

66% 

/ املقررات الدراسية ترتبط ابحتياجات سوق  الربامج 3 11
 . العمل

3 .
28 

65% 

. 3 . هتتم ادارة الكلية ابلشكاوى واملقرتحات اخلاصة ابلطلبة 21 12
21 

64% 

تتناسب اعداد ومساحات وجتهيزات القاعات الدراسية  10 13
 . مع اعداد الطلبة

3 .
17 

63% 

تنوعة لتنمية تشمل املواد الدراسية جماالت حمددة وم 16 14
 . التعليم الذايت

3 .
14 

63% 

تتوافر يف الكلية مصادر ثرية تساعد الطلبة على التعليم  17 15
 . الذايت ويستخدمها الطلبة

3 .
03 

61% 

يوجد دليل ارشادي عن احتياطات األمن والسالمة عند  12 16
استخدام االجهزة واملعدات يف املختربات ويف اثناء 

 . التدريب

3 60% 

. 2 . املهارات املهنية والعامة املؤهلة لسوق العمل حمددة 4 17
96 

59% 

. 2 . تستخدم التقنيات احلديثة يف التدريس 5 18
96 

59% 

يشارك الطلبة يف تقييم العملية التعليمية يف الكلية  15 19
 . ابستمرار

2 .
71 

54% 
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يوجد يف القسم العلمي أنشطة وبرامج تدريبية ألمناء  6 20

 . هارات املهنية لدى الطلبةامل
2 .

67 
53% 

معايري هيئة االعتماد األكادميي املعتمدة للتخصص  2 21
 . واضحة ومعلنة

2 .
21 

44% 

. 3 املتوسط احلسايب لكل اجملال
23 

65% 

 الدعم الكادميي للطلبة: اجملال الثان
النسبة املئوية لكل فقرة والوسط من اجل تقومي الدعم االكادميي للطلبة استخرج الباحث الوسط املرجح و 

( فقرة 8احلسايب للمجال من اجل التعرف على مدى الدعم االكادميي للطلبة ويتكون هذا اجملال من )
 . (%51( و)%62( ووزن مئوي بني )53. 2( و)10. 3تراوحت اوساطها املرجحة بني )

( ووزن مئوي 3)( و10. 3( فقرة وتراوحت أوساطها املرجحة بني )2الفقرات املتحققة) •
 . ( وبتقدير متوسط60(و)62%)

. 3( و)96. 2( فقرات وتراوحت اوساطها املرجحة بني )6الفقرات اليت حصلت على تقدير مقبول ) •
 . (%51(و)%59( ووزن مئوي )53

من خالل النتائج الواردة يف اعاله يتضح ان كليات الرتبية يف جامعيت بغداد واملستنصرية حققت فقرتني 
( وبتقدير 29، 28، 27، 24، 23، 22حيث حصلت الفقرات )، (26، 25متوسط والفقرات ) وبتقدير

وهي ال ، %56مقبول وبشكل عام تشري النتائج ان كليات الرتبية حققت اجملال بتقدير مقبول وبنسبة 
الكلية  تعتمد معايري مؤسسية تنظم العمل االداري فيها كما ال يوجد حتفيز للطلبة املتفوقني وال توجد يف

اساليب حمددة لتشخيص الطلبة املتعثرين لرعايتهم وال توفر خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة وهذا ما 
( يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان 5ينعكس سلباً على جودة خمرجات العملية التعليمية واجلدول )

 . املئوية جملال الدعم األكادميي للطلبة
 

 تب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال الدعم األكادميي للطلبةيوضح الر  (5جدول رقم )
الوسط  الفقرات التسلسل الرتبة

 املرجح
الوزن 

 املئوي
يوفر القسم برامج الدعم والرعاية لرفع مستوى حتصيل  25 22

 . الطلبة املتعثرين
3 .

10 
62% 

يتابع القسم اداء الطلبة بصورة فردية ويقوم بتقدمي  26 23
 . االرشاد األكادميي

3 60% 

توفر الكلية مراكز تعلم اضافية للطلبة كوحدات  27 24
 . احلاسوب واللغة واالنرتنت

2 .
96 

59% 

. 2 . توجد اجراءات عادلة لتقدمي الدعم املايل للطلبة 29 25
89 

58% 
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. 2 . تكافئ الكلية الطلبة املتفوقني علمياً  23 26
85 

57% 

عايري جودة مؤسسية ُتسهم يف دعم تعتمد الكلية م 22 27
 . الطلبة اكادميياً 

2 .
60 

52% 

توجد اساليب حمددة ومعلنة لتشخيص الطلبة  24 28
 . املتعثرين

2 .
57 

51% 

توفر الكلية اخلدمات الالزمة لذوي االحتياجات  28 29
 . اخلاصة

2 .
53 

51% 

. 2 املتوسط احلسايب لكل اجملال
81 

56% 

 
 مي الطلبةتقو : اجملال الثالث

من اجل تقومي فاعلية تقومي الطلبة استخرج الباحث الوسط املرجح والنسبة املئوية لكل فقرة والوسط 
( فقرة تراوحت 8احلسايب للمجال من اجل التعرف على مدى جودة تقومي الطلبة ويتكون هذا اجملال من )

 . (%65( و)%69( ووزن مئوي بني )25. 3( و)46. 3اوساطها املرجحة بني )
. 3( فقرة وهي مجيع فقرات اجملال وتراوحت أوساطها املرجحة بني )8بلغ عدد الفقرات املتحققة) •

 . ( وبتقدير متوسط65(و)%69( ووزن مئوي )25. 3( و)46
من خالل النتائج املذكورة يف اعاله يتضح ان كليات الرتبية يف جامعيت بغداد واملستنصرية حققت مجيع 

وتشري النتائج ان هذه الكليات ال تويل االهتمام الكايف بعملية  %67وبنسه  الفقرات وبتقدير متوسط
مما يوجب عليها حتديد وتوثيق . تقييم الطلبة وهذا ما ينعكس سلبًا على جودة خمرجات العملية التعليمية

. فةخمرجات التعلم املستهدفة للتخصص العلمي والتأكيد على ان التقومي يقيس خمرجات التعليم املستهد
 . ( يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال تقومي الطلبة6واجلدول )

 يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال تقومي الطلبة (6جدول رقم )
الوسط  الفقرات التسلسل الرتبة

 املرجح
الوزن 

 املئوي
مييز بني توجد اجراءات حمددة لضمان العدالة وعدم الت 30 30

 . الطلبة يف الكلية
3 .

46 
69% 

عملية التقييم مالئمة ملستوى الطلبة االدراكي  33 31
 . والدراسي

3 .
39 

68% 

. 3 . حتتوي االختبارات على كل خمرجات التعلم املستهدفة 34 32
39 

68% 

توجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوى الطلبة  37 33
 . توتظلمهم من نتائج االمتحاان

3 .
39 

68% 
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. 3 . تتنوع اساليب التقييم املستخدمة مع الطلبة 35 34

35 
67% 

مصفوفة النتائج التعليمية املستهدفة للتخصص واضحة   31 35
 . ومعلنة

3 .
28 

66% 

تسهم النتائج التعليمية املستهدفة يف تنمية القدرات  32 36
 . واملهارات التخصصية والعامة للطلبة

3 .
28 

66% 

اتباع اجراءات فاعلة للتحقق من ان االعمال اليت  36 37
 . يقدمها الطلبة هي ابلفعل من عمل الطلبة أنفسهم

3 .
25 

65% 

. 3 املتوسط احلسايب للمجال
34 

67% 

 
 املوارد: اجملال الرابع

مجال من اجل تقومي املوارد استخرج الباحث الوسط املرجح والنسبة املئوية لكل فقرة والوسط احلسايب لل
( فقرة تراوحت اوساطها 11يتكون هذا اجملال من )و من اجل التعرف على مدى جودة موارد كليات الرتبية

 . (%55( و)%71( ووزن مئوي بني)75. 2( و)57. 3املرجحة بني )
( ووزن مئوي 3( و)57. 3( فقرة وتراوحت أوساطها املرجحة بني )6بلغ عدد الفقرات املتحققة) •

 . (%60(و)71%)
(ووزن 75. 2(و)89. 2(فقرات تراوحت اوساطها املرجة بني )5تقدير مقبول )بقرات املتحققة الف •

 . (%55( و)%58مئوي )
اال  من خالل النتائج املذكورة يف اعاله يتضح ان كليات الرتبية يف جامعيت بغداد واملستنصرية مل حتقق

. عدات املتوفرة يف الكلية حديثة ومتطورة( وهي )ان االجهزة وامل39فقرة واحدة بتقدير جيد وهي الفقرة )
والفقرات . (44. 47. 42. 43. 38( فقرات متحققة حصلت على تقدير متوسط والفقرات هي )5و)

وبشكل عام حصل اجملال على متوسط . (46. 48. 41. 40. 45املتحققة بتقدير مقبول هي الفقرة )
بية اىل ادارات أكثر فاعلية وألزم اإلدارة هذا يدل على حاجة كليات الرت  %61وبنسبة  06. 3حسايب 

، على وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب لتحقيق فاعلية ادارة املوارد وحتقيق جودة العملية التعليمية
 . ( يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال املوارد7واجلدول )

 
 الوزان املئوية جملال املوارد(يوضح الرتب واالوساط املرجحة وا7جدول رقم )

الوسط  الفقرات التسلسل الرتبة
 املرجح

الوزن 
 املئوي

. 3 . االجهزة واملعدات املتوفرة يف الكلية حديثة ومتطورة 39 38
57 

71% 

 %69. 3املختربات والقاعات املتوفرة حالياً يف الكلية كافية لسد  38 39
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 46 . احتياجات العملية التعليمية
قدم االدارات املتخصصة خدمات كافية يف دعمها ت 43 40

 . للكلية
3 .

25 
65% 

تتوفر يف الكلية شروط السالمة واالمان يف مرافقها  42 41
 . كافة

3 .
21 

64% 

. 3 . تضع االدارة الشخص املناسب يف املكان املناسب 47 42
03 

61% 

 %60 3 . يوظف مسؤولو الكلية املوارد بكفاءة عالية 44 43
تتوفر يف الكلية اماكن جمهزة ملمارسة االنشطة الرتبوية  45 44

 . املتنوعة
2 .

89 
58% 

يتم صيانة االجهزة واملعدات واملختربات بصوره  40 45
 . منتظمة

2 .
85 

57% 

تتوافر يف الكلية اعداد كافية مؤهلة من الفنيني يف  41 46
 . املختربات

2 .
85 

57% 

وين على حماضرات حيتوي موقع الكلية االلكرت  48 47
 . ومعلومات يستفيد منها الطالب

2 .
85 

57% 

تستخدم الكلية التقنيات احلديثة يف االنشطة االدارية  46 48
 . واملكتبية كافة

2 .
75 

55% 

. 3 املتوسط احلسايب لكل اجملال
06 

61% 

 

 

 : من خالل نتائج البحث استنتج الباحث: األستنتاجات: ثانياا 

 . ى مدراء االقسام مبعايري اجلودة املؤسسية والرباجميةال يوجد املام لد .1
 . والتطوير يف املقررات الدراسية التغيرياالدارة املركزية وخصوصاً اللجان القطاعية تقلل فرص  .2
 قلة الدعم املادي لالقسام العلمية  .3
 . سالضعف يف مواكبة التطور التكنولوجي العاملي يف استخدام التقنيات احلديثة يف التدري .4
 . اليوجد اهتمام أبراء الطلبة حول العملية التعليمية .5
 . التوجد برامج تدريبية حقيقية لتطوير املهارات املهنية للطلبة .6
 . اي اليوجد ممثل عن وزارة الرتبية يف جملس الكلية، ضعف التواصل بني كليات الرتبية ووزارة الرتبية .7
 . امليةالتعتمد ادارة الكلية على معايري جودة مؤسسية ع .8
 . الهتتم ادارة الكلية ابلدعم والتحفيز للطلبة املتفوقني .9

 : التوصيات: ثالثاا 
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 . تطبيق معايري اجلودة الرباجمية واملؤسسية يف كليات الرتبية .1
 . اجراء عملية التقييم الذايت لكليات الرتبية على وفق معايري اجلودة .2
 . كلية لتحديد متطلبات سوق العملاشراك ممثلني عن وزارة الرتبية يف اجتماعات جملس ال .3
 . تطوير املقررات الدراسية ملواكبة متطلبات العصر .4
 . اعداد برامج تطويرية لتزويد الطلبة مبهارات تؤهلهم للعمل يف سوق العمل احمللية والعاملية .5
 . لكرتوينادخال التقنيات التكنولوجية احلديثة يف التعليم وتطوير مهارات التدريسي يف جمال التعليم اال .6
 . حتديد يوم يف العام الدراسي لتقدمي اجلوائز على املتفوقني يف الكلية .7

 : املقرتحات: رابعاا 

اجراء دراسات مماثلة وتقييم العملية التعليمية بناًء على مفاهيم اجلودة يف كليات جامعة بغداد  .1
 مجيعها. واملستنصرية

 . ات الرتبيةاجراء دراسة لبناء معايري جودة مؤسسية خاصة يف كلي .2
 . اجراء دراسة ميدانية لتحديد املهارات اليت حيتاجها خرجيو كليات الرتبية يف جمال العمل .3
 . اجراء دراسة ميدانية لتقييم خرجيي كليات الرتبية يف اماكن عملهم .4
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  التفامل االجتمامه مند أطفال الروضة

The Social Interaction by Kindergarten Children 
  Maha Mustafa Murtadha                              (1)مها مصطفى مرتضى . م. م

 ملخص البحث

مستوى  والفرق يف، فاعل االجتماعي عند أطفال الروضةيهدف البحث احلايل التعرف على مستوى الت
مستوى التفاعل االجتماعي عند  والفرق يف، تغري اجلنسالتفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعًا مل

 مركز يف رايض االطفال من طفل( 120) احلايل البحث عينة مشلت وقد، العمرتغري أطفال الروضة تبعاً مل
التفاعل  لقياس (2004مقياس آل مراد ) الباحثة تبنت البحث ألهداف وحتقيقاً ، ةاملقدس كربالء  حمافظة

 من للمقياس القياسية اخلصائص ُحسبت وقد، ( فقرة50الروضة وتكون املقياس من ) االجتماعي ألطفال
 اعادة بطريقة املقياس ثبات من التحقق مت كما،  الظاهري بطريقة الصدق الصدق فحسب، وثبات صدق
 احصائياً  ومعاجلتها البياانت مجع وبعد البحث عينة على املقياس بتطبيق الباحثة وقد قامت، اراالختب

، t-testختبار ا، الوسط الفرضي، االحنراف املعياري، احلسايبالوسط ، معامل ارتباط بريسون ابستعمال
ليس للجنس اثر يف  ،من التفاعل االجتماعي عالٍ ستوى مبيتمتعون ان اطفال الروضة النتائج اىل  توصلت
عند اطفال التفاعل االجتماعي لعمر يف لال يوجد اثر ، ةضو عند اطفال الر التفاعل االجتماعي مستوى 

 . ةضو الر 
Abstract  
The research is targeted identify the level of social interaction when the 

kindergarten children, and the difference in the level of social interaction 
when kindergarten children according to gender, the difference in the level 
of social interaction when kindergarten children depending on the variable 
age, The research sample included 120 children from kindergarten in the 

                                                       
 . املديرية العامة لرتبية كربالء -1
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center of the holy city of Karbala, and to achieve the goals adopted Find 
researcher scale Al Murad (2004) to measure social interaction for 
kindergarten children and be the scale of (50) items, Standard features have 
been calculated for the scale of validity and reliability, honesty only way 
virtual honesty, as has been verified measure of stability in a way re-testing.  

The researcher apply the measure on a sample search and after data 
collection and processing statistically using Pearson correlation coefficient, 
the arithmetic mean, standard deviation, center-premise, test t-test, reached 
the following results the children of kindergarten enjoy a high level of social 
interaction, There is no trace of sex in social interaction when the 
kindergarten children, There is no trace of life in the social interaction at the 
kindergarten children.  

 التعريف بالبحث: الفصل االول

 : مشكلة البحث: اوالا 

اليت تتكون فيها معظم مقومات وخصائص شخصيته ، من مراحل منو الطفل الطفولة املبكرةتعد مرحلة 
هاته واستعداداته واهنا مرحلة جديرة ابالهتمام الهنا تتحكم وتتشكل الكثري من قيمه وعاداته وميوله واجتا

وقد امجع العلماء والباحثون على اهنا من اهم املراحل التعليمية ، اىل حد كبري يف حتديد حياته الالحقة
 . (2)بوصفها اخلطوة االوىل يف تشيكل ابعاد منوه اجلسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعية 

جيب ان ميروا ببعض اخلربات  الطفولةان االطفال يف مرحلة Ausubell (1964 )أكد أوزبلاذ 
والفعاليات اليت من شأهنا أن هتيئهم للتفاعل االجتماعي واحرتام االخرين واالعتماد على الذات وتنمية 

 . (3)م ومداركه محواسه
فيه الظروف املناسبة يستخدم  ان الطفل يف هذه املرحلة حيتاج اىل جو تربوي تتاح له فيه احلرية وتتوفر له

والطفل يف سنواته االوىل يف حاجة ، فيها حواسه وعقله وماعنده من مواهب وقدرات على افضل وجه ممكن
ماسة اىل فرص تزيد من خرباته وتوسع من جتربته ومن دائرة افقه ومعارفه ومايكتسبه من خربة وجتربة يف بيته 

 . ارب خارج حميطه االول تزيد من خربته وجتربتهومن جريانه اول حياته تؤهله ليتلقى جت
ان التحاق الطفل ابلروضة يوفر له الفرصة ليوسع دائرة معارفه من االطفال واالختالط هبم والتفاعل 

 وتعمل األقران مع التعامل فرص توفر ألهنا مهمة اجتماعية وظيفة تؤدي معهم أبنشطة مشرتكة فالروضة
 وتكوين اجتاه أي الجياد طريق خري هي فاخلربة، العلمية املمارسة طريق عن فيها مرغوب عادات تثبيت على
 فضالً  إليه ويعود خيصه مبا يعتين كيف  يعلمه األطفال من جمموعة ضمن الطفل وجود أن كما،  عادة أي
لذلك يتطلب الرتكيز واالهتمام حنو تكوين وبناء السلوك االجتماعي لدى ، اجلماعة متلكه مبا العناية عن

                                                       
 . 9: 2010، واخرون الغريري -2
 . 34: 1980، وأبو حطب السروجي -3



 

 ضةالتفاعل االجتماعي عند أطفال الرو  

577 

الطفل الهنا أتيت بعد تنمية وتدعيم وتعزيز املهارات االجتماعية للطفل عن طريق برامج سلوكية يومية ميارسها 
 . (4)الطفل يف الروضة 

العديد من املهارات اليت تصبح اكثر تعقيًدا عندما  ويتطلب تطوير عالقات اجتماعية اجيابية وتطبيق
فيحبهم ، من األطفال هذه املهارات ويتقن العديد، ملراهقةالطفل من مرحلة الطفولة إىل مرحلة ا ينتقل
قد ، ولسوء احلظ. عديدة ويشرتكون يف نشاطات اجتماعية، مهارات اجتماعية اجيابية ن ويظهرونو اآلخر 

االطفال بعض  ويظهر هؤالء، متوسطة اىل شديدة يف عالقاهتم مع األقران ن من مشاكلييعاين أطفال اخر 
عرضة  يستخدمون السلوك غري املالئم وغري الناضج مما جيعلهم ولكنهم عادة، املناسبة املهارات االجتماعية
وابلتايل يكون هلم القليل ، وقد يستثىن هؤالء االطفال من معظم النشاطات االجتماعية. للرفض االجتماعي

)lerHep ,وهبلر  ) ,1983Dodge( وقد الحظ دودج (5)اً االصدقاء او ال يكون هلم أصدقاء ابد من
1990 وذلك ، عالقات اجيابية عليه تطوير يصبح من الصعب جداً ، لطفل من قبل اقرانها أنه اذا مت رفض )

األطفال  وابلتايل ال ميلك هؤالء، استخدم مهارات اجتماعية مناسبة ألن االقران سيقومون بتجاهله حىت لو
  .(Parker and Asher, 1987) فرصا كافية للنمو االجتماعي االجيايب

ورغم أمهية دراسة سلوك الطفل والعوامل البيئية املؤثرة يف صحته النفسية إال أن الكثري من علماء النفس 
وظلت احلاجة قائمة إىل . واالجتماع والرتبية ركزوا يف دراستهم وحبوثهم على أطوار الطفولة وشىت مظاهرها

وهذا ما أكده العديد من املهتمني  لفت األنظار والبحث يف تفسري سلوك الطفل وعالقاته مع اآلخرين
 . (6)بدراسة الطفولة مثل ستانلي هول وهافجهرست وبياجيه واريكسون وكولربج 

ولقد تلمست الباحثة مشكلتها من خالل خربهتا امليدانية املتواضعة اليت اكتسبتها يف عملها يف هذا 
قادت إىل مشكلة أثرت بطبيعة احلال ، التفاعل االجتماعيقلة األدبيات املهتمة مبوضوع وكذلك ، امليدان

لذا فأن مشكلة ، يف مستوى هذا النمط لدى مرحلة رايض األطفال األمر الذي يتطلب دراسة هذا املوضوع
 . البحث احلايل يف حماولة التعرف على مستوى التفاعل االجتماعي عند اطفال الروضة

 : اهمية البحث: ثانياا 

فهي املرحلة اليت تتحدد فيها ، املراحل اليت مير هبا االنسان يف حياته ماقبل املدرسة من اهم تعد مرحلة
إذ تشتد يف هذه املرحلة قابلية الفرد للتأثر واالكتساب ، مسارات منو الطفل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً 

يف الروضة  إن وجود األطفالو ، بشكل يساعده على تكوين شخصيته بصورة ترتك أثرها يف حياته املستقبلية
فالروضة هي مركز اجتماعي مهم يتعلم الطفل فيه ، ميكن أن يسهم يف اكتساهبم خربات اجتماعية كثرية

، ويتعلم فيها كيف يتنافس ويتعاون، كيفية التعامل مع اآلخرين على مستوى خيتلف عن مستوى األسرة
طفال هي بداية يف طريق املؤسسات ذلك ألن مرحلة رايض األ، فالروضة جتمع اجلانب الثقايف والرتبوي معاً 

وهي ليس مرحلة تعلم واكتساب معلومات وحسب بل مرحلة للتنمية الشاملة للطفل متده ، الرتبوية الالحقة
 . (7) ابخلربات اليت جتعله ينمو ابجتاه مرغوب اجتماعياً ومشبعاً له كفرد

                                                       
 . 8: 1990، كاظم  -4
5- (Coie and Dodge, 1983) (Coie and Kupersmidt, 1983) . 
 . 56: 2000، دافيدوف -6
 . 28: 2009، عدس -7
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عدها املرحلة اليت تنطبع تالفرد أمجعت الدراسات والبحوث على أمهية مرحلة الطفولة يف حياة  ولقد
حداث خرباهتا يف نفس الفرد ويستمر أتثريها إىل أخر يوم يف حياته وهي املرحلة األكثر خطورة اوقائعها و 

من مراحل منو الفرد اليت تتكون فيها املعامل األساسية للشخصية وتتفتح فيها مواهبه واجتاهاته وميوله 
ذا ما أكده علماء "التحليل النفسي" بتأكيدهم على األثر اخلطري وه، (66: 1992، التوميو  )الشيباين

الذي ترتكه مرحلة الطفولة املبكرة يف تشكيل شخصية الفرد ويف متهيد الطريق للتكيف السليم أو اإلصابة 
 . (79: 1966، ابألمراض النفسية والعقلية فيما بعد )راجح

من االسالم فهي من املوضوعات االساسية اهلامة اليت  ومن اجلدير ابالهتمام ان العناية ابلطفولة تنبثق
عاجلها القران الكرمي حيث اكد االسالم امهية الطفولة وخاصة يف السنوات املبكرة من عمره واعطى مسؤولية 

ووصينا االنسان بوالديه محلته امه وهنا على وهن وفصاله يف : قال تعاىل، رعاية االطفال اىل الوالدين
 14: سورة لقمان ر يل ولوالديك ايل املصريعامني ان اشك

فمن خالله يكتسب الوليد البشري خصائصه ، يسهم التفاعل الجتماعي ىف تكوين سلوك االنسانو 
من خالل عملية التطبيع ، وقيمها وعاداهتا وتقاليدها، وثقافة مجاعته، ويتعلم لغة قومه، االنسانية

فلقد بينت الدراسات أن الطفل الذى التتوفر ، لنمو الطفل التفاعل االجتماعي ضرورياذ ان ، االجتماعي
 . (8)له فرص كافية للتفاعل االجتماعي يتأخر منوه 

ىف علم النفس اإلجتماعي ألنه من أهم عناصر  وإسرتاتيجياً  أساسياً  التفاعل اإلجتماعي مفهوماً  ديعو 
احلياة اإلجتماعية لالنسان والسلوك  فعملية التفاعل اإلجتماعي عملية رئيسية ىف، العالقات اإلجتماعية

 الفردى ماهو إال ظاهرة تنتج عن التفاعل املستمر مع اآلخرين وهكذا يتضمن التفاعل اإلجتماعي نوعاً 
فالطفل حني يبكي يتوقع أن يستجيب أفراد االسرة )خاصة ، من التوقع من جانب كل من املشرتكني فيه

وغري  يني مها السمع والبصر مع آتزر كامل من النظامني اللفظوالتفاعل يتم من خالل قنات، أمه( لبكائه
 . (9)ي اللفظ

تتضح امهية البحث احلايل من خالل امهية مهارة التفاعل االجتماعي فهي مهارة ضرورية ومهمة نتيجة 
، ومبختلف خرباهتم وتنوع افكارهم وتشعب انتماءاهتم، لتعدد وتنوع االفراد الذين سيتعامل معهم الطفل

هذه املهارة تساعد الطفل اذا اتقنها على حتقيق اكرب قدر من النجاح يف العمل من خالل جناح عالقته و 
 . االجتماعية واالنسجام مع الذات من خالل شعوره ابلنجاح والتكيف

 : اهداف البحث: ثالثاا 

 : يهدف البحث احلايل التعرف اىل
 . مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة .1
 . تغري اجلنسمستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً مل يف الفرق .2
 . العمرتغري مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً مل الفرق يف .3

                                                       
 . 5: 2009، السلطاين -8
 . 87: 2006، ابو جادو -9
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 : حدود البحث: رابعاا 

 ةاىل مديري ةالتابعاحلكومية يف مركز حمافظة كربالء املقدسة يقتصر البحث احلايل على أطفال الرايض 
 . (م2015-2014من كال اجلنسني للعام الدراسي ) كربالءة  تربي

 : تحديد املصطلحات: خامساا 

 (Social interactionالتفاعل االجتماعي )
 : عرفه كل من

عملية التأثر املتبادل بني نظامني او اكثر او طرفني او اكثر فيؤثر احدمها يف : (1998ابو جادو ) •
 . (207: 1998 ،االخر ويتأثر به سلوكياً )ابو جادو

هو سلوك يقوم به الطفل ويتبادله مع االطفال االخرين يف مواقف اللعب ضمن : (2004آل مراد ) •
 . (17: 2004، جماالت االتصال والتوقع وادراك الدور والرموز ذات الداللة )آل مراد

وتؤدي ، هاالبيئة االجتماعية ألبنائ عدة منبهات اجتماعية متفاعلة تقدمها هو: (2009) السلطاين •
: 2009، اجتماعية لدى املشاركني يف املواقف االجتماعية )السلطاين هذه املنبهات اىل استجاابت

2) . 
وأدواته الرئيسة األفكار واملعاين ، األفراد عملية اجتماعية مستمرة أقطاهبا هو: (2009) عبد اهلادي •

 جة ذلك تغيري أو تعديل يفعندما يتصل فردان أو اكثر وحيدث نتي واملفاهيم وهي كل ما حيدث
 . (196: 2009، )عبد اهلادي السلوك

ويزيد من متاسك ، عليها واحملافظـةبني عدد من االفراد إقامة عالقات اجتماعيـة  وعرفته الباحثة أبنه
 . العالقات االجتماعية داخل اجلماعة من خالل اتصال االفراد مع بعضهم البعض

 (Kindergarten)الطفال  رَّيض
 : تهاعرف

 : (1994الرتبية ) وزارة
 هناية يف سيكملها أو عمره من الرابعة يكمل الذي الطفل فيها ويقبل املدرسة قبل ما تكون مرحلة وهي

 ومرحلة الروضة مرحلة: مها مرحلتني على وتقسم العمر من السادسة السنة يتجاوز وال امليالدية السنة
 والعقلية اجلسمية جوانبها من شخصياهتم وتطوير السليم النمو من األطفال متكني إىل وهتدف التمهيدي

 . (4: 1994، الرتبية وزارة) جمتمعهم وخصائص حاجاهتم على وفق والعقلية الوجدانية النواحي فيها ومبا
 اطار نظرال ودرايات يابقة: الفصل الثانه

 : التفاعل االجتماعي

أى يظهر عن كل منهما ، تنشأ بني األفراد يعد التفاعل اإلجتماعي أساس العالقات اإلجتماعية الىت
فالتفاعل اإلجتماعي يربط بني أفراد ، من تواصل وسلوك كرد فعل لسلوك الشخص اآلخر وتواصله

 . للحاجات والغاايت وإكتساب اخلربات حتقيقاً  ودافعياً  وعقلياً  اجلماعات نفسياً 
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 اجتماعي وسط أو موقف يف اجتماعيني فنيطر  بني املتبادلة العمليات تلك إىل االجتماعي التفاعل يشريو 
 وسط عرب عادة التفاعل هذا وجيري، اآلخر الطرف لسلوك مثرياً  أو منبهاً  منهما أي سلوك يكون حبيث معني
 . (10)د حمد هدف أو بغاية ترتبط معينة رسائل تبادل ذلك خالل يتمو  معني

 : أهمية التفاعل االجتماعي

يكتسب الوليد البشري خصائصه ، فمن خالله، ن سلوك االنسانيسهم التفاعل االجتماعي ىف تكوي •
من خالل عملية التطبيع ، وقيمها وعاداهتا وتقاليدها، وثقافة مجاعته، ويتعلم لغة قومه، االنسانية

 . (Socializationاالجتماعي )
ص فلقد بينت الدراسات أن الطفل الذى التتوفر له فر ، التفاعل االجتماعي ضروري لنمو الطفل •

 . كافية للتفاعل االجتماعي يتأخر منوه
اذ ترى نظرية التفاعل اهنا نسق من االشخاص ، يُعد التفاعل االجتماعي شرطاً اساسياً لتكوين اجلماعة •

ويكون كل  منهم على وعي ، مما جيعلهم يرتبطون معا ىف عالقات معينة، يتفاعل بعضهم مع بعض
 . ويكونون تصوراً مشرتكاً جملموعتهم، ومعرفة ببعض أعضائها، بعضويته ىف اجلماعة

 . يؤدى التفاعل االجتماعي اىل متايز شرائح اجلماعة فتظهر القيادات وعكس ذلك •
يساعد التفاعل االجتماعي على حتديد االدوار االجتماعية او املسؤوليات الىت جيب أن يضطلع هبا  •

 . (11)ز ادوار املشاركني وتعميقها ففي مجاعات املناقشة مثاًل يؤدي التفاعل اىل ابرا، كل انسان
 : مراحل التفاعل اإلجتماعي

 : يت( مراحل التفاعل اإلجتماعي كما أي2003قسم "حامد زهران" )
 . تأو املشكال، أي الوصول إىل معلومات تساعد على التعرف على املواقف: املعلومات -أ

 . التوصل فيه إىل رأيأي حتديد نظام مشرتك تقام ىف ضوئه احللول املختلفة ويتم : الرأي -ب
 . أي حماولة األفراد لضبط املوقف عن طريق التأثري على بعضهم البعض: املشورة -ج
 . أي الوصول إىل قرار هنائي: القرار -د
 . أي عالج التوترات الىت تنشأ ىف اجلماعة: الضبط -ه
 . (251: 2003، زهران) أي صيانة تكامل اجلماعة: التكامل -و

 : أنماط التفاعل اإلجتماعي

 : االسئلة: لتفاعل اإلجتماعي احملايدا .1
 . وطلب املعلومات واإلقرتاحات واألراء، ومييزه األسئلة اإلستفهامية

 : االجاابت: التفاعل اإلجتماعي احملايد .2
 . ومتيزه احملاوالت املتعددة لإلجابة وإعطاء الرأي وتقدمي اإليضاحات والتفسريات

 : السليب: التفاعل اإلجتماعي االنفعايل .3
 . والدالة على التوتر واإلنسحاب، والتعبريات الدالة على اإلعرتاض، يزه اإلستجاابت السلبيةومت

                                                       
 . 87: 2006، ابو جادو -10
 . 6-5: 2009، السلطاين -11
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 : اإلجيايب: التفاعل اإلجتماعي االنفعايل .4
وتشجيع األفراد اآلخرين وإدخال روح املرح للقضاء على ، ومتيزه اإلستجاابت اإلجيابية وتقدمي املساعدة

 . (253: 2003، زهرانخرين وإبداء ودعم التماسك )واملوافقة مع األفراد اآل، التوتر
 : مستويات التفاعل االجتماعي

 : التفاعل بني االفراد
فالتفاعل االجتماعي . ان نوع التفاعل القائم بني االفراد هو أكثر أنواع التفاعل االجتماعي شيوعاً 

يئة التفاعل يف هذه احلالة االفراد الذين وب. اخل. الرئيس واملرؤوس، والزوج والزوجة، القائم ما بني االب واالبن
ويف عملية التطبيع االجتماعي مثال . أيخذون سلوك اآلخرين يف احلسبان ومن مث يؤثر عليهم وعلى اآلخرين

الشباب –الطفل واقرانه-الطفل واخوته-األم-الطفل : جند ان التفاعل االجتماعي أيخذ هذا التسلسل
ويف كل تلك الصالت االجتماعية جند ان . اخل. . . هئشاب ورؤساال-الشاب والعاملني معه-واملدرسة

الشخص جزء من البيئة االجتماعية لآلخرين الذي يستجيب بنفس الطريقة كي يستجيبون له كل فرد 
 . (12) ابآلخرين ومن مث يتفاعل معهم
 : التفاعل بني اجلماعات

فاملدرب يف مثل هذه احلالة يؤثر يف العبيه  ،إن التفاعل القائم بني القائد وأتباعه أو املدرب والعبيه
ومن انحية أخرى ، يتأثر مبدى اهتمامهم وروحهم املعنوية والثقة املتبادلة بينهمنفسه كمجموعة ويف الوقت 

جند إن الشخص املتفاعل مع جمموعة معينة من األشخاص يف مرات متكررة ينجم عنه وجود نوع من 
 . (13)اعة املتوقعات السلوكية من جانب اجلم
 : التفاعل بني الفراد والثقافة

املقصود ابلثقافة يف هذه احلالة العادات والتقاليد وطرائق التفكري واألفعال والصالت البيئية السائدة بني 
أفراد اجملتمع ويتبع التفاعل بني الفرد والثقافة منطقياً اتصال الفرد ابجلماعة إذ إن الثقافة مماثلة إىل حد كبري 

وكل فرد ، عات السلوكية الشائعة لدى اجلماعة وكل فرد ينفعل للمتوقعات الثقافية بطريقته اخلاصةللتوق
فالثقافة جزء هام من البيئة اليت ، يفسر املظاهر الثقافية حسب ما يراه مناسبًا للظروف اليت يتعرض هلا

ة الفرد ما هي إال مكوانت فالغاايت والتطلعات واملثل والقيم اليت تدخل يف شخصي، يتفاعل معها الفرد
كذلك فان التفاعل االجتماعي بني األفراد والثقافة أيخذ مكااًن خالل وسائل االتصال ،  رئيسة للثقافة

 . (14) اجلماهريية اليت ال تتضمن بدورها صلة تبادلية مثل الراديو والتلفاز والصحف والسينما
 : التفاعل االجتماعي عند االطفال

ة لتوسيع دائرته االجتماعية واقامة عالقات اجتماعية مع اانس اخرين غري افراد ان الطفل يشعر حباج
يظهر أتثري املناخ السائد يف البيت على السلوك االجتماعي للطفل ، اسرته وابلذات مع اطفال يف مثل سنه

                                                       
 . 17: 2011، امال -12
 . 31: 1984، جالل -13
 . 11: 2009، السلطاين -14
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ويف مقدمتهم  على تفاعله مع اصدقاء اللعب او االقارب او االقران يف الروضة ومع البالغني يف هذه املواقف

فهناك الطفل اخلجول الذي خيشى االقرتاب من احد رمبا عاش يف جو من احلماية الزائدة ومل تتح ، املعلمة
وهناك الطفل العدواين بشكل غري طبيعي فهل ، له الفرصة القامة عالقات مع احد خارج دائرة االسرة

 . (15)ى احلب واالهتمام يكون ذلك تعطشه للحب واحلنان فيتصرف على هذا النحو ليحصل عل
حيتاج طفل الروضة اىل بعض الوقت والتوجيه حىت يشارك االطفال االخرين لعبهم وجيد متعة يف ذلك 

كأنه يكتشف ،  فهو يبدأ عادة ابالنظمام اىل طفل او اكثر يلعبون ويكون ذلك حبذر شديد ولفرتة قصرية
ى طفل يشعر ابالرتياح له وهبذا يكون قد وقد يعرض بعضًا من لعبه عل، مدى تقبل او صد االخرين له

ويف املرحلة ، اخذ املبادرة يف التقرب اىل االخرين وهذه خطوة جيدة لتكوين عالقات اجتماعية مع االقران
التالية يشارك ويتفاعل مع االطفال االخرين بشكل اكثر فاعلية ويتعلم كيف يتناول االدوار معهم وان كان 

، ويف هناية مرحلة ما قبل املدرسة يصل الطفل اىل مرحلة اختيار اصدقاء، الخرينمازال حباجة اىل مساعدة ا
 . كما يستطيع ان يلعب معهم بعض االلعاب اليت يغلب عليها طابع املنافسة

كما ان بعض االطفال حيققون منواً ملموساً يف جمال التفاعل االجتماعي حبيث يستطيعون املشاركة يف 
: 2010، اختاذ القرارات وتوزيع االدوار ومراعات العدل يف اللعب )الناشفلعب مجاعي تعاون يتطلب 

112) . 
املدرسة على اختبار قدراهتم يف  وتركز، يتعلم األطفال خالل مسرية منوهم الكثري من املعارف والعلوم

مقصود  إال ان الطفل يكتسب بشكل غري مباشر وغري، احلفظ والتسميع األمر الذي يعد حتدايً حقيقاً هلم
، متنوعة يف التفاعل االجتماعي مع زمالئه قد تكون اجيابية فعالة أو سلبية حمبطة عادات اجتماعية وقواعد

 . (16) لذلك كله كان من الضروري جتنب تنشئة أطفال عاجزين من الناحية االجتماعية
 : العوامل املؤثرة فى التفاعل االجتماعي

فُكلما ازداد التشابه ، ه بني ثقافة األشخاص املشاركني فيهيتأثر التفاعل االجتماعي بدرجة التشاب .1
يكون أكرب من تفاعل أبناء ، فتفاعل العريب مثال مع العريب، ازداد التفاعل بينهما، الثقايف بني طرفني

 . الوطن الواحد مع غريهم
، هفكلما اتصف طرف التفاعل ابإلخالص والصراح، يتأثر التفاعل بصفات املتفاعلني وخصائصهم .2

 . ما يزيد التفاعل بينهما، كان أكثر تقبال من اآلخر،  وسعة األفق، وُحسن اخللق والتعاون والتسامح
ومناقشته ىف ، فاملدرس يشرح لتالميذه ويتوقع منهم االنتباه ملا يقوله –يتضمن التفاعل التوقع  .3

ولكن إذا حدث ، هفتستعد لالستجابه ل، تتوقع منه ان حييك، وعند مقابلتك زميلك –مااليفهمونه 
 . وجها آخر وأيخذ، فإن التفاعل يتزايد، ما خيالف توقعك

-لفظية وغري لفظيه بني طرفني واذا حدث خلل يف نقلها : يتضمن التفاعل االجتماعي تبادل رسائل .4
كما خيتل اذا ،  ففي حالة كف البصر او الصمم يتخذ وجها مغايرا ملا متعارف عليه -خيتل التفاعل

 . فهمه املستقبل فهما مغايرا او خمالفاً ، عىن معينا لرسالتهقصد املرسل م

                                                       
15- Draper & Draper, 1979: 11 . 
 . 178: 2000، جوملان -16
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، اتصف التفاعل ابلتواكلية، فإذا كان القائد مسيطرا، وللقيادة دور مهم ىف تكوين التفاعل االجتماعي .5
نتيجة لفشلهم ، ازداد قلق األشخاص وتوترهم، واذا كان القائد فوضواي، وعدم االهتمام وعدم الرضا

 . (17) م يف اإلجناز والنجاحيف إشباع حاجاهت
 : نتائج التفاعل االجتماعي

إىل  ساعة، تنمو شخصية الفرد وترتفع إىل مستوى ثقافة اجلماعة اليت تتفاعل معها: منو الشخصية •
 . ب من الشخصية القومية املطلوبةاالوصول واالقرت 

ت اليت ااملهار  وكية املختلفةابحتكاك الفرد مع اجلماعة اليت يعيش بينها يكتسب األمناط السل: التعلم •
 . حيتاج إليها يف حياته ضمن اجملتمع

والوطن  يتواصل الفرد خالل معايشته املستمرة للجماعة اليت يعيش بينها إىل حب األرض: االنتماء •
 . يقيم اجلماعة واالنتماء إليها واالعتزازالذي يسكنه 

 ياته تتعرف على عاداهتم وتقاليدهمحل حاد جمتمع خالل مر اعندما حيتك الفرد مع أفر : التكيف •
 ويصل إىل حالة التكيف، من شخصيته فيصبح جزءاً ، وقيمهم وأنشطتهم احلياتية ويتسرب هذه األمناط

 . والتالؤم ومعهم دون أن يشعر ابلغربة
، العيش د اجملتمع الذي يعيش فيه منهم ما حيتاجه من أسبابايتفاعل الفرد مع أفر : حة النفسيةاالر  •

 . يف تعامله معهم، حة النفسيةافيشعر حببهم له والر ، هلم كل ما يقدر عليه من خدماتويقدم 
سبيل رفعة  فإنه يبذل قصار جهده يف، حة والطمأنينة مع جمتمعهاعندما يصل الفرد إىل الر : اإلنتاج •

 . (18) لبعض اجلميل جمتمعه وتقدمه وزايدة إنتاجه واسعاد مواطنيه رداً 
 سابقةالدراسات ال

 : (2004سة آل مراد )درا
واملختلطة يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى  االجتماعيةااللعاب اثر استخدام برامج اباللعاب احلركية و 

 ( سنوات6-5اطفال الرايض بعمر )
هدفت الدراسة الكشف عن اثر برامج اباللعاب احلركية وااللعاب االجتماعية يف تنمية التفاعل 

احلركية  ابأللعاباملقارنة بني أثر برامج ، ( سنوات بشكل عام6-5ض بعمر )االجتماعي لدى اطفال الراي
( سنوات وحسب 6-5االجتماعية يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرايض بعمر ) واأللعاب

مت توزيعهم على ثالث ، أنثى (24( ذكرا)36وطفلة بواقع ) ( طفالً 60تكونت عينة البحث من )، اجلنس
اداة  الباحث اعدوقد ، إانث( 8( ذكرا و)12( طفال وطفلة لكل جمموعة منهم )20اقع )جمموعات بو 

، الوسط احلسايب: اآلتية اإلحصائيةواستخدم الباحث الوسائل ، لقياس التفاعل االجتماعي الطفال الروضة
اختبار ، اختبار )ت( لوسطني حسابيني مرتبطني متساويني، معامل االرتباط البسيط، االحنراف املعياري

حتليل التباين ابجتاه ، (L. S. Dقيمة أقل فرق معنوي )، )ت( لوسطني حسابيني غري مرتبطني ومتساويني
 . بروان لتصحيح معامل الثبات –معامل سبريمان، واحد

                                                       
 . 14-12: 2009، السلطاين -17
 . 211: 1998، مجعة -18
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الربامج املستخدمة يف البحث يف تنمية التفاعل االجتماعي  أسهمت: نتائج البحث إليهواهم ما توصلت 

متيز برانمج يف تنمية التفاعل االجتماعي مقارنة بربانمج األلعاب احلركية وبرانمج ، شكل عاملدى األطفال ب
: آل مراد) وضع الباحث توصيات ومقرتحات عديدةو ، األلعاب االجتماعية لدى األطفال بشكل عام

2004) . 
 : (2006صديق )دراسة 

لدى اطفال ذوى اضطراب نقص  االجتماعى فعالية بعض فنيات تعديل السلوك ىف تنمية التفاعل
 فرط النشاط مع اقراهنم - االنتباه

فرط النشاط  -ضبط سلوك اطفال الروضة ذوى اضطراب نقص االنتباهالتعرف على الدراسة هدفت 
فرط  –التنبؤ مبدى جناح اطفال الروضة ذوى اضطراب نقص االنتباه ، مع اقراهنم يىف تفاعلهم االجتماع

ىف ضوء دراسة اسباب االضطراب واعراضة وعلى هدى تشخيصة  مع اقراهنم يتماعالنشاط ىف تفاعلهم االج
 يجوانب التفاعل االجتماع فنيات تعديل السلوك لتنمية على وهدف البحث التعرفواستخدام بعض 

والتشكيل ولعب الدور ىف تنمية بعض جوانب  يالكشف عن فاعلية فنيات العالج السلوكى اجلماع، لديهم
( جمموعات 3): جمموعات مقسمة كالتايل (4من ) البحث عينةتكونت ، مع االقران يجتماعاال التفاعل
فصال  اممن امضو ، سنوات (6-5جمموعة ضابطة من الذكور واالانث ترتاوح اعمارهم فيما بني )( 1) جتريبية

 . فرط النشاط -ويعانون من اضطراب نقص االنتباه، دراسيا ىف الروضة
: الوسائل اإلحصائية اآلتية ةالباحث تواستخدم، ة لقياس التفاعل االجتماعيادا ةالباحث توقد اعد

وجود فروق : نتائج البحث إليهواهم ما توصلت ، الثنائيحتليل التباين ، االحنراف املعياري، وسط احلسايبتامل
التجريبية ، ذات داللة احصائية بني متوسط رتب افراد اجملموعة الضابطة وبني متوسط رتب افراد اجملموعات

عدم ، لعب الدور(على مقاييس البحث ىف القياس البعدى -التشكيل -الثالثة)العالج السلوكى اجلماعى
وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط رتب افراد جمموعة العالج السلوكى اجلماعى وبني متوسط 

فروق ذات داللة احصائية وجود ، ياطفال جمموعة التشكيل على مقاييس البحث ىف القياس البعد رتب
الدور على مقاييس البحث  بني متوسط رتب افراد اجملموعة التشكيل وبني متوسط رتب افراد جمموعة لعب

وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط رتب افراد جمموعة ، لصاحل لعب الدور يىف القياس البعد
عب الدور على مقاييس البحث ىف القياس جمموعة ل وبني متوسط رتب اطفال يالعالج السلوكى اجلماع

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط رتب االانث وبني متوسط ، لصاحل لعب الدور يالبعد
عدم وجود فروق ذات داللة ، على مقاييس البحث يالقياس البعد رتب الذكور ىف اجملموعة الضابطة ىف

السلوكى اجلماعى ىف  ب الذكور ىف اجملموعة العالجاحصائية بني متوسط رتب االانث وبني متوسط رت
 . (2006: صديق) على مقاييس البحث يالقياس البعد

 : (2008دراسة اْساعيل )
 لدى طفل الروضة يىف تنمية التفاعل االجتماع يرايض يفاعلية برانمج تروحي

لدى طفل  يجتماعىف تنمية التفاعل اال يرايض يفاعلية برانمج تروحي على التعرفالدراسة هدفت 
( 6-5ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بني )، من أطفال الروضة ( طفلٍ 20)البحث من  عينةتكونت ، الروضة
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سنوات من أطفال املستوى الثاىن مبرحلة رايض األطفال كما مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني إحدامها 
، لألطفال إعداد )عبد املقصود ياالجتماع مقياس التفاعل تبنت الباحثةوقد ، ضابطة واألخرى جتريبية

 يالرايض يوالربانمج الرتوحي، واستمارة مالحظة سلوكيات التفاعل االجتماعى لدى طفل الروضة، (يالسرس
ال توجد فروق دالة : نتائج البحث إليهواهم ما توصلت ، لدى طفل الروضة يلتنمية التفاعل االجتماع

 يعلى مقياس التفاعل االجتماع يوالبعد ية الضابطة ىف القياسني القبلإحصائياً بني درجات أطفال اجملموع
توجد فروق دالة بني درجات أطفال اجملموعة الضابطة ودرجات أطفال اجملموعة التجريبية على ، لألطفال

 توجد فروق دالة إحصائياً ، لصاحل اجملموعة التجريبية يلألطفال ىف القياس البعد يمقياس التفاعل االجتماع
لألطفال  يعلى مقياس التفاعل االجتماع يوالبعد يبني درجات أطفال اجملموعة التجريبية ىف القياسني القبل

 يتوجد فروق دالة إحصائياً بني درجات أطفال اجملموعة التجريبية ىف القياسني البعد، يلصاحل القياس البعد
 يهاء الربانمج( على مقياس التفاعل االجتماع)بعد ستة أشهر من انت ي)بعد الربانمج مباشرة( والقياس التتبع

 . (2008: امساعيلي )لألطفال لصاحل القياس التتبع
 : (2011دراسة املغوش )

 واالستقاللية لدى طفل الروضة الرتتيب الوالدي وأثره على التفاعل االجتماعي
 داخل الجتماعيا وتفاعله للطفل الوالدي الرتتيب بني العالقة طبيعة على التعرفالدراسة هدفت 

 لدى االجتماعي التفاعل يف الفروق، الروضة داخل واستقالليته للطفل الوالدي الرتتيب بني العالقة، الروضة
 جنس ملتغري تبعاً  الروضة طفل لدى االجتماعي التفاعل يف الفروق، الوالدي الرتتيب ملتغري تبعاً  الروضة طفل

 استخدمت الباحثة، ( إانث15( ذكور )15) منهم وطفلة طفل (30من ) البحث عينةتكونت ، الطفل
استبيان ، قائمة رصد لقياس السلوك االستقاليل، إجراء هذا البحث قائمة رصد لقياس التفاعل االجتماعي

بني الرتتيب الوالدي  وجود عالقة دالة إحصائياً : نتائج البحث إليهواهم ما توصلت ، التفاعل االجتماعي
وجود عالقة دالة ، لصاحل األطفال من املراكز الوالدية األوىل فل الروضةوالتفاعل االجتماعي لدى ط

، األطفال من املراكز الوالدية األوىل بني الرتتيب الوالدي واالستقاللية لدى طفل الروضة لصاحل إحصائياً 
جود عدم و ، بني الرتتيب التفاعل االجتماعي واالستقاللية لدى طفل الروضة وجود عالقة دالة إحصائياً 

عدم وجود ، للجنس تبعاً  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال يف التفاعل االجتماعي
جود فروق ذات و ، للجنس فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال يف االستقاللية تبًعا

الوالدي وهي لصاحل للرتتيب  داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال يف التفاعل االجتماعي تبًعا
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ، لألخري الطفل من الرتتيب الثاين مث األول مث الثالث فالرابع وصوال

الرتتيب الوالدي وهي لصاحل الطفل من الرتتيب الثاين  متوسط درجات األطفال يف االستقاللية تبعا ملتغري
 . (2011: غوشامل) لألخري مث األول مث الثالث فالرابع وصوال

 واجراءاته البحث مناجية: الثالث الفصل

 : البحث مجتمع: اوالا 

يتكون جمتمع البحث احلايل من أطفال الرايض املسجلني يف الرايض احلكومية يف مركز حمافظة كربالء 
 . ( يوضح ذلك2واجلدول )، م(2015 -2014املقدسة للعام الدراسي )
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 ()والعمر نساجل حبسب موزع البحث (جمتمع2اجلدول )

 م الروضةاس ت
 سنوات 5 سنوات 4

 اجملموع الكلي
 أانث ذكور أانث ذكور

 149 38 45 34 32 االنغام 1
 269 63 88 60 58 اجلنائن 2
 240 62 73 51 54 اليامسني 3
 312 98 86 65 63 الزهور 4
 202 92 35 28 47 الورود 5
 288 45 63 87 93 املهج 6
 275 81 82 46 66 االريج 7
 273 75 87 51 60 النرجس 8
 180 56 28 50 46 الزنبق 9

 352 119 96 67 70 قطر الندى 10
 350 105 120 60 65 البنفسج 11
 298 93 88 49 68 القرنفل 12
 270 74 81 61 54 أطفال السندابد 13
 209 65 71 36 37 االقحوان 14
 261 82 91 46 42 طيور احملبة 15

 3928 1148 1134 791 855 الكلياجملموع 

 : عينة البحث: اا نيثا

وقد مت اختيار ، اختارت الباحثة ثالث رايض بطريقة عشوائية بسيطة من مركز حمافظة كربالء املقدسة
وابلطريقة الطبقية  ( طفاًل وطفلة من الروضات الثالث120عينة األطفال يف البحث احلايل البالغة )

 . يوضح ذلك( 3واجلدول )، العشوائية
 اجلنس والعمر حبسب موزعني العينة افراد (اعداد3اجلدول )

                                                       
- على البياانت من قسم التخطيط الرتبوي شعبة االحصاء يف املديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة حصلت الباحثة . 
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 م الروضةاس ت
 اجملموع الكلي سنوات 5 سنوات 4

 اجملموع أانث ذكور أانث ذكور أانث ذكور

 40 20 20 10 10 10 10 النرجس 1
 40 20 20 10 10 10 10 االريج 2
 40 20 20 10 10 10 10 اجلنائن 3

 120 60 60 30 30 30 30 ياجملموع الكل

 : اداة البحث. اا ثالث

 تبنت الباحثة مستوى التفاعل االجتماعي عند اطفال الروضة هلذا اىل تعرف احلايل البحث يهدف
والذي استخدم يف مدينة املوصل ونظراً لتشابه  (م2004، آل مراد) الذي اعده التفاعل االجتماعيمقياس 

 . الباحثةالبيئة العراقية فقد جلأت اليه 
 : االداة وصف

بدائل وهي  ةوضع امام كل فقرة من مقياس املهارات االجتماعية ثالث( فقرة 50تكونت االداة من )
 . (1، 2، 3واعطيت درجات لكل بديل هي )، (اليظهر، يظهر احياانً ، يظهر دائماً )

 : استخراج االداة متلتأكد من صالحية ودقة ل
على قياس الشيء الذي وضع لقياسه فعال فال يقيس شيء اخر  ويقصد به قدرة االختبار: الصدق -أ

من خالل عرض املقياس ، الصدق الظاهريالباحثة ابستعمال  قامت االداةولغرض حتقيق صدق ، (19)
واألخذ ( 1ملحق )بصورته االولية على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف العلوم الرتبوية والنفسية 

وقد اخذت وجهات نظر االساتذة احملكمني ، اء( خرب 6والبالغ عددهم ) آبرائهم حول صالحية االداة
 . حول مجيع جماالت االداة وفقراهتا ومت تعديل بعض الفقرات اليت رأى احملكمون ضرورة تعديلها

يقصد ابلثبات ان يعطي االختبار النتائج نفسها أو مقاربة اذا ما كرر تطبيقه يف قياس الشيء : الثبات -ب
 االختبار اعادة بطريقة لالداة الثبات معامل اجياد مت لقد، (20)تتالية ويف ظروف متشاهبة نفسه مرات م

روضة االقحوان  من عشوائياً  اختيارهم مت طفل وطفلة( 30) من مكونة عينة على االداة تطبيق مت حيث
 معامل تخداماس ومت، االول التطبيق على اسبوعني مرور بعد االختبار تطبيق ابعادة الباحثة قامت كما

 االرتباط معامل ان مفادها نتيجة اىل التوصل مت، والثاين االول التطبيقني درجات بني بريسون ارتباط
 معامل ان اىل( 1982) ويشري العيسوي هذا، املقياس ثبات على جيد مؤشر وهذا( 85. 0) بلغ

 . (21)( 80. 0) بلغ اذا الثبات على جيداً  مؤشراً  يعد والثاين االول التطبيقني بني االرتباط

                                                       
 . 408: 1999، احليلة -19
 . 408: 1999، احليلة -20
 . 58: 1982، العيسوي -21
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 : الوسائل االحصائية: اا رابع

، احلسايبالوسط ، معامل ارتباط بريسون: الوسائل اإلحصائية اآلتية ةملعاجلة البياانت استخدم الباحث
 . t-testختبار ا، الوسط الفرضي، االحنراف املعياري

 وتفسيرها النتائج مرض: الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسريها: اوالا 

 مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة: االول دفاَل
، واالحنراف املعياري لدرجات افراد العينة الكلية، احتساب املتوسط احلسايبمت  اهلدف لتحقيق ذلك

 . ( يوضح ذلك4واجلدول )
 القيمة التائية لداللة الفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضي(4) اجلدول

املتوسط  العينة
 سايباحل

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 الفرضي

درجة 
 احلرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

داللة 
 اجلدولية احملسوبة الفرق

120 119 .
3 

15 .
 دال 05. 0 84. 2 87. 13 119 100 25

( 3. 119( ان املتوسط احلسايب لدرجات افراد عينة البحث احلايل البالغ )4يتضح من اجلدول )
، ( درجة100يساوي ) ()بينما كان املتوسط الفرضي للمقياس، ( درجة25. 15راف معياري )وابحن، درجة

ظهرت النتائج ان  (22)وابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة ، والختبار داللة الفروق بني املتوسطني
. 0ية عند مستوى)وذا داللة إحصائ، من املتوسط الفرضي اكربلدى افراد العينة  التفاعل االجتماعيمتوسط 

التفاعل وهذا يشري اىل ان مستوى ، (87. 13)ت( احملسوبة ) وان قيمة، (119( بدرجة حرية )05
 . اطفال الروضةلدى  عالٍ  االجتماعي
التعاون والتفاعل لديهم روح  اطفال الروضة هذه النتيجة اليت توصلت اليها الدراسة احلالية ان ريوتفس
 . بينهم واالنسجام االلفة واحملبةفهم ميتلكون  كنلوجيا احلديثةالتابلرغم من و ، فيما بينهم
 . الفرق يف مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً ملتغي اجلنس: الثان اَلدف

( من خالل مقارنة املتوسطات احلسابية t-testفقد استخدم التحليل اإلحصائي ) اهلدف لتحقيق ذلك
( مع 3. 17( وابحنراف معياري قدره )8. 117البالغ )ال الروضة )الذكور( للتفاعل االجتماعي الطف

( وابحنراف معياري 8. 120البالغ ) للتفاعل االجتماعي الطفال الروضة )االانث(املتوسطات احلسابية 

                                                       
- املتوسط 

 الفرضي=
 (عدد الفقرات× ة للمقياس أدىن قو )+  (عدد الفقرات× )أعلى قوة للمقياس 

2 
 

 . 254: 1977، واثناسيوس البيايت -22
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 التفاعل االجتماعييف مستوى  الذكور واالانث( تبني انه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني 7. 12قدره )
 . (5وكما مبني يف اجلدول رقم )

 اجلنسني(يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية احملسوبة بني 5جدول رقم )

املتوسط  العدد اجلنس
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

داللة 
 اجلدولية احملسوبة الفرق

 7. 12 8. 120 60 اانث دالغري  05. 0 00. 2 93. 0 3. 17 8. 117 60 ذكور
غري ذات داللة  االطفال )الذكور واالانث(بني التفاعل االجتماعي ومبا ان الفرق املالحظ يف مستوى 

متشاهبة  ابلذكور واالانثفإن هذه النتيجة هلا دالالت تربوية وان العوامل والظروف احمليطة ، إحصائية
بشكل عام من خالل هتيئة مناخ  التفاعل االجتماعي الطفال الروضةتنمية مستوى ومتقاربة وابإلمكان 

 فإننا للمتوسطات عدان لو ولكن، لديهم اىل أقصى ما ميكن التفاعل االجتماعي طويرلت طفالمالئم لال
- االجتماعي النمو ان حيث، (8. 117) الذكور متوسط وأن( 8. 120) اإلانث متوسط أن نالحظ
 الذكور على يتفوقن اإلانث ان كما،  الذكور لدى االجتماعي النمو من أسرع اإلانث لدى -عام بشكل

 . االجتماعي التفاعل يف هاماً اً دور  يلعب الذي اللغوي النمو يف
( اليت توصلتا اىل عدم وجود 2011، ( ودراسة )املغوش2006، نتائج دراسة )صديق وهذا يتفق مع

 . التفاعل االجتماعي تبعاً للجنس مستوى فروق ذات داللة إحصائية يف
 . العمرالفرق يف مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً ملتغي : الثالث اَلدف

 4بعمر  التفاعل االجتماعي الطفال الروضةكشفت نتائج حتليل البياانت اإلحصائية ان مستوى 
التفاعل االجتماعي الطفال مستوى  اما، (8. 15( وابحنراف معياري قدره )6. 116يساوي ) سنوات
ولغرض التحقق من ، (3. 14( وابحنراف معياري قدره )08. 122فقد بلغ ) سنوات 5بعمر  الروضة

، تبعًا ملتغري العمر التفاعل االجتماعي الطفال الروضةحول داللة الفروق يف مستوى  اهلدف الثالث
التفاعل جد فروق ذات داللة معنوية يف مستوى تو ال ( تبني انه t-testوابستخدام االختبار التائي )

 . (6وكما هو مبني يف جدول )تبعاً ملتغري العمر  االجتماعي الطفال الروضة
االطفال  (يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية احملسوبة بني6جدول رقم )

 سنوات 5و 4بعمر

املتوسط  العدد اجلنس
 احلسايب

اف االحنر 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

داللة 
 اجلدولية احملسوبة الفرق

 3. 14 08. 122 60 سنوات 5 غري دال 05. 0 00. 2 9. 1 8. 15 6. 116 60 سنوات 4
غري ذات داللة سنوات  5و 4بعمر االطفالبني التفاعل االجتماعي ومبا ان الفرق املالحظ يف مستوى 

 كما،  جلميع االطفال يف مجيع االعمار االجتماعية النواحي على تركز الروضة أن إىل ذلك يعزى، إحصائية
 . اآلخرين مع االجتماعي تفاعله فرص منزيد ي الروضة يف لفالط وجود ان
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 : االيتنتاجات

 . عايل من التفاعل االجتماعيستوى مبيتمتعون ان اطفال الروضة  .1
 . ةضو عند اطفال الر ماعي التفاعل االجتليس للجنس اثر يف مستوى  .2
 . ةضو عند اطفال الر التفاعل االجتماعي لعمر يف لال يوجد اثر  .3

 : التوصيات

 يف تسهم تدريبية برامج اعداد خالل من اسلوب اخلربات على القائمة رايض االطفال منهج تطوير .1
 . حب اخلري والتواصل مع االطفال على االطفال قدرة زايدة

 . عداد معلمات رايض األطفال قبل اخلدمة ويف أثنائهاضرورة االهتمام بعملية إ .2
 . االطفال من خالل االنشطة املقدمة هلم يف الروضة تنمية روح التعاون واملودة فيما بني .3
 تطور النمو يف تساعد واليت وتطلعاته الطفل اهتمامات تليب الروضة يف تعليمية ألعاب توفري .4

 . االجتماعي
 : المقترحات

لتالميذ الصف االول االبتدائي بني االطفال ارنة يف مستوى التفاعل االجتماعي اجراء دراسة مق .1
 . امللتحقني وغري امللتحقني برايض االطفال

 . اجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية ولكن على مراحل عمرية خمتلفة .2
، حة النفسيةالصمثل ) االجتماعي لطفل الروضة وعالقته ببعض املتغرياتالتفاعل اجراء دراسة حول  .3

 . (. . . واالكتئاب، الضغوط النفسية
 . االجتماعي لطفل الروضة التفاعلدراسة أثر بعض األنشطة الرتبوية يف  .4

 المصادر والمراجع

 : املصادر العربية

دار : عمان، الطبعة االوىل، االجتماعية سيكولوجية التنشئة: (1998صاحل حممد علي )، ابو جادو •
 . ع والطباعةامليسرة للنشر والتوزي

: عمان، الطبعة التاسعة، سيكولوجية التنشئة االجتماعية: (2006حممد علي )صاحل ، أبو جادو •
 . للنشر العيديل

فاعلية برانمج تروحيي رايضي ىف تنمية التفاعل االجتماعي : (2008) هالة خري سناري، امساعيل •
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 ايتخالف المنا ع بالوصية

Succession of benefits through Will 
 Taher                            . Noor A. Lect. Assist(1)م نور عقيل طاهر . م
 Latif                    -Malak Abdul. Lect. Assist(2)م مالك عبد اللطيف. م

 الملخص 

و يتحدد انتقال احلقوق و الواجبات ، يعين االستخالف حلول شخص حمل أخر يف احلقوق و الواجبات
إذ إن الوصية ، ابملنافع بعدة وسائل و تطبيقات من بني تلك الوسائل و التطبيقات تبدو لنا الوصية ابملنفعة

فاملعروف إن الوصية تعين ، عد وفاتهابملنفعة تعين ان يوصي شخص ألخر ابن تنتقل له ملكية املوصى به ب
فهي متليك بعد ، انتقال للحقوق من السلف الذي هو املوصي إىل اخللف الذي هو املوصى له بال عوض

 . الوفاة
فاالستخالف هبذا الوصف ميكن إن ينشأ بني شخصني حي ومتوىف على عكس القاعدة املعروفة من 

 . وخصوصا االستخالف ابملنفعة، اء فقطبحألايقع بني  كون االستخالف ميكن ان
وعليه فان حبثنا ملوضوع االستخالف بسبب الوصية ابملنفعة يتطلب منا إن نلقي الضوء على مفهومها 

 . وأاثرها و امتدادها يف الواقع القانوين من حيث ظهورها و انتهائها
Abstract  
Means the Succession of another person's solutions in the rights and 

oblegations, and the transfer of rights and oblegations is determined by the 
benefits of various means and applications of these, which is recommended 
for him without compensation, it is ownership after death.  

                                                       
 . --كلية القانون / جامعة اهل البيت  -1

 . --/ جامعة اهل البيت كلية القانون  -2
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The difference in this description can arise between living and deceased 

people, contrary to the known rule of the fact that differentiation can occur 
between the living only, and especially the benefit.  

The succession of the deceased to the recommended benefit did not 
happen without the intervention of the will of the forefathers, for the 
intentional separation, the origin of the commandment, Non-voluntary The 
originator is the death of the person.  

Therefore, our research on the subject of fragmentation because of the 
commandment of benefit requires us to shed light on the concept and effects 
and extension in the legal reality in terms of appearance and termination.  

 المقدمة

فجعل هلم سلطاان و سخره  األرضفإنا هللا تعاىل استخلف جنس بين ادم يف هذه . . . وأما بعد
مما  وأنفقوامن قوى جسمانية و عقلية متكنهم من االنتفاع ذاك  أعطاه ملنافعهم و مكنهم من االنتفاع مبا

 . جعلكم مستخلفني فيه
، وجود من يعقب غريه يف حقوقه و واجباته يف منفعة العني يعينيف الوصية املنافع املستخلفة ما أو 

 . واحلي تويفاملذمة شخص آخر ابلعقد بني األحياء كما تنتقل بني  إىلفاملنفعة تنتقل من ذمة شخص 
وان املنفعة الناجتة عن العني متثل ، أيضايف العادة تقصد ملنفعتها وان كانت تقصد ملاليتها  فاألعيان

 . الفرد إليهاغاية فطرية يسعى 
يتعلق حق شخص ابستيفاء املنفعة الناجتة عن العني مبوجب خالفته  أناالستخالف يف املنافع يعين ف

فالعني ، انصب على العني ألنهفيصبح حقه يف املنفعة شخصيا ال عينيا ، رقبتها ملالك العني يف منافعها دون
 أنو كما ميكن . تبقى مملوكة لسلفه و ابلتايل تكون الرابطة بني شخصني ال سلطة لشخص على شئ

تكون هي األخرى مصدرا لالستخالف  أنفان اإلرادة املنفردة ميكن ، يكون مصدر االستخالف هو العقد
، معاوضة أوق يف ذلك بني ان تكون تلك اإلرادة قد نقلت اخلالفة من السلف اىل ذمة اخللف تربعا و ال فر 

 . حليني او ملتوٍف و حي ذميتنيو ما انتقلت فيه احلقوق بني 
فالوصية ، اليت يكون مقتاضاها التمليك فيما بعد الوفاة بدون عوض اإلراداتفالوصية ابملنفعة هي من 

اال ، و األموات التربعية األحياءو الوصية ابملنافع من قبيل مصادر االستخالفات بني  ،من قبيل التربعات
 . ان ذلك ال ينفي امكان ان يكون هنالك عوض بني الطرفني عمال مببدأ سلطان اإلرادة

و يستوي يف قيام االستخالف و نقله للحق بني طرفيه ان يكون قد نقل حقا يف استيفاء املنفعة بني 
اذ يرتتب على انتقال املنفعة احكام تتعلق ابملنفعة نفسها و يكون الضابط ، واملتوىفاو بني احلي  األحياء

فيها إرادة السلف من دون ان تكون حياة السلف و استمرارها شرطا يف ترتب االستخالف او انقضائه 
، قتًة حبياة اخللفؤ املنفعة م اال انه قد حيصل ان تكون، قتًة حبياة السلفؤ كانت املنفعة م  إذا إالبصورة عامة 

 . كما يف الوصية ابملنفعة لشخص حمدد
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 مفاو) المنا ع المستخلفة بالوصية: المبحث األول

ان اخللف ال حيل حمل سلفه يف حقوقه والتزاماته املالية كافة وال يسأل عن ديونه اال اذا توافرت شروطه 
الستخالف قد ينشأ بسبب الوفاة او فيما بني و ان نشوء مركز اخللف و قيام حقه اب، وانتفت موانعه

وهنا تربز صعوبة تكييف الوصية فهي خليط من قدرة إرادة املوصي على إنشائها ومن واقعة ، االحياء
اذ ان الوصية اما ان تكون بعني حمددة او حبق معلوم يتمحض منها خلف ، (3)ماديةهي وفاة املوصي

ويعِرف القانون االنكليزي ، لها فيتمخض عنها اخللف العاماو ان تكون بكسر من الرتكة او كام، خاص
وهي وصية حبصة ، (Composite willاىل جانب الوصية حبصة شائعة والوصية حبق حمدد الوصية املركبة )

شائعة لشخص و وصية حبق حمدد لشخص آخر فيأخذ املوصى له الثاين املوصى به ومن مث أيخذ األول 
و من ذلك فاننا سنبحث يف الوصية ، الوصية عمل مركب من إرادة وواقعة ماديةواحلقيقية ان ، (4)الباقي

اذ لوال تلك االرادة اليت رتبت للخلف املوصى له املنفعة ، ابملنافع على اساس الرأي الذي يكيفها ابهنا ارادة
سوف نقسم  لالستخالف وعلى أساس ذلك مل يكن للواقعة املادية لوحدها واملتمثلة ابلوفاة من اثر منشئ

 . شروطهاملبحث اىل مطلبني نبني يف األول تعريف املنافع املستخلفة ابلوصية وابلثاين حندد 
 تعريف املنافع املستخلفة بالوصية: املطلب األول

فقد يراد منها صفة التصرف الشرعي ، مفاهيم ةمفهوم الوصية عند الفقهاء املسلمني ال خيرج عن ثالثان 
وقد يراد منها صفة التصرف ، او الرتك او من التخريج وهو احلكم التكليفي من حيث املطلوب الفصل

وقد يطلق عليها ويراد ، الشرعي الذي يتصف هبا نتيجة موافقته للطلب او عدم موافقته وهو احلكم الوصفي
 . منها االثر املرتتب على التصرف ابعتبار ما ثبت لُه من صفات كثبوت امللكية مثاًل وعدم ثبوهتا

فمنهم من ، مع ذلك عرف فقهاء املسلمني الوصية بتعاريف خمتلفة يف الصياغة ولكن متشابه يف املعىنو 
ومنهم من عرفها ، املوصى به عيناً أم منفعة أكانعرفها أبهنا متليك مضاف ما بعد املوت بطريق التربع سواء 

 . ما بعد املوت إىلأبهنا تصرف يف الرتكة مضاف 
 : فقد اختلف الفقهاء يف حكم مشروعية الوصية ابملنافع على قولني ة ابملنافععن مشروعية الوصي أما

وإىل ذلك ذهب مجهور ، وهو القول بصّحة الوصية ابملنافع اليت جيوز هبا االنتفاع، (5)القول األول
وداً الفقهاء واستدلوا على ذلك أبّن ملك املنفعة اليتبع الرقبة إذا أفرد املنفعة ابلوصية فقد جعله مقص

فألّن ، و له هذه الوالية ذلك إّن املوصى له ملا ملك املنفعة حال حياته بعقد اإلجارة واإلعارة، ابلتمليك
ألّن الوصااي ، كاإلجارة والعارية،  كما ان املنافع جيوز متليكها بعوض وبغري عوض،  ميلكها بعقد الوصية أوىل

 . (6)فأْوىل أن تصح الوصية هبا ، عقد اإلجارة عليهامبنافع األعيان جائزة كالوصااي ابألعيان؛ فلّما صّح 

                                                       
، 1999، بغداد، شركة اخلنساء للطباعة احملدودة، 5ط ، ُأصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد، مصطفى إبراهيم الزملي. د -3

 . 246ص 
 ,Janet Finch, and Others, Wills inheritance and families, Clarendon press, Oxford: أنظر يف ذلك -4

1996,p. 186 . 
 و روضة الطالبني املصدر. 45ص ، 3ج ، مغين احملتاج املصدر السابق. 355-354ص ، 7ج ، املصدر السابق، البدائع -5
 . 481ص ، 4ج ، ملصدر السابقالكايف ا354117ص ، 6ج ، السابق
 . 183ص، 4ج ، املصدر السابق، و اللباب. 4484ص ، 4ج ، املصدر السابق، حاشية الدسوقي -6
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واستدلوا ابلقول اّن الوصية ابملنافع وصية مبال ، تصح القول الثاين فيذهب إىل أّن الوصية ابملنافع ال أما

، وعند املوت حتصل املنافع على ملك الورثة؛ ألّن الرقبة ملكهم، الوارث؛ ألّن الوصية نفاذها عند املوت
إذ اإلعارة ، تصح؛ وألّن الوصية ابملنافع يف معىن اإلعارة فال، وصية ابملنافع وصية من مال الوارثفكانت ال

فاملوت ملا أثر يف بطالن ، والعارية تبطل مبوت املعري، والوصية ابملنفعة كذلك، متليك املنفعة بغري عوض
القول بكون الوصية  أبن، كالعقد على املنفعة بعد صحته؛ فألن مينع من الصحة أوىل وقد رد على ذل

 لكن ملك املنفعة ال، مسّلم إّن الوارث ملك الرقبة عند موت املوصي: وقوله، وقعت مبال الوارث فممنوع
فال يبقى تبعاً مللك ، وله هذه الوالية، فقد جعله مقصوداً ابلتمليك، يتبع ملك الرقبة إذا أفرد املنفعة ابلوصية

، خبالف اإلعارة؛ ألّن املعري وإن جعل ملك املنفعة مقصودًا ابلتمليك، بل يصري مقصودًا بنفسه، الذات
فينتفي العقد ، لكن يف احلال ال بعد املوت؛ ألنّه إمّنا يعار الشيء لالنتفاع به حال احلياة عادة ال بعد املوت

ع مقصودة فكانت املناف، فكان قصده متليك املنفعة بعد املوت، وأّما الوصية فتمليك بعد املوت، ابملوت
 . (7)وهذا هو الفرق، ابلتمليك بعد املوت
و الوصية ابحلقوق دار حديث ، للوصية ابملنافع هي الوصية ابإلقراض لشخص أنواعو هنالك عدة 

كم كبري من فقهاء املسلمني لتلك   إجازةطويل يف الفقه حول مشروعية كل نوع منها ما يهمنا منه هو 
موصى له اخللف يف هذه احلال خالفة يف املنفعة وحدها دون العني على يثبت لل أنالوصية و ابلتايل ميكن 

 . ذلك إبمكانالقائلني  رأي
الذي رمسه فقهاء  اإلطارقانواًن فان فقهاء القانون الوضعي مل خيرجوا يف تعريفهم للوصية عن  إما

رة )تصرف يف عبا إىل آخرون أضاففيما ، فهي تصرف يف الرتكة مضاف اىل ما بعد املوت. املسلمني
و تلك ال خترج من كون الوصية ، ما بعد املوت مقتضاه التمليك( عبارة )بال عوض( إىلالرتكة مضاف 

ومل يفرق فقهاء القانون الوضعي بني ، األخرقبول من الطرف  إىلمنفردة ال حيتاج ابلضرورة  إبرادةتصرف 
رأي فقهاء املسلمني و  إىلعدمه  على منفعته فهم حيكمون بصحة ذلك من أمان تقع على رقبة العني 
، الشرعي هبا للرأيو ابلتايل فان الرأي القانوين يف وصية املنافع يكون تكرارا ، (8)ترجيحاهتم حول ذلك 

مالك منفعتها و ذلك  أويصبح املوصى له خلفا للموصي مال العني  أن إمكانالذي يسعفنا فيه هو  األمر
شرط اال ختالف الشروط العامة للموصى به او املستخلف فيه بشكل لصحة ان تكون املنافع حمال لاليصاء 

و  -كما بينا يف شروط املستخلف فيه سابقا  –فالبد ان تكون صاحلة الن تصبح مستخلفا فيه ، اوسع
 . عليه فاالستخالف يقوم بسبب االرادة املنفردة للموصي السلف يف هذه احلالة

 شروط تحقق االستخالف: املطلب الثاني

بل توجد مجلة من الشروط و اليت ، ثل االستخالف نيابة اخللف عن سلفه وال يتحقق بدون شروطمي
يستويف  إنبعد  إالفال تقوم فكرة االستخالف ، ال متثل جزءا منه بل وصفا خارجا عنه ال يتحقق بدونه

، معينةيقع االستخالف على حمل مستوف لشروط  أنفالبد ، يدخل يف االستخالف أنكل ما من شأنه 
فال يقع االستخالف من اجلميع بدون نظر و ال ، و كذلك احلال ابلنسبة لكل من السلف و اخللف

                                                       
 . 139ص ، 7، السابق املصدر، البدائع -7
، بغداد، ءشركة اخلنسا، 10ط، احكام املرياث والوصية وحق االنتقال يف الفقه االسالمي املقارن و القانون: مصطفى الزملي. د -8

 . 11ص، بدون سنة طبع
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 األول، فرعني إىلالتقسيم الثنائي سنقسم هذا املطلب  وإبتباع فإنناو عليه ، ابلنسبة للجميع بدون قيد
، االستخالف أشخاصة شروط بينما سيكون الفرع الثاين موطنا ملناقش، سيكون حمال لشروط املستخلف فيه

 . اآليتوكما يف 
 شروط املستخلف فيه: الولالفرع 

، املستخلف فيه عدد من الشروط اليت ينبغي القول هبا أويشرتط يف حمل االستخالف أو موضوعه 
 . يكون ذلك املال الذي حتصلت فيه اخلالفة حمال لالستخالف إنلكي ميكن 

، اخللف إىلوافر فيها مجلة من الشروط لكي تنتقل من السلف تت أنفاملنفعة حمل االستخالف البد 
 أوكان يكون بطريق التعاقد يف اخلالفة بسبب خاص ،  فهي يف البداية تستلزم وجود طريق انقل للمنفعة

و من مث البد من ثبوت املنفعة يف ذمة السلف للقول ابنتقاهلا للخلف و ، الواقعة يف اخلالفة بسبب عام
 . (9)يكون اثبتا بذمة السلف أنمن شروط املستخلف فيه و هو  ألولاهذا هو الشرط 

 The benefitأن يكون احلق اثبتًا يف ذمِة السلف )، يشرتط لنقل املنفعة من ذمة اىل ذمة أخرى إذ
must be exist in the action of the testatorال ينازعُه فيه أحد ) . 

فان ، من غريِه وابع مالك الرقبة حق ملكية الرقبة من الغريِ وتطبيقًا لذلك لو ابع املنتفع حق منفعته 
مشرتي حق املنفعة خلف  خاص لبائعها ومشرتي حق الرقبة خلف خاص ملالك الرقبة وكال احلقني اثبتني 

 . (10)يف ذمِة السلف قبل التعاقد 
لواقع القانوين انه من اذ انه يالحظ يف ا، أما الشرط الثاين للمستخلف فيه فهو قابلية املنفعة لالنتقال

 أواتفاقيًا  أوااللتزامات الشخصية مانع قد يكون قانونيًا  أوحيوُل دون انتقال بعض احلقوق  أناملمكن 
املانع  انتفى وإذا، االلتزام غري قابل لالنتقال أوااللتزام جيعل احلق  أووكل مانع حيول عن انتقال احلق ، إراداي

، على املنفعة األمرو ينطبق هذا ، االلتزام قابليتُه االنتقال أوادت للحق زال وجوده عاد املمنوع أي ع أو
ممنوعة اتفاقا فان  أومن انتقاهلا كان ال تكون مشروعة  إرادي أواتفاقي  أوفكل منفعة يوجد مانع قانوين 

 . فتكون حمال لالستخال إنال ميكن  إذورود االستخالف يف منفعة ممنوعة غري وارد  إمكاناحلديث عن 
 إراداي إمنا يعطل إراديت اإلنشاء و االستخالف أواتفاقياً  أواملانَع سواء كان قانونياً  أنذلك 

 أوالغري يف العقود الناقلة للملكية  إىلنقله  إرادةغالبًا ما ختتلط ِإرادة إنشاء التصرف القانوين مع  إذ
والوفاء مع احللول  اإلجياراقلة والتنازل عن التصرفات الناقلة للحقوق وااللتزامات الشخصية يف اخلالفة الن

 . يف اخلالفة املنشئة
اليت حيتج بواسطتها  اإلرادة أما، نو املتعاقد أثرهاتكون ذات نطاق داخلي فال يتعدى  اإلنشاء فإرادة

ذات نطاق خارجي يتولد منها ما حيتج به هذا اخللف على غري  أرادةاالغيار فهي  لاملتصرف له قَب
 . (11)ما حيتج به الغري حنوه  أون املتعاقدي

                                                       
 . 313ص ، املصدر السابق، حممد اجلبوري ايسني. د -9

 . 426ص ، املصدر السابق، عبد اللطيف حممد -10
 ص، م1974، هـ 1394، بغداد، مطبعة العاين، 1ط، عوارض االهلية بني الشريعة والقانون، شامل رشيد ايسني الشيخلي -11

6 . 
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انتقاَل احلقوق  أن إذ، أما الشرط الثالث للمستخلف فيه فيتعلق ابلطريق القانوين الناقل للمنفعة

الذي يسهل تصورُه من الناحيِة  ابألمرذمِة شخٍص آخر ليس  إىلوااللتزامات الشخصية من ذمِة شخص 
بعقد انقل للملكية  إماعلى االنتقال  الرتاضييسبَقهُ  أنمات جيب االلتزا أو؛ الن انتقال احلقوق (12)القانونية

 . العقد هي غالباً ما تكون نفسها ِإرادة انتقاله أنشاء إرادة أنوحيث ، ابحلوالة أو
يكون انقال  أنأما  اإلراديفالطريق ، طريقا قانونياً  أووالطريق الناقل ال خيرج عن كونه أما طريقاً ِإرادايً 

الناقل للحق او االلتزام بدون حلول شخص حمل  اإلراديفالطريق ، أو يكون طريق انقل حبلولبدون حلول 
وحيتج به هذا اخللف جتاه ، شخص آخر فان اخللف يستخلف صفة مركز سلفه يف املنفعة املستخلف فيها

 . (13)ألنه يرد على حق شخصي، االغيار على وفق مقتضيات احلال بتاريخ اثبت
يسمى ابخلالفة املنشئة فعلى وفق  أنالناقل للحق ابحللول الشخصي أو ما ميكن  ادياإلر الطريق  أما

هذا  إىلهذا الطريق خيلف اخللف اخلاص سلفه دون ان يستحَث التزام السلف بتسليم احلق املستخلف فيه 
املدين ( فريجع املويف على Payment with Subrogation)، اخللف ولعل من أهم أمثلته الوفاء مع احللول

فان كان للمدين ، إليهبصفته خلفًا خاصاً للدائن بدليل انتقال التأمينات  وإمناال بصفته دائنًا له فحسب 
 . (14) إرادياملويف و ابلتايل يكون خلفا ابملنفعة عن طريق  إىلمنفعة قبل الدائن فأن هذه املنفعة تنتقل 

اذتنتقل ، ة اىل اخللف فتتمثل ابلطريق القانوينأما الطريق الثاين الذي من املمكن ان تنتقل به املنفع
و ، بواسطة القانون، احلقوق وااللتزامات يف بعض احلـاالت اليت ال تستطيع اإلرادة نقلها اىل ذمٍة أخرى

كما هي احلال يف ،  وسيلتني إبحدىتنتقل املنفعة املستخلف فيها من السلف اىل اخللف ابلطريق القانوين 
 . (15)خالفة انقلة إمامالذي جيعلنا  األمربدون حلول ، ياإلراد األولالطريق 

أما الطريق القانوين الناقل ابحللول الشخصي و الذي تكون مبوجبه اخلالفة منشئة ال انقلة ويتم هذا ابن 
يعطي املشرع على سبيِل االستثناء شخصًا معينًا حق اقامة دعوى مباشرة على مدين مدينه فمثل هذه 

 . هي املثال على الطريق القانوين الناقل ابحللول الشخصيالدعوى املباشرة 
فالدعوى املباشرة هنا اذن هي استثناء حقيقي من قاعدِة نسبية العقد اذ ينتفع شخص َأجنيب من عقٍد 

والدعوى املباشرة ليست اال منحة من املشرع ويرتتب على ذلك عدم جواز التوسع فيها ، مل يكن طرفاً فيه
وميكن تصور االستخالف يف املنفعة هنا فيما لو كان العقد املربم بني الدائن و مدينه ، اوال القياس عليه

 . (16)السلف عالقة تدخل املنفعة فيها
و من ، و من هنا يبدو لنا انه يشرتط يف املنفعة اضافة اىل نشوئها من وعاء يصلح الن تنشأ منه املنفعة

 . صور انتقاهلا و طرقها من السلف اىل اخللف مث تنشأ املنفعة اليت جيب ان تنتقل بصورة من
 ش  روط أش  خاص االس  تخالف: الفرع الثان

                                                       
 . 5، ص القسم الثالث، 1جملد ، 1ج، املبسوط يف شرِح القانون املدين، اجلبوريَّ  ايسني حممد -12
، بدون ذكر املطبعة ومكان وسنة الطبع، شرح القانون املدين )االرادة يف العمل القانوين وعيوهبا(، حممد نصر الدين زغلول -13

 . 79ص 
 . 52ص ، (37بند )، سابقاملرجع ال، 3قسم، 1جملد ، 1ج، املبسوط، ايسني حممد اجلبوري الدكتور -14
 حبث منشور يف جملة كلية االدارة، املسؤولية القانونية ملؤسسي الشركة املسامهة )دراسة مقارنة(، علي كاظم الرفيعي. د -15
 . 113ص ، 1998، متوز، (25العدد )، اجلامعة املستنصرية، واالقتصاد
 . 318ص ، 1987، امعيةالدار اجل، النظرية العامة لاللتزامات، مصطفى اجلمال. د -16
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عليه تسمية  أطلقنااالستخالف يف املنافع نيابة بني سلف و خلف على مال يكون حمال لالستخالف 
 . املستخلف فيه

ان خيلف  حدمهاألفهناك بعض الشروط اليت ينبغي توافرها يف كل من السلف و اخللف لكي يكون 
 االستخالف ابملنافع أشخاصيف منفعة العني اليت ميلكها الثاين وهذه هي شروط  األخر

 : و يشرتط فيه عدة شروط، املنفعة اليت استخلف خلفه فيها أوفالسلف هو املالك للذات 
أقواله مبقاصده و  األخذوعدم ، لنفي التكليف عنه، فال يصح ذلك يف اجملنون: أول تلك الشروط العقل

 . (17)السكران أو، الغافل أو، االستخالف ال يصح من الساهي إنكما ،  وأفعاله
فال يصح االستخالف من الصيب يف املنافع الن املنفعة تطلق على : شرط البلوغ إىلو بعد العقل ننتقل 

وال ، ملالكوان كل منافع االعيان مستحقة لصاحبها من العني بعقد ا، الفوائد سواء كانت عينية ام عرضية
واملميز غري ، الن غري املميز فاقد ألهلية التصرف، ولو كان مميزاً ، يستطيع ان يربم غري البالغ عقد املالك

واىل هذا ، او غري مأذون له، وال فرق بني ان يكون الصيب مأذواًن له ابلتجارة، البالغ ليس أهاًل للتربعات
 . (18)والزيدية واألماميةاحلنابلة والظاهرية ذهب العلماء من احلنفية والشافعية واملالكية و 

 أهالفال يصح االستخالف من املكره ألنه ليس : يتمثل ابالختيار أخرو من مث يلي شرط العقل شرطا 
 ههذومن شروط السلف يف االستخالف الذي يتم بدون مقابل كالوقف و الوصية ابملنافع ان تقع ، للتربع

و  اإلجارةكان االستخالف مبقابل فالبد ان حيصل من خمتار له كما يف   إذا إما، للتربع أهلالتصرفات من 
 . (19)املساقاة و املزارعة

كما ان السلف يف االستخالف ابملنافع على وجه اخلصوص كما هو يف االستخالف بشكل عام 
 . إفالس أوينبغي اال يكون حمجوراً عليه لسفه 

حرصوا أبن وصية السفيه  األمامية، واحلنابلة، املالكية، ةالشافعي، إال ان فقهاء املسمني ومنهم احلنفية
يكون  إالالذي جيعل شرط  األمر، (20)كانت كوصية الرشداء العاقلني  إذابملنافع جتوز يف حدود الثلث 

 . السلف حمجورا شرطا نسبيا ال ينطبق على مجيع حاالت االستخالف ابملنافع
املسلمني يف شروط السلف الذي خيلفه غريه يف منفعة  و مل خيتلف فقهاء القانون الوضعي عن فقهاء

و يشرتط فيه ان يكون ، حقوقه القابلة لالستخالف أو أموالهفالسلف كل من حيل غريه حمله يف ، عينه
العقد الذي ينشئ املنفعة او  إببرامتسمح له  أهليةو ان يكون ذو ، املنفعة أومالكا للعني ذات املنفعة 

يعترب  اإلجيارالن  اإلدارة إبعمالالقيام  أهليةميلك  أنالبد  اإلجيارفاملؤجر يف عقد ، فذمة اخلل إىلينقلها 
انه ينبغي مالحظة ان هنالك حاالت  إال، (21)األموال إبدارةاجلاري و املتعلقة  اإلعمالمن جهة املؤجر من 

و ذلك يف ، التصرف أهليةو حسب بل تشرتط ان تتوافر يف املؤجر  اإلدارة أهليةال تشرتط فيها يف املؤجر 
                                                       

، 3ج، حترير االحكام الشرعية على مذهب االمامية، ابو جعفر منصور احلسن بن يوسف بن مظهر االسدي العالمة احللي -17
 . 295ص، 1999، قم، اعتماد للطباعة، حتقيق ابراهيم البهادري

، 2002، بريو ت، منشورات احلليب احلقوقية ،نظام اإلرث والوصااي واألوقاف يف الفقه االسالمي، امحد فرج حسني و اخر -18
 . 197ص

 . 38ص، بدون اتريخ، قم، مؤسسة النشر االسالمي، 6ج، الفخرية يف شرح الروضة البهية اجلواهر، وجداين فخر -19
 325ص، املصدر السابق، احكام الوقف يف الشريعة االسالمية، هللا الكبيسي حمـمد عبيد عبد -20
د.  و. 47ص ، املصدر السابق، أمحد شرف الددين. 36ص ، املصدر السابق، عقد االجيار، شاحممد كامل مرسي اب. د -21

 . 115ص ، بدون سنة طبع، بريوت، اجملمع العلمي العريب، عقد االجيار، شرح القانون املدين، عبد الرزاق السنهوري



 
 

600 

 24: العدد

 
كأن يكون تسع سنني كما ،  اليت يكون فيها املستأجر خلفا ملدة تزيد على عدد حمدد من السنني اإلجيارات

 . (22)األقدمنيهي احلال لدى شراح القانون الفرنسي 
 . كأصليكون استخالفا بتربع و بدون مقابل   إمنافالوصية ابملنافع 

غريه يف املنفعة فيكون كل من خيلف سلفه يف حقوق املنفعة القابلة  الذي خيلف، ابلنسبة للخلف إما
اخللف قد خلف سلفه يف  أن أو، سواء كان سبب اخلالفة تصرفا ابن يكون اخللف خاصا، لالستخالف

لتملك  أهاليكون  أنفأنه يشرتط فقهاء املسلمني يف ذلك اخللف ، ابخلالفة العامة إليهاملنفعة النتقاهلا 
يكون هؤالء من اخللف يف املنافع  أن إلمكان، واملدارس، كالفقراء،  او سواه أنساانأبن يكون ، املنفعة

 . (23)كالوصية ابملنافع 
فيكون غري مشروع ، جهة معصية أوكما اشرتطوا اال يكون حمل االستخالف أي املستخلف فيه عاصياً 

 مقدورهفال تكون املنفعة غري ، ك املنفعةلتمل أهاليكون  إناخللف جيب  أن إىل إضافة، النتفاء حلية حمله
فاحلاجة ، املنفعة تقصد حلاجتها أن إىلمن الفقه و هو الرأي الراجح يذهب  أخرجانبا  أن إال، ابلنسبة له

معينة  أهليةوال يشرتط يف ذلك ، الن يتملكها أهالهي مناط تلك املنفعة لذلك فان كل حمتاج هلا يكون 
ال جيوز متلكها منفصلة  أصاليصبح خلفا لسلفه يف املنفعة الن املنافع  أنيع تتوافر لدى اخللف لكي يستط

القول بصحة متلك املنافع  إىلاحلاجة و الضرورة هنا هي ما دعت  أن إال، عن العني على رأي احلنفية
قادر متليك املنفعة يغين الفقري عن شراء دار للسكىن و هو غري  اإلجيارفمثال يف عقد ، منفصلة عن عينها

 . (24)على دفع مثنها
بوجه عام على انه كل من خيلف Successorفقد عرفوا اخللف ، ابلنسبة للفقه الوضعي و رجاله أما

أو هو بكلمات أخرى هو الشخص ، فيما يتصل حبقوق والتزامات معينة ابلذمةسلفه يف مركزه القانوين 
 و من تنتقل اليه تلك احلقوق وااللتزاماتالذي حيتل مركز من سبقه قانوانً يف احلقوِق وااللتزامات ا

 . أي اخللف يف الذمة ال يف العقد Universal Successorو هذا اخللف ينقسم اىل اخللف العام 
فهو من يتلقى من سلفه شيئاً معيناً او من ينتقل له احلق  Particular Successorأما اخللف اخلاص 

كان   إذافيخلفه يف املنفعة املرتتبة على العني اليت ميلكها ، سابقةابمللكيِة يف شٍئ معني فيخلفه يف صفِته ال
اذا كان ، خيلفه يف املنفعة اليت ميلكها كحق شخصي أن أو، السلف مالكا للعني اليت ينتفع هبا اخللف

 . السلف مالكا للمنفعة وحدها دون الرقبة
ف ان يكون اخللف موجودا و و يشرتط يف اخللف لكي ينتقل له احلق يف املنفعة مبوجب االستخال

 . لذلك االستخالف أهال
الن ذلك ، وجوده من غري جهات املعصية إىل إضافةفالوصية ابملنافع يشرتط فيها ان يكون اخللف 

نشأ قربة اىل هللا تعاىل وان ال يكون العرف يف املعصية مثل نسخ كتب الضالل ونشرها  إمنااالستخالف 
 املالهي وحنو ذلك أآلتوشراء 

                                                       
 . Trasbot, Lacte de adminstratoin en driot private francais, 1931, no 123: يف ذلك أنظر -22
، 1998، بريوت، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، حتقيق االخضر االخضري، 1ط، جامع االمهات، احلاجب املالكي -23

 . 448ص
 Joseph Svchacht, An Introduction to Islamic Law, First published, Oxford, At the: انظر يف ذلك -24

Clarendon Press,1964,P. 152 . 
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و مما تقدم يتبني لنا ان شروط السلف و اخللف تتحقق ابن يصدر االستخالف من شخص ميلك 
، يكون خلفا لسلفه يف تلك املنفعة أنمتكنه من  أهليةو مبواجهة شخص له ، إنشائها أواهليًة لنقل املنفعة 

 نقلها له وأ األخري هاأنشأفان استوفيت تلك الشروط كان للخلف ان خيلف سلفه يف املنفعة اليت 
 آثار المنا ع المستخلفة بالوصية: المبحث الثانه

بعد وفاته منفعة عني ما يؤدي ابحملصلة  األخريابن تنتقل لذلك  أخريصاء شخص ابملنفعة لشخص إ أن
حبيث يصبح املوصى له  األولاىل استخالف املوصى له و هو الشخص الثاين للموصي و هو الشخص 

نفعة هو ما ينتقل للموصى له بعد وفاة املوصي الن الوصية ابملنافع تصرف فان ملك امل -خلفا للموصي 
حتقق االستخالف سنعمد  أسبابعرفنا الوصية كسبب من  أنو بعد ، ما بعد املوت إىليف املنفعة مضاف 

عندما يتحقق االستخالف بسببها و ذلك من خالل مسألتني مهمتني تتعلق  أثرهابيان  إىليف هذا الفصل 
و الثانية هي مسألة تصرف ، أبثرها من حيث ملكية اخللف املوصى له للموصى به املستخلف فيه األوىل

 . اآلتينيو سنتناول ذلك من خالل املطلبني ، املوصى له بتلك املنفعة
 ثبوت ملكية الخلف )املوصى له بمنفعة العني( باملنفعة: األولاملطلب 

املنفعة املوصى هبا من الرتكة  إخراج إنو ، بعد وفاة املوصيمن املعروف ان الوصية خترج من ثلث الرتكة 
املنتجة لتلك املنفعة متثل ثلث الرتكة الن املنافع ال توجد  األعيانابن تكون  األول، تكون على رأيني

شخص  أوصى فإذا، هذا الرأي أنصارفاملنفعة مستقلة ال قيمة هلا حسب ، (25)أبعياهنااستقالال بل ترتبط 
كان للموصى له نصف ،  و كان الدار ال خيرج من ثلث الرتكة اال نصف الدار أخره لشخص مبنفعة دار 

 . منافع الدار
و ، يرتتب على الوصية ابملنافع منع العني املوصى مبنفعتها عن الوارث إذو دليلهم يف ذلك هو املعقول 

فان بقيت العني على ، ملنفعتهاتقصد  إمنا األعيان أنو املعروف ، تفويت املقصود منها و هو االنتفاع هبا
و عليه فالبد من خروج العني املمنوعة منفعتها من ثلث ، ملك الوارث كانت مبنزلة العني اليت ال نفع هلا

 . املال
-الرأي الثاين فيذهب اىل ان تقدير املنفعة يكون بتقدير قيمتها فان كانت قيمتها يف مدة املنفعة  إما

 . (26)من الرتكة الن املوصى به هو املنفعة ال العني أخرجتيف حدود الثلث  -ان كانت املنفعة مؤقتة مبدة
التفرقة بني الوصية ابملنفعة املقيدة مبدة معلومة و بني الوصية ابملنفعة مطلقة  إىلهنالك من ذهب  أن إال
 . الزمان

قل احلق يف استيفاء كانت الوصية مقيدة مبدة معلومة قدرت قيمة املنفعة نفسها يف تلك املدة و انت  فإذا
 . املنفعة اليت هي يف حدود الثلث من الذمة الورثة اىل ذمة املوصى له

                                                       
 ص، املصدر السابق، 5ج، و تبيني احلقائق. 352ص، املصدر السابق، 7ج ، البدائع: انظر، و هو راي احلنفية و املالكية -25
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 24: العدد

 
كانت الوصية ابملنفعة مطلقة ابن مل حتدد هلا مدة فقد اختلف الرأي يف بيان تقديرها و انتقاهلا   إذا أما

الورثة فيها  أمل أناذ ، الثلث رقبة العني تُقوَّم مبنفعتها و خُترَج من أنيرى  األول، رأينياىل اخللف على 
 . معدوم و بعيد التحقق

كانت قيمة   أذافمثال ، الرأي الثاين فيذهب اىل ان الرقبة تقوم على الورثة و املنفعة على املوصى له أما
 ألفدينار فتكون قيمة املنفعة تسعون  أالفدينار و كانت قيمة الرقبة وحدها عشرة  ألفالرقبة مائة 

 . (27)دينار
خلفا للموصي يف تلك  األخريعد ان خُترج املنفعة من الرتكة تصبح من حق املوصى له و يكون هذا و ب
 . و عليه فان للموصى له ابملنفعة ان يستويف تلك املنفعة، املنفعة

 أن إىل األولفقد ذهب الرأي ، يف متلك املوصى له للمنفعة و ملكه استيفائها أراءو قد ظهرت عدة 
 فإذا، ويستطيع استيفائها كيفما كان ذلك مالئما، ميلك استيفاء املنافع الناجتة عن العني املوصى له اخللف

 األول: االنتفاع كان للموصى له ان ينتفع ابملنفعة بطريقني أنواعكانت الوصية غري مقيدة بنوع خاص من 
قة استيفاء املوصى و طري، و يكون ذلك ابن يقوم ابستيفاء املنافع بنفسه، هو طريق االستعمال الشخصي

 . (28)له املنافع بنفسه خيتلف حسب نص الوصية 
ينتفع ابملوصى به على الوجه  أنفان مل تكن الوصية حمددة بنوع خاص من االنتفاع كان للموصى له 

عدم التقييد  أن إىليذهب فقهاء املسلمني  إذ، الذي خيتاره و ذلك الرأي هو موضع اتفاق فقهاء املسلمني
هو الذي خيتار الطريقة  األخريللطريقة اليت يتم هبا استيفاء املوصى له للمنفعة جيعل ذلك و التخصيص 

 . (29)اليت يستويف هبا املنفعة اليت استخلف فيها مبوجب الوصية ابملنفعة
املوصى له اذا  أن األول، رأيني األمراالنتفاع فهناك يف هذا  أنواعكانت الوصية مقيدة بنوع من   إذا أما

االستيفاء فان على  أنواعييد طريقة استيفائه للمنفعة عن طريق االستعمال الشخصي بنوع حمد من مت تق
فهو ملزم ، و ليس له ان ينصرف من هذا القيد اىل التصرف ابملوصى له، املوصى له ان يتقي بذلك القيد

له ان مُيلكها اىل  و ابلتايل ليس، ابلقيد الذي وضعه املوصي الن اخللف كان قد ملك املنفعة بال عوض
 . الغري ابلتصرف هبا بغري عوض

اما الرأي الثاين يف القيد الذي يضعه املوصي عندما يوصي للموصى له خلفه ابستيفاء املنفعة ابلطريقة 
فيذهب اىل القول ان املوصى له ميلك االنتفاع على ، االوىل و هي طريقة االستعمال الشخصي للمنفعة

املوصي من اثر الن املوصي امنا نقل ملك املنفعة اىل املوصى له و من ملك شيئا اي وجه شاء و ليس لقيد 
 . (30)ساغ له االنتفاع به على اي حنو شاء دون تدخل احد

ق الثاين فيكون ابن يستويف يهذا هو الطريق االول يف قيام املوصى له ابستيفاء املنفعة بنفسه اما الطر 
 . ما سنبحثه يف الفرع التايل املنفعة ابلتصرف هبا اىل الغري و هو

                                                       
 . 92ص ، املصدر السابق، 6ج ، و املغين. 452ص ، املصدر السابق، 1ج ، املهذب -27
 . 352ص ، املصدر السابق، 5ج ، البدائع -28
، 2ج ، و شرائع االسالم. 321ص ، املصدر السابق، 9ج ، و احمللى. 220ص ، املصدر السابق، 8ج ، احلاوي الكبري -29
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و ان استيفاء املوصى له املنفعة بنفسه قد يصطدم بعدة عقبات من ها ان املنفعة املوصى هبا تكون 
كمن يوصي مبنفعة دار و يتبني بعدئذ ان املنفعة ،  مشرتكة بني املوصى له اخللف ابملنفعة و بني ورثة املوصي

االول ان تقسم ، ففي استيفاء املنفعة املشرتكة عدة خيارات، املستحقة للموصى له هي منفعة نصف الدار
كان تزرع االرض و توزع الغلة الناجتة بعد حصادها بني املنتفعني ،  غلة املنفعة املشرتكة بني املشرتكني

 . (31)املشرتكني 
من االعيان  اما اخليار الثاين فهو بتقسيم العني نفسها بني املشرتكني مبنفعتها فتقسم العني بشرط كوهنا

اضافة اىل ضرورة و اال يرتتب على قسمتها ضرر يصيب الورثة و لو مع بقاء املنفعة االصلية ، القابلة للقسمة
 . هلا

فاملهاأية الزمانية تعطى هبا ، اما اخليار الثالث فيتمثل ابملهااية الزمانية او املكانية بني املنتفعني املشرتكني
 . دة مث تعطى اىل االخر و االخر بقدرهاالعني اىل احد الشركاء مدة حمد

 . اما املكانية ففيها ايخذ كل شريك جزءا من العني حمل االنتفاع يف وقت واحد و ينتفع هبا
اما اذا كانت الوصية حبق ال ميكن قسمته و ال املهااية فيه او حدث يف ذلك خالف رد االمر اىل 

 . (32)القاضي املختص حيكم به كيفما حل النزاع 
فمن ، يثبت حق املوصى له يف املوصى به حىت و ان تصرف الوارث ابلعني اليت الت له ملكية رقبتهاو 

و ان الوارث يستطيع ان ، املعروف ان الوصية ابملنفعة تعين انتقال املنفعة اىل اخللف املوصى له دون الرقبة
ذلك جند ان اخللف املوصى له اال انه على الرغم من ، يتصرف ابلعني املوصى مبنفعتها على بعض االراء

اذ ان جانب ، و ان انتقلت العني اىل يد غري من اُلزم ابلوصية، يبقى مالكا للمنفعة و ال يسقط حقه فيها
و تنقل عنهم ، من فقهاء املسلمني قد ذهبت اراؤهم اىل امكان ان يتصرف الوارث ابلعني املوصى مبنفعتها

 . مؤلفات الفقه االسالمي ثالثة اقوال
وسواء كان البيع للموصى له ، يذهب اىل صحة بيع الوارث للعني املوصى هبا مطلقاً : لقول االولا

اذ ذهبوا ، وبعض احلنابلة وبعض الشافعيةمن احلنفية  وإىل هذا القول ذهب أبو يوسف، ابملنفعة أو لغريه
؛ ألّن الوصية تعلقت ابلثلث وحق الغري هاهنا متعلق ابلثلث الابلثلثني، اىل أّن االمتناع كان حلق الغري به

 . (33)فكان هلم والية البيع، فخال الثلثان عن تعلق حق الغري هبا، الغري
و يذهب القائلون به اىل انه ال يصح البيع ، فيعارض امكان البيع معارضة مطلقة: اما القول الثاين

ول ذهب أبوحنيفة و بعض وإىل هذا الق، مطلقا؛ ألّن ما النفع فيه ال يصح بيعه كاحلشرات و امليتات
إذا كانت الوصية –احلنابلة و بعض الشافعية وذلك حبجة أّن حق املوصى له ابملنفعة تعلق مبنافع كل الدار

لكن ملا تعلق هبا ، فإّن رقبة املستأجر ملك للمؤجر، كما يف اإلجارة،  وذلك مينع جواز البيع -مبنافع الدار
 . ن إجازة املستأجـر هناحق املستأجر منع جواز البيع ونفاذه بدو 
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فإذا كان املشرتي هو ، و يفصل القول الثالث بني ما إذا كان املشرتي هو املوصى له ابملنفعة أو غريه

وقد استدلوا ، وإىل هذا القول ذهب بعض الشافعية، املوصى له ابملنفعة صح البيع وإن كان غريه ال يصح
 . (34)فصح البيع له دون غريه ، ابلعني دون غريهعلى ذلك أبّن املوصى له ابملنفعة له االنتفاع 

وذلك ألّن املوصى ، و يبدو لناان القول الذي جييز البيع للموصى له ابملنفعة دون غريه هو الراي االرجح
اذ ان ، األقرب إىل املعقول و الواقع، فيكون البيع له دون غريه، له ابملنعة له حق االنتفاع ابلعني دون غريه

 . املشرتين وقوع اشكاليات عملية تتمثل بصعوبة تسليم املبيع اىل ذلك حيول دو 
اما عن موقف الفقه الوضعي من ملك املوصى له ملنفعة املوصي فقد ذهب اىل ان ملكية املوصى به 

اال انه ، اذ ان تصرف االخري هو تصرف مضاف اىل مابعد املوت، تنتقل اىل املوصى له مبجرد وفاة املوصي
الوصية ال تنفذ اال بعد ان يثبت كوهنا متثل ثلث الرتكة او اقل من الثلث و خبالف ذلك  يالحظ ان تلك

اذ تنتقل ملكية املنفعة املوصى هبا اىل اخللف املوصى له بعد الوفاة حبدود ، ال تنفذ الوصية اال بثلث الرتكة
و سبق ، الفقه االسالمي مبذاهبه ومل يبني الفقه الوضعي كيفية تقدير تلك املنفعة بل احاهلا اىل، ثلث الرتكة

 . و اشران اىل اراء فقهاء املسلمني اليت قيلت يف هذه املسالة
اذ ذهبت املادة ، و مل يكن موقف املشرع العراقي مغايرا لراي الفقه الوضعي فيما خيص هذه املسالة

صى به ان يكون اىل ان من شروط املو  1959لعام  188( من قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 69)
و هذا الشــرط يعين ان ، قابليته للتمليك فنصت على ))ُيشـــرتط يف املوصى به ان يكون قابال للتمليك((

و االستخالف يتحقق بعد وفاة ، ملكية املوصى به تنتقل اىل املوصى له بوفاة املوصي عن وصية صحيحة
هي ))تصرف مضاف اىل ما بعد املوت  ( من القانون نفسه64املوصي الن الوصية و حسب نص املادة )

نا ان مقتضى الوصية مقتضاه التمليك بال عوض(( و من اجلمع بني نصي املادتني سالفيت الذكر يتبني ل
وفاة الســلف املوصي و ال فرق يف ذلك بني ملكية املنفعة و ملكية العني يف انتقاهلا اىل  ههو التمليك ب

( من القانون 1108وصى به و حسب نص الفقرة االوىل من املادة )فامل، اخللف ما دامت قابلًة للتمليك
يكتسبه املوصى ، املدين العراقي و اليت جاءت ابلقول ))يكســب املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به((

و نالحظ ان مثة فرق بني التعبري الذي جاء به قانون االحوال الشخصية و التعبري الذي ، له مبقتضى الوصية
اذ ان قانون االحوال الشخصية يطلق لفظ التملك على املوصى به اما القانون املدين ، جاء به القانون املدين

فتعبري القانون املدين ، (35)و الكسب هو طريق من طرق حتقق امللك، فيطلق لفظ الكسب على املوصى به
ركا السبب و املدين عندما تناول الن االخري قد عرب عن االثر ات، ادق من تعبري قانون االحوال الشخصية

لذلك كان من ، موضوع انتقال املوصى به اىل املوصى له تناوله من جانب طريق حتققه و هو الكسب
و ذلك ان ، االجدر ابملشرع ان يوحد بني املصطلحات و حنن نرجح تعبري الكسب على تعبري التملك

املوصى به على الدوام فقد تكون املنفعة املكتسبة  الوصية ابملنفعة ليست دائما مما يعطي املوصى له ملكية
لذا كان تعبري ، فكسب املوصى له للمنفعة ليس على وجه الدوام يف مجيع االحوال، مبوجب الوصية مؤقتة

 . الكسب اقرب

                                                       
 . 373ص ، املصدر السابق، 7ج ، الشرح الكبري -34
 . 636ص ، املصدر السابق، 11ج ، لسان العرب -35
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و مما تقدم يتبني لنا ان الفقهاء قد ذهبوا اىل ان املنفعة املوصى هبا تصبح من حق املوصى له و له 
بنفسه ابتفاق الفقهاء بال معارض و ذلك يعين ان انتقال خالفتها له يعين حتقق ملكه فيها  استيفائها

و عليه فاننا و من اجل ، فاملوصى له مالك ملنفعة العني املوصى هبا و له استيفاء تلك املنفعة كيف شاء
ه و هو تصرف املوصى له استكمال ما بدأانه من اثٍر للوصية ابملنافع يف انتقال ملك املنفعة اىل املوصى ل

 . ابملوصى له
 تصرف الخلف )املوصى له بمنفعة العني( باملنفعة: املطلب الثاني

ان انتقال ملكية املنفعة من السلف املوصي اىل اخللف املوصى له تعطيه حق استعمال و استغالل 
وصى هبا ام ان ليس فهل ان ملكية املوصى له للموصى به تعين ان للخلف ان يتصرف ابملنفعة امل، ملكه

هذا التساؤل البد ان نتناول  نله ليستوفيها بنفسه؟ و لالجابة عله ذلك حبجة ان تلك املنفعة اعطيت 
 . ذلك من خالل موقف كل من الفقه االسالمي و من مث فقه القانون الوضعي و تشريعاته

تلف بني ما اذا كانت الوصية فيذهب فقهاء املسلمني اىل ان تصرف املوصى له ابملنفعة املوصى هبا له خت
فالوصية ابملنفعة للخلف املوصى ، اليت نشا مبوجبها حقه ابستخالف املوصي وصية مطلقة او وصية مقيدة

و ، له إما أن تكون وصية مطلقة بدون قيد وإما أن تكون وصية قد وضعت فيها طريقة حمددة لالستيفاء
 . اءت هبا الوصية منشئة حق االستخالفخيتلف حق املوصى له ابلتصرف وفق الصيغة اليت ج

ففي الوصية املطلقة و اليت حتصل فيما إذا أطلق املوصى االنتفاع بعني من أعيان ماله آلخر دون أن 
هل ، حيدد اي نوع من انواع االنتفاع هو االنتفاع الذي على املوصى له ان ينتهجه من اجل استيفاء املنفعة

، و كذلك من دون ان يكون هنالك تقييدًا لالنتفاع بقيد، ابالستغالل هو انتفاع ابالستعمال او انتفاع
ففي هذه احلالة ، إن مت فثلث مايل للمساكني: وكقوله، أو بركوب سيارته، كأن يوصى له بسكىن داره

 . جند ان فقهاء املسلمني قد اختلفوا يف منح املوصى له حق التصرف اىل اجتاهني
االستعمال  وصى إذا أطلق حق االنتفاع للخلف املوصى له دون نص علىاالجتاه االول يذهب اىل أن امل

واالستغالل فان اإلطالق ينصرف إىل التصرف فاملوصى له ان يستغل الدار ابن يتصرف هبا ابالجارة لغريه 
 . (36)و هذا هو راي فقهاء املذهب احلنفي، وينتفع ابألجرة احلاصلة له

الق املوصى حق استيفاء املنفعة للخلف املوصى له دون نص على و ادلتهم يف القول ابنه يف حالة اط
 . احد نوعي االنتفاع االستعمال أو االستغالل فان االطالق ينصرف إىل التصرف ابملوصى به ابملعقول

اذ ان من املعقول عندهم ان اطالق اللفظ ينصرف إىل الفرد الكامل وكانه ذكره ففي هذه احلالة قد 
ا من غري نص على احد فردى االنتفاع مها االستعمال واالستغالل والشك ان االستغالل ذكر االنتفاع مطلق

الن ، اي ان املقصود هنا هو التصرف وليس استيفاء املوصى له املنفعة بنفسه، اكمل من االستعمال
خلف التصرف ابملوصى به اوسع نطاقا كما ان االستغالل هنا ينصرف اىل تصرف املوصى له ابملنفعة املست

 . فيها فينصرف اطالق االنتفاع اليه
اما االجتاه الثاين فريى أنصاره أن قيام املوصي ابطالق حق االنتفاع للخلف املوصى له دون قيد أو 
نص على نوع منفعة بعينه جيعل الوصية جائزة إذا حتملها الثلث وكان للموصى له وجوه االنتفاع ابالستعمال 

                                                       
 . 386ص، املصدر السابق، 7ج، بدائع الصنائع ؛473ص، املصدر السابق، 8ج، الرائق البحر -36
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 24: العدد

 
كما له أن يؤجر الدار ،  ويركب السيارة بنفسه، ذلك فله أن يسكن الدارو التصرف مع مراعاة العرف يف 

و هذا هو موقف فقهاء اجلمهور من فقهاء املذهب ، للسكىن والسيارة للركوب أبجرة وتكون ملكا له
 . (37)والشافعي واحلنبلي والظاهري و الزيدي و اإلمامي و اإلابضي، املالكي

ابن للموصى له حق استيفاء  القولوالشافعية واحلنابلة ومن وافقهم  و استدل مجهور الفقهاء من املالكية
 . منفعة العني يف حالة االطالق ابالستعمال و التصرف ابلقياس

اذ اهنم قاسوا الوصية ابملنفعة على الوصية ابلعني جبامع حصول امللك فيهما وجواز املعاوضة حيث انه 
فكذلك اخللف املوصى له ابملنفعة له ، ليها مللكه هلا ابلوصيةملا جاز للخلف املوصى له ابلعني املعاوضة ع

 . (38)النه قد ملكها ابلوصية ، املعاوضة عليها ايضا
و نستطيع القول بعد بيان موقف فقهاء املذاهب االسالمية من مسألة قيام املوصي ابطالق لفظ 

نتفاع هو املقصود يف وصيته املوصى للخلف املوصى له ابملنفعة دون ان يكون قد حدد اي من نوعي اال
فهو ، فهو عندما مل حيدد اي نوع االنتفاع كان يقصد من وراء ذلك، عندما اوصى ابملنفعة للموصى له

يعين ان استيفاء اخللف للمنفعة يكون بطريق اخر غري طريق استيفاء املنفعة بنفسه اي انه كان يقصد ان 
 . الوصية اخللف له حق التصرف ابملنفعة اليت ميلك مبوجب

اما عن راي الفقه الوضعي و التشريعات من تصرف اخللف املوصى له ابملنفعة املوصى له هبا فنجد ان 
من يبحث يف هذه املواضيع يستشهد براي الفقه االسالمي و مذاهبه و االراء املتعددة اليت قيلت بشأن 

، ملنفعة اليت اكتسبها مبوجب الوصيةاما التشريعات فلم جند فيها ما خيص احكام تصرف املوصى به اب، ذلك
و لذلك فاننا نتمىن على املشرع لو يعاجل هذه املسالة اذ ان القواعد العامة يف الوصية و التصرف ابملنافع 

خصوصا فيما يتعلق بتصرف املوصى ، قد ال ُتســـعفنا يف كل االحوال و االحكام اليت ختص هذه املســألة
ة مالك رقبة العني مما سيؤدي اىل حدوث اشكاالت كان من املمكن جتنبها لو له ابملنفعة مبعزٍل عن موافق

و نقرتح ان تكون هذه املعاجلة ضمن قانون االحوال ، نُظمت احكام تصرف املوصى له ابلوصية لتالفيها
و تكون على الشكل الذي مينح املوصى له احلق يف ، الشخصية كونه اخلاص و الذي تقيد احكامه العام

بعقود املعاوضة كاالجارة و بعقود التربع كاالعارة شرط ان ، ف ابملنفعة اليت اكتسبها مبوجب الوصيةالتصر 
تنتقل املنفعة اىل خلف املوصى له ملدة ال تزيد عن املدة اليت يكتسب هبا االخري منفعة العني حمل 

 . االستخالف

                                                       
، احلاوي الكبري: و يف املذهب الشافعي. 430-429ص، املصدر السابق، 4ج، حاشية الدسوقي: انظر يف املذهب املالكي -37

املصدر ، 2ج، شرح منتهى اإلرادات ؛92صصدر السابق، ، امل6: املغين، جو يف املذهب احلنبلي. 220ص، املصدر السابق، 8ج
، 4ج، السيل اجلرار: و يف املذهب الزيدي. 321ص، املصدر السابق، 9ج، احمللى: و يف املذهب الظاهري. 477-453ص، السابق

: االابضي و يف املذهب. 196ص، املصدر السابق، 2ج، شرائع اإلسالم: و يف املذهب االمامي. 486-479ص، املصدر السابق
 . 310ص، املصدر السابق، أول 12ج، شرح كتاب النيل وشفاء العليل

املغين  ؛172ص، 3ج، حاشيتا قليويب وعمرية ؛220ص، 8ج، احلاوي الكبري ؛430-429ص، 4ج، حاشية الدسوقي -38
 . 477-453ص، 2ج، شرح منتهى اإلرادات ؛92ص، 6ج، البن قدامة
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 انتااء المنا ع المستخلفة بالوصية: المبحث الثالث

ف كنظام قانوين ينتهي اما ابسباب تعود اىل السلف ابن يقوم بتصرف معني يوقف فيه الستخالان ا
فال يعود اخللف قائما مقام سلفه يف املنفعة بل تعود املنفعة و احلق يف استيفائها اىل ، تلك اخلالفة و ينهيها

 . ة اصليةو هنا تنتهي املنفعة بصور ، يستوفيها بنفسه او حُيل الغري حمله و يستخلفه، السلف
ابسباب تعود للخلف ينتهي االستخالف  فقد، و يف حالة اخرى ميكن ان تفوت املنفعة بصورة تبعية

 . فموت اخللف مالك املنفعة ميكن ان يكون سببا من أسباب انتهاء االستخالف، نفسه مالك املنفعة
 االنتهاء بصورة اصلية: االول املطلب

اثر االستخالف يتمثل بثبوت ملك اخللف  نّ أأذ  نافع ابلوصيةالرجوع سببا من اسباب انتهاء امل يعد
اضافة اىل حق اخللف يف التصرف ابملنفعة ، للمنفعة اليت استخلف فيها الناجتة عن العني حمل االستخالف

و يرتتب على ملك اخللف املوصى له ، املستخلف فيها و ابلصورة اليت انتقلت عليها تلك املنفعة إليه
فاملوصي قد يرجع عن وصيته ما دام حيا و هذا هو ، خري يتأثر برجوع املوصي عن وصيتهللمنفعة ان اال

و قد يرد الرجوع بصورة ختتلف عن ، االصل يف الرجوع عن الوصية كسبب من اسباب انتهاء االستخالف
ف الرجوع يف الصورة االوىل و ذلك ابن يتصرف املوصي ابملنفعة املوصى هبا او يتصرف مبحل االستخال

 . تصرفا يرتتب عليه زوال صفته او امسه دون ان يكون قد رجع عن وصيته
فما دام املوصي حيا ، و ذهب فقهاء املسلمني اىل ان رجوع املوصي عن وصيته مما ينهي االستخالف

و ، (39)و كانت هذه املسألة حمل اتفاق فقهاء املسلمني ، فان له ان يرجع عن وصيته كلها او بعضها
 . ى ذلك مبا روي من القياس و املعقولاستدلوا عل
-الوصية ابملنفعة على اهلبة قبل القبض جبامع ان كال من الوصية ابملنفعة  جند اهنم قاسوا القياسفمن 
فالرجوع عن ، فجاز للموصى الرجوع عن وصيته قبل ان تصبح انجزة اي قبل وفاته، عقد تربع -خصوصا

فان مل جير القبض و انتقال احليازة من يد ، حتتاج اىل القبض لتمامها الوصية قبل الوفاة جيتمع مع اهلبة اليت
اما اهلبة ، الواهب او خلفه اىل يد املوهوب له او من ميثله و تراجع الواهب عن هبته فيصح ذلك الرجوع

و حنن هنا بصدد تراجع عن الوصية قبل لزومها بوفاة املوصي و هذا ، بعد القبض فال جيوز الرتاجع عنها
 . ا ال جدال فيهمم

أما املعقول فقد اتفقت االراء يف هذا اجلانب على ان مقتضى الوصية و مناطها ان املال خيرج من ملك 
املوصي اىل ملك املوصى له بطيب نفس منه اما إذا مل تطب نفسه بنفوذ الوصية حال حياته كان ذلك 

 . (40)اختيارا منه العادة ملكه ممن استخلفه فيه فكان رجوعه جائزا 
كما استدلوا ابن الوصية من العقود غري الالزمة و ابلتايل فيجوز للموصى الرجوع يف وصيته ابملنفعة 

 . على اخللف املوصى له اذا هو شاء ذلك و ال مانع من ذلك
وان انعقاد اتفاق فقهاء املسلمني على صحة رجوع املوصي عن الوصية حلقه انعقاد االتفاق على 

فقد اتفق الفقهاء على ان ارجوع املوصي عن االيصاءللموصى له ، ق هبا ذلك الرجوعالكيفية اليت يتحق
                                                       

. 293ص، بدون سنة طبع، دار الفكر، 2ج، ة العدوى على شرح كفاية الطالب الرابينحاشي، علي الصعيدي العدو املالكي -39
 . 378ص، املصدر السابق، 7ج، و بدائع الصنائع. 190ص، املصدر السابق، 2ج، وشرائع اإلسالم

 . 475ص، املصدر السابق، 4ج، و السيل اجلرار. 97ص، املصدر السابق، 6ج، املغين -40
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و حيصل ابحدى حالتني مها اما التصرف الصريح أو التصرف ، (41)يدل على االعراض عن الوصية ابملنفعة

ن ما عو يتحقق التصرف الصريح ابللفظ املباشر كمن يقول رجعت يف وصييت أو ابطلتها أو ، الضمين
 . صيت به لشريكي يف التجارة فهو خلادمي أو فهو لزوجيت و اوالدي اي لورثتهاو 

و ، أما التصرف الضمين فيكون ابلتصرفات اليت تزيل اثر الوصية او تزيل امللك عن املوصى به ابلفعل
 . تكون على نوعني تصرفات إعتبارية و تصرفات مادية

زمة يف حياة املوصي تقع على املوصى به و تزيل فالتصرفات االعتبارية عبارة عن تصرفات انجزة ال
كمن يوصي بشيء اىل فالن من ،  امكان تصرف املوصي ابملوصى به الن حق التصرف فيه انتقل اىل الغري

و يعود سبب كون ذلك التصرف من ، الناس مث يبيعه اىل الغري او يقوم هببته أو التصدق به اىل جهة اخرى
حياة املوصي اىل ان التصرف اذا كان من التصرفات املضافة اىل ما بعد موت  التصرفات الناجزة الالزمة يف

 . املوصي كان من قبيل التصرفات اليت يشملها الرجوع الصريح و ليس الرجوع ضمناً 
اما النوع الثاين منن التصرفات الضمنية اليت تفيد الرجوع عن الوصية فهي تلك التصرفات املادية اليت 

ن هذه التصرفات اذا حتققت فاهنا وا، صى به كما لو اوصى بطعام فأكله أو بشيء فأتلفهتؤثر يف عني املو 
تنفذ و تؤدي اىل انتهاء الوصية و تزيل امكان ان يقع االستخالف بني اخللف املوصى له للسلف املوصي 

 . (42)يصاء هبا وال تعود الوصية اذا ما عادت ملكية املوصي للمنفعة اليت تراجع عن اال، اذا ما تويف السلف
و على الرغم من انعقاد اتفاق الفقهاء على ان رجوع املوصي عن الوصية يكون ابي نوعي التصرفات 
الصرحية او الضمنية مادية كانت ام اعتبارية و ان اثر ذلك الرجوع يكون يف جانب اهناء االستخالف الذي 

لة وفاة املوصي و حياة املوصى له حتققت مجيع عناصره من حيث النشوء عدا عنصر واحد يتمثل مبسأ
اذ ، و عدم امكان العودة عن ذلك الرجوع حىت لو رجع عن تصرفاته اليت ادت اىل الرجوع، ابملنفعة بعده

 . جيب ان تنعقد وصية جديدة لكي يثبت حقا للموصى له ابملنفعة
صاء مبنفعة عني ما مث اال ان ذلك االتفاق مل مينع ان يقوم خالف بني اراء الفقهاء بشأن مسألة االي

قيام املوصي ابلتصرف ابملوصى به تصرفا يرتتب عليه زوال اسم املوصى به أو صفته كما لو اوصى بــدار 
او اوصى ببستان فقطع اشجاره و جعله عرصات فهل يرتتب على ذلك ، فهدمها و جعلها حمال جتارية

 ام ال؟ وما اثر ذلك على حق املوصى له؟  رجوعا منه يعداعتبار ان اقدام املوصي على مثل هذا التصرف 
 : و يف ذلك جند ان فقهاء املسلمني قد انقسموا يف رأيهم اىل اجتاهني

يذهب انصار االجتاه االول من فقهاء املسلمني اىل ان التصرفات اليت يوقعها املوصي : االجتاه األول
زيل ملك املوصي عن املوصى به او فهي اما تصرفات ت، على املوصى به تنقسم اىل نوعني من التصرفات

 . (43)و تصرفات تزيل اسم املوصى به و صفته، تزيل عينه

                                                       
، و التاج واإلكليل. 369ص، املصدر السابق، 6ج، و مواهب اجلليل. 379ص، املصدر السابق ،7ج، بدائع الصنائع -41

، و احمللى. 97ص، املصدر السابق، 6، جو املغين. 503ص، املصدر السابق، 15اجملموع )، جو . 369ص، املصدر السابق، 6ج
 . 469ص، املصدر السابق، 2ع اإلسالم، جرائش. 320ص، املصدر السابق، 6ج، و البحر الزخار. 341ص، املصدر السابق، 9ج

"أمجع كل من حنفظ عنه من اهل العلم : فيذهب احد الفقهاء اىل القول انه. 71ص، املصدر السابق، 3ج، مغين احملتاج -42
، منذر اإلمجاع البن: أنظر يف ذلك. انه إذا اوصى لرجل بطعام فاكله أو بشيء فأتلفه أو تصدق به أو وهبه ان ذلك كله رجوع "

 . 38ص، املصدر السابق
 . 430ص، 4ج، حاشية الدسوقي ومعه الشرح الكبري -43
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يوجد  فال، يرى اصحابه ان هذه التصرفات وحنوها على اختالف ما تزيله من املوصى: االجتاه الثاين
زيلة المسه او من التصرفات امل، مثة فرق بني ان تكون تلك التصرفات من املزيلة مللك املوصى به وعينه

من قبيل التصرفات اليت تغري من املوصى حبيث ال يبقى على حاله و  تعدفكل تلك التصرفات ، وصفته
مجيع تلك التصرفات رجوعا  تعدو ابلتايل ، قت الوصية به فال يكون احملل الذي قامت عليه الوصية موجودا

 . (44)نفعة وهبذا قال مجهور الفقهاءمن املوصى وفسخا للوصية فال يثبت للموصى له احلق يف استيفاء امل
و مما سبق من استعراض راي الفقه االسالمي من مسالة الرجوع عن الوصية جند ان الفقه االسالمي 

، قد اتفق على صحة رجوع املوصي عن الوصية ابملنفعة يف حال حياته اما بعد وفاته فلم يناقش الفقه ذلك
عدة صور اتفقوا على قسم منها و تتمثل ابلرجوع ابلتصرفات و يكون ذلك الرجوع ب، لعدم امكان تصورها

اما الصورة اليت مل حيصل ااتفاق عليها فتمثلت حبالة حتقق الرجوع ، الصرحية و الرجوع ابلتصرفات الضمنية
 عند قيام املوصي على تغيري اسم و صفة املوصى به 

اثر ذلك على انقضاء حق املوصى اما عن موقف الفقه الوضعي من مسالة رجوع املوصي عن وصيته و 
فال نالحظ مثة فرق كبري بينه و بني راي فقهاء ، له ابن خيلف سلفه يف منفعة العني املوصى مبنفعتها له

 . ذلك ان احكام الوصية يف القانون الوضعي مستقاة من الفقه االسالمي و اراء فقهائه، املسلمني
و ان الرجوع يف الوصية الميكن ، ذا رجع املوصى عنهافقد ذهب الفقه الوضعي اىل ان الوصية تنقضي ا

و ميكن ان تثبت ، ان يُعتد به اال اذا كان ذلك الرجوع قد مت عن طريق كتايب يعدل قوة ما تثبت به الوصية
كما ميكن ان يتخذ طريق االثبات ابلسندات ،  فقد يتم اثبات الوصية ابلسند العادي، الوصية بعدة طرق
و قد يقوم املوصي ابنشاء الوصية من دون ان يثبتها ابي سند رمسي كان ، اثبات الوصاايالرمسية سبيال يف 

او عادي ففي هذه احلالة ميكن ان يكون االثبات ابلشهادة هو وسيلة االثبات اليت ميكن االعتماد عليها 
 . الثبات الوصية و انشاؤها من قبل املوصي

خالل كتابة نص الوصية بذكر املنفعة املوصى هبا و مدهتا فبالنسبة للسندات العادية يكون االثبات من 
من دون وجوب ان ، او غرضها ان وجدت و توقع من املوصي أو تبصم ابهبامه و ترسل اىل املوصى له

فالوصية ليست من التصرفات الشكلية و ال جيب النشائها ان تتخذ شــكاًل حمدداً ، تستويف شكلية معينة
 . لكتابتها

فتكون فيه الوصية قد ُكتبت مستوفية العناصر الضرورية هلا من بيان املوصى به و ، الرمسية اما السندات
املوصى له و حنوها بدليل ي كتايب يتخذ صفة الرمسية من خالل تصديقه من قبل احملكمة املختصة نوعيا 

 . و مكانيا
ه عند عدم امكان اللجوء اىل اما الطريق الثالث من طرق االثبات و املتمثل ابلشهادة فيتم اللجوء الي

الطريقني السابقني لعدم وجود متسع من الوقت او لعدم وجود من يقرأ ويكتب أو ألي سبب منع من 

                                                       
، املصدر السابق، 3ج، مغين احملتاجني: و الشافعية. 379ص، املصدر السابق، 7ج، بدائع الصنائع: و هو راي احلنفية -44

و . 321-320ص، املصدر السابق، ، 6ج، ارالبحرالزخ: و الزيدية. و ما بعدها 97ص ، املصدر السابق، ، 6ج، و املغين. 72ص
، املصدر السابق، 12ج، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: و االابضية. 469ص، املصدر السابق، ، 2ج، شرائع اإلسالم: االمامية

 . 377ص
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فيقول املوصي امام شاهدين على االقل انه يوصي لصاحبه او لشريكه بكذا من امواله ، تدوين تلك الوصية

 . (45)نفذ عليها اي تصرف مل يستوِف الشكل املطلوب اما ابلنسبة لالموال غري املنقولة فال ي، املنقولة
و بعد بيان طرق اثبات الوصية نعود لنستكمل موقف الفقه من الرجوع عن الوصية اذ ال ينتج الرجوع 
عن الوصية اثره اذا ما انشأ املوصي وصيته و وثقها ابلسند الرمسي مث تراجع عنها ابلشهادة او بسند عادي 

تد به و ال يعد صحيحا و تبقى الوصية ابملنفعة قائمة بني املوصي و املوصى له حىت فان ذلك الرجوع ال يع
 . يتم الرجوع عنها و يوثق ذلك بسند رمسي

فقد ذهب املشرع العراقي اىل ان الوصية تبطل يف عدة حاالت ، حيسب للمشرع العراقي نفسه املوقفو 
خصوصا ان كانت تزيد على مخسمائة ، يت تُثبت هباال نفسها لطريقةابو ان تكون ، اوهلا الرجوع عن الوصية

ابن تكون الوصية ، اذ ان املشرع العراقي كان قد اشرتط ان تتبع شكلية معينة الثبات الوصية، الف دينار
موقعة او خمتومة او مبصومة اذا كانت قيمتها تقل على مخسمائة الف دينار و ان تكون مصدقة لدى 

 و عليه فان اراد املوصي الرجوع عن الوصية اتبع الطريق، تزيد على ذلككاتب العدل اذا كانت قيمتها 
( من قانون االحوال الشخصية 65الذي وثق به الوصية و هذا هو ما قصده املشرع من املادة ) نفسه

اذ تنص املادرة الثانية و السبعون على ان ))تبطل الوصية يف ، نفسه ( من القانون72العراقي و املادة )
. و ال يعترب الرجوع االبدليل يعدل قوة ما تثبت به الوصية، برجوع املوصي عما اوصى به -1: االتية الحوال
ال تعترب الوصية اال بدليل كتايب موقع  -1اما املادة اخلامسة و الستون فقد نصت على انه ))، ((. . . 

ماال منقوال تزيد قيمته على  من املوصي او مبصوم خبتمه او طبعة اهبامه فاذا كان املوصى به عقارا او
جيوز اثبات الوصية ابلشهادة اذا وجد مانع اديب  -2. مخسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل

 . ((. حيول دون احلصول على دليل كتايب
كما يالحظ ان املشرع العراقي قد وقف موقفا وسطا بني رأي فقهاء املالكي و بني موقف مجهور 

اذ انه اعتربه من االسباب اليت ،  اعتباره مسألة تصرف املوصي ابملوصى به مبثابة الرجوعفقهاء املسلمني يف
فتصرف املوصي ابملوصى به بتصرف يغريمن امسه او صفاته مما يُبطل الوصية اال انه ليس ، تبطل هبا الوصية

صرف الذي اقدم كما انه اكد على ان الوصية تبطل اذا كان الت،  رجوعا بل هو سبب اخر بعرض الرجوع
او كان  –و ال خالف يف هذا بينه و بني موقف الفقه االسالمي–عليه املوصي مما يزيل اسم املوصى به 

، و هنا يبدو لنا املوقف الوسطي للقانون بني الرأيني الفقهيني، التصرف مما يزيل معظم صفات املوصى به
بل العربة يف كم هو ،  استبعاد قيام االستخالففليست العربة بتغيري الصفة للقول ببطالن الوصية و ابلتايل

و ان كان ، فان زالت معظم تصرفات بطلت الوصية و متبعها االستخالف، مقدار تغري صفات املوصى به
ابجلزء القليل من صفات املوصى به مل تبطل الوصية و كان ابالمكان حتقق االستخالف بناءا على تلك 

كل ذلك ميكن استنتاجه من نص الفقرة الثالثة من ،  ر حياة املوصى لهالوصية بعد وفاة املوصي و استمرا
 . بتصرف املوصي ابملوصى به تصرفا يزيل اسم املوصى به او معظم صفاته(( -3( ))72املادة )

                                                       
ة دار مديري، احكام و صكوك الوصية و االيصاء يف الشريعة االسالمية و القوانني العراقية، مصطفى حممد مجيل التلعفري -45

 . 7، ص1986الكتب، املوصل، 
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 االنتهاء بصورة تبعية: املطلب الثاني

، عن ارادته السابقة قد ينتهي االستخالف أبسباب ارادية تعود اىل استخدام السلف إلرادته يف الرجوع
فقد ينتهي االستخالف ألسباب غري ارادية ، اال ان تلك احلالة ليست احلالة الوحيدة النتهاء االستخالف

لذا فاننا يف هذا املطلب سنحاول ان ، ةوهي موت مالك املنفع، ال دخل إلرادة السلف او اخللف فيها
وت سببا يف امتداد االستخالف الذي كان قائما و مدى كون ذلك امل نبني اثر املوت يف اهناء االستخالف

 . بني اخللف مالك املنفعة الذي مات و بني السلف اىل ورثة اخللف بعد موته
، و هنا ال بد من مالحظة االثر املرتتب على ذلك، ان موت املوصى له يعين عدم وجود املوصى لهو 

شروط اليت البد ان تتوافر عند االبتداء و ام انه من ال، فهل ان شرط وجود املوصى له شرط ابتداء فقط
و من جانب اخر هنالك فرق بني ما اذا مات املوصى له عن وصية ، اثناء سراين الوصية؟ هذا من جانب

و عليه فاننا سنناقش فرضية موت ، مؤقتة أو مؤبدة أو مطلقة )مل ينص املوصى على أتقيتها وال أتييدها(
و نفرد لكل نوع من الوصية موضعا خاصا به مع مراعاة مناقشة ما املوصى له يف كل من هذه الوصااي 

 . تشابه منها يف موضع واحد
و عليه فقد حبث فقهاء املسلمني اثر مواتملوصى له يف الوصية املؤبدة و املؤقتة يف موضع و اثر موت 

ق حبثنا حنن ايضا و هذا سيكون سيا، املوصى له يف الوصية املطلقة عن التأقيت أو التأبيد يف موضع اثن
 . ملا اوردوه

 أثر موت املوصى له يف الوصية املؤقتة واملؤبدة : لولالفرع ا
مل يتفق فقهاء املسلمني على احلكم املرتتب عن موت اخللف املوصى له ابملنفعة املؤقتة واملؤبدة على 

 : الورثة بل اختلفوا فيه اىل رايني
ة ان موت املوصى له يف الوصية ابملنفعة املؤقتة بزمن كعام يرى اصحابه من فقهاء احلنفي: الرأي األول

أو عشرة اعوام و كان موته قبل ان تنتهي تلك املدة فان استخالفه للمنفعة ينتهي مبوته و ال خيلفه فيها 
 . (46)ورثته فيما بقى من املدة ويعود ملك املنفعة إىل ورثة املوصى حبكم امللك 

أو ملوصوف ، مؤبدة كأن كانت ملعني كأوصيت مبنافع داري حملمد ابدا أما إذا كانت الوصية ابملنفعة
حمصور كأن يوصى ملساكني وفقراء أوالده ابدا فان الوصية تنتهي مبوت املوصى له و ينتهي بذلك 
االستخالف و ال يقوم استخالف لورثة املوصي ايضا النتهاء الوصية مبوت املوصى له و تبقى الوصية قائمة 

 . (47)صى له و تنتهي مبوته ويعود املوصى به إىل مالك عينه حىت اخر مو 
و قد استدل هؤالء الفقهاء فيما ذهبوا اليه من انه إذا كانت الوصية ابملنفعة مؤقتة بزمن ومات املوصى 

واذا كانت مؤبدة ومات املوصى ، له قبل انتهاء املدة فتنتهي مبوته وال خالفة لورثته فيها فيما بقى من املدة
اوهلما الصيغة اليت اتت ، املعني أو احملصور فان استخالفه ايضا ينتهي مبوته أبدلة من املعقول من وجهني له

و ، فكان املوصى له حمصورا، فالوصية حينما نشأت حددت املوصى له اما بتعيينه او بوصفه، هبا الوصية
عليه فان موته يعين زوال صفة  بذلك فان سبب استخالف املوصى له يف املنفعة هو الوصية اليت حصرته و

                                                       
 . 694-693ص، 6ج، حاشية رد احملتار ؛253ص، 4ج، اهلداية شرح البداية ؛386ص، 7ج، بدائع الصنائع -46
 . 345-343ص، 7ج، بدائع الصنائع -47
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فتنتهي مبوته و ال خيلفه ورثته يف املدة املتبقية ويعود ملك املنفعة إىل ورثة ، من الصفات اليت اوردهتا الوصية

 . (48)املوصى
اما اثين الوجهني فهو ان املنفعة ليست من االموال لذلك فاهنا عندما يوصى هبا للموصى له فهو 

واذا مات و انتقلت اىل ورثته فهي ال تنتقل ابعتبارها ماال من ذمة املوصى له  ،ايخذها من ملك املوصي
و بذلك سيكون استحقاق ، اىل ذمة ورثته بل تنتقل اىل الورثة من ملك املوصي الهنا منفعة و تبقى يف ملكه

 . (49)الورثة للمنفعة من املالك بغري رضاه و هذا ال جيوز 
، والزيدية، والظاهرية، واحلنابلة، والشافعية، (50)من فقهاء املالكية  و هو رأي اجلمهور: الرأي الثاين

اىل انه اذا كانت الوصية ابملنفعة مؤقتة بزمن ومات  الرأيهذا  أصحابو يذهب ، واألابظية، واألمامية
تنتهي  الن تلك الوصية تبقى قائمة و ال، املوصى له قبل هناية املدة فان ورثته يستخلفونه فيما بقى من املدة

 . (51)و ابلتايل تنتقل إىل ورثته، بوفاته
اما إذا كانت الوصية ابملنفعة مؤبدة لشخص معني أو ملوصوف حمصور فال تنتهي مبوت املوصى له بل 

 . يستخلفه ورثته فيها مث خيلف كل من مات منهم وارثه بعد موته يف ملك املنفعة وال تنتهي الوصية
لون ابستخالف ورثة املوصى له ملورثهم ابملنفعة إذا مات االخري قبل و قد استدل مجهور الفقهاء القائ

فقد قاسوا ، انتهاء املدة سواء اكانت مؤقتة أو مؤبدة ملعني أو موصوف حمصور بدليلني مها ابلقياس واملعقول
، ها لغريهجبامع ان املوصى له كاملستاجر يف ملك املنفعة يف تلك املدة وجواز اجارته في، الوصية على االجيار

 . (52)وانتقاهلا استخالف وارثه له فيها ان مات قبل ان نتنهي تلك املدة 
و ابلتايل فان هنالك ، فقد ذهبوا اىل انه من املعقول كون املوصى له ميلك املنفعة ال االنتفاع، أما املعقول

ابالجارة واالعارة والوصية فللموصى له ان ينتفع ابملوصى به بنفسه وبغريه ، مثة فرق بني املنفعة و االنتفاع
الن من مات عن حق فهو لورثته ، هبا فيستخلفه ورثته فيها إذا مات قبل انتهائه فيما بقى له من املدة

(53) . 
اما إذا كانت الوصية لغري حمصور ال يظن انقطاعه كأن يوصي للفقراء واملساكني أو جلهة عامة 

، فتبقى الوصية ابملنفعة وقفا على املوصى له ما بقى، هاءكاجلامعات واملساجد فاهنا تكون مؤبدة عند الفق
فينتقع هبا الورثة دون انتهاء و يكون استخالفهم فيها استخالف للموصي و ليس استخالفاللموصى له 

ذلك ان املوصى مل يكن يقصدد هبذه الوصية اشخاصا معينني ، الهنم يستحقون الوصية بصفتهم او بذاهتم
 . (54)مبدة حمدودة وال حبياة فال جيوز حد النتهائها ومل يقيد هذه اجلهات 

 اثر موت املوصى له إذا كانت الوصية مقيدة ِبنتفاعه وحياته: الثان الفرع

                                                       
 . 386ص، 7ج، بدائع الصنائع -48
 . 694-693ص، 6ج، ة رد احملتارحاشي ؛253ص، 4ج، اهلداية شرح البداية ؛286ص، 7ج، بدائع الصنائع -49
 . 35ص، 15ج، املدونة الكربى لإلمام مالك ؛374ص، 6ج، التاج واإلكليل -50
 . 448ص، 4ج، الشرح الكبري للدردير -51
 . 568ص، 9ج، منح اجلليل للشيخ عليش -52
 . 477ص، 2ج، شرح منتهى اإلرادات ؛375ص، 4ج، كشاف القناع،  املصدر نفسه -53
 . 90ص، 6ج، املغين البن قدامة0 ؛72ص، 15ج، ة الكربىاملدون. بتصرف -54
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مل خيتلف فقهاء املسلمني حول مسالة ما اذا مات املوصى له عن وصية املنفعة اليت قيد فيها انتفاعه 
اذ جند ان ، و ان كانت الوصية مطلقة يف الزمان، فقط حبياته او كانت الوصية قد قيدت ابنتفاعه وحده

مجهور الفقهاء ذهبوا اىل ان الوصية اذا ما كانت قد قيدت حبياة املوصى له فان استخالفه ينتهي مبوته و 
فقد جاء عنهم يف تربير ما ذهبوا اليه ان املنفعة املوصى هبا مقيدة حبياة ، ال يكون لورثته ان يستخلفوه فيها

املوصى له و الصيغة واضحة واضحة و صيحة يف ذلك و لو كان املوصي يريد ان يستخلف فيها اخللف 
لذلك فان استخالفه ينتهي مبوته ال تورث ، غري املوصى له الذي حصره لكان قد اطلق ذلك يف صيغته

 . (55)عنه تلك املنفعة 
وصى له أو خبراب الدار املوصى له كما ان ملنفعة هبذا التقييد تعترب متليك منفعة خاصة تنتهي مبوت امل

 . الن املنفعة مقيدة حبياة املوصى له وقد انتهت بوفاته فال استخالف لورثته، بسكناها
و نظر هؤالء الفقهاء اىل الوصية ابملنفعة لشخص قيدت حبياته او قيدت ابنتفاعه ليست من ابب 

و عليه فاملوصى له ميلك ، ابيحت لهو االابحة ال ميلكها اال من ، التمليكات بل من ابب االابحات
 . (56)االنتفاع دون متليكها لغريه 

و عليه و لكل ما تقدم من رأي الفقه االسالمي جند ان ماذهب اليه الفقهاء القائلني ابن اثر موت 
اخللف املوصى له ابملنفعة إذا كانت الوصية مؤقتة بزمن أو مؤبدة أو مطلقة ينتقل اىل ورثة املوصى له هو 

فاستخالف املوصى له ينتهي مبوته و يكون موجبا لقيام استخالف بني ورثته و بني املوصي ، وىل ابلقبولاال
خبالف ، كما يستخلفونه كذلك بعد وفاته إذا كانت مؤبدة،  يف املنفعة طيلة املدة املتبقية إذا كانت مؤقتة

عود السبب يف ذلك اىل ان صياغة و ي، املطلقة إذا قيدت حبياته أو ابنتفاعه فقط فال يستخلفونه فيها
فمن ، من دون ان حيددها يعين ان املوصي كان قد أذن بتوارث املنفعة دون انتهاء إبطالقهااملوصي لوصيته 

 ألهنا يدأبتنتقل منفعة داره اىل الغري و بصيغة حتمل معىن الت أن إذنبسكىن داري يكون قد  أوصيتيقول 
كما ان املنفعة من احلقوق املالية و ليس من احلقوق اليت ال   ،اىل عام و مل تضف اىل خمصوص أضيفت

و عليه فان املنفعة متثل حقا ماليا كسائر حقوقه املالية فيكون ، تقوك ابملال كما يذهب احلنفية دون اجلمهور
 . (57)لورثته ان يستخلفونه فيه 

حق املعارضة عليها لتملكه اايها مث ان املوصى له ملا اعطى حق االنتفاع ابملنفعة املوصى هبا فقد اعطى 
 . فصار حقا له مل يستوفيه بوفاته فيكون لورثته ان يستوفونه فيما بقي من املدة

اما عن موقف الفقه الوضعي و القانون من اثر موت املوصى له ابملنفعة على استخالفه فو الذي كان 
سألة ابخلصوص اال انه اشار اليها فلم يبحث هذه امل، قد استمده من الفقه االسالمي ابلدرجة االساس

 . عندما انقش الفرق بني الوصية ابلرقبة و الوصية ابملنفعة

                                                       
 . 567ص، 9ج، منح اجلليل -55
 . 172-171ص، 3ج، حاشية قليويب -56
 . 7522ص ، 2011، دمشق، دار الفكر، 4الطبعة ، 10ج ، الفقه االسالمي و ادلته، وهبة الزحيلي. د -57
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فقد ذهب رأي اىل ان الوصية ابملنفعة ملعني او حمصورين ختتلف عن الوصية ابلرقبة كون االخرية تنتقل 

انت الوصية ابملنفعة فانه مىت اما اذا ك، ابلوراثة اي ان الورثة فيها خيلفون مورثهم فيما ترك من ملكية رقبة
 . (58)ما انتهى االمد احملدود للوصية ابملنافع تنتقل املنفعة اتبعة للرقبة ملالك الرقبة 

او تنتهي ، و على جهة ال يظن انقطاعها، فقد تكون على وجه التأبيد، فالوصية ابملنافع ترد بعدة موارد
أو على التعيني وقفاً ، ملوصى له تكون حبكم الوقففهي بعد موت ا، يف مآهلا اىل جهة ال يظن انقطاعها

و على ذلك تكون العني موقوفة و تكون ملكيتها كملكية الوقف ، الهنا بعد ذلك اتخذ خواصه و احكامه
 . على مقتضى االحكام املعمول هبا اليوم

ارادها املوصي اي ان ال استخالف بني املوصى له و ورثته بل ان املوصى به ينتقل اىل جهات الرب اليت 
 . يف وصيته

، فهي كالوصية ابملنافع ملعني، حمصورة او غري حمصورة، (59). و هنالك الوصية جلهة يظن انقطاعها
يكون فيها االستخالف ملن مت تعيينهم يف الوصية فان انقطعوا و مل تكن مدة الوصية قد انتهت صرفت 

ك اذا وجدوا مث انقطعوا و حصل اليأس من وجودهم و كذل، الغلة قبل انتهائها جلهات الرب اليت يعم نفعها
قبل انتهاء املدة املقررة هلم فانه يصرف جلهة بر عامة حىت تنتهي املدة فتصرف الغالت بعدها جلهة الرب 

و ، (60)و الغالت مما جيوز االيصاء هبا كوهنا قابلة للتمليك ، املنصوص عليها اخريا اليت ال يظن انقطاعها
فاذا انتت اجلهة ، حكم االنقطاع يف االول و الوسط فهو كذلك حكم انقطاعه يف االخراذا كان ذلك هو 

الن الوقف مآله دائما ، اليت ال يظن انقطاعها فانه يف هذه احلال تصرف الغالت اىل جهات بر اعم نفعا
ون الورثة وعليه فال يك، و قد سبق و سلمنا انه وقف فيلزم االخذ حبكمه، للفقراء و ان مل ينص على ذلك

خلفا ملورثهم اال اذا مشلهم شرط الوصية فيكون هلم االستخالف يف منفعة الوصية ابعتبارهم من اجلهات 
 . (61)اليت تنصرف اليها الوصية و ليس ابعتبارهم خلفا ملورثهم املوصى له ابملنفعة الذي مات 

و ، نسبة للموصى له كاثر ملوته وو مما تقدم يتبني لنا ان فقه القانون اجته حنو انتهاء االستخالف ابل
املوقف الذي مل جيد ما يقابله يف االحكام اليت جاءت ، ال يكون لورثته ان يستخلفوه فيما كان له من منافع

هبا مواد قانون االحوال الشخصية العراقي اذ ان املشرع العراقي كان قد عاجل مجيع املواضيع املتعلقة ابلوصية 
اال انه مل يورد يف طياته حكما هلذه احلالة و ال كثري من احلاالت اليت ختص ، ةيف قانون االحوال الشخصي

ال ، فقد اورد الفصل االول يف الباب الثامن من القانون املذكور احد عشر مادة يف الوصية، الوصية ابملنافع
يشرتط يف املوصى ( من القانون املذكور و اليت تنص على ان ))69يقرتب من موضوع حبثنا منها اال املادة )

( من القانون 1108( من املادة )1و كذلك الفقرة )، به ان يكون قابال للتمليك بعد موت املوصي((
و اليت جاء فيها انه ))يكسب ، ( من قانو نالالحوال الشخصية73املدين العراقي اليت حتيلنا عليها املادة )

ادتني ال تسعفاننا بشيء يف مسالة اثر املوت على و هاتني امل، املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به((
لذا كان من االجدر ابملشرع ان يراعي مشول هكذا حكم يف معاجلته للوصية او ، استخالف املوصى له

                                                       
 . 162ص ، 1950، القاهرة ،مكتبة االجنلو مصرية، شرح قانون الوصية، حممد ابو زهرة -58
 . و يقصد ابالنقطاع اليأس من وجود املوصى له م ابملنفعة احملصورون -59
، بغداد، مطبعة الزوراء، 1الطبعة ، املعدل 1959لسنة  188الوجيز يف قانون االحوال الشخصية رقم ، حممد مريي جبار -60

 . 38ص 
 . 161ص ، املصدر السابق، حممد أبو زهرة -61
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على االقل ان حييل العمل حبل النزاع الدائر بشأن احكام كهذه بقانون اخر يعاجل فيه الوصية على سبيل 
و هو قانون الوصية املصري  1946ع املصري الذي شرع قانوان للوصية منذ العام التفصيل أسوة بنظريه املشر 

 . 1946لسنة  71رقم 
( منه الفرض الذي حنن بصدد البحث فيه 27و جند ان قانون الوصية املصري كان قد عاجل يف املادة )

إذا ه املادة انه ))فقد نصت هذ، فقد بني حكم حالة موت املوصى له يف الوصية ابملنفعة، يف هذا الفرع
. ابملنافع وحدها ومل يوجد من املوصى هلم احد عند وفاة املوصي كانت لورثة املوصي. . . كانت الوصية

وان وجد بعده من املستحقني إيل حني انقراضهم فتكون املنفعة لورثة املوصي وعند اليأس من وجود غريهم 
 . ((من املوصى هلم ردت العني لورثة املوصي

( منه انه ))إذا مل يوجد من املوصى هلم غري واحد انفرد ابلغلة أو العني املوصي 28ت املادة )كما بين
هبا إال إذا دلت عبارة املوصي أو قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه احلالة يصرف للموصي له 

املوصي عند اليأس من  نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة املوصي وتقسم العني بني املوصي له وبني ورثة
 . وجود مستحق أخر((

حماولني تسليط ، و بعد ذلك العرض نكون قد امتمنا حبثنا يف اثر موت املوصى له على االستخالف
الضوء على نقطة مهمة اغفل املشرع العراقي معاجلتها تتعلق ابستخالف ورثة املوصى له ابملنفعة من عدمه 

ان يلتفت هلا خصوصا و اهنا مسالة ذات امهية عملية كثرية التحقق  نتمىن من املشرع العراقي، بعد موته
، على وجه اخلصوص يف االيصاء بغلة البساتني او منافع الدور اليت يعيش اصحاهبا يف اماكن بعيدة عنها

يضاف اىل ذلك ان الفقه االسالمي و الفقه الوضعي و القوانني املقارنة كانت قد تناولت هذه املسألة و 
 . اإلحكام الكفيلة حبلهاوضحت 

 الخاتمة

البحث يف بيان ماهية ، وإقتضت هذه الدراسة، املنافع املستخلفة ابلوصيةبعد أن إنتهينا من دراسة 
بتعريفها و بيان سندها الشرعي و القانوين من خالل ما جاءت به كتب الفقه االسالمي والفقه  املنافعهذه 

ومنتهني إىل االاثر املرتتبة بسبب ، ن شروط االستخالف و مالكهاملدين والقانون يف ذلك اضافة اىل بيا
والتوصيات اليت توصلنا ، ذلك نوجز أهم الثماربعد ، و من مث احلاالت اليت ينتهي هبا املنافع املستخلفة

 : اليها فيما أييت
 : النتائج -أوالا 

ول مع كل ما االستخالف ابملنفعة فهو حلول شخص حمل اخر يف استيفاء حق شخصي لالان  .1
فاالستخالف حيمل معىن حلول الشخص حمل ، يرتتب على ذلك احلق من ااثر تنصرف اىل اخللف

 . اخر يف العالقة القانونية اليت تبقى عناصرها القانونية كما كانت قبل االنتقال
للخلف اذ ميكن للسلف ان يرتب مبوجبها حقاً ، لمنافع املستخلفة للوصيةل رادة املنفردة مصدر  االان  .2

 . إبرادته املنفردة دون ان حيتاج اىل ارادة الطرف االخر
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إن قيام الشخص اباليصاء مبنفعة عني ميلكها او اباليصاء مبنفعة ميلكها لشخص خيلفه فيها بعد  .3

فان موته و تنفيذ وصيته سيؤدي اىل قيام إستخالف بني اخللف املوصى له و بني السلف ، موته
 . الف ليتحقق لوال ارادة املوصي اليت انشئت تلك الوصية ابملنفعةما كان ذلك اإلستخ، املوصي

فيكون ، يتمثل اثر االستخالف يف املنافع ابنتقال احلق يف استيفاء املنفعة من السلف اىل اخللف .4
ملكية اخللف فثبوت ، للخلف مبوجب خالفته ان يستويف املنفعة املستخلف فيها على مدة خالفته

 ابملنفعةميثل األثر األول والثاين هو تصرف املوصى له  عني( ابملنفعة)املوصى له مبنفعة ال
وقد يكون غري ، كما يف الرجوع،  قد ينتهي استخالف املنفعة بني السلف و اخللف ابرادة السلف .5

فيكون بقاء االستخالف يف هذه احلالة ، خصوصا و اهنا من احلقوق الشخصية، موت مالكهااراديف
 . حيص الن اابحة االنتفاع حقا شخصيا زال شخصه من الوجودمن عدمه حمل نظر و مت

 : التوصيات -ثانياا 

نقرتح على املشرع العراقي ان يقوم إبصدار قانون خاص ابلوصية اسوة ابملشرع املصري او ان يعدل يف 
ها قانون األحوال الشخصية بشكل يشمل فيه مجيع احكام الوصية و بغري الصورة املقتضبة اليت يتناول في

اما ، املشرع احكام الوصية و اليت ال جند فيها ما خيص الوصية ابملنافع و هي مدار حبثنا اال النزر اليسري
 : فيما خيص املنفعة املستخلفة ابلوصية فاننا نرى ما يلي

نتمىن على املشرع ان يوحد بني املصطلحات اخلاصة ابملوصى به بني ما جاء به القانون املدين و قانون  •
( من قانون االحوال الشخصية اىل ان من شروط 69فقد ذهبت املادة )، ال الشخصية العراقينياألحو 

، املوصى به ان يكون قابليته للتمليك فنصت على ))ُيشرتط يف املوصى به ان يكون قابال للتمليك((
يك ( من القانون نفسه الوصية ))تصرف مضاف اىل ما بعد املوت مقتضاه التمل64و عرفت املادة )

لعراقي و اليت جاءت ابلقول ( من القانون املدين ا1108اما الفقرة االوىل من املادة )، بال عوض((
و نالحظ ان مثة فرق بني التعبري الذي جاء ، ب املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به(())يكس

ن االحوال الشخصية اذ ان قانو ، به قانون االحوال الشخصية و التعبري الذي جاء به القانون املدين
و الكسب ، يطلق لفظ التملك على املوصى به اما القانون املدين فيطلق لفظ الكسب على املوصى به

الن ، فتعبري القانون املدين ادق من تعبري قانون االحوال الشخصية، هو طريق من طرق حتقق امللك
تناول موضوع انتقال املوصى به اىل اما القانون املدين عندما ، االخري قد عرب عن االثر اتركا السبب

لذا فاننا أنمل ان يستبدل تعبري التملك ، املوصى له تناوله من جانب طريق حتققه و هو الكسب
 . ابلكسب

القواعد العامة يف التصرف ابملنافع الناجتة عن الوصية اذ ان كما نتمىن على املشرع ان يعاجل مسألة  •
خصوصا فيما يتعلق بتصرف املوصى له ابملنفعة ، اخلاصة بذلكعفنا يف بيان االحكام الوصية ال ُتس

مبعزٍل عن موافقة مالك رقبة العني مما سيؤدي اىل حدوث اشكاالت كان من املمكن جتنبها لو نُظمت 
و نقرتح ان تكون هذه املعاجلة ضمن قانون االحوال ، احكام تصرف املوصى له ابلوصية لتالفيها

و تكون على الشكل الذي مينح املوصى له احلق ، تقيد احكامه العام الشخصية كونه اخلاص و الذي
بعقود املعاوضة كاالجارة و بعقود التربع كاالعارة ، يف التصرف ابملنفعة اليت اكتسبها مبوجب الوصية
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شرط ان تنتقل املنفعة اىل خلف املوصى له ملدة ال تزيد عن املدة اليت يكتسب هبا االخري منفعة العني 
 . الستخالفحمل ا

و نالحظ ان املشرع العراقي مل يورد يف قانون األحوال الشخصية ما يسعفنا يف مسألة اثر املوت على  •
استخالف املوصى له و قد كان من االجدر به ان يراعي مشول هكذا حكم يف معاجلته للوصية او 

يعاجل فيه الوصية على على االقل ان حييل العمل حبل النزاع الدائر بشأن احكام كهذه بقانون اخر 
و هو قانون  1946سبيل التفصيل أسوة بنظريه املشرع املصري الذي شرع قانوان للوصية منذ العام 

 . 1946لسنة  71الوصية املصري رقم 
 المصادر

دار احياء ، 4ج ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ابو الربكات امحد بن حممد العدوي الدردير .1
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، احلقوقيةمنشورات احلليب ، اإلسالمينظام اإلرث والوصااي واألوقاف يف الفقه ، وأخرامحد فرج حسني  .3
 . 2002، بريو ت

مطبعة ، اجلزء الثالث، شرح بداية املبتدئ، اهلداية، برهان الدين علي بن احلسني بن ايب بكر املرغيناين .4
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 . 1998، بريوت

بدون سنة ، بريوت، اجملمع العلمي العريب، عقد االجيار، شرح القانون املدين، عبد الرزاق السنهوري. د .6
 . طبع
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the ruling party, who has clearly crushed man's freedom during his reign of 
terror. He is after capturing the young minds of Oceania and succeeds 
throughout the novel to spread fear using the most strict policies and 
dictatorial acts to enforce obedience and loyalty to his system. Big Brother 
has also complete control over Oceania’s economical system just like ISIS 
has over many of the oil resources to enforce their power and military.  

6. Conclusion 
With the presentation that totalitarianism is the demand of a single party 

controlling all of society's aspects and its citizens' psyche, ISIS is 
presented in this research to have been a modern organization that 
terrorized many areas in the Middle East using many totalitarian strategies. 
This destroyed not only the minds of people at the moment they forced 
their strategies, but have heavily destroyed even the history, religion and 
culture of the people involved. This unjust organization has been 
associated to the idea of George Orwell's 1984. 

Orwell is said to have written a novel as a warning to his country. 
Citizens should not live under the demands of one party led by an 
oppressive leader, otherwise a society will be created like the one he has 
shaped in his novel, Oceania. It is therefore a political novel that conveys 
this message not only at the moment Orwell published the novel but can as 
well be read today for totalitarian governments or at least several 
characteristics of the whole totalitarian idea are still followed in today's 
modern world. That is why this research has connected the two worlds of 
reality and fiction together as a warning that such regimes should have 
their stop in today's world, perhaps by citizens' most powerful weapon; 
their voice. 
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with a toy automatic pistol, while his small sister, about two years younger, 
made the same gesture with a fragment of wood. Both of them were 
dressed in the blue shorts, grey shirts, and red neckerchiefs which were 
the uniform of the Spies. (7) 

Later on in the novel, Winston goes from writing his thoughts from his 
diary into directly declaring his and Julia’s revolt against Big Brother’s party 
in front of O’Brien by saying: “We believe that there is some kind of 
conspiracy, some kind of secret organization working against the Party, 
and that you are involved in it. We want to join it and work for it. We are 
enemies of the Party.” (215) Hearing this, O’Brien asks whether they are 
prepared to be fully devoted and committed to the so-called Brotherhood 
that is led by Emmanuel Goldstein. Winston confirms that he is ready to 
kill, hurt, sabotage, betray, cheat, forge, blackmail, corrupt, lose identity 
and even commit suicide just to join the Brotherhood led by Goldstein. 
However, when it comes clear that O’Brien is in fact a spy who works for 
none other than Big Brother himself, Winston and Julia are imprisoned and 
punished for being traitors of the system. It does not take long when 
Winston is ready to sacrifice his love for Julia to save himself from torture 
and punishment: “Do it to Julia! Do it to Julia! Not me! Julia! I don’t care 
what you do to her. Tear her face off, strip her to the bones. Not me! Julia! 
Not me!” (362). Betrayal is clear and revolting against the system is no 
longer the case for Winston and even Julia. They have given up and so it 
has been proven that severe punishment makes most people give up their 
opposing intentions to avoid punishment and the loss of their lives. Similar 
betrayals are evident with ISIS members. Many people joined ISIS to save 
their lives from any danger and declared their opposition against the Iraqi 
government, their forces and people. When Iraqi forces started recapturing 
the overtaken cities, the same people gave up resisting the Iraqi forces and 
declared their opposition to ISIS again. Such life-threatening cases cause 
people to betray any authority when they lose control, because life is not 
able to be compensated once being lost. 

Revealing all these totalitarian similarities between ISIS and the fictional 
society of the novel 1984, it can clearly serve as a warning to people when 
returning back again to the five major parts of any totalitarian regime. It 
shows a regime that is after restructuring all aspects of Oceania. Big 
Brother, just like Abu-Bakr Al-Baghdadi, is the solitary demanding leader of 
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-did live, from habit that became instinct- in the assumption that every 
sound you made was overheard, and, except in darkness, every 
movement scrutinized.(6) 

ISIS has followed the same order of control in the areas they have 
controlled. People's activities are followed in every way possible. This 
includes trailing every citizen with their eyes or using technology of 
nowadays, like social media to understand how every individual thinks. 
Severe punishment is their only answer when any rule is defied. Because 
of the fear and the on-going pressure, whether in the world of fiction and 
reality, citizens can do nothing but find themselves cheering with all other 
citizens supporting the controlling leader and the speeches delivered. In 
1984, Winston is shown how he rather unconsciously finds himself 
cheering for big brother who has made his appearance on the telescreen. 
He is cheering not out of complete support and devotion, rather it is an act 
carried out by intense fear and pressure: ''Of course he chanted with the 
rest: it was impossible to do otherwise. To dissemble your feelings, to 
control your face, to do what everyone else was doing, was an instinctive 
reaction.'' (22) 

Later, Winston is shown to not being able to bear the hatred he has held 
secretively for too long within every part of his heart. He grabs a pen and 
with great anger drives out this anger into capital words of wrath and 
opposition against big brother: “His pen had slid voluptuously over the 
smooth paper, printing in large neat capitals ──DOWN WITH BIG 
BROTHER DOWN WITH BIG BROTHER DOWN WITH BIG BROTHER 
DOWN WITH BIG BROTHER DOWN WITH BIG BROTHER over and over 
again, filling half a page.”(23) 

ISIS is also known to have a special interest into controlling the young 
minds of the society. Even children and teenagers were to join in their 
military and think differently, being thereby deprived from living a normal 
childhood and future life. Orwell, in his novel also shows how Big Brother 
managed to take away the innocence of a normal childhood from the 
children of the society. Winston's neighbors are seen to have children who 
are playing as if they were spies performing duties under the command of 
Big Brother: 

'Up with your hands!' yelled a savage voice. A handsome, tough-looking 
boy of nine had popped up from behind the table and was menacing him 
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domination. The novel also includes a declared enemy. Big brother reveals 
that the enemy is Emmanuel Goldstein. Everyone is set to have the same 
feeling toward hating Goldstein. No place is left to have any personal 
feelings. He reveals: 

As usual, the face of Emmanuel Goldstein, the Enemy of the People, 
had flashed on to the screen. There were hisses here and there among the 
audience. … Goldstein was the renegade and backslider who once, long 
ago (how long ago, nobody quite remembered), had been one of the 
leading figures of the Party, almost on a level with Big Brother himself, and 
then had engaged in counter-revolutionary activities, had been condemned 
to death, and had mysteriously escaped and disappeared. The 
programmes of the Two Minutes Hate varied from day to day, but there 
was none in which Goldstein was not the principal figure. He was the 
primal traitor, the earliest defiler of the Party’s purity. All subsequent crimes 
against the Party, all treacheries, acts of sabotage, heresies, deviations, 
sprang directly out of his teaching. (5) 

Comparing this idea to the idea of ISIS, they have also declared the 
enemy of their state clearly. They have distant enemies, which are the 
state of 'Israel' and the West and have also declared that their enemy is 
the entire Shiite-community and their regimes that rules Baghdad and 
Damascus. (Rashid, 2015: 67) They have spread the idea of disgust 
among their people in many different ways, making them believe that both 
these enemies were defiers of Islam. That is why ISIS is seen to have 
carried out many horrible acts of executing people from these communities 
many of which were continuously televised and posted on social media, for 
the sake of spreading fear as well as capturing people's minds into 
believing they are the enemies of ISIS and Islam as a whole, which is 
obviously nothing but an invention of their own minds to cover their 
intention of total domination. The novel reveals how totalitarian Big 
Brother's regime is, by unfolding how it controls even the smallest buts of 
every man's psyche. He narrates how the so-called Thought Police can 
interfere and 'plug into' people's lives whenever and wherever they want. 
No place is safe, only darkness could possibly be safe: 

The Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It 
was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any 
rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live 
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commanding corner. There was one on the house-front immediately 
opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the 
dark eyes looked deep into Winston’s own.(3) 

Oceania is a modern state that Orwell creates to be a possible 
representative society of the future. It is a pale world ruled by one party 
under the lead of a character named 'Big Brother'. He seems to follow with 
his malicious eyes the lives of every living human, controlling thereby their 
daily routine under strict rules. The novel is given from the perspective of 
its hero Winston Smith who slowly unfolds to be a revolutionist against this 
controlling power. This is a strong reminder of how ISIS made their state to 
look like. With their black banners and their leader Al-Baghdadi, Mosul and 
their then on-growing state was a somber place under the demand of strict 
rules. (Walker, 2009: 10) 

In later pages, Orwell reveals that Oceania has a language that must be 
spoken and known by all citizens phrasing it as the language of 
'Newspeak', like mentioned earlier. He introduces the word 'Minitrue' for 
example to refer to The Ministry of Truth: ''The Ministry of Truth – Minitrue, 
in Newspeak.'' (6) This reminds of terms that appeared with the formation 
of ISIS, like the terms and 'kafir' and 'murtad' mentioned earlier. Such 
terms and many other terms entered the dictionaries of people who 
became by will or force part of a totalitarian regime of ISIS. The 
appearance of London in the novel also seems to be unattractive and very 
limited. He says: 

Scattered about London there were just three other buildings of similar 
appearance and size. So completely did they dwarf the surrounding 
architecture that from the roof of victory mansions you could see all four of 
them simultaneously. They were the homes of the four ministries between 
which the entire apparatus of government was divided. (4) 

It seems that no tall buildings were allowed to be built to have overall 
control of the lands and its people. Associating this idea to the state ISIS 
created, they also showed their destruction of buildings to have overall 
control over the lands they have in possession. Even architecture of the 
ancient civilizations was coldly taken down considering them symbols of 
disbelief and corruption. Only buildings that fit their state would be covered 
with their black banners to stand as a symbol of their control and 
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This state has a declared enemy known under the name 'Emmanuel 
Goldstein'. He is portrayed to be the most dangerous man alive and being 
the leader of a movement that seeks to overthrow Big Brother's party. He 
is looked for to be executed and telescreens and posters are spread all 
over the town to remind people of their full-time enemy. Winston later starts 
a secret affair with a black-haired woman named Julia. Both fear of being 
punished as romantic relationships are forbidden under the laws of 
Oceania. Winston goes for it anyway, for he believes that he will be dead 
anyway since the moment he bought a diary and committed 'thoughtcrime'. 
As the novel develops, Winston finally receives a message from O'Brien 
who invites him to his extravagant apartment. O'Brien openly claims to 
Winston that he opposes the ruling party and that he is on a mission to 
take them down. He encourages Winston and Julia into joining the party 
against it as members of the Brotherhood. After getting them into the idea 
of opposition, it is shockingly revealed later in the novel that O'Brien is 
nothing but a spy who works for Big Brother. His real mission is to spy on 
people whom he believes to have opposing thoughts against Big Brother 
and trap them into showing their real feelings. Trapping Winston and Julia 
into his trust, he takes them to a place where they are considered as being 
disloyal followers and betrayers to the systems. Punished aggressively, 
Winston is eventually released being loyal to Big Brother and has learned 
to love no one, not even Julia, but Big Brother and his totalitarian system. 
(Ibid.) 

5. A Comparative Study of Totalitarianism in Reality and 

Fiction 
The novel 1984 can be described as a ''depiction of the struggle of the 

lone individual against an omnipresent, omnivigilant state that conducts a 
systematic and relentless assault against truth, against history, against 
normal human relationships, and, above all, against the very existence of 
the individual will.'' (Gleason, Goldsmith and Nussbaum, 2005: 1) The 
novel starts with explaining a dead-like environment, foreshadowing the 
nature of the fictional society of Oceania. He says: 

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. 
Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper 
into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh blue, 
there seemed to be no colour in anything, except the posters that were 
plastered everywhere. The blackmoustachio’d face gazed down from every 
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insights against Catholicism. At the age of eight years, Orwell joined a 
preparatory school and after suffering from this school's strategic policies, 
his interest in writing developed. He composed two poems and published 
them in a local newspaper. His poems slowly came into sight and started 
to win awards in public schools in Eton and Westminster. He is well known 
for his novel Animal Farm published in 1945 and the novel he wrote thirty 
years later, specifically in 1949 named Nineteen Eighty Four later written 
as 1984, would be composed as an attack on the British social community 
and its policies based on the idea he had formed ever since his days on 
the boarding school. (Ibid: 5) 

In this novel, Orwell portrays the city of Oceania as being a totalitarian 
society. The entire city suffers from overall fear and hatred because of the 
controlling power that limits their freedom and rights. 'Big Brother', the 
leader of this society is shown to be controlling all aspects of people's life 
as individuals and as a society as a whole. This society is therefore a 
society filled with social disease causing a continuous threat on all people. 

(Tulski, 2014: 9) 

4. George Orwell's 1984: A Brief Summary 
Winston Smith, the major character of the novel, is a common citizen in 

the totalitarian city of London in the imaginary part of England named 
'Oceania'. From the beginning of the novel, Winston, as well as every other 
citizen in Oceania, seems to be followed everywhere he goes by the eyes 
of the ruling party and its headmaster known under the name of 'Big 
Brother'. Telescreens (devices that look like televisions with attached 
microphones and cameras) are found in every corner to monitor every 
movement people make. Rules set by Big Brother and his party have come 
to control not only the present, but even the past and future in all aspects. 
Furthermore, the language used in this city is shown to be restricted by 
time, omitting every word that might be used to make calls of rebellion 
against this totalitarian regime. This language is called 'Newspeak' and 
even thinking to be against the party is strictly prohibited. This is phrased in 
the novel with the term 'thoughtcrime'. Being a member of this society, 
Winston follows what 'Big Brother' and his party have to say, but deep 
inside reveals an intense disgust against the party. He buys a diary to 
express his anger and is also seen to have an extreme interest in the 
character of O'Brien, whom he believes to be a member of a secretive 
party planning to take the current regime down. (Sparknotes, 2007: 3) 
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The first and now dominant strand is the fundamentalist canon of 
Islamic opinion that stretches from the 14th Century scholar Ibn Taymiyya 
through Muhammad ibnʿAbd al Wahhab, who died in 1792, to modern day 
salafist ideologues. Essentially their interpretation of Islam demands the 
harsh and absolute rejection of any innovation since the times of the 
Prophet. They argue that any diversion from puritanical precepts that they 
draw from a literal reading of the Quran and the Hadith is blasphemy, and 
must be eradicated. It follows therefore that Shi’ism, Sufism or essentially 
anything - and anyone - that does not conform to their interpretation of 
Islam, should be destroyed. (2) 

So summarizing the characteristics of this terrorist organization 
according to the five characteristics that were introduced earlier in the 
chapter it is truly one that is after restructuring all aspects of society; 
demolishing history and the ancient civilization of Iraq in order to reframe 
the society. It also includes the regime set up by a leader of a single ruling 
party governing all people. It is after capturing the ignorant minds of the 
young to join them for the sake of empowerment and self-protection. Also a 
bundle of strict rules was enforced on people restricting them from their 
freedom and rights. They also had their hands on the economic aspects 
capturing as many oil reserves as they possible could. So it meets many 
aspects of a totalitarian system. 

From a literary perspective, this state clearly reminds one of the famous 
novel 1984 written by the British George Orwell in 1949. It is said by many 
critics that Orwell saw that future societies will leap into entering a dark age 
where totalitarian regimes will be in control. They are regimes of one 
political power being in command taking advantage of any weakness a 
society may include.  

3. George Orwell's Life and Career 
Eric Arthur Blair, today known under his pen name "George Orwell," 

was born on the 25th of June, 1903 in India. (Quinn, 2009: 3-4) Eric 
showed signs of interest in literature from very early on. He is said to have 
recited a poem for his mother as early as the age of four. His mother also 
implanted the idea of the British class division into her son when she 
rejected the idea of her son being friends with children of a plumber. 
Orwell's education started with joining a convent school run by French 
Catholic nuns. This might have had an impact on Orwell's later negative 
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ISIS, taking advantage of such weaknesses, started to fulfill their wish 
to organize what is known as a 'caliphate' announcing its policies to follow 
the 'Sharia law' or the original Islamic law. This law started out from Iraq 
and Syria and attempts its aim to spread the law all over the world. On the 
29th of June, 2014, ISIS announced its official leader named 'Abu-Bakr Al-
Baghdadi'. He established a powerful state based on Sharia law and it was 
for all people in this newly established state to follow all rules set by force. 
The origins of this state may be dated back to 2003, when the United 
States invaded Iraq. Around that time, an extremist group named 'Al-
Qaeda' started to form and their reign of terror quickly spread over the 
lands of Iraq and many other countries of the Arab world. Many believed 
therefore that the basic roots of ISIS come from the terrorist organization 
'Al-Qaeda'. What made this project successful was the financial support 
they continuously received from what many believe to be from countries 
like Kuwait, Saudi Arabia, Qatar and Turkey. Technology has also had a 
major influence on the development of this state, for it not only gained 
many supporters and fighters to join their state of terror, but were also able 
to receive many donations online allowing them to continue their 
totalitarian control over Iraq and Syria to spread even further. 
(Ningthoujam, 2014: 3-5) 

This organization is known for its brutal policies claiming to follow 
Islamic laws. They showed a violent reaction against any of their rivals 
executing them in the most cold-blooded ways. Defining themselves as a 
Sunni organization, they spread the idea of segregation in every way 
possible. They mercilessly executed thousands of Iraqis from the Shia 
section considering them as the corrupted part of Islam. They also 
executed many foreign activists, journalists and simply showed no pity for 
anyone who opposed their static rules they claimed to be based on Islamic 
laws and even punished citizens for normal things they considered to be 
strictly forbidden, like smoking a cigarette or listening to music, interfering 
thereby on the smallest details of people's freedom and choice. (Ibid: 4) 

People who lived within the ISIS region as well as outside the region 
who did not follow the Sharia law and other set-up rules put by ISIS were 
considered to be infidel known by the overly-used term 'kafir', or an 
apostate known as a 'murtad'. Such titles created the idea that such 
innocent people are viewed as being bad people associating the idea that 
it was fine for devotees of ISIS to kill and ban them from any human rights. 
Their lust to enforce their unjust laws and controlling power grew greatly by 
time. The origin of their ideologies can be summarized as followed: 
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is considered by many as a totalitarian regime that took its control over the 
whole society affecting the lives of every single individual. (Ibid.)  

In the modern world of today, the so-called ''Islamic State of Iraq and Al-
Sham'' that started its terror in many different Arab nations, has also many 
common characteristics that include the idea of being a totalitarian regime. 

2. The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) as a Totalitarian 

Regime 
The Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS), The Islamic State of Iraq 

and the Levant (ISIL), or the Arabic term 'Daesh,' is a terrorist organization 
that appears to have come from out of nowhere in the Middle-East to 
proclaim a state within its borders starting from Iraq and Syria. They 
quickly became well-known for their barbaric acts against the citizens of 
provinces they controlled. Their sudden appearance around 2013-2014 
raised a series of questions of how this organization was created suddenly 
and where its origins had come from. It is such a powerful organization that 
implants its bases with fierce with many questioning of whether it is ever 
possible to take such an organization down. It is therefore important to 
shed light on how this organization was formed and how it came to be 
known for its cruel strategic policies of trying to control a society on both 
individual and social levels. ISIS can generally be defined as ''the 
outgrowth of broader global trends of Islamization that stress the tensions 
between religiosity and modernity, compounded by an increase in Islamic 
militancy.'' (Oosterveld and Bloem, 2017: 5) Because of the continuation of 
war and damage in Modern Middle East, it has become a fertile ground in 
which any organization can easily implant their roots. The war in Iraq that 
started in 2003 with the American intervention caused this country to be 
left with nothing but destruction and complete weakness creating a wide 
vacuum for all evil to be created. The Arab Spring that broke out in 2010, 
which included a series of revolutions against many Arab governments, 
also left an open space for terrorist organizations to take hold of large 
areas. These revolutions which looked after the reestablishment of their 
government ultimately left entire Arabian societies in chaos and complete 
disorder, causing a fracture in the Arab world. One of these major 
revolutions that is still going on till this day is the Syrian civil war that is still 
tearing the country into parts. That is how the region of Syria and Iraq and 
all the other countries were easily to be occupied by forces of terrorism and 
radicalism. (Ibid.) 
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World War had ended, the term was applied not only to refer to fascist 
regimes, but also to socialist systems and therefore it came to include the 
Stalin's Soviet Union again. (Gregor, 2009: 12-14) Shedding light on the 
nature of such parties, the Fascists for instance spoke about the complete 
control of politics over economics. The leadership should be handed in a 
complete way to a single party. They claimed the aim was for sake of 
creating a new society that would make humanity as its main concern and 
should therefore be controlled by an ethical state. They formed the belief 
that it is the new and modern way of creating a perfect society in the 
modern age. 

Opinions of what a totalitarian government includes differ from one 
thinker to another. However, general characteristics of a totalitarian regime 
can be summarized within the following points:  
1) It is an ideology that is after the restructuring all aspects of a society. 
2) It is a political system ruled by a leader. This leader is in control of a 

party, the whole parliament and the entire state as a whole. 
3) It makes a wide use of propaganda for the sake of controlling all 

cultural aspects and specifies its control especially on the young 
members of the society. 

4) The application of strict rules and terror to enforce people's total 
obedience and loyalty to the system and its leader. 

5) Taking complete control over the state's economic system as a major 
part of control. (Todd, 2002: 12) 

Aside from the different opinions of whether Fascism and Stalinism 
could be considered as being totalitarian regimes or being near to it, a 
good example in history of a regime that has followed many of the 
totalitarian characteristics mentioned might be the way Germany forced its 
citizens to have the behavior of hating the 'Russian Bolshevism'; one of the 
central Russian parties during that time. It was easy to adjust people's 
minds towards despising this party by propaganda. Even in literature, this 
change was clearly reflected. However, literature itself has had its 
limitations within such a regime as well, because all writers were only able 
to write about matters that supported the dictator. In the twentieth century, 
totalitarianism was shaped into including concerns of societal and scientific 
development. Scientifically, everything changed with the continuous 
shaping of weapons of mass destruction. These weapons greatly 
influenced not only the means of society but influenced the psyche of every 
human being. To human minds, safety lays in the well-being of the military 
forces. That is why the government led by the German dictator Adolf Hitler 
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Arabic states with great ease. Not too much later, this power made its 
declaration as a caliphate in 2014, under the name of “The Islamic State in 
Iraq and Syria,” famously known as (ISIS); a dangerous power, totalitarian 
in nature, violent in attitude. 

Looking at the existence of this state of oppression, it highly resembles 
the society the British novelist George Orwell depicted in his famous novel 
1984. As far as the similarities go, this research is going to depict the 
means of totalitarianism and analyze the similarities found between both 
societies of reality and fiction. The purpose is to unfold the idea that 
George Orwell's novel can be read in terms of being a warning to the 
restriction of man's freedom if such regimes continue their control. 

1. Totalitarianism: Definition and Meaning 
The notion 'totalitarianism,' a rather modern term, was first coined in 

1923 by Italian politician and journalist Giovanni Amendola (1882-1926). 
He phrased the term for the first time to show his stand against the 
infamous Italian Mussolini Fascist Party and thereby revealed that this 
party follows a dictatorial regime that is different from any other dictatorship 
history has known. Considering totalitarianism on general terms, it reflects 
the means of ''total political power'' (Todd, 2002: 2) and can best be 
defined as ''the belief that the government should have unlimited power''. 

(Keneth, 2008: 20) This means that the described government has 
complete control over all society's major and minor aspects like education, 
culture, laws, controlling thereby the fate of that entire society and every 
including individual. The aim behind such a control is to serve a selfish 
master plan to have absolute power covered up by the idea that it is done 
for the so-called 'general good'.(Ibid.) 

Although the Fascist Party did not have a complete control over all of 
the Italian society's strands, the term was slowly developed to be used for 
fear of this party as well as the regime of the Soviet 'Stalinism' to develop 
into powers that would enforce a total domination on their societies and 
their people. In 1929, the term appeared in the London newspaper Times 
that called both these movements of Stalinism and Fascism as totalitarian 
regimes. This led to the consideration of these two movements as 
depending totalitarian ideas. That is why, the Second World War started 
with a war against Fascism in Europe. Stalinism on the other hand was not 
classified as a Fascist regime at that time and was thereby excluded from 
being taken down. It was believed that totalitarianism could only be applied 
to Fascist societies in which capitalism was in decline. After the Second 
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subsumed under different meanings is highly dependant, whereas modality 
has no occurrence at all.  

It has been found that modals denoting obligation are the most 
frequently used while the modals denoting permission stand second, and 
modals denoting willingness come third, but modals denoting ability don't 
occur. The emphasis upon the use of obligation and permission in legal 
texts shows the interlinking relation between the two meanings. These two 
meanings are used in relation to how the advocates should behave in 
connection with the laws and instructions and that accounts for why 
modality is not used in the data where it is about how things are not how 
things ought to be. Hence, legislators show no interest in its use.  
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"Must" comes second as an obligation modal compared to "shall" since 
"shall" is more formal and a more prominent feature of the language of law. 
They mean the same thing but differ in style. 

"Should" stands third in the data giving a choice for the advocates to act 
within the limits of the law. Or it is used to soft down the impositive nature 
of "shall " or " must ", i.e. it is used to express politeness whenever the 
legislator deems it necessary.  

"Have to" is not of great significance since it refers to the association not 
as the one which issues the instructions or rules but a third party. Hence 
the legislator tries to ascribe everything to himself rather than the 
Association.  

Of permission expressing modals, "may" makes up the large majority of 
occurrences. Its importance stems from what the legislator sees it 
permitted or not. This means that he grants permission for the advocates 
to make things possible, i.e. he enables them to apply or enforce the 
instructions according to what he views permitted.  

"May" is more formal than "could", and therefore 'could' is used less in 
the data because it refers to the pensioner.  

There remains only the modal "will" which expresses willingness. It is 
used only once in the whole data. The reason why it is used less may 
result from the fact that when the law states the pension rights of the 
widow or widows, the legislator shows his being inclined with them to 
receive that amount of money. On the other hand, when the law refers to 
the rights of the deceased parents, the legislator prefers use "shall" to 
"will".  

After the analysis has been carried out, the findings which we can draw 
are that modulation is highly dependant rather than modality. The reasons 
behind the much use of modulation are that legislators and lawmakers are 
most keen on enforcing the law using modals denoting obligation which 
leave no choice for the advocates to circumvent the law. The same can be 
said about permission which allows the legislators determine the 
permissible.  

Conclusions  
The main concern of the paper is to examine the meanings of modality 

in legal texts. Modality as a semantic concept is concerned with the 
attitudes of the speaker towards the content of what he talks about. The 
findings which the paper has come to are that modulation which is 
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Before bringing the data under analysis, one special remark should be 
made about modals used to express modality. These modals have not 
been used in the data and that may arise from the fact that legislators 
fashion out the law to express meanings like obligation, permission, 
willingness, in an attempt not to let the slightest chance for the advocates 
act on their own or at will. So the meanings they target are to get 
advocates do things, or behave as the law states.  

In the table above, the meanings of modulation are used except for 
ability which doesn't occur at all. Obligation comes first in terms of 
frequency of occurrence (414) times followed by permission by (79) 
occurrences, whereas willingness stands third with only (2) occurrences. 
The frequent use of obligation refers to the fact that the lawmaker wants to 
impose his will on the advocates to get things done to emphasize his 
authority, and also to realize his wishes and desires made in the provisions 
of the law. In the second place, comes permission which the legislator give 
to the advocates to act according to the law. Finally, the use of willingness 
which refers to the inclination of the lawmaker to let the advocates behave 
as it ought to be. 

Of obligation expressing modals, "shall" is the most frequently used with 
(354) occurrences, whereas "have to" is the least used. The other modals 
"must" and "should" occur in varying degrees with (35), (23) occurrences 
for each respectively.  

The wide use of "shall" indicates its great significance in legal 
documents where some scholars view it as a characteristic of the language 
of law. In the data, it is used in different forms: positive, negative, passive 
and even perfective. 



 
Ahlulbait Jurnal 

 

12 

The modal "could" is used to express modulation. It is used here in 
negative form to mean "not permitted". The whole point is that the 
pensioner, due to challenging circumstances, has not been allowed to 
receive his pension salary for a period of time. So the lawmaker prefers the 
use of "could" in modulation terms to decide his position in case such 
matters occur in the future as well. 

(6) If he leaves a widow or widows only, she or they will receive half of 
the pension salary, in equal among them.  

The legislator uses the modal "will" to express willingness, i.e. he is 
willing to give to the widow or widows the amount of money said above. 
Some scholars say that in legal documents "will" as a modal is used 
informally when "shall" is supposed to be used formally instead. Anyway 
the lawmaker is inclined to see the reality shape according to his views and 
opinions, and that is exactly what modulation is. Viewed from another 
aspect, "will" can be used to mean "insistence" approaching the meaning 
of obligation.  

(7) An advocate has to defend his client with honesty and sincerity, and 
he is responsible for his gross fault, or when he exceeds the powers of his 
procuration.  

The modal "has to" is used to mean obligation. The legislator, in this 
article, lays an obligation to defend his client, i.e. it is his duty to do the 
defending act otherwise the advocate will be punishable by law. Therefore, 
it is an escapable obligation. The use of "has to" raises an important issue 
as to the source of obligation whether it comes from the association or a 
third party. According to the text, the one which makes such instructions is 
the association on the face of it, but actually it is the lawmaker who issues 
such instructions, and consequently that is what makes difference between 
"have to" and "must". 

A part from the modals extracted above, the legislator also used a 
number of modal expressions such as "entitled, permissible, obliged, 
required" to expresses the positions and stances he takes up towards the 
content or the thesis of what he says or states. Also the legislator used 
some phrasal modals like "should be obliged to, shall have to". The paper 
doesn't deal with such expressions owing to the model (Halliday 1976) 
which focuses only on the modal auxiliaries although they give the same 
meanings.  

Table (1): Breakdown of Modals Expressing Modulation  
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(1) The court - on the demand of the Association - shall impose on the 
person who contravenes, to pay a civil compensation to the Association's 
fund estimated by the court.  

The use of "shall" is to denote obligation. The lawmaker lays an 
obligation on anyone not exercising the profession of advocate unless they 
are licenced. Therefore, anyone who breaks the law will expose 
themselves to a punishment that is, paying a civil compensation. It is used 
here modulationally where the lawmaker takes up a stance towards that 
they legislate.  

(2) An advocate must abstain from defaming his clinets, opponent or 
mentioning the personal matters which are abusive to him,..... 

"Must" here is used to express obligation. The legislator lays an 
obligation on the advocate not to do the things said above otherwise he will 
be punishable by law. It is a strong obligation which an advocate has to 
meet because it is a duty to which he sticks. "Must" is also used 
modulationally to point out the attitude of the lawmaker to what is provided 
in the law.  

(3) The committee may summon the two parties to listen to their sayings 
or submitting their statements.  

The use of "may" is to give permission. That means, the committee is 
allowed by law to do its duty. The lawmaker enables the committee to 
exercise the duty of summon without which they can do nothing. So "may" 
is used here to express modulation. That suggests that the lawmaker 
interferes in the event and takes up his stand.  

(4) An advocate who is covered by the provisions of this Article, should 
submit a statement to the Association there-of within two weeks of the date 
of enforcement of this law,..... 

The modal "should"is used here to express modulation where the 
legislator gives advice or recommendation to the advocate to inform the 
Association within the said period. It is well - known that "should" 
expresses obligation; it is not a strong obligation but a weak one which 
means the concept of advisability, i.e. there is a choice whether to do or 
not to do the job. Finally, it expresses an avoidable obligation, not imposing 
any penalty on the advocate when choosing not to submit the statement 
within the period above. 

(5) Anyone who is entitled to a pension salary and he is not a minor or 
insane,.... his right for that period shall fall, except if he approves that he 
could not receive it for forcible reasons that the Aesopian's council is 
convinced with it.  
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Modality, being the speaker's comment, external to the content, 
interpersonal in function, is oriented towards the ideational because it is an 
attitude towards the content that is being expressed. Modulation is 
incorporated into the thesis as ideational meaning; it represents that part of 
it that is oriented towards the interpersonal, i.e. it is the content as 
interpreted by the speaker that is being expressed. That means, both 
modality and modulation are related to the speaker's role in the content of 
his speech. Consider the following examples: 
1. John must be at home. His lights are on. 
2. John is tired. He must rest.  

In (5), the speaker predicts from the fact that lights are on that John is 
certainly at home. "Must" is used here to express modality. In (6), the 
speaker expresses an order, i.e. something which is not associated with 
the attitude of the speaker but with the content of what is said. "Must", 
here, expresses modulation.  

Halliday (ibid.) subsumes three major meanings of modality: probability, 
possibility and certainty. For probability, the modals used are: "will", "would 
"; for possibility, the modals used are: "may", "might", "can" and "could ". 
For certainty, the modals used are: "must", and "should". As for 
modulation, the main meanings are" willingness, ability, permission and 
obligation. For willingness, the modals used are: "will", "would"; for ability, 
the modals used are: "can", "could". For permission, the modals are: "can", 
"could", "may" and "might", while obligation is expressed by the modals 
"must", "should", and "ought to". 

Finally, Hilliday (ibid.) restricts modality to epistemic class, while 
modulation is limited to deontic class.  

1:4 Data Analysis 
The main concern of the paper is to examine the kind of modality more 

widely used in the data under analysis. The data which will be brought 
under analysis is the law no. 157 of 1964 for the Profession of Advocate, 
taken from the Weekly Gazette of the Republic of Iraq (No. 18, 4th. May, 
1966). The paper will take some extracts from the law to explain the 
meanings and functions of modality and modulation, and then make a 
comparison between the two systems in terms of frequency of occurrence 
to identify the type of modality which the lawmakers prefer to use more 
than the other to show their goals and purposes.  
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1. The smiths must have a lot of money. 
2. You may be right.  

In (1), "must" implies that the speaker judges the proposition to be 
necessarily true. " Must ", in this sense, means that the speaker has drawn 
a conclusion from things already known or observed that they must be rich. 
"Must" denotes necessity and can be paraphrased as " necessary that ', 
but the meaning of "may" in (2) denotes the possibility of the proposition 
being true, and can be paraphrased as " possible that ".  
3. John may come in now. 
4. John must come in now. 

In (3), "may" gives permission for John to come in, while in (4), the 
speaker lays an obligation on John to come in. This means, "must" 
suggests that the speaker exercises his authority. "May" can be 
paraphrased as "possible for", while "must" can be paraphrased as 
"necessary for". The first two examples are examples of epistemic modality 
in terms of possibility and necessity, while the second two examples are 
examples of denotic modality in terms of permission and obligation.  
 Epistemic Deontic 

Possibility You may be right John may come in 
now 

Necessity The Smiths must have a lot of 
money 

John must come in 
now 

1:3 Model of Analysis 
The modal which will be proposed to analyze the data is Halliday 

(1976). Halliday (1976: 189-213) draws distinction between modality and 
modulation. According to him, modality is the speaker's assessment of the 
probabilities of what he is saying and his comments outside the thesis or 
the ideational meaning of the sentence. Modulation, on the other hand, has 
nothing to do with the speaker's assessment of probabilities and is part of 
the ideational meaning of the sentence; it forms part of the content of the 
clause expressing conditions on the process in the clause. For this reason, 
Halliday does not consider modulation true modality, rather quasi - 
modality. Yet, there is some overlap between the two systems where 
modulation is the condition imposed by someone and if that someone is 
the speaker himself, then it becomes a kind of modality, i.e. the speaker is 
interfering in the event.  
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1:2 Kinds of Modality 
Palmer (1990:36) draws distinction between three kinds of modality: 

epistemic, deontic, and dynamic. Epistemic modality is concerned with the 
opinions; deontic is concerned with the attitudes of the speaker, while 
dynamic is concerned with the ability or volition of the subject of the 
sentence. Quirk et al., (1985: 219) makes a different division between 
"intrinsic" permission, obligation and volition, and "extrinsic" possibility, 
necessity and prediction. Intrinsic modality involves some kind of human 
control over events; extrinsic modality involves human judgment of what is 
or is not likely to happen. Halliday (1476) classifies modality into 
modulation and modality. 

According to Palmer (1990: 20) epistemic and deontic modalities are 
the two most semantically fundamental.  

1:2:1 Epistemic Modality 
It is oriented towards the speaker; it expresses the opinion or attitude of 

the speaker, i.e. it is subjective. Its function is to express a judgment by the 
speaker about the truth of the proposition he presents; this means that this 
modality is modality of proposition rather that of actions, states, events, 
etc. (Palmer, 1987: 98). However, Lyons (1977: 793) argues that this 
modality is concerned with matters of knowledge or belief.  

1:2:2 Deontic Modality 
It is functionally used to give permission or lay an obligation. These two 

meanings of this modality expressed in terms possibility and necessity are 
logically related since giving permission involves making an action possible 
and to lay an obligation is to make it necessary (Palmer, 1990: 8). Deontic 
modality is preformative in the sense that the speaker gives permission or 
to lay an obligation; also there are no past forms because performatives 
take place at the moment of speaking. It is subjective because the speaker 
is involved. 

Lyons (1977: 823) makes distinction between epistemic and deontic 
modalities. Epistemic is concerned with the speaker's relation to 
proposition, while deontic is concerned with the speaker's relation to 
events and actions. Both modalities are about the speaker's judgment, but 
epistemic is the judgment about the way the real world is, while denotic is 
the judgment about how people should behave in the world. 

To make the difference clearer between epistemic and deontic 
modalities, consider the following examples:  
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attitude of the speaker. In short, modality is a semantic concept. Halliday 
(1976: 197) views modality as "a form of participation by the speaker in the 
speech event". Through modality, the speaker associates with the thesis 
an indication of its status and validity in his own judgment; he intrudes and 
takes up a position.  

The main concern of the paper is to examine the ways used to realized 
modality and the meaning which it expresses. Modality will be explored in 
legal texts. The study hypothesized that law makers use modal 
expressions to voice their goals and purposes, and give their judgments 
and beliefs. The data used will be the civil law "The profession of 
Advocate" (1964). The modal to be used for the analysis of the corpus is 
Haliday m(1976).  

The findings which the present paper has come to have revealed that 
modulation are most frequently used, while modality has not been used at 
all.  

1:1 Modality: Definition and Scope  
Modality is a cover term for devices which allow speakers to express 

varying degrees of commitment to, or belief in, a proposition (Saeed, 1997: 
125). Finch (2000,:103) views modality as " The way in which the verb 
expresses the attitude of the speaker towards the factual content of what is 
being communicated ". Halliday (1976: 197 f) sees it as " a form of 
participation by the speaker in the speech event. Through modality, the 
speaker associates with the thesis an indication of its status and validity in 
his own judgment; he intrudes and takes up a position".  

According to Huddleston (1976: 68), modality consists of two 
components: modal and non-modal. The modal component is the 
subjective element of the sentence because it represents the speaker's 
comment on the thesis (non-modal). The non-modal component has to do 
with the objective element of the sentence because there is no involvement 
of the speaker. The non-modal is related to the propositional content of the 
sentence independent of the speaker's intrusion in assessing its factuality.  

Modality can be expressed in a variety of ways. In addition to modal 
auxiliaries, it may be expressed by adjectives like possible, likely, 
necessary.. etc., or by adverbs likes perhaps, may be, possibly 
(Huddleston, 1988: 80). It is also expressed by prosodic and para-linguistic 
features such as stress or gestures (Lyons, 1977: 847). Nominal 
expressions like there is a necessity that..., there is a probability that... etc. 
can be used for this purpose.  
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 الملخص

Abstract  
The present paper is about modality. Modality is concerned with 

utterances of a non-factual kind, i.e. concerned with the opinion and 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial’s word 
Scientific Research...First Function of Universities 
If man were not able to observe, contemplate, and conclude, they would 

live in the forest until today. He was best wooed with mind through which 
he could think to solve the problems of life since the discovery of fire in the 
forest. Then, with mind, he walked in to the fields of life, cooked food, 
made bricks to build his house…etc. till he became the way as it is now, 
from revolution to revolution and development to another, from torch of fire 
to nanotechnology, from carrier pigeon to social media, from donkey riding 
to satellites to explore the vast space. All that were not to happen but for 
research and inquiry… search for a better means to a prettier life …search 
for solutions to his life problems until he arrived the moon and then mars in 
the coming years. Crossing the research, man developed life around, and 
promoted it. Out of this human being, genius generated through history like 
Edison, Galileo. 

Everyone is genius when he uses his abilities according to which God is 
worshipped, and by which he gets into the construction and economic 
prosperity of the life paradise, and gets into the paradise of the day after 
with good deed. 

The ancient people brought us the civilization with their scientific efforts 
and made us live in technology and enlightment-social media and space 
age. Still there are unexplored areas of which man is ignorant in all walks 
of life. The new generation had to get over this darkness and explore these 
regions through scientific research. This is the responsibility of the 
university today without which universities are nothing but walls which echo 
the empty words. 
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