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 التحرير هيئة كلمة

 تجربة التعليم التعليم األهلي في العراق

جتربة التعليم األهلي جتربة حديثة يف العراق اليزيد عمرها عن الثالثني عاماً، لكنها توسعت وازدهرت 
حيث انهز عددها عن السبعني جامعة وكلية أهلية، وكان من املؤمل ان يلعب التعليم  2003بعد عام 

ا رايداي يف رفع مستوى التعليم يف العراق والبلوغ به اىل مصاف اجلامعات العريقة يف األهلي يف العراق دور 
حاله حال التعليم اخلاص يف الدول املتقدمة الذي ساهم بصورة كبرية يف تقدم تلك الدول،  ،العامل املتحضر

 شاهدان على ذلك جامعة هارفرد اول جامعة يف العامل، وهي جامعة أهلية. 
احلاجة الضرورية اىل وجود مؤسسات تعليمية تستسوعب ويف العراق تعرض التعليم األهلي نتيجة 

االعداد الغفرية من خرجيي الدراسات اإلعدادية ونتيجة لضغوط السياسيني انتشرت الكليات واجلامعات 
وكلية أهلية واحلبل االهلية بصورة انفجارية خالل السنوات األخرية ليصل عددها اىل اكثر من سبعني جامعة 

 على اجلرار.
ففي كل عام هناك عدد من الكليات االهلية يضاف اىل القائمة بدون وجود خطة مدروسة من قبل 
الوزارة فيها حمددات وضوابط التوزيع اجلغرايف والتخصصات املطلوبة واحلاجة الواقعية لسوق العمالة العراقية 

الواقعية لكل كلية بناء على ما لديها من إمكاانت مادية  هلذه التخصصات وحتديد الطاقة االستيعابية
 وعلمية، ومقدار احلاجة احمللية الختصاصات تلك الكليات.

تراجع الدور املوكول للتعليم األهلي يف تنمية طاقات اجملتمع وكانت حصيلة عدم وجود اخلطط املدروسة 
ت يقتصر على استيعاب االعداد الغفرية من وصنع االزدهار االقتصادي يف العراق واصبح دور هذه اجلامعا

الطلبة الطالبني للشهادة من اجل التعيني يف احدى دوائر الدولة، ابستثناء بعض اجلامعات اليت حترتم 
رسالتها التعليمية وحتاول ان حتقق أهدافها يف بناء مستقبل الوطن من خالل أبنائها الطلبة ليصبحوا بعد 

 تمع.خترجهم عناصر مفيدة يف اجمل
من هنا كان من مسؤولية وزارة التعليم العايل يف العراق اذا ارادت اصالح التعليم األهلي ان تعتين اكثر 

ه مكمال للتعليم احلكومي وان تضع خطة مدروسة ومتكاملة دهبذا التعليم وان توليه األمهية املطلوبة و تع
ليكون رديفا  لتقدم هذا الصنف من التعليمتبدأ من إعادة النظر يف قانون التعليم األهلي ليصبح وسيلة 

قية رونقها اللتعليم احلكومي مبا يكفل التقدم واالزدهار للبلد علميا واقتصاداي وثقافيا ليعود للجامعات العر 
 وازدهارها يوم كانت قبلة لطالب العلم يف العامل العريب.
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 العامة استراتيجية الموازنة تغيير 

 يالعراقوأهميته في النهوض باالقتصاد 

Changing the General Budget strategy and its 

Importance in the Advancement of Iraqi Economy 

   Ziyara -Prof. Kamal Abed Hamid EL(1) كمال عبد حامد آل زيارةأ.د. 

 الملخص

العراقي اقتصــــــــــادا ريعيا يعتمد على إنتاا النفط اخلام وتصــــــــــديره، وتدور املوازنة العامة يعد االقتصــــــــــاد 
للدولة يف فلك هذه الظاهرة الريعية بل وتقوم بتكريســـــــها وهنا تربز مشـــــــكلة البحث. إذ أن املوازنة العامة، 

ي تبويبها إداراي ومنذ أكثر من نصــف قرن، تعتمد أســلوب ما يســمى مبوازنة البنود واالعتمادات  يث جير 
ونوعيا واقتصــــــاداي من أجل هدف رئيســــــي يتمثل مبمارســــــة الرقابة للتاكد من قيام الوزارات واملؤســــــســــــات 
احلكومية ابإلنفاق  دود االعتمادات اليت جيري تقديرها من قبل الســــلطة التشــــريعية ضــــمن قانون املوازنة. 

ور متعددة لعل من أبرزها عدم وضـــــــــوح لكن املعضـــــــــلة الرئيســـــــــية يف هذا األســـــــــلوب تتمثل يف أوجه قصـــــــــ
األهداف اليت ترصد هلا االعتمادات وافتقادها ملعايري قياس األداء الفعلي للوحدات احلكومية ومعرفة مدى 
الكفاءة يف تنفيذ الربامج املتنوعة، األمر الذي يضــــــــــعف من اإلنفاق العام العقالين ويعزز اهلدر يف األموال 

 العامة.
( حياول 2019-2005لبحث، فمن خالل اعتماد ســـــــــــلســـــــــــلة زمنية للســـــــــــنوات  وهنا تكمن أمهية ا

الباحث أن يلقي الضــــــــــوء على املشــــــــــاكل األســــــــــاســــــــــية للموازنة العامة، واليت تتمثل يف ضــــــــــعف النفقات 
االســتثمارية مقارنة ابلنفقات التشــغيلية وتعامجم إمجايل النفقات خالل الســنوات األخرية، وهيمنة اإليرادات 

متويل املوازنة مقارنة ابإليرادات األخرى فضــــــــــال عن العجز املايل املســــــــــتشــــــــــري واملتعامجم خالل النفطية يف 
ســــــنوات البحث. وعلى الرغم من وقوف الكثري من األســــــباب االقتصــــــادية وغريها وراء هذه املشــــــاكل يف 
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تمادات يف املشـــاكل املوازنة العامة، إال أن الباحث قام ابلرتكيز على دور تطبيق أســـلوب موازنة البنود واالع
 املذكورة.

وإزاء ما تقدم يرى الباحث ضــــــــرورة إجراء التغيري يف اســــــــرتاتيجية املوازنة العامة يف العراق والبحث عن 
األســــــــــــلوب البديل والذي يعتقد الباحث انه ميكن أن يتجســــــــــــد مبوازنة الربامج واألداء، إذ البد من إجراء 

اه حتديد أهداف معينة ختدم اقتصــــــاد البلد ووضــــــع الربامج الالزم التنســــــيق بني وزارط التخطيط واملالية ابجت
تنفيذها من قبل وحدات االقتصـــــــــاد العام، على أن يقرتن ذلك بوضـــــــــع معايري لقياس األداء تســـــــــهم بربط 

 املدخالت واملخرجات، ومبا يسهم بتحقيق الكفاءة والفاعلية يف إجناز الربامج واألنشطة احلكومية.
وبة تطبيق موازنة الربامج واألداء يف العراق، اليت يدركها الباحث، وحاجتها إىل وعلى الرغم من صـــــــــــــــع

الكثري من املتطلبات واملســـتلزمات، إال أن األمر يســـتحق التضـــحية وبذل اجلهود وإنفاق األموال من أجل 
والبشــــــــرية  الوصــــــــول إىل موازنة عامة تكفل ترشــــــــيد اإلنفاق العام وتعزز من كفاءة اســــــــتخدام املوارد املادية

املتاحة، حىت وإن اقتضــــــــــــــى األمر انتقاء بعض املشــــــــــــــاريع والوحدات احلكومية للبدء هبا كما فعلت بعض 
 الدول.

Abstract 
The Iraqi economy is a rentier economy that depends on the production 

and export of crude oil, and the state's general budget revolves around this 

rentier phenomenon, and even devotes it, which is problem that the research 

try to solve. 

For more than half a century the general budget has adopted the method 

of so-called balancing items and appropriations so that they are classified 

administratively, qualitatively and economically for the sake of the main 

objective of exercising oversight to ensure that ministries and government 

institutions spend within the limits of the appropriations that are estimated 

by the legislative authority within the budget law. However, the main 

dilemma in this method is represented in multiple deficiencies, perhaps the 

most prominent of which is the lack of clarity of the objectives for which the 

funds are allocated and the lack of standards for measuring the actual 

performance of government units and knowledge of the efficiency in 

implementing various programs, which weakens rational government 

spending and promotes waste of public funds. 

The researcher tries to shed light on the basic problems of the public 

budget by adopting a time series for the years (2005-2019) and here lies the 

importance of the research, the problems are the weakness of investment 

expenditures compared to operational expenditures and the increase in total 

expenditures in recent years, and the dominance of oil revenues in financing 

the budget compared to with other revenues as well as the widespread and 

growing financial deficit during the research years. Although many economic 
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 and other reasons stand behind these problems in the general budget, the 

researcher has focused on the role of applying the method of balancing 

items and appropriations in the mentioned -above problems. 

Based on the above considerations, the researcher sees the necessity of 

making a change in the general budget strategy in Iraq and searching for an 

alternative method, which the researcher believes can be embodied in the 

balance of programs and performance, as coordination must be made 

between the ministries of planning and finance towards defining specific 

goals that serve the country's economy and developing programs that need 

to be implemented by the general economy units, which must be 

accompanied by the development of performance measurement standards 

that contribute to linking inputs and outputs, and in a way that contributes to 

achieving efficiency and effectiveness in the delivery of government 

programs and activities. 

Despite the difficulty of implementing the program and performance 

budget in Iraq, which the researcher realizes, and its need for many 

requirements, it is worth the sacrifice and efforts and spending money in 

order to reach a general budget that ensures the rationalization of public 

spending and enhances the efficiency of the use of available material and 

human resources, Even if it is necessary to select some government 

projects and units to start with, as some countries have done. 

 المقدمة

اقتصر اهلدف الرئيسي للموازنة العامة يف نطاق الفكر املايل التقليدي على حتقيق الرقابة املالية، للتاكد 
التشـــــــــــــريعية، وان اإلنفاق العام يتم يف من أن حتصـــــــــــــيل اإليرادات العامة قد م وفقا ملا اعتمدته الســـــــــــــلطة 

األغراض املخطط هلا ويف حدود االعتمادات املقررة، وان إجراءات الصرف تتم بشكل سليم وقانوين، ومن 
 مث اكتشاف األخطاء واملخالفات املالية والعمل على تالفيها يف املوازانت املقبلة.

، إذ يتم توزيع النفقات يف شكل بنود واعتمادات، وجاء تبويب املوازنة انسجاما مع هذا التوجه الرقايب
لكن االهتمام ابجلانب الرقايب يفوق االهتمام ابخلدمات نفسها واليت م اإلنفاق من أجلها، إذ أن التبويب 
على أســـــــــــاس نوع املصـــــــــــروف ال يوضـــــــــــح ما إذا كانت املصـــــــــــروفات قد حققت اهلدف منها أم ا ا جمرد 

 مصروفات م إنفاقها وحسب.
د تالشــــي مذهب احلرية االقتصــــادية يف صــــورته املطلقة واندنره خالل القرن املاضــــي تغرّيت النظرة وبع

إىل دور الدولة ومسؤولياهتا جتاه االقتصاد القومي، وتوسع نشاطها وتعّقدت مهامها، ومل يعد عدد الربامج 
لك بدأت العديد من الدول اليت تتوالها حمدوداً وبســــــــــــــيطاً، بل تعددت هذه الربامج وتنوعت أهدافها، لذ

ابلبحث عن تبويبات جديدة للموازنة العامة تســـــــــــــــاعد على حتقيق عدد من األغراض املفيدة لالقتصـــــــــــــــاد 
القومي وترفع من كفــاءة املوازنــة يف جوانبهــا املختلفــة ويف مراحلهــا املتعــددة. ومن هنــا كــانــت تزكيــة موازنــة 

 الربامج واألداء للقيام هبذه املهام.
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ق الزالت املوازنة العامة تعد وفق أســـــــــــــــلوب البنود واالعتمادات،  يث يتم التبويب اإلداري ويف العرا
والنوعي وكذلك االقتصــــادي اســــتنادا هلذا األســــلوب الذي ميثل أداة الرقابة على ختصــــيص النفقات فقط، 

زنة الدولة دون اســـــــــــتخدام مقاييس وقواعد لتقييم األداء وحتليل للعوائد والتكاليف. ولذلك أصـــــــــــبحت موا
تســــــري يف ركاب االقتصــــــاد العراقي وما يعانيه من خلل هيكلي يتمحور حول اعتماده الرئيســــــي على املورد 
النفطي، إذ ابتت املوازنة العامة عبارة عن أداة يتم بوســــــــــــاطتها تقســــــــــــيم عوائد النفط  اليت تشــــــــــــكل اجلزء 

قيام بعملية اإلنفاق، وهذا ما ميثل بدوره األعظم من إيرادات الدولة( على الوزارات واهليئات احلكومية لل
جانب املدخالت، الذي يفتقد للمؤشـــــــــــــــرات الدالة على عملية الربط مع ما يتمخض عنه من  رجات. 
وعليه غابت عن موازنة البنود واالعتمادات املطبقة يف العراق معايري الكفاءة واإلنتاجية وابت نظام املالية 

 ام مبهام التنمية االقتصادية املستدامة.العامة جراء ذلك عاجزا عن القي
ومن هنا جاءت أمهية البحث احلايل الذي يدعو إىل ضــــرورة البدء ابســــرتاتيجية جديدة للموازنة العامة 
تبىن أبســــــــــلوب  تلف يقوم على أســــــــــس من التخطيط ورســــــــــم األهداف والربامج واملشــــــــــاريع اليت تنفذها 

تقييم األداء، األمر الذي ميهد الطريق لنمط مغاير عما هو  سمؤسسات االقتصاد العام وفق معايري ومقايي
سـائد من رقابة على هذه املؤسـسـات للوقوف على مسـتوى أدائها ومدى قدرهتا على تنفيذ الربامج املناطة 

 هبا.
 مشكلة البحث: 
يف أن هناك نقاط ضــــــــعف يف أســــــــلوب املوازنة العامة املعتمد يف العراق، وأن واقع  تنحصــــــــر املشــــــــكلة

االقتصــاد العراقي واملتغريات على صــعيد اقتصــادات الكثري من الدول أثبتت ذلك، وأنه البد من تغيري هذا 
 األسلوب الذي ساد خالل العقود املاضية. 

 هدف البحث: 
 البحث إىل حتقيق الغاايت اآلتية: يهدف

 حتليل واقع املوازنة العامة يف العراق من خالل املؤشرات الرقمية. .1
 أتشري مكامن اخللل يف موازنة البنود واالعتمادات املطبقة يف العراق. .2
 وضع بعض املقرتحات لتنفيذ موازنة الربامج واألداء اليت يراها الباحث بديال مناسبا. .3

 فرضية البحث:
ان أحد العوامل اليت تكرس اســــــــــــتمرار اخللل يف هيكلية االقتصــــــــــــاد العراقي تكمن يف ضــــــــــــعف كفاءة 

، وان التواصـــــل يف النمط الســـــائد نفســـــه للموازنة العامة من حيث أســـــلوب ية وقلة فاعليتهاالســـــياســـــة املال
 اإلعداد والتنفيذ والرقابة يعين دميومة هذه اإلشكالية.

 أسلوب البحث:
 البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف تتبع مادته واستقصائها. اعتمد

 حدود البحث:
 هيكل البنية االقتصادية واملالية العراقيةأوال: احلدود املكانية: 



  

14 

 29: العدد

 .(2019 -2005ننيا: احلدود الزمانية: بياانت عن االقتصاد العراقي واملوازنة العامة للمدة   
 هيكل البحث:

تقســـيم البحث على ثالثة مباحث، تضـــمن املبحث األول إعطاء نبذة عن طبيعة االقتصـــاد العراقي  م
ليل واقع املوازنة العامة من خالل بعض املؤشــــــــرات اليت تظهر مدى اخللل اهليكلي فيها، أما املبحث مع حت

الثاين فشـــــــــــمل توضـــــــــــيح موازنة البنود واالعتمادات وأبرز التبويبات املعتمدة فيها ودورها يف اخللل اهليكلي 
الربامج واألداء اليت يراها الباحث الذي تعاين منه موازنة الدولة، وابلنســـــــــــــبة للمبحث الثالث فتطرق ملوازنة 

 اخليار املقرتح للتطبيق.
 تحليل واقع الموازنة العامة في العراق:المبحث األول: 

قبل اخلوض يف حتليل واقع املوازنة العامة يف العراق من خالل املؤشـــــــــرات والدالئل الرقمية، البد ابتداًء 
إذ من غري املنطقي عزل مســــــــار املوازنة العامة عن من مدخل يتعلق بطبيعة االقتصــــــــاد العراقي وســــــــريورته، 

 حركة االقتصاد ككل.
فالنفط الذي ميثل عصب االقتصاد العراقي، يعد ثروة وطنية سيادية، ومتثل عملية استخراجه وتصديره 
تســـييال هلذه الثروة، أي حتويل جزء منها إىل عملة أجنبية. وإذا ما م تعريف التنمية بوصـــفها مقياســـا لنمو 

لثروة الوطنية مبجموعها ســـــــوف يواجه اجملتمع بعامة وسبته الســـــــياســـــــية ياصـــــــة حتداي كبريا ألن ذلك يعين ا
ببســـاطة وجوب تكوين ثروة مادية إضـــافية على ســـطح األرض تعادل يف أقل تقدير قيمة اجلزء املســـّيل من 

ن النفطية، ال تسري على خطى الثروة النفطية. لكن النظرة السائدة يف العراق، وكذلك يف العديد من البلدا
هذا املبدأ، إذ أن احملاســـبة االقتصـــادية يف العراق تنظر إىل املورد املايل من النفط اخلام بوصـــفه قيمة مضـــافة 

 (2 من عمليات استخراجه يف حساابت الناتج احمللي.
يتسم ابلصفة الريعية، انطالقا من هذه النظرة، يالحظ أن واقع حال االقتصاد العراقي وكما هو معلوم 

إذ أنه يعتمد على عوائد الريع النفطي يف تســــــــــيري نشــــــــــاطاته االقتصــــــــــادية، ويف متويل املوازنة العامة ابملوارد 
املالية، وهذا ما جعل االقتصـــــــــاد العراقي يعاين من اختالالت هيكلية كبرية، فهو اقتصـــــــــاد أحادي اجلانب 

واحد وهو النفط اخلام، وعليه فإن إيرادات الدولة الرئيســية  أتط احلصــة األكرب إليرادات الدولة من مصــدر
مرتبطة بطبيعة هذا املورد الريعي وتقلبات الســـوق النفطية. بل وأصـــبح القطاع الريعي النفطي ميتلك النســـبة 

 األكرب يف توليد الناتج احمللي اإلمجايل يف مجل تراجع واضح للقطاعات االقتصادية األخرى.
اهليكلي يف االقتصــــــــاد العراقي انعكس بشــــــــكل جلي على املوازنة العامة وهيكليتها،  إنَّ هذا االختالل

 فاصبحت املوازنة العامة إبيراداهتا ونفقاهتا امتدادا يعمق من هذا اخللل وينصاع لتداعياته.
ان حتليل واقع نظام املالية العامة يف العراق يظهر قصـــــورا واضـــــحا يف مســـــالة التصـــــدي ل نر الســـــلبية 

مورد النفطي والتعامل املنهجي مع خصـــائصـــه الفريدة. ولقد تعامجمت األضـــرار خالل الســـنوات األخرية لل
بعد أن حتولت الدولة حنو اقتصــــــاد الســــــوق دون هتيئة األرضــــــية املناســــــبة لذلك وياصــــــة عدم وجود قطاع 

ابنســــحاب الدولة  خاص قادر على التنمية والنهوض ابالقتصــــاد العراقي. فاملعضــــلة االقتصــــادية تتمثل هنا
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من ميادين اإلنتاا واالســـــــتثمار اإلنتاجي والذي كان حيظى ازء من العملة األجنبية دون أن يعوض ذلك 
 من قبل القطاع اخلاص الذي ابت يستاثر فعليا ابجلزء األكرب من موارد النفط.
ة واالقتصــــــــــادية والنقدية. وان املوازنة العامة يف وضــــــــــعها احلايل ختفي مورد النفط وال تتابع آنره التنموي

فبعملية حســابية بســيطة متمثلة بضــرب العملة األجنبية من مورد النفط بســعر الصــرف واالنتقال بعد ذلك 
مباشــــــرة إىل داننري، دون إيضــــــاح العمليات النقدية للتحويل ومضــــــامينها االقتصــــــادية. فالســــــلطة املالية يف 

لتغطية اســـــــــتريادات احلكومة، وحتول الباقي  %25جاوز العراق تكتفي ابقتطاع جزء من عوائد النفط ال يت
إىل البنك املركزي لقاء عملة حملية تســــــــــــــتخدمها الســــــــــــــلطة املالية يف تســــــــــــــديد التزامات املوازنة من رواتب 
ونفقات أخرى. ويقوم البنك املركزي بدوره أيضـــــــا ببيع اجلزء األكرب من العملة األجنبية إىل القطاع اخلاص 

ســــــــبيا وحيتفظ ابلباقي. وهذا يعين ببســــــــاطة ان األهداف املعلنة للموازنة العامة بســــــــعر صــــــــرف منخفض ن
كالنمو وتوفري فرص العمل والعدالة االجتماعية ومحاية البيئة وبناء قاعدة إنتاجية زراعية وصــــــــــناعية وغريها 

مرتبطة، إىل  تصــــــــــبح يف معظمها غري مرتبطة ابجلهات املســــــــــؤولة أل ا ال تدير املورد النفطي متاما، بل هي
أي القطاع اخلاص وهو قطاع أقل  (3 حد كبري، بتصـــــــــرف احلائز األخري للعملة األجنبية من املورد النفطي،

ما يقال عنه أنه بعيد نســــبيا عن األنشــــطة اإلنتاجية الصــــناعية والزراعية ويســــعى حنو األنشــــطة ذات الربح 
 يشكل عامال رئيسيا يف تكريس هذا التوجه. السريع واملضمون، ولعل غياب البيئة االستثمارية اجلاذبة

وألجل الوقوف على طبيعة املوازنة العامة يف العراق واجتاهاهتا بصــــورة تفصــــيلية ميكن االســــتعانة ببعض 
 .2019 -2005املؤشرات ولسلسلة زمنية متتد للسنوات 

 أوال: اإليرادات العامة:
( من إمجايل اإليرادات %97 - %93  ( ان اإليرادات النفطية شكلت ما بني1يتضح من اجلدول  
( وهي نســــــبة عالية جدا ابملقارنة مع ابقي اإليرادات الســــــيادية 2013 -2005العامة خالل الســــــنوات  

 وياصــة الضــرائب واإليرادات الكمركية( اليت يفرتض أن تشــكل عوامل دعم لالقتصــاد العراقي واليت مل تزد 
 -2015ادات طوال الســــــــــنوات املذكورة. أما الســــــــــنوات  ( من إمجايل اإلير %7مســــــــــامهتها عن نســــــــــبة  

 %14( فشــهدت حتســنا نســبيا بســيطا لصــا  اإليرادات غري النفطية  يث تراوحت نســبتها بني  2018
 ( من اإليرادات الكلية.%11لتبلغ نسبة   2019(، مث عادت لتنخفض جمددا يف عام 16% -

أمهية إيرادات النفط اخلام يف متويل املوازنة العامة يف ( بشـــــــــــكل ال لبس فيه مدى 1وجيســـــــــــد اجلدول  
( من %91العراق، ليس من خالل نســـــــبة هذه اإليرادات واليت جتاوز املتوســـــــط فيها ملدة البحث نســـــــبة  

إمجايل اإليرادات فحسب، إمنا أيضا من خالل التذبذب املتماثل بني متغريي اإليرادات النفطية واإليرادات 
كل الثاين متغريا اتبعا متاما للمتغري األول، فيالحظ التطابق، يف سـنوات البحث مجيعها، الكلية،  يث يشـ

من حيث التصـــــــــــــــاعد واهلبوط بني هذين املتغريين، تعبريا عن قوة االرتباط بينهما، إذ بلغ معامل االرتباط 
 0.98.) 
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 ثانيا: النفقات العامة: 
تصـــاعد مســـتمر خالل ســـنوات البحث،  يث ( أن النفقات العامة يف 2يالحظ من خالل اجلدول  

( هو 2019-2005كان معدل النمو الســــنوي املركب إلمجايل النفقات العامة ابألســــعار اجلارية للمدة  
(، وهذا املعدل هو أعلى من نظريه للناتج احمللي اإلمجايل  وإن كان بنســــــــــبة قليلة( والذي بلغ 10.58% 

رية القطــاع العــام  ثلــة ابلنفقــات العــامــة هي يف تزايــد مقــارنــة (. وهــذا يعين أن وت%10.29للمــدة ذاهتــا  
 بعموم االقتصاد العراقي.

وعند قياس نسبة النفقات العامة إىل جممل الناتج احمللي اإلمجايل يالحظ ا ا نسبة مرتفعة، إذ تراوحت 
دلل ( للمدة ككل، وهذا ما ي%50.2( خالل مدة البحث، ومبتوسـط قدره حوايل  %61 -%41بني  

أيضا على املسامهة العالية للدولة يف النشاط االقتصادي ككل، ويثري الشكوك حول االجتاه املعلن من سري 
االقتصــــاد العراقي حنو اقتصــــادايت الســــوق. ومع ذلك فالســــؤال الذي يطرح هنا هو: هل انعكســــت هذه 

ة أخرى هل تبلور هذا اإلنفاق الزايدة يف النفقات العامة على املنفعة العامة للمجتمع العراقي؟ أي بصــــــــــــيغ
العام لريفع من مســـــــــــــــتوى اخلدمات للفرد العراقي؟ واجلواب ابلتاكيد هو النفي وذلك ألن هذه الزايدة يف 
النفقات العامة ما هي إال زايدة مجاهرية وليســت حقيقية، مبعىن ا ا ال تنعكس على متوســط نصــيب الفرد 

لك هو ما يتضح من اجلدول املذكور، فباخذ األرقام القياسية من اخلدمات العامة ابلزايدة، والدليل على ذ
ألسعار املستهلك بنظر االعتبار ألجل حتويل النفقات العامة من األسعار اجلارية إىل األسعار الثابتة يتبني 

(، األمر 2007االسفاض يف مســتوى اإلنفاق يف احلالة الثانية مقارنة ابألوىل  وياصــة بعد ســنة األســاس 
يدلل على األثر الواضـــــــــــح للتضـــــــــــخم النقدي يف رفع أرقام النفقات. ولكن هذا ال يقلل من شـــــــــــان  الذي

االســــــتنتاا أبن مجاهرة تصــــــاعد النفقات العامة متجســــــدة يف االقتصــــــاد العراقي وبشــــــكل جلي وألســــــباب 
الباحث يف  وعوامل متعددة يرتبط البعض منها ابســــــــــرتاتيجية املوازنة املعتمدة يف العراق وهذا ما ســــــــــيتناوله

 املبحث القادم.
كذلك اقرتن التصــــاعد يف نطاق النفقات العامة والزايدة الواضــــحة يف حجمها بتغرّي يف هيكليتها  أي 
النصـــــيب النســـــيب لكل نوع من أنواع النفقة يف إمجايل اإلنفاق الكلي( نظرا للتغري يف األمهية النســـــبية لكل 

م هبا الدولة. وبصـــورة عامة أخذ العراق بنظام املوازنة املوحدة ومجيفة يف عالقتها ابلومجائف األخرى اليت تقو 
للدولة اليت تتكون من املوازنة التشــــغيلية اليت تضــــم النفقات اجلارية  رواتب املومجفني، املســــتلزمات الســــلعية 

الية على واخلدمية، املنح واإلعاانت واملنافع االجتماعية...(، واملوازنة االســـتثمارية اليت تضـــم النفقات الرأم
 صعيد الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة فضال عن احملافظات وإقليم كردستان.

( يالحظ أن النفقات التشــــــــغيلية كانت هلا احلصــــــــة األكرب من ختصــــــــيصــــــــات 3وبنظرة على اجلدول  
(، ومبتوســـــــــــــــط للمــــدة قــــدره %82 - %60املوازنــــة ولســـــــــــــــنوات البحــــث مجيعهــــا واليت تراوحــــت بني  

من إمجايل النفقات. وتشـــــــــــــــكل فقرة تعويضـــــــــــــــات املومجفني  األجور والرواتب بضـــــــــــــــمنها  (71.73% 
املخصـــصـــات املختلفة اليت يتقاضـــاها منتســـبو الدولةظ النســـبة العظمى يف املوازنة التشـــغيلية إذ بلغت هذه 
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حســـــــب ما جاء  ( مليار دينار43405 ( من إمجايل اإلنفاق اجلاري، أي حوايل %43.38الفقرة نســـــــبة  
 .(4 ،2019يف موازنة 

( يف أحســــــن حاالهتا، ومبتوســــــط للمدة مقداره %40ابملقابل مل تصــــــل النفقات االســــــتثمارية نســــــبة  
( من النفقات الكلية. وكما هو معلوم فإن زايدة اإلنفاق االســـــــــــــــتثماري ومن مث زايدة الرتاكم 28.27% 

وهذه امليزة ال ميكن هلا أن تتحقق  الرأمايل ســــوف يســــهم يف رفع معدالت النمو االقتصــــادي يف أي بلد،
يف العراق يف مجل هذا التدين يف مســـــتوى اإلنفاق العام املوجه حنو االســـــتثمار. ليس هذا فقط بل ان اجتاه 
اإلنفاق العام العراقي لصــا  املوازنة التشــغيلية على حســاب املوازنة االســتثمارية، ســوف يعمق من مشــكلة 

فالبطالة تعد من أعقد األزمات االقتصـــــــــــــــادية اليت تواجه املســـــــــــــــؤولني عن  البطالة اليت يعاين منها البلد.
السياسة االقتصادية، وان حلها ال يكون من خالل بضعة آالف من فرص العمل اليت توفرها موازنة الدولة 

 العامة يف كل عام لتنضم إىل القطاع العام الذي يشكو بدوره من استشراء البطالة املقنعة.
التنويه أنه يف حالة ضــــــــغط النفقات، فإن املفاضــــــــلة بني اإلنفاق اجلاري واالســــــــتثماري  أخريا البد من

غالبا ما تكون لصا  اإلنفاق اجلاري على حساب اإلنفاق االستثماري إذ تذهب التضحية ابألخري على 
من اجلدول الرغم من أمهيته يف التكوين الرأمايل وتشـــــييد البىن التحتية، وخري مثال على ذلك  كما يبدو 

، واحلرب ضــد اإلرهاب  داع ( خالل الســنوات 2009(ظ ما حصــل يف االزمة املالية العاملية يف عام 3 
( واالنعكاســــــــات الســــــــلبية على أســــــــعار النفط اخلام. والســــــــبب الرئيس يف عدم مرونة 2017 -2015 

قرة األجور والرواتــب اإلنفــاق اجلــاري مقــابــل مرونــة اإلنفــاق االســـــــــــــــتثمــاري يعود إىل احتواء األول على ف
 واخلدمات االجتماعية وهذه من الصعب املساس هبا النعكاسها املباشر على أفراد اجملتمع.

 ثالثا: العجز املالي يف املوازنة العامة:
ميثل العجز حمصـــــــــــــــلة جمموعة من العوامل ترجع يف جزء منها إىل زايدة مبالغ النفقات العامة ويف جزء 

( يالحظ أن قانون املوازنة العامة 4يرادات العامة. وإبلقاء نظرة على اجلدول  آخر تعود إىل اسفاض اإل
(. فالســـــــياســــــة 2019 -2005يف العراق قد م إصـــــــداره بعجز  طط، خالل ســـــــنوات البحث مجيعها  

املالية تبىن هنا على أســــــــــــاس إعداد موازنة عامة ابتداًء بعجز مايل  طط على أمل تغطية هذا العجز فعليا 
طة زايدة العوائد النفطية من خالل ارتفاع أســــــعار النفط اخلام، وهو خيار خاضــــــع لتغريات الســــــوق بوســــــا

النفطية العاملية، واحتماالهتا ومن مث قد ترتفع أســــــعار النفط وتســــــهم إيراداته يف تغطية العجز املايل، أو قد 
اض الــداخلي واخلــارجي تنخفض هــذه األســـــــــــــــعــار  ــا يــدفع ابجتــاه خيــارات أخرى لعــل يف مقــدمتهــا االقرت 

لتغطية العجز، األمر الذي جلات إليه الدولة يف العديد من الســنوات وهذا ما أدى إىل تراكم األعباء املالية 
للموازنة يف السنوات الالحقة سواء لتسديد مبلغ القرض أم الفوائد املرتتبة عليه. وخري دليل على ذلك هو 
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حســــــــــب االحصــــــــــائيات الرمية، يف شــــــــــهر كانون األول من عام مقدار الدين العام الداخلي، والذي بلغ  
 (5 ( مليار دينار.38332حوايل   2019

عتمد يف الســـــياســـــية املالية هو ما يفســـــر التباين الواضـــــح بني العجز املخطط الوارد يف 
ُ
إنَّ هذا النهج امل

نتهاء السـنة املالية. فمن بني قانون املوازنة العامة وبني املتحقق من الناحية الفعلية من عجز أو فائض بعد ا
( ســنوات 3( ســنة، هلها البحث، شــهدت مبجملها عجزا ماليا  ططا، حتقق العجز املايل فعليا يف  14 

( سنة األخرى فائضا ماليا. ومع ذلك حىت يف هذه السنوات الثالث 11منها فقط، يف حني شهدت الـــــــ  
قام متباينة بني ما جرى تقديره من عجز يف إطار اليت شـــــــــــــــهدت عجزا ماليا  ططا وفعليا فقد كانت األر 

قانون املوازنة وبني ما حتقق من عجز فعلي حســـــــب تقارير وزارة املالية. وقد بلغ معامل االرتباط بني متغري 
 (.0.67 -العجز املخطط من انحية ومتغري الفائض أو العجز املايل الفعلي من انحية أخرى  

ي للموازنة العامة مل يكن مبســــــتوى ما  طط له، ويرى الباحث أنه لو ومن هنا يتضــــــح أن التنفيذ الفعل
توفرت احلســـــــاابت اخلتامية خالل مرحلة مناقشـــــــة املوازنة العامة، لكانت تقديرات املوازنة أكثر دقة وأقرب 

 إىل الواقع.
يف ، مدى اخللل اهليكلي يف االقتصـــــــــــاد العراقي عموما و 2020ويُظهر الوضـــــــــــع الراهن، وحنن يف عام 

(، وما ترتب عليها من ركود 19نظام املالية العامة بشكل خاص. ففي مجل انتشار جائحة كوروان  كوفيد 
اقتصــــــــادي عاملي ألقى بظالله على أســــــــعار النفط، مجهر جليا مدى عمق اخللل يف اســــــــرتاتيجيات املوازنة 

ازنة،  يث ابتت الدولة تعاين ومدى انصــــــــــــياعها للظاهرة الريعية واالعتماد على املورد النفطي يف متويل املو 
حىت يف مســـــــالة توفري الرواتب للمومجفني واملتقاعدين وملســـــــتحقي الرعاية االجتماعية، وقد خلصـــــــت الورقة 
البيضـــــــــــاء اليت أصـــــــــــدرهتا احلكومة هذه املعاانة ابلقول  ... فالزايدات الطردية غري املرنة للنفقات، ســـــــــــيما 

تتالءم مع اإليرادات املتذبذبة اليت تقل كثريا عن تلك النفقات، نفقات رواتب املومجفني واملتقاعدين، ال 
حيث ال متتلك الدولة الســـــــــــــيطرة على اجتاهات أو حجم تلك اإليرادات بينما ســـــــــــــتقود إجراءات تقليص 

ووصــــلت الدولة يف األشــــهر األخرية من عام  (6 النفقات إىل معاانة اقتصــــادية لشــــرائح واســــعة من الناس(.
العجز عن أتمني رواتب مومجفيها إال ابللجوء إىل االقرتاض، وبناًء على طلب احلكومة إىل مرحلة  2020

الذي نص على "... ختويل  12/11/2020العراقية أصـــــــــــــــدر جملس النواب قانون متويل العجز املايل يف 
وزير املالية االحتادي صــــــــــــالحية االقرتاض حمليا وخارجيا من خالل إصــــــــــــدار حواالت اخلزينة والســــــــــــندات 
والصــكوك والقروض احمللية وكذلك االقرتاض من املؤســســات املالية الدولية والبنوك األجنبية لتمويل الفجوة 

 (7 ( ترليون دينار. 12املالية" وقد بلغت فجوة التمويل يف هذا القانون مبلغا مقداره  

                                                        
(، االحصاءات 2019 -2018وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة االحصائية السنوية   -5

 (10 -8املالية، جدول  
 .46 -45. ص 2020الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول  -6
 .12/11/2020قانون متويل العجز املايل، الذي أقره جملس النواب العراقي يف  -7



 

 يالعراقالعامة وأمهيته يف النهوض ابالقتصاد اسرتاتيجية املوازنة تغيري  

19 

 عوامل الخلل الهيكلي في الموازنة العامة:: ثانيالمبحث ال

اهليكلي الذي تعاين منه موازنة الدولة العراقية، والذي ميكن تلخيصـــه ابالســـتناد إىل معطيات ان اخللل 
املبحث الســــــــابق، يتمثل بوجود موازنة عامة ذات إيراد رئيســــــــي ريعي مهيمن، هو عائدات املورد النفطي، 

فقات ووجود نفقات عامة يف معظمها نفقات جارية لتســـــــــــــــيري أعمال الدولة مبقابل ضـــــــــــــــعف نســـــــــــــــيب للن
االســـتثمارية اليت تعد ضـــرورية لتحقيق النمو االقتصـــادي، وان تعامجم النفقات عرب الســـنني األخرية وياصــة 
اجلارية منها، واليت تتســــــــــــــم بقلة مرونتها جتاه املقدرة املالية للدولة، مع تدين اإليرادات اخلاضــــــــــــــعة لتقلبات 

دمي يف املوازنة العامة، وبلغ مســـــــــتوايت ال الســـــــــوق النفطية العاملية، أدى إىل عجز مايل يكاد يكون مســـــــــت
يستهان هبا تستدعي إعادة النظر الشاملة ابسرتاتيجيات املوازنة وإجياد بدائل حتّسن من أداء املوازنة العامة 

 وترفع من فاعلية السياسة املالية سبيال للنهوض بواقع االقتصاد العراقي.
أســــــس متطورة، يتطلب أوالً الوقوف على أبرز لكن رســــــم اســــــرتاتيجية جديدة ذات مســــــارات  تلفة و 

العوامل اليت ســــــــــــــــامهت يف هذا اخللـل البنيوي، وهذا ما ميثـل حمور املبحـث احلايل، إذ يعتقـد البـاحث أن 
الســـــــــــبب اجلوهري يف التداعيات املذكورة، على قدر تعلق األمر اانب املوازنة العامة، هو ان إعداد موازنة 

رارها واملصـــــــــادقة عليها وتنفيذها يكون على أســـــــــاس ما يســـــــــمى مبوازنة البنود الدولة وحتضـــــــــريها ومن مث إق
واالعتمادات. وقبل اخلوض يف كيفية تطبيق هذه املوازنة يف العراق، البد ابتداًء من إعطاء فكرة عن هذه 

 املوازنة وما تتضمنه من تبويبات، بكل ما حتمله من مزااي وعيوب.
يث التطور واملنهج وأســـــــــــــــلوب اإلعداد... إال أن أقدمها من حيث هناك العديد من املوازانت من حف

االســتخدام هو ما يعرف ابســم موازنة البنود، إذ ا ا متثل انعكاســا للفكر املايل التقليدي الذي بقي ســائدا 
وجاءت تســــــــميتها مبوازنة البنود انطالقا من كو ا أداة ختطيط  حىت  اية العشــــــــرينيات من القرن املاضــــــــي.

م لتوزيع اإليرادات على البنود اليت حــددت يف املوازنــة، وأل ــا، مبعىن آخر، تقســـــــــــــــم النفقــات تســـــــــــــــتخـــد
 واإليرادات استنادا إىل التبويب املعتمد من قبل الدولة.

ويكمن اهلـدف الرئيس من وراء تبويـب املوازنـة العـامـة وتقســـــــــــــــيمهـا يف حتقيق الرقـابـة املـاليـة من خالل 
 اجلهاز احلكومي يف إطار تنفيذ املوازنة، ومبا م إقراره من قبل الســـــــــــــــلطة حتديد املســـــــــــــــؤولية لكل مرفق يف

ففي مجل هذه املوازنة جيري الرتكيز على  (8 التشــــريعية، ومبا ال يتعارض مع اللوائح والقوانني املالية الســــائدة.
هامها ألجل التاكد االعتمادات، إذ تتشــكل املوازنة بصــورة اعتمادات وبنود، ومتارس أجهزة الرقابة املالية م

من أن االنفاق جيري يف حدود االعتمادات املقرّة ويف األغراض املخصـــــصـــــة هلا وان اجراءات الصـــــرف تتم 
بشـــــــكل ســـــــليم وقانوين، ومن هذا املنطلق توســـــــع الفقه املايل يف التســـــــمية ليطلق عليها بعض كتاب املالية 

بعض اآلخر ابملوازنة الرقابية انســـــــجاما مع مهمتها العامة تســـــــمية موازنة البنود واالعتمادات. كما أماها ال
 .األساسية

تعتمد موازنة البنود واالعتمادات على عدد من األســـــــــــــــاليب الفنية التقليدية يف تبويب نفقات الدولة 
 .أساسا على تبويب مزدوا  إداري/ نوعي(، والذي قد يقرتن بتبويب اقتصاديتبىن وإيراداهتا، إذ 

 -على النحو اآلط: ويباتهذه التبوميكن توضيح 
                                                        

 .664. ص2011د. سعيد عبد العزيز عتمان، املالية العامة مدخل حتليلي معاصر، الدار اجلامعية، االسكندرية،  -8
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 29: العدد

 التبويب اإلداري: .1 
املختلفــة  يَتخــذ هــذا التبويــب من املرفق احلكومي معيــارا لتصـــــــــــــــنيف بنود النفقــات واإليرادات العــامــة

توزع  وتقســــــــــــيمها، ومن مث فانه يعد يف الواقع انعكاســــــــــــا للهيكل اإلداري للدولة. واســــــــــــتنادا هلذا التبويب
اإليرادات العـــامـــة على أوجـــه النفقـــات وفق التبعيـــة اإلداريـــة، فتحظى كـــل وزارة ابعتمـــاداهتـــا املوزعـــة على 
املؤســـــســـــات واإلدارات واملشـــــروعات العائدة هلا إداراي، وبغض النظر عن الومجيفة اليت تؤديها املؤســـــســـــة أو 

ليم الصحي إىل جانب ومجيفتها األصلية اإلدارة أو املشروع. ولتوضيح ذلك فإن وزارة الصحة قد تقوم ابلتع
وهي تقدمي عالا طيب ووقاية من األمراض وخدمات صــــــــــحية عامة، بينما على النقيض من ذلك يالحظ 
أن وزارة التعليم، ومهمتهــا كمــا هو معلوم، تربويــة وتعليميــة، تقوم بومجيفــة صـــــــــــــــحيــة ال عالقــة هلــا ابلعمــل 

ومع ذلك تعامل كل ت والصــــــحة املدرســــــية التابعة هلا. الرتبوي أو التعليمي، من خالل بعض املســــــتشــــــفيا
 وزارة بشكل مستقل إداراي عن الوزارة األخرى.

أما ابلنســــــبة لإليرادات العامة، فيتم تقســــــيمها إداراي على أســــــاس املرفق احلكومي الذي يتوىل حتصــــــيل 
لقيــاس إىل املرافق اإليراد. واجلــدير ابلــذكر هنــا ان هــذا التقســـــــــــــــيم ال يعكس كفــاءة مرفق حكومي معني اب

األخرى كونه حيصــل على إيرادات أكرب، بل أنه يُظه ر فقط اختصــاصــات ومســؤوليات كل مرفق يف القيام 
مبهمــة التحصـــــــــــــــيــل امللقــاة على عــاتقــه اســـــــــــــــتنــادا للهيكــل التنظيمي والقوانني واللوائح املــاليــة املعتمــدة يف 

 .(9 الدولة.
تم توزيع التخصـــــيصـــــات إداراي حســـــب األبواب  يث متثل ويف العراق جيري اعتماد هذا التبويب، إذ ي

كل وزارة اباب من تلك األبواب وجيري وضـــع بند من هذه التخصـــيصـــات لكل مؤســـســـة عامة اتبعة للوزارة 
 الواحدة.

 التبويب النوعي: .2
يقتضي هذا النوع من التبويب ضرورة وجود تبويب إداري سابق عليه للموازنة، إذ ال جدوى كبرية من 

جيري تقســــيم النفقات  النوعي دام التبويب النوعي لوحده، والعكس غري صــــحيح. ومبوجب التبويباســــتخ
 العامة لكل وحدة من وحدات احلكومة وفقا للمادة أو اخلدمة اليت ستنفق فيها األموال العامة.

بويب وهذا يعين إجراء التبويب اإلداري بصــــــــورة مســــــــبقة، كما متت اإلشــــــــارة إليه مســــــــبقا، مث القيام بت
 النفقات لكل وحدة إدارية وبكل فرع منها تبويبا نوعيا، أي حسب موضع اإلنفاق.

وعلى الرغم من اختالف الربامج اليت تقوم بتنفيذها كل وحدة من الوحدات اإلدارية، إال أ ا تتشـــــــــابه 
لذلك ميكن بصـــورة عامة يف أوجه اإلنفاق  رواتب وأجور، أ ان الطاقة والوقود، تكاليف صـــيانة،...ا (، 

وضــــــــع تبويب نوعي موحد لكل الوحدات أو املرافق العامة. ومن هنا ولدت فكرة النظام احملاســــــــيب املوحد 
الذي يطبق على وحدات االقتصــــاد العام املختلفة، والذي يســــهل الرقابة على العمليات املالية، ويكشــــف 

تخدام التبويب النوعي، من اخلطا أو التالعب الذي ميكن أن حيدث يف هذا الصـــــــــدد. وهبذا شـــــــــّكل اســـــــــ
وجهة نظر البعض، تقدما مهما يف اإلدارة املالية. كما انه يلزم رؤســـــــــــــــاء الوحدات احلكومية ابإلنفاق يف 

                                                        
ايل لالقتصاد العام، دار اجلامعة اجلديدة، مدخل لدراسة أصول الفن امل -د. عادل أمحد حشي ، أساسيات املالية العامة -9

 .326-325. ص2005االسكندرية، 
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حدود املبالغ املســــــــــــموح هبا على أنواع النفقات املعتمدة وطبقا للقوانني واللوائح والتعليمات املالية للدولة، 
ســـــــــــــــاء يف اختاذ أي قرارات مالية قد يعتقدون ا ا مناســـــــــــــــبة أكثر من األمر الذي حيد من حرية هؤالء الرؤ 
 القرارات الواردة يف املوازنة العامة.

أما على صـــــــــعيد تبويب اإليرادات، فيمكن إجراء مثل هذا التبويب، وذلك لتســـــــــهيل القيام بتقديرات 
نة املالية القادمة على مســـــــــــــــتوى كل مرفق حكومي وهو األمر الالزم لتحضــــــــــــــري  اإليرادات العامة للســـــــــــــــ

 (10 املوازنة.
ويف العراق عادة ما يســــــــتكمل التبويب اإلداري املشــــــــار إليه بتبويب نوعي تقســــــــم من خالله النفقات 
حســـــب موضـــــع اإلنفاق  دفع رواتب وأجور، وأ ان الطاقة والقوى احملركة، وتكاليف الصـــــيانة،...( داخل 

 مؤسسات الدولة.
 التبويب االقتصادي: .3

حســــــــــــــــب طبيعــة العمليــة جــاريــة أو رأمــاليــة  تبويبــاً آخر، أيضــــــــــــــــا بنود واالعتمــاداتتعتمــد موازنــة ال
البنود املتكررة يف املوازنة بشكل منتظم بني سنة  املوازنة التشغيلية(  استثمارية(. وتتضمن العمليات اجلارية 

عمال الدولة مثل وأخرى. وتشـمل ابلتايل نفقات الدولة مجيعها اليت تتكرر سـنواي وبصـورة منتظمة لتسـيري أ
 مرتبات مومجفي الدولة ونفقات الصـــــــيانة وفوائد الدين العام واالعاانت( كما متثل اإليرادات اليت تتصــــــف 

 ابالستمرارية واالنتظام.
املوازنة الرأمالية اليت تتعلق بتكوين رأس املال العيين، فهي تتضـــــــــــمن جانب النفقات الذي يهدف  أما

تكوين رأس املال الثابت، مبعىن ان هذه املوازنة تســـــــــعى إىل تنفيذ املشـــــــــاريع إىل توســـــــــيع الطاقة اإلنتاجية و 
االستثمارية وبناء اهلياكل االرتكازية للمجتمع مثل  شق الطرق وبناء املوانئ والسدود وحمطات الكهرابء(، 
وهي نفقات أســـــاســـــية لتحقيق النمو االقتصـــــادي املســـــتهدف، لذلك ال ضـــــري من اســـــتخدام إيرادات غري 

دية لتمويل هذا النوع من االنفاق مثل القروض العامة واإلصـــــــــــــــدار النقدي اجلديد بشـــــــــــــــرط ان املردود عا
وابلقياس إىل  (11 االقتصـــــــــــــادي املتوقع من االنفاق االســـــــــــــتثماري كفيل بتغطية هذه اإليرادات فيما بعد. 

تكررة، كما ا ا ال تتعلق العمليات اجلارية تتميز العمليات الرأمالية أب ا عمليات ليســـــــــــت منتظمة وغري م
إبشباع احلاجات اجلارية، وال تتحقق منافعها عادة خالل الفرتة احلاضرة بل ا ا تسهم يف اشباع احلاجات 

 (12 يف املستقبل، كما ان منافعها ذات طبيعة معمرة. 
ساسية اليت هنا أن العراق يعتمد هذا التبويب االقتصادي يف املوازنة، ولكن املشكلة األ واجلدير ابلذكر

 القائمون على الســــــياســــــة االقتصــــــادية فكر بهيإن أول ما ذكرانها أنه حينما يتعرض البلد ألية أزمة مالية ف
كثريا يف الذهاب إىل فقرات بنود املوازنة اجلارية   يرتددونهو تقليص فقرات البنود االســـــــــــــــتثمارية، يف حني 

 .أية مواجهة شعبية يف حالة ختفيض املرتبات مثال يتم جتنبحىت 
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 -إنَّ تطبيق موازنة البنود واالعتمادات يف العراق ال خيلو من مزااي ميكن تلخيصها مبا أيط: 
رية كافة، وذلك لطول مدة ا ا تتصـــــــــف بســـــــــهولة إعدادها، إذ تكون مفهومة على املســـــــــتوايت اإلدا .1

ليس يف العراق فقط بل يف العديد من البلدان وياصـــة النامية اســـتخدامها، فهي ال زالت مســـتخدمة 
 منها.

وازنة يتم إلزام رئيس املؤســـــــــــــــســـــــــــــــة احلكومية ابإلنفاق يف حدود االعتمادات املقررة داخل هذه امليف  .2
نفاق م وفقا للوائح والقواعد واألنظمة املالية املؤسسة ويف األغراض املخصصة هلا، والتاكد من أن اإل

الســـائدة. ويســـاعد ذلك على اكتشـــاف األخطاء واملخالفات املالية بســـهولة ويســـر نســـبيا، بل وحيدد 
 (13 حيد من اهلدر املايل. قد اجلهات املسؤولة عن ارتكاب تلك املخالفات، ومبا 

الحيات لكل مســــــؤول إداري للقيام بعملية على أســــــاس حتديد الصــــــ موازنة البنود واالعتمادات تقوم .3
الصـــــــرف، وتســـــــاعد على حتديد املســـــــؤوليات لكل جهاز من أجهزة الدولة اإلدارية يف مســـــــالة تنفيذ 
املوازنة العامة، مبوجب تســـلســـل هرمي يبدأ من أدى مســـتوى إداري وصـــوال إىل أعلى مســـتوى متمثال 

وزارة يتم حتديد مراكز املسؤولية للوحدات احلكومية  ابلوزارة. ويف إطار املسؤولية امللقاة على عاتق كل
 (14 املختلفة وهذا ما ميثل القاعدة األساسية يف الرقابة املالية على تنفيذ هذه املوازنة. 

ســاعد االســتخدام الطويل ملوازنة البنود واالعتمادات من قبل املؤســســات احلكومية على توحيد أمناط  .4
 ر الذي حسن نسبيا من قدرة األجهزة الرقابية على أداء مهامها.احلساابت يف هذه املؤسسات، األم

ان  ارســــــــة الرقابة املالية يف هذا النوع من املوازانت يتمثل ابلدرجة األســــــــاس يف إجراء املقارنة بني ما  .5
حتقق فعال على صعيد النفقات واإليرادات العامة، والذي يكشف عنه احلساب اخلتامي، وبني ما م 

يرات للنفقات واإليرادات يف املوازنة العامة. وهذه املقارنة كفيلة بتســــــهيل عملية التنبؤ وضــــــعه من تقد
 ملوازانت األعوام القادمة، بل وجعل التقديرات أكثر واقعية. 

على الرغم من املزااي ســــــــــــالفة الذكر ملوازنة البنود واالعتمادات، إال ا ا تعاين من أوجه قصــــــــــــور ولكن 
،  ا أدى ابملوازنة احلكومية يف العراق أن تكون جزًء يفتقد إىل الية العامة املعاصــــــرةجلية ياصــــــة يف مجل امل

 -الفاعلية يف تنشيط االقتصاد العراقي... وميكن توجيه االنتقاد إىل املوازنة املذكورة من خالل ما أيط:
د مدى قدرة عدم وضــــــوح األهداف اليت ترصــــــد هلا االعتمادات، ففي مجل هذه املوازنة ال جيري حتدي .1

الوحـــدات احلكوميـــة املختلفـــة على حتقيق األهـــداف املبتغـــاة، إذ ال يتم الربط بني مـــدخالت القرار 
و رجاته عند املســـــــــــــــتوايت اإلدارية مجيعها، أو مبعىن أكثر دقة ال يتم الربط بني حجم االعتمادات 

لصـــــارمة على أوجه النفقات للمرافق املقررة واألعمال اليت يتم اجنازها. فهذه املوازنة تؤكد على الرقابة ا
احلكومية للتاكد من عدم جتاوزها للتخصــيصــات، ومن أن الســلع واخلدمات قد م شــراؤها يف حدود 
االعتمادات املدرجة يف املوازنة العامة، دون األخذ بنظر االعتبار األهداف والغاايت اليت اشرتيت من 

ويف اإلطار ذاته فإن تطبيق موازنة  (15 فيذ النفقات. أجلها وإىل مدى االجنازات املتحققة من جراء تن
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البنود واالعتمــادات والرتكيز على جـانـب املـدخالت دون املخرجـات هو خرق ملبــدأ مهم من مبــادئ 
اإلنفاق احلكومي، وهو مبدأ االقتصــــــاد يف النفقات أو ما يعرف أيضــــــا بتعظيم إنتاجية النفقة العامة، 

 كنة أبقل نفقة، وخرق املوازنة املذكورة هلذا املبدأ معناه إمهال  والذي يتمثل بتحقيق أقصـــــــــــــــى منفعة
 ملعيار اإلنتاجية وهو ما يعين بدوره تبذيرا للمال العام وهدرا له.

يتطلب حتقيق الكفاءة يف اســــتخدام املوارد احلديثة، وترشــــيد اإلنفاق العام، توافر البياانت واملعلومات  .2
الكـــافيـــة عن الربامج احلكوميـــة، ومقـــدار التكـــاليف الالزمـــة إلجنـــاز كـــل منهـــا، واملنـــافع املرتتبـــة على 

األداء الفعلي للوحدات تنفيذها. وهذا ما تفتقده موازنة البنود واالعتمادات، إذ يصــــــــــعب فيها قياس 
احلكومية، ومعرفة مدى الكفاءة يف تنفيذ براجمها املتنوعة، ومن مث مدى الكفاءة يف استخدام األموال 

الكلفة، معناه خضـــــــــــــــوع -العامة. ومن الطبيعي أن غياب املعايري املوضـــــــــــــــوعية، ومنها معيار العائد
مجل احملاصصة مات السـياسـية، السـيما يف االعتمادات املقررة للكثري من اجملامالت والضـغوط واملسـاو 

وهنا يتســــــاءل الباحث عن ، األمر الذي يؤثر ســــــلبيا أيضــــــا على كفاءة اســــــتخدام املوارد. الســــــياســــــية
اجلدوى االقتصادية لبعض الوزارات ومؤسسات االقتصاد العام ذات الطابع اإلنتاجي اليت يفرتض أن 

قياس لتقييم كفاءة األداء فيها؟ وهل يوجد تكون داعمة أســــــــاســــــــية للنمو االقتصــــــــادي، فهل هناك م
برانمج للتنفيذ  يث تتم مســــــــاءلة املســــــــؤول عن مقدار ما أتى به من إيرادات من جراء قيامه بعملية 
اإلنفاق؟ واجلواب هو ابلتاكيد ابلنفي ألن موازنة البنود واالعتمادات منشـــــــغلة فقط ابلنفقات وكيفية 

ملـا يتم توليـده من إيرادات ومـا جيري حتقيقـه من أهـداف وتنفيذ  تنفيـذهـا دون أن تعري االهتمـام ذاتـه
للربامج جراء هذا اإلنفاق. وعليه متثل بعض الوزارات واملؤسسات عبًء على املوازنة العامة يف الوقت 

 الذي يفرتض أن تكون داعمة هلا، أو على أقل تقدير  ولة لنفسها ماليا.
للســـــــــــــــنوات القادمة، ومن ذلك مثال اعتماد  اإلنفاق اتير تقدوضـــــــــــــــع الطرق اآللية يف  يعتمد العراق .3

النفقات املتحققة فعال للســــنة ما قبل األخرية أو اعتماد متوســــط النفقات الفعلية لعدد من الســــنوات 
املكتملة، مع األخذ بنظر االعتبار يف كال احلالتني املتغريات احلاصــــلة يف االقتصــــاد القومي، وبشــــكل 

. ومع ذلك تبقى هذه الطرق عقيمة على قدر تعلق األمر بتحديد خاص نســـــــــــــبة التضـــــــــــــخم النقدي
 جدوى اإلنفاق العام على الكثري من البنود ويف املرافق احلكومية املختلفة.

مـا تســـــــــــــــمى بطريقـة األســــــــــــــــاس النقـدي  حســــــــــــــــاابت اخلزانـةظ يف إطـار موازنـة البنود  يطبق العراق .4
ات املتحققة فعال يف احلســـاب اخلتامي لســنة واالعتمادات، وهي طريقة تقوم على أســـاس إدراا النفق

معينة وكذلك إدراا اإليرادات املتحققة يف تلك الســــــنة، أما النفقات واإليرادات العامة الوارد تقديرها 
يف املوازنة العامة، ولكن مل جير تنفيذها خالل تلك الســـــــــــــــنة فيتم ترحيلها إىل الســـــــــــــــنة الالحقة. ومن 

تدفع املؤســـــــســـــــات احلكومية حنو انفاق ما تبقى لديها من أموال  عيوب طريقة األســـــــاس النقدي ا ا
 صصة قبل  اية السنة املالية دون مربرات مقنعة، لكي تستطيع احلصول على ختصيصات أعلى يف 
العام التايل أو على أقل تقدير احلصــــول على التخصــــيص نفســــه. وهذا األســــلوب ميثل ضــــياعا ملوارد 

 الرقابة اإلدارية  عب اكتشــــــافه من خالل الرقابة املالية أبنواعها املختلفةالدولة وهدرا للمال العام يصــــــ
اليت تنفذ تعليمات وزارة املالية، والرقابة املالية املســــــــــــــتقلة  ثلة بديوان الرقابة املالية، والرقابة الربملانية(. 



  

24 

 29: العدد

ة إعداد احلســـــاب وإذا كانت هناك من إجيابية لطريقة األســـــاس النقدي يف التطبيق فإ ا تتمثل بســـــرع 
اخلتامي نتيجة لغلق احلســـــــــــــــاابت مع انتهاء الســـــــــــــــنة املالية، ولكن حىت هذه امليزة مفقودة يف العراق 
بســـبب التلكؤ يف تقدمي احلســـاابت اخلتامية وأتخرها لســـنوات عديدة، األمر الذي يثري الشـــك والريبة 

 حول دوافع هذا التاخري.
العتمادات، بســـــبب القيود اليت تفرضـــــها هذه املوازنة واليت تتمثل قلة املرونة عند تنفيذ موازنة البنود وا .5

بشل قدرة املؤسسة احلكومية على جتاوز االعتمادات املقررة لكل بند، كما تنعدم قدرة إدارة األجهزة 
احلكومية على إجراء املناقلة للتخصــــيصــــات املرصــــدة من بند إىل آخر داخل املؤســــســــة نفســــها، حىت 

ود معينة يكفي لتغطية العجز يف البنود األخرى. لذلك ميكن االســـــــــــــــتنتاا أن وإن وجد فائض يف بن
ضـــــــــــعف املرونة يف موازنة البنود واالعتمادات وتركيزها على اعتبارات الرقابة املالية ومســـــــــــتلزماهتا دون 

 موال العامة.لأل ااالهتمام مبتطلبات حتسني األداء والنتائج املتحققة، سوف يشكل اباب للتبذير وهدر 
 تغيير أسس الموازنة العامة في العراق ضرورة ملحة:: ثالثالمبحث ال

يستنتج من املبحث السابق أن السري على اخلطى نفسها لنظام املالية العامة يف العراق والسيما تطبيق 
ركاب موازنة البنود واالعتمادات يعين االســـــــــــــــتمرار يف دوامة احللقة املفرغة  يث تســـــــــــــــري املوازنة العامة يف 

االقتصـــــاد الريعي وتشـــــكل امتدادا له بل ومكرســـــة للظاهرة الريعية. وال ميكن كســـــر هذه احللقة املفرغة إال 
إبجياد فن مايل جديد يقوم على أســــــــــــس  تلفة. وبطبيعة احلال فإن الباحث يدرك أن االقتصــــــــــــاد العراقي 

قصــــــــري، ومنها على صــــــــعيد يعاين من مشــــــــاكل بعضــــــــها حيتاا إىل معاجلات ســــــــريعة وآنية وعلى املدى ال
الســياســة املالية، يف حني أن االصــالحات اهليكلية قد حتتاا إىل مدة زمنية متتد لألجل املتوســط أو البعيد، 
لكنه يدرك أيضا أن الضرورة ابتت ملحة للبدء ابخلطوات األوىل حنو اسرتاتيجية جديدة ملوازنة الدولة تقوم 

ل اعتمادها برامج معينة للوصــــــول إىل أهداف وغاايت على أســــــس اقتصــــــادية ابلدرجة األســــــاس من خال
حمـــددة، وأن تكون هنـــاك معـــايري لتقييم األداء يف هـــذه الربامج، األمر الـــذي ينقـــل االهتمـــام ليس فقط 
ابملدخالت اليت متثلها االعتمادات يف موازنة البنود، إمنا الرتكيز أيضـــــــــــــــا على املخرجات من خالل قياس 

 ة وإنتاجيتها ومدى حتقيقها لألهداف املنشودة.فاعلية اإليرادات العام
، اليت متيزها عن موازنة البنود واالعتمادات، تتلخص يف إعادة تقســـــــــــــــيم موازنة الربامج واألداءإنَّ فكرة 

جانب النفقات العامة يف املوازنة  يث يتم الرتكيز على ما تنجزه الدولة من أعمال، وليس ما تقوم بشـــرائه 
ال يوجه ابلدرجة األســــــاس حنو  موازنة الربامج واألداءعليه فإن االهتمام يف تقســــــيم من ســــــلع وخدمات. و 

حتديد عناصــر اإلنتاا املســتخدمة يف كل وحدة من وحدات االقتصــاد العام، امنا إىل الناتج النهائي نفسـه. 
ل إلجناز مبعىن ان عناصــــــر اإلنتاا ينظر إليها بوصــــــفها متغريات وســــــيطة أو مدخالت ال تشــــــرتى لذاهتا، ب

برانمج معني أو حتقيق هدف حمدد. إذن فاجلديد هنا هو ما تفعله الدولة وليس ما تشـــــــــــــــرتيه يف ســـــــــــــــبيل 
 (16 أغراضها. ومن مث فإن موازنة األداء تنقل االهتمام من وسائل األداء إىل املنجزات املؤداة فعال.

                                                        
 .338 لسابق. صد. عادل أمحد حشي ، املصدر ا -16
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على الصـــعيد  ح املوازنة العامةتعد موازنة الربامج واألداء من األفكار اجلديدة اليت طرحت إلصـــال كما
، إذ حتول االهتمــام مبوجبهــا من  ــارســــــــــــــــة الرقــابــة على بنود املوازنــة العــامــة إىل النظر لوثيقــة املوازنــة الرقــايب

بوصـــــــــــــــفها أداة هتدف إىل التاكد من ضـــــــــــــــبط النفقات العامة وحتقيق الكفاءة والفاعلية يف إجناز الربامج 
 واألنشطة احلكومية.
 يفات عدة ملوازنة الربامج واألداء ومنها:وقد وضعت تعر 

عرفتهـا جلنـة التنميـة االقتصــــــــــــــــاديـة يف الوالايت املتحـدة األمريكيـة اب ـا "جمموعـة األســــــــــــــــاليـب اليت  -
بواســطتها يتمكن مدراء الربامج من الرتكيز على تنفيذ األهداف اليت تقع ضــمن مســؤولياهتم بصــورة دقيقة، 

 (17 الوقت، ساعات العمل، واملواد،..." ومقارنة تنفيذ هذه األهداف حسب 
"جمموعة من األهداف املقررة على أجهزة احلكومة ووحداهتا املختلفة حتققها خالل فرتة زمنية مقبلة  -

بعد تفصـــــــــــيلها تبعا للربامج واألنشـــــــــــطة واجلهود الالزمة هلذا التحقيق مع حتديد التكلفة املقدرة لتنفيذ كل 
 (18 ري االجناز وقياس الكفاءة"برانمج أو نشاط، وحتديد معاي

"هي تلك املوازنة اليت تبني األهداف اليت تطلب هلا التخصــــــــــيصــــــــــات املعتمدة، وتوضــــــــــح تكاليف  -
 (19 الربامج املقرتحة للوصول إىل تلك األهداف، وكذلك معايري قياس االجنازات حتت كل برانمج" 

م إنفاق األموال، إذ ا ا طريقة "ا ا بيان يســـــــتخدم األهداف لتوضـــــــيح الســـــــبب الذي ألجله ســـــــيت -
لتخصـــــــــــــيص األموال إلجناز أهداف حمددة مســـــــــــــتندة إىل الربامج وقياس النتائج، فهي ختتلف عن املدخل 
التقليدي للموازنة أل ا تركز على النتائج من اإلنفاق ملا ســــــــــيتم شــــــــــراؤه ابألموال وليس على كمية األموال 

 املتاحة".
 األهداف االقتصـــاديةه أن موازنة الربامج واألداء تعمل على تقســـيم يســـتنتج من خالل التعريفات أعال

العــامــة للــدولــة إىل برامج وأنشـــــــــــــــطــة حمــددة يتم تنفيــذهــا مبوجــب خطــة بتوقيتــات مقررة وبتكــاليف حمــددة، 
ومبســـــــؤولني معينني ملتابعة الربانمج أو النشـــــــاط، على أن يتم قياس األداء يف ذلك الربانمج أو النشـــــــاط يف 

ملدة املربجمة. أي أن تنفيذ الربامج واألنشـــــــــــــــطة يقرتن بتحديد معايري وقياس كفاءة اإلجناز ومن هنا  اية ا
تبلورت تسـمية هذه املوازنة، فهي مل تقتصـر على كو ا موازنة برامج تركز على التخطيط للربامج دون النظر 

للربامج، بل م دمج األداء مع الربامج لألداء، كما ا ا مل تكتف بكو ا موازنة هتتم ابألداء فقط دون النظر 
 يف موازنة واحدة أطلق عليها موازنة الربامج واألداء.

 -:(20 ان تطبيق موازنة الربامج واألداء ميكن أن يؤدي إىل حتقيق األهداف اآلتية 
املطلوب حتقيقها  ارســـــــــــــــة الرقابة على تنفيذ الربامج الواردة يف املوازنة العامة، ومدى إجناز األهداف  .1

 من قبل اجلهة املسؤولة عن التنفيذ.

                                                        
 .346. ص 2005، عّمان، 2د. خالد شحادة اخلطيب، د. أمحد زهري شامية، أسس املالية العامة، دار وائل للنشر، ط  -17
هدى دايب أمحد صا ،  تطبيق موازنة الربامج واألداء ودورها يف حتقيق كفاءة األداء ابلوحدات احلكومية: دراسة حتليلية  -18

 .92. ص 2015، 17احلكومية مبنطقة الباحة(، جملة أماراابك، اجمللد السادس، العدد على الوحدات 
د. عامر حممد سلمان، م. سناء أمحد ايسني،  إطار مقرتح لتطبيق موازنة الربامج واألداء يف بيئة الوحدات احلكومية العراقية(،  -19

 .492. ص 2016، 92، العدد 22جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
 .493-492املصدر السابق نفسه. ص  -20
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االستغالل األفضل للموارد املادية والبشرية املتاحة والكشف عن الطاقات املعطلة يف مراكز املسؤولية  .2 
 واختاذ القرارات الالزمة بشا ا.

ولة تنفيذه ترشيد اإلنفاق احلكومي بشقيه اجلاري واالستثماري من خالل قياس كلفة كل برانمج وحما .3
 أبقل ما ميكن من التكاليف.

حتليل أسباب االحنرافات يف تنفيذ الربامج املختلفة،  يث ال يقتصر ذلك على مسالة التخصيصات  .4
املـاليــة املعتمــدة لكــل برانمج، امنـا ميتــد ليشـــــــــــــــمــل معــدالت األداء املرتبطــة بكميــة اخلـدمـات املتحققـة 

 ومستوى جودهتا.
 ت اإلنفاق  سب األهداف اليت تسعى احلكومة لتنفيذها يف املستقبل.تعطي أفضلية يف وضع أولواي .5
 متثل أداة ضغط على الوحدة احلكومية املنفذة للربانمج لتحسني كفاءهتا وفاعليتها.  .6

التحول حنو تطبيق موازنة الربامج واألداء حيتاا العديد من املتطلبات، فباإلضــافة إىل الرغبة واإلرادة  نَّ إ
بة من القيادات الســـياســـية واإلدارية، هناك العديد من اخلطوات واملســـتلزمات الواجب اختاذها اجلادة املطلو 

 -ألجل البدء بتطبيق هذه املوازنة، وميكن اإلشارة ابختصار ألبرزها على النحو اآلط:
والربامج، األمر الـــذي يتطلـــب بـــدوره اعـــادة  اعـــادة النظر يف تبويـــب املوازنـــة العـــامـــة وفقـــا للومجـــائف .1

اهليكلة اإلدارية والتنظيمية للدولة مبا ينســـــــــــــــجم مع هذا التبويب. وكذلك حتديد األهداف من العمل 
احلكومي وترتيبها ضـــــــــمن ســـــــــلم أولوايت وتقســـــــــيمها على جمموعات تشـــــــــارك يف تنفيذها الوحدات 

 احلكومية  سب طبيعة عملها واختصاصها.
ام املايل واحملاســيب مبا يتالءم مع التبويب اجلديد للموازنة العامة، وذلك ابســتخدام أســاليب تطوير النظ .2

متقدمة يف إطار علوم معينة كاإلدارة االقتصــــــــــــادية واحملاســــــــــــبة اإلدارية وحماســــــــــــبة التكاليف. وهذا ما 
اس يتطلب التخلي عن طريقة األســـــــــــاس النقدي  املشـــــــــــار إليها ســـــــــــابقا(، والتحول حنو طريقة أســـــــــــ

االســتحقاق، واليت تعين أن احلســاابت ال تغلق مع  اية الســنة املالية، بل تبقى مفتوحة وال يتم إعداد 
احلســـــاب اخلتامي إال بعد تنفيذ النفقات العامة مجيعها املقررة يف املوازنة العامة لتلك الســـــنة، وكذلك 

ف ابلشــــكل الدقيق يتطلب إجراء حتصــــيل اإليرادات الوارد تقديرها يف املوازنة، إذ أن حســــاب التكالي
 التسوية الكاملة للنفقات واإليرادات األمر الذي يتحقق من خالل طريقة أساس االستحقاق.

ضـرورة إجياد أدوات قياس مالئمة تتسـم ابلدقة واملوضـوعية، مبعىن حتديد مقاييس لألداء يف كل وحدة  .3
طبعا مع األخذ بنظر االعتبار طبيعة من وحدات االقتصــــاد العام حىت يتم ربط عناصــــر النفقات هبا. 

. وبشــــكل عام فإنه يشــــرتط يف اختيار وحدة الناتج النهائي اليت الناتج النهائي وكونه ســــلعة أو خدمة
                                                        

-  يقصد ابلتوزيع الومجيفي تصنيف النفقات العامة وتبويبها يف جمموعات متجانسة، ختصص كل جمموعة منها ألداء ومجيفة أو
سب نوع اخلدمة خدمة معينة من ومجائف الدولة. أي أن هذا التبويب، وعلى خالف التبويب اإلداري، يعتمد توزيع النفقات العامة ح

أو الومجيفة اليت ختصص هلا اإليرادات العامة، بغض النظر عن التبعية اإلدارية للجهات احلكومية اليت تتوىل تنفيذ النفقات. فبموجب 
لوزارات ال  ةالتصنيف الومجيفي تشتمل كل خدمة على الوحدات احلكومية اليت تؤديها دون النظر إىل كون بعض هذه الوحدات اتبع

همتها األساسية أداء هذه اخلدمة، وعلى هذا األساس مثال فإن خدمة الصحة ال يندرا يف نطاقها نفقات وزارة الصحة فحسب، تكون م
 .بل يضاف إليها انفاق وزارة التعليم على الصحة املدرسية، وانفاق وزارة الدفاع على اخلدمة الصحية اليت تقدمها ملنتسيب الوزارة...ا 

في، بصفة عامة، أكثر مالءمة للدول اليت تعاين من عدم استقرار يف هيكلها اإلداري والتنظيمي إذ تتغري مسميات ويعد التصنيف الومجي
 األجهزة اإلدارية واختصاصاهتا بشكل مستمر، األمر الذي ال يرتك أثرا على التبويب الومجيفي، مثلما يؤثر على التبويب اإلداري والنوعي.
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إمكانية القياس  -2ســـهولة التمييز  -1ختدم أغراض موازنة األداء أربعة شـــروط هامة وأســـاســـية هي: 
اإلنتاا متجانسة بدرجة تسّهل إجراء مقارانت  أن تكون وحدات -4أن تكون هلا داللة علمية  -3

 (21 بني عام وآخر.
اقامة دورات تدريبية متخصــــصــــة للعاملني يف شــــؤون املوازنة، لتمكينهم من اســــتيعاب التبويب اجلديد  .4

 ملوازنة الربامج واألداء.
العبء إعادة توزيع املســــــؤوليات واالختصــــــاصــــــات فيما بني الســــــلطتني التنفيذية والتشــــــريعية، إذ يقع  .5

األكرب هنا على احلكومة يف مراحل اإلعداد والتحضـــــــــــــــري والتنفيذ و ارســـــــــــــــة الرقابة على التكاليف 
ومعدالت األداء، بينما حتتاا الســـــلطة التشـــــريعية إىل خربة علمية ومران ألجل مناقشـــــة املوازنة العامة 

قتصــــر على بنود واعتمادات، واعتمادها ومن مث  ارســــة الرقابة على تنفيذها. فدراســــة املوازنة مل تعد ت
بل دراســــــة برامج حكومية متنوعة وحتديد جدواها، واملراجعة مل تعد حســــــابية فقط امنا تقييمية لألداء 

 يف وحدات االقتصاد العام.
يتفق الباحث مع وجهة النظر القائلة بوجود صــــــــــــعوابت حقيقية يف طريق تطبيق موازنة الربامج واألداء 

 -يل املثال ال احلصر:يف العراق، ومنها على سب
إن تطبيق موازنة الربامج واألداء ســـوف يضـــع أعباء جديدة على الســـلطة التشـــريعية، فمناقشـــة املوازنة  .1

من قبل جملس النواب مل تعد مقتصــــرة على دراســــة بنود واعتمادات إمنا دراســــة برامج حكومية  تلفة 
ألداء يف املؤســـــــــســـــــــات العامة املختلفة كما وتقييمها، واملراجعة مل تعد حســـــــــابية إمنا مراجعة تقييمية ل

أســــــــلفنا. وهذا يســــــــتلزم ضــــــــرورة توافر خربة فنية عالية ودراية علمية لدى أجهزة الســــــــلطة التشــــــــريعية 
لتتمكن من مســـــــــــــــايرة التبويبات اجلديدة للموازنة واهلدف من إعدادها، ولكي تكون الرقابة الربملانية 

 فعالة.
يذية ذات الصـــــــــــــــلـة ابملوازنة  وزارة املاليـة، وزارة التخطيط،...( كذلك تقع على عاتق األجهزة التنف .2

مســــــــــــؤوليات جديدة على صــــــــــــعيد إعداد املوازنة وتنفيذها، إذ مطلوب اإلعداد والتحضــــــــــــري مبوجب 
تبويبات جديدة  تلفة عما ُدر ا على اعتماده سـابقا، فضـال عن التنسـيق بني الربامج احلديثة املقدمة 

مل للحكومة، كما تنشـــــــــــا صـــــــــــعوابت مرتبطة بتنفيذ أهداف الربانمج الواحد يف إطار الربانمج الشـــــــــــا
حينما تتصــــــدى له أكثر من وحدة حكومية، كل منها اتبعة إداراي جلهة أو وزارة  تلفة عن األخرى، 
األمر الذي يتطلب التنسـيق بني هذه الوحدات لتنفيذ الربانمج. وال تقف الصـعوبة عند هذا احلد إمنا 

 مســالة قياس كفاءة تنفيذ الربانمج، وكفاءة األداء يف وحدات التنفيذ. على ســبيل املثال تربز أيضــا يف
فإن برانمج الرعاية الصـــــــــــــــحية يف إطار التبويب اإلداري ملوازنة الدولة، قد جيري تنفيذه من قبل وزارة 

تنظيمي للدولة ومبا الصـــــحة، وزارة التعليم، وزارة الدفاع،... بينما تقتضـــــي الفاعلية هنا تغيري اهليكل ال
 يسمح بتنفيذ الربانمج املذكور من قبل جهة إدارية واحدة.

كما تربز صـــــــــــــــعوابت أخرى تتعلق بتوافر الكوادر الفنية واإلدارية املطلوبة للتطبيق، إذ يتطلب تطبيق  .3
ماشــــى موازنة الربامج واألداء تغيريا جوهراي يف األســــلوب اإلداري الســــائد، وتبويب موازنة الدولة مبا يت
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مع متطلبات الربامج واألداء يعد وســـــــــيلة فعالة من وســـــــــائل التحليل اليت جتعل كل وحدة إدارية على  
درايــة اتمــة مبــدى مســــــــــــــــامهتهــا يف برانمج حمــدد، ومعرفــة بتكــاليف إجنــاز املهــام واألعمــال اليت يتعني 

 (22 تنفيذها.
ويلة إىل طريقة أســـــــــــــــاس ان التحول من طريقة األســـــــــــــــاس النقدي اليت اعتمدها العراق لســـــــــــــــنوات ط .4

االســـــــــــتحقاق اليت تنســـــــــــجم مع موازنة الربامج واألداء ال خيلو من معوقات وتعقيد، إذ حتتاا الطريقة 
األخرية إىل معلومات وبياانت تتسم ابلشمولية والدقة، األمر الذي ليس من السهل حتقيقه يف العراق 

 بشكل كامل يف مجل الظروف الراهنة. 
عيد  ارسة العمل الرقايب أبنواعه املختلفة  الرقابة اإلدارية، املالية املستقلة، هناك صعوبة أيضا على ص .5

الربملانيـة(، ألن الرقابة مل تعـد مراجعـة للبنود واالعتمـادات املقررة كمـا هو احلال يف املوازنة التقليـدية، 
تحققة منها. وعليه إمنا تصـــــــــــــــبح مراجعة للربامج والتغريات اليت طرأت عليها واحتياجاهتا والنتائج امل

أتخذ الرقابة منحى جديداً ومتارس على العمليات املالية ليس فقط من قبل مســـــــــؤول الوحدة اإلدارية 
إمنا أيضــــــــــا من خالل املســــــــــؤول عن تنفيذ الربانمج، فضــــــــــال عن الرقابة املســــــــــتمرة على األداء داخل 

 وحدات األداء.
يار وحدة األداء املالئمة، فمؤســــــــــســــــــــات أما على صــــــــــعيد مقاييس األداء، فتكمن الصــــــــــعوبة يف اخت .6

االقتصــــــــــاد العام ختتلف بعضــــــــــها عن البعض اآلخر يف وحدات املنتج النهائي على صــــــــــعيد الســــــــــلع 
واخلدمات... والصعوبة تكون أشد يف وحدات القطاع العام ذات الومجائف التقليدية، إذ ال يتمخض 

يتها، مثل توفري األمن الداخلي عن هذه الوحدات  رجات مادية حمســــــــوســــــــة ميكن عّدها وقياس كم
 واخلارجي وإقامة العالقات الدبلوماسية مع اخلارا وحتقيق العدالة يف البلد.

على الرغم من هذه الصـــــــــعوابت إال أن التمســـــــــك مبوازنة البنود واالعتمادات ذات الطابع التقليدي مل 
توايت خطرية. لذلك تســــــتدعي يعد ينســــــجم مع الواقع الراهن ومع دولة وصــــــل فيها العجز املايل إىل مســــــ

الظروف احلالية اجلرأة يف طرح حلول اإلصــــالح املايل ومواكبة النماذا والتجارب احلديثة من أجل مســــايرة 
العصر. وتعد املوازنة العامة وشؤو ا ركنا مهما وساحة ساخنة ملتابعة هذه اإلصالحات، أل ا تبقى املعربة 

ات االســـرتاتيجية للدولة. وهناك خيارات عدة ميكن اللجوء إليها عن الربانمج الســـياســـي للحكومة والتطلع
على صــعيد تطبيق موازنة الربامج واألداء، لكن اخلطوة األســاس تكمن يف إعادة النظر يف القواعد القانونية 
مة الســـــــــــــــائدة، إذ البد من إجراء تعديالت يف القوانني والقرارات واألنظمة والتعليمات املتعلقة ابملوازنة العا

 ومبا يتماشى مع الفن املايل اجلديد.
أمــا على صـــــــــــــــعيــد اخلطوات اإلجرائيــة فهنــاك العــديــد من اآلراء واملقرتحــات اليت ميكن تبنيهــا من قبـل 
أصــــــحاب القرار الســــــياســــــي واالقتصــــــادي. ويف هذا اإلطار يطرح الباحث بعض اآلراء واملقرتحات ملا يراه 

 -د واالعتمادات إىل موازنة الربامج واألداء:مناسبا إلجراء التحوالت من موازنة البنو 
تشكيل هياة عليا من املختصني يف الشان االقتصادي سواء أكانوا  ن يشغلون مناصب حكومية يف  .1

الوزارات ذات الصـــــــــــــــلة أم من األكادمييني أتخذ على عاتقها وضـــــــــــــــع خطة دقيقة وشـــــــــــــــاملة إلجراء 
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لعملية الربط بني اخلطة االقتصــــادية، بعيدة  التحوالت املذكورة، ولعل يف مقدمة ذلك وضــــع األســــس
ومتوســطة املدى وما تتضــمنه من أهداف وبرامج ومشــاريع، واملوازانت العامة وما حتتويه من تقديرات 
 للنفقات واإليرادات العامة ومبا يسهم بتحقيق هذه األهداف والربامج من قبل الوحدات احلكومية.

واألداء يف العراق بـــدفعـــة واحـــدة، لـــذلـــك من املمكن البـــدء ابلنظر لصـــــــــــــــعوبـــة تطبيق موازنـــة الربامج  .2
يطوات جزئيـة تـدرجييـة للتحول حنو هـذه املوازنـة، إذ البـد من مراحـل للتنفيـذ ال خيلو بعضـــــــــــــــهـا من 
احلاجة لقرارات ســياســية. وما يقصــده الباحث ابخلطوات اجلزئية التدرجيية ليس اختيار مؤســســات أو 

ون األخرى، إمنا تطبيق يشــــــــمل كل مؤســــــــســــــــات االقتصــــــــاد العام وحدات حكومية معينة للتطبيق د
والوحــدات احلكوميــة يف القطــاع العــام ولكن يطوات تــدرجييــة يتم من خالهلــا، ومبــدة زمنيــة حمــددة، 

 التخلي عن موازنة البنود واالعتمادات لصا  موازنة الربامج واألداء.
مع تنفيـذ موازنـة الربامج واألداء، وذلـك من  من املمكن املزاوجـة بني التقســـــــــــــــيمـات اإلداريـة والنوعيـة .3

خالل البدء بتبويب ومجيفي جلميع أوجه النشــــــاط يف االقتصــــــاد العام يقوم على أســــــاس اخلدمات أو 
الومجائف املتوقع اجنازها خالل الســـــــــــــنة املالية القادمة، ومبا أن حتقيق كل ومجيفة من الومجائف يتطلب 

نه ابإلمكان تقســيم كل ومجيفة بدورها إىل الربامج اخلاصــة هبا. القيام بتنفيذ عدد معني من الربامج، فإ
ومبا أنه تشـــــــــــــــرتك أكثر من وحدة من وحدات االقتصـــــــــــــــاد العام يف تنفيذ برانمج واحد، فإنه ميكن 
ابحملصــــلة االســــتعانة ابلتبويب اإلداري، فتقســــم الربامج إداراي حســــب الوحدات اليت تشــــرتك يف تنفيذ 

ت األخرية بدورها إىل وحدات أداء. كما ميكن االســتعانة ابلتبويب النوعي الربانمج، إذ تقســم الوحدا
  (23 الذي يندرا حتت الوحدات املختلفة لألداء.

هنـــاك تبـــاين بطبيعـــة احلـــال بني موازنـــة الربامج وموازنـــة األداء من حيـــث الغرض واألمهيـــة، فـــاألوىل  .4
لربملان، جملس الوزراء، الوزارة(، ومبا ُتســـــــــــــــتخدم عندما يتم اختاذ قرارات من قبل الســـــــــــــــلطات العليا  ا

ينســـــجم مع متطلبات التخطيط الشـــــامل للموازنة. يف حني ُتســـــتخدم موازنة األداء بوســـــاطة وحدات 
االقتصـــــاد العام األســـــاســـــية. كما تكون األوىل خطوة ضـــــرورية وســـــابقة على إعداد الثانية، أما عملية 

رمي من األعلى إىل األدى، إذ يتم ابتداًء إعداد ربطهما يف موازنة واحدة فيمكن أن تكون بتسلسل ه
موازنة الربامج وحتضريها بوساطة تقسيم النشاط احلكومي إىل جمموعة من الربامج الرئيسة يتضمن كل 
منهـــا عـــددًا من الربامج الفرعيـــة، وحتقيق أهـــداف الربانمج الفرعي يتم من خالل عـــدد من وحـــدات 

يتضـــمن تصـــنيف اخلدمات التعليمية يف  اف الســـياســـة التعليميةاألداء. على ســـبيل املثال حتقيق أهد
موازنة الدولة إىل جمموعة من الربامج الفرعية كربانمج التعليم االبتدائي، برانمج التعليم الثانوي، برانمج 
التعليم املهين، برانمج التعليم اجلامعي....ا . ويتضمن كل واحد من هذه الربامج مجلة من األهداف 

ىل حتقيقها من خالل عدد من اإلدارات احلكومية واليت متثل كل منها وحدة أداء مســــــــتقلة. يســــــــعى إ
فمثال برانمج التعليم الثــانوي يتم تنفيــذه بوســــــــــــــــاطــة عــدد من الوحــدات احلكوميــة يتوىل أحــدهــا بنــاء 

                                                        
 .343 د. عادل أمحد حشي ، املصدر السابق. ص -23
- .ضمن وزارط الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي 
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هتيئـة املــدارس، وآخر يتوىل جتهيزهــا وأتثيثهــا، ونلــث يتوىل إعــداد املــدرســـــــــــــــني وتــدريبهم، ورابع يتوىل  
 الكتب واملناهج ومراجعتها... ا . 

ال ميكن احلــديــث عن تطبيق جــّدي ملوازنــة الربامج واألداء يف مجــل الرتهــل الومجيفي الــذي تشـــــــــــــــهــده  .5
مؤســــــســــــات الدولة العراقية، فهذه املوازنة تبىن على أســــــاس معايري لألداء وتنشــــــد الفاعلية يف إنتاجية 

نفقات العامة من خالل حتقيق أقصـــــــــــــــى منفعة عامة،...، اإليرادات العامة وتبغي تعظيم إنتاجية ال
وهذه املقومات ال تتحقق يف مجل مســــتو عال من البطالة املقنعة وإنتاجية حدية للعاملني تكاد تصــــل 
إىل الصفر يف العديد من مؤسسات االقتصاد العام، بل وتكون سالبة يف مؤسسات أخرى... لذلك 

ني يف الومجيفة العامة ياصــــــــة حينما يكون ضــــــــمن أبواب كخطوة ضــــــــرورية البد من إيقاف مد التعي
احملســـوبية واملنســـوبية واحملاصـــصـــة الســـياســـية، وبدال عن ذلك من الضـــروري اختاذ اإلجراءات املتعددة 
واملتنوعة لتنشيط القطاع اخلاص  من خالل حزمة من السياسات االقتصادية( السيما يف القطاعات 

 العمل.اإلنتاجية الستيعاب العاطلني عن 
ان جناح أية اســـــــــــــــرتاتيجية جديدة للموازنة العامة يف العراق، مبا يف ذلك التحول حنو موازنة الربامج  .6

واألداء، يقتضي ابتداًء التخلص من عبء كبري تتحمله موازنة الدولة، والذي يتمثل ابلشركات العامة 
متويل نشــــاطها من خالل نفقات الدعم اليت توقف نشــــاطها من ســــنوات عدة واليت تتوىل وزارة املالية 

لذلك أمام الدولة أما إعادة تشـــــــــــــغيلها ضـــــــــــــمن معايري اجلدوى  اليت ختصـــــــــــــص هلا من هذه املوازنة.
االقتصـــــــــادية ومبا يســـــــــهم بزايدة اإليرادات وختفيف العبء عن كاهل املوازنة، أو خصـــــــــخصـــــــــتها بعد 

 سبة يتم االتفاق عليها. ضمان احلقوق املالية ملنتسبيها من خالل صيغة قانونية منا
 االستنتاجات والتوصيات:

 أوال: االستنتاجات:
هناك العديد من العوامل واألســـــــــــــــباب تقف وراء اخللل اهليكلي يف املوازنة العامة وتفاقم العجز املايل  .1

مبوازنة فيها خالل الســـنوات املاضـــية، وأحد هذه العوامل هو األســـلوب املايل املتبع يف العراق واملتمثل 
 البنود واالعتمادات.

تقّسم املوازنة العامة سنواي يف العراق وفق ثالثة تبويبات أساسية  إداري، نوعي، اقتصادي(، إذ جيري  .2
توزيع التخصــــيصــــات إداراي حســــب األبواب  يث متثل كل وزارة اباب من تلك األبواب، مث يتم توزيع 

ة التابعة للوزارات، ويســـــــــــــتكمل التبويب التخصـــــــــــــيصـــــــــــــات مبوجب بنود حمددة يف الوحدات احلكومي
م من خالله النفقات حســـب موضـــع اإلنفاق يف املؤســـســـات العامة، كما  اإلداري بتبويب نوعي تقســـّ

 تبوب املوازنة العامة إىل نفقات جارية وأخرى استثمارية.

                                                        
-  ألف منتسب: للمزيد من التفاصيل أنظر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية  600يقدر عدد منتسيب هذه الشركات  وايل

 . 14.ص 2020الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول، 
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 موازنة البنود واالعتمادات متارس الرقابة املالية أبنواعها املختلفة  اإلدارية، املالية املستقلة، الربملانية( يف .3
ألجل غرض رئيســــــي فقط هو ضــــــمان أن اإلنفاق جيري يف حدود التخصــــــيصــــــات املقّدرة يف املوازنة 

 العامة ويف األبواب املخصصة هلا ذاهتا، وان اجراءات الصرف حتصل بشكل سليم وقانوين.
تامي فقط ما م تنفيذه من يطّبق العراق طريقة األســـــــاس النقدي واليت يُدرا مبوجبها يف احلســـــــاب اخل .4

نفقات وحتصــــيله من إيرادات خالل الســــنة املالية، واســــتبعاد النفقات واإليرادات غري املنجزة يف تلك 
الســـــــــــــــنة  ا م إقراره يف املوازنة العامة، وهذا ما يولد عيوابً أخرى تتمثل إبعطاء بياانت غري مكتملة 

هدر املال العام نتيجة لقيام الوحدات احلكومية إبنفاق عما تضـــمنته املوازنة، ابإلضـــافة إىل تســـببه يف 
غري منطقي ملا تبقى لديها من أموال  صصة قبل  اية السنة املالية  جة االستفادة من هذه األموال 
بدال من إعادهتا خلزينة الدولة، ولضـــــــمان احلصـــــــول على ختصـــــــيصـــــــات أعلى يف الســـــــنة الالحقة، أو 

 أقل تقدير. احلصول على التخصيص نفسه على
إنَّ تطبيق موازنة البنود واالعتمادات يف العراق ولعقود من الزمن ال خيلو من مزااي، فهي تتسم بسهولة  .5

اإلعداد من الناحية الفنية، وابتت مفهومة لدى املســـــــتوايت اإلدارية املختلفة، وميكن بوســـــــاطتها  يف 
فات املالية واملسؤولني عن ارتكاهبا. ضوء حتديد الصالحيات واملسؤوليات( اكتشاف األخطاء واملخال

كما أسهم استخدامها الطويل من قبل املؤسسات العامة على توحيد النظام احملاسيب ومن مث حتسني 
 قدرة األجهزة الرقابية على أتدية مهامها.

عاين على الرغم من بعض املزااي اليت حيظى هبـا تطبيق موازنـة البنود واالعتمـادات يف العراق، إال أ ـا ت .6
ابملقابل من أوجه قصـــــــــــــــور وعيوب تفوق هذه املزااي أفرزهتا التطورات املالية العامة املعاصـــــــــــــــرة، وواقع 
الســــــــياســــــــة املالية يف البلد. ولعل من أبرز ســــــــلبيات هذه املوازنة هو افتقارها للربط بني املدخالت أو 

يف اســـــــــتخدام املوارد ختصـــــــــيصـــــــــات اإلنفاق واملخرجات أو األعمال املنجزة، وكذلك غياب الكفاءة 
 الكلفة.-املادية والبشرية املتاحة بسبب عدم وجود معايري األداء ملا م إنفاقه والسيما معيار العائد 

 ثانيا: التوصيات:
ن  .1 ضـــرورة إجراء إعادة نظر شـــاملة الســـرتاتيجية املوازنة العامة يف العراق والبحث عن البدائل اليت حتســّ

 علية السياسة املالية من أجل النهوض بواقع االقتصاد العراقي ككل.من أداء املوازنة وترفع من فا
إصــــــدار تشــــــريعات جديدة متهد األرضــــــية الالزمة العتماد موازنة الربامج واألداء، وتكون كفيلة ابلزام  .2

 أجهزة السلطة التنفيذية بتطبيقها. 
 موازنة الربامج واألداء بشــــــــــكل كامل عن موازنة البنود واالعتمادات، وتنفيذابلنظر لصــــــــــعوبة التخلي  .3

بدفعة واحدة، فإن الباحث يؤيد القيام بعملية انتقال تدرجيية على مراحل، يتم من خالهلا املزاوجة 
بني التبويبــات الالزمــة لكــل من املوازنتني أعاله. ومبــا يؤدي اىل اســـــــــــــــتيعــاب متطلبــات تطبيق موازنــة 

 التطبيق. الربامج واألداء وجتاوز املعوقات اليت تربز يف أثناء
على أصــــــحاب القرار يف الشــــــان الســــــياســــــي واالقتصــــــادي البدء من اآلن يف التحول التدرجيي ابجتاه  .4

موازنـة الربامج واألداء، مبـا يضـــــــــــــــمن وضـــــــــــــــع اخلطط واألهـداف والربامج للوحـدات احلكوميـة ألجل 
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ن كفيلة بتحقيق تضـــمينها يف املوازنة العامة، واعتماد معايري لألداء يف مؤســـســـات االقتصـــاد العام تكو  
 األهداف وتنفيذ الربامج وفق مبدأ تعظيم اإلنتاجية. 

على الوزارات ومؤســســات االقتصــاد العام العمل على هتيئة الكوادر اإلدارية واحملاســبية الالزمة إلعداد  .5
هذه املوازنة وتنفيذها ابلشكل السليم، وكذلك هتيئة مقاييس األداء اليت تتالءم مع ما تنتجه من سلع 

 خدمات. أو
إجراء تغيري يف منط الرقابة على األداء وأســـــــــاليبها  يث ال تكون مقتصـــــــــرة على ضـــــــــمان عدم جتاوز  .6

الصـــــرف للحدود املســـــموح هبا، امنا تســـــتخدم مقاييس وقواعد لتقييم أداء املؤســـــســـــات العامة وحتليل 
 تها.العوائد والتكاليف، فضال عن قدرهتا على قياس فاعلية اإليرادات العامة وانتاجي

التخلي عن طريقة األســــاس النقدي، والتحول حنو طريقة أســــاس االســــتحقاق واليت تبقى احلســــاابت  .7
مبوجبها مفتوحة وال يتم إعداد احلســــــــاب اخلتامي إال بعد تنفيذ كل النفقات وحتصــــــــيل كل اإليرادات 

ز املايل للدولة لســــــــــــنة مالية معينة، وهذا ما يظهر وثيقة املركاليت م وضــــــــــــع تقديراهتا يف املوازنة العامة 
 ابلشكل املتكامل ويعطي فكرة صحيحة عن نشاطها خالل تلك السنة.

 (  مليار دينار(2019 - 2005( اإليرادات العامة الواردة يف موازنة الدولة للسنوات  1جدول  

ــــــــــرادات  السنة اإلي
 النفطية

النســــــــــــبة من إمجايل 
 % اإليرادات

اإليــــرادات غــــري 
 النفطية

إمجـــايل النســـــــــــــــبــــة من 
 % اإليرادات

إمجـــــــــــــــــــــــــــــــايل 
 اإليرادات

2005 27874 96.25 1085 3.75 28959 
2006 42288 93.16 3104 6.84 45392 
2007 41104 97.72 961 2.28 42065 
2008 75669 94.03 4807 5.97 80476 
2009 47528 94.29 2880 5.71 50408 
2010 59794 96.86 1941 3.14 61735 
2011 76184 94.13 4751 5.87 80935 
2012 99658 97.39 2669 2.61 102327 
2013 116364 97.54 2933 2.46 119297 
2015 78649 83.63 15399 16.37 94048 
2016 69773 85.40 11927 14.60 81700 
2017 67950 86.00 11061 14.00 79011 
2018 77160 84.20 14483 15.80 91643 
2019 93741 88.80 11829 11.20 105570 
املتوس

 75969 8.45 6416 91.55 69553 ط

 0.98 معامل االرتباط بني اإليرادات النفطية وإمجايل اإليرادات
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 (.2019 -2005قوانني املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنوات   -املصدر:
 -املالحظات:

 الباحث.حسبت النسب ومعامل االرتباط من قبل  .1
من الســـلســـلة الزمنية وذلك لعدم صـــدور قانون للموازنة العامة لتلك الســـنة،  2014م اســـتبعاد ســـنة  .2

 وهذه املالحظة شاملة جلميع اجلداول األخرى.
 ( النفقات العامة ابألسعار اجلارية واألسعار الثابتة والناتج احمللي اإلمجايل يف العراق 2جدول  

 ار دينار((  ملي2019 -2005للسنوات  

 السنة

الـــــــنـــــــفـــــــقـــــــات 
الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة 
ابألســــــــــــــــعـــــــار 
اجلارية  مليار 

 دينار(

ــــاســــــــــــــي  الرقم القي
 ألســــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــار
 املســــــــــــــــــــتــــــهــــــلـــــــك

 100=2007) 

الــــــنــــــفــــــقـــــــات 
ــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة  ال
أبســــــــــــــــــــــعــــــــار 

2007 
  مليار دينار(

الـــــــــنـــــــــاتـــــــــج 
احملـــــــــــــــلـــــــــــــــي 
اإلمجـــــــــــــــــايل 
 مـــــــــلـــــــــيـــــــــار 

 دينار(

نســـــــــــــــبـة النفقات 
اجلارية إىل الناتج 

 احمللي %

2005 35981 49.9 72164 73534 48.9 
2006 50963 76.3 66766 95588 53.3 
2007 51727 100.0 51727 111456 46.4 
2008 86684 112.6 76981 157026 55.2 
2009 69165 122.1 56633 130643 52.9 
2010 84658 125.1 67688 162065 52.2 
2011 96662 132.1 73188 217327 44.5 
2012 117132 140.1 83632 254225 46.1 
2013 138425 143.4 96519 273588 50.6 
2015 119462 145.7 82015 194681 61.4 
2016 105895 145.8 72631 196924 53.8 
2017 100671 146.1 68916 221666 45.4 
2018 104159 146.6 71031 254870 40.9 
2019 133108 146.4 90947 262917 50.6 
 50.2 186179 73631  92478 املتوسط

 معدل النمو
  10.58 السنوي املركب

1.79 10.29  
                                                        

- أغذية أخرى( اسفاضا سجل قسم املشروابت غري الكحولية واألغذية  اخلبز واحلبوب، الزيوت والدهون، الفواكه واخلضروات ،
 ليسهم يف هذا االسفاض ابألسعار. 2018مقارنة بعام  2019( يف عام %1.3قدره  
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  -املصدر: 
 (.2019 -2005قوانني املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنوات   .1
وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصــــــاء، اجملموعة االحصــــــائية لســــــنوات متعددة،  .2

 القومية.احصاءات احلساابت 
 -املالحظات:

 = rبوساطة الباحث وفق الصيغة الرايضية: (r)م حساب معدل النمو السنوي املركب  -1

[(
𝑌𝑡

𝑌0
)

1

𝑡
−1] * 100  

 متثل املتغري يف سنة املقارنة t yحيث أن: 
oY متثل املتغري يف سنة األساس 
t متثل املدة الزمنية 

النفقات العامة ابألسعار اجلاريةالصيغة: م حساب النفقات العامة ابألسعار الثابتة وفق  -2
الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
  ×100) 

 حسبت النسب واملتوسط من قبل الباحث. -3
( النفقات التشــــــــــــــغيلية والنفقات االســــــــــــــتثمارية ونســــــــــــــبتها إىل إمجايل النفقات خالل املدة 3جدول  

 (  مليار دينار(2019 -2005 

الــــنــــفــــقـــــــات  السنة
 التشغيلية

النســـــــــــــــبــــة من إمجــــايل 
 % النفقات

ــــــــفــــــــقــــــــات  ــــــــن ال
 االستثمارية

النســـــــــــــــبــــة من إمجــــايل 
 % النفقات

إمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 
 النفقات

2005 28431 79.02 7550 20.98 35981 
2006 41691 81.81 9272 18.19 50963 
2007 39062 75.52 12665 24.48 51727 
2008 61349 70.77 25335 29.23 86684 
2009 54148 78.29 15017 21.71 69165 
2010 60981 72.03 23677 27.97 84658 
2011 66596 68.90 30066 31.10 96662 
2012 79954 68.26 37178 31.74 117132 
2013 83316 60.19 55109 39.81 138425 
2015 78248 65.50 41214 34.50 119462 
2016 80149 75.69 25746 24.31 105895 
2017 75217 74.72 25454 25.28 100671 
2018 79509 76.33 24650 23.67 104159 
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2019 100059 75.17 33049 24.83 133108 
 92478 28.27 26142 71.73 66336 املتوسط

 (.2019 -2005قوانني املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنوات   -املصدر:
 -املالحظات:

 النسب واملتوسط من قبل الباحث.م حساب  -
( العجز املـــايل املخطط للموازنـــة العـــامـــة والفـــائض أو  العجز( املـــايل الفعلي خالل املـــدة 4جـــدول  

 (  مليار دينار(2019 -2005 

إمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل  إمجايل النفقات السنة
الفـــــائض أو  العجز(  العجز املخطط اإليرادات

 الفعلي 
2005 35981 28959 7022 14128 
2006 50963 45392 5571 10249 
2007 51727 42065 9662 15568 
2008 86684 80476 6208 20849 
2009 69165 50408 18757 2642 
2010 84658 61735 22923 5169 
2011 96662 80935 15727 30359 
2012 117132 102327 14805 29092 
2013 138425 119297 19128 6894 
2015 119462 94048 25414 -3927 
2016 105895 81700 24195 -12658 
2017 100671 79011 21660 1845 
2018 104159 91643 12516 25697 
2019 133108 105570 27538 -4157 

 0.67- معامل االرتباط بني العجز املخطط والفائض أو  العجز( الفعلي

 -املصدر:
 (.2019 -2005االحتادية جلمهورية العراق للسنوات  قوانني املوازنة العامة  .1
 ،البنك املركزي العراقي، املوقع االحصـــــــــــــائي، القطاع املايل، جدول املوازنة العامة  الفائض أو العجز( .2

 لسنوات متعددة.
 -املالحظات:

وجود الفائض يف العمود األخري اإلشـــــــــــارة الســـــــــــالبة تعين وجود العجز املايل، واإلشـــــــــــارة املوجبة تعين  .1
 املايل.
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يف العمود اخلاص ابلعجز املخطط مل يضــــــع الباحث اإلشــــــارة الســــــالبة، فالســــــنوات مجيعها كانت يف  .2 
 حالة عجز. 

 حسب معامل االرتباط من قبل الباحث .3
 قائمة المصادر:

 أوال: الكتب واملجالت:
االســـــتقرار االقتصـــــادي، دار الكتب، د. أمحد بريهي العلي، االســـــتثمار األجنيب والنمو وســـــياســـــات  .1

 .2014كربالء، 
، 2د. خالد شـــــــــحادة اخلطيب، د. أمحد زهري شـــــــــامية، أســـــــــس املالية العامة، دار وائل للنشـــــــــر، ط  .2

 .2005عّمان، 
د. رضـــــا صـــــاحب ابو محد آل علي، املالية العامة، الدار اجلامعية للطباعة والنشـــــر والرتمجة، البصـــــرة،  .3

2002. 
يز عتمان، املالية العامة مدخل حتليلي معاصـــــــــــر، الدار اجلامعية، االســـــــــــكندرية، د. ســـــــــــعيد عبد العز  .4

2011. 
مدخل لدراســة أصــول الفن املايل لالقتصــاد العام،  -د. عادل أمحد حشــي ، أســاســيات املالية العامة .5

 .2005دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
لتطبيق موازنة الربامج واألداء يف بيئة  د. عامر حممد ســــــــلمان، م. ســــــــناء أمحد ايســــــــني،  إطار مقرتح .6

 .2016، 92، العدد 22الوحدات احلكومية العراقية(، جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
د. نوزاد عبد الرمحن اهلييت، د. منجد عبد اللطيف اخلشــــــايل، املدخل احلديث يف اقتصــــــادايت املالية  .7

 .2005ّمان، العامة، دار املناهج للنشر والتوزيع، ع
هدى دايب أمحد صـــــــــــــــا ،  تطبيق موازنة الربامج واألداء ودورها يف حتقيق كفاءة األداء ابلوحدات  .8

احلكومية: دراســــــــــــة حتليلية على الوحدات احلكومية مبنطقة الباحة(، جملة أماراابك، اجمللد الســــــــــــادس، 
 .2015، 17العدد 

 ثانيا: الوثائق:
، حصـــــــــــــائي، القطاع املايل، جدول املوازنة العامة  الفائض أو العجز(البنك املركزي العراقي، املوقع اال .1

 لسنوات متعددة.
 .2020الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول  .2
 12/11/2020قانون متويل العجز املايل، الذي أقره جملس النواب العراقي يف  .3
 (.2019 -2005االحتادية جلمهورية العراق للسنوات  قوانني املوازنة العامة  .4
وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصــــــاء، اجملموعة االحصــــــائية لســــــنوات متعددة،  .5

 احصاءات احلساابت القومية.
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 هـ130 -هـ70فقهاء العراق بين 

The Jurists of Iraq between 70-130 Hijri 
 Shamari -Lect. Alaa K. Ibrahim AL(1) عالء كاظم ابراهيم الشمري دم.

 خالصةال

هـ( يف مفصل مهم من مفاصل احلياة و شرحية 130-هـ 70إن تسليط ضوء البحث على فرتة قدمية  
من اجملتمع هي األهم  الفقهاء( ملنطقة حســــــاســــــة جداً يف العامل قدمياً و اليوم أي  العراق( هو أمر فيه من 
التعقيد الشـــــــــــيء الكثري لذا كان املرجو أن يقتصـــــــــــر على معامل الفقه و الفقهاء وبعض آرائهم و تالميذهم 
يومها، لذا كانت املقدمة لبيان مالحظات متعلقة بتلك الفرتة مث بيان للمذاهب الفقهية الفرقية بشـــــــــــــــكل 

ســة من املدارس اليت تنتمي مقتضــب جداً مث بيان ألهم األئمة و رؤســاء املذاهب و ما ذهبت اليه كل مدر 
هلم و ابلتايل اخلروا ببعض النتائج و التوصـــــيات، احتوى البحث على أكثر من صســـــني مصـــــدر  و مرجع  
من امهات املصــــــادر كالتهذيب و الكايف و الوســــــائل و بعض الصــــــحاح كالبخاري و مســــــلم، و كثري من 

 الكتب الفقهية للفريقني.
Abstract 
The shedding light of the research on an ancient period (70 AH-130 AH) 

in an important joint of life and a segment of society is the most important 

(the jurists) for a very sensitive area in the world in the past and today (Iraq) 

is a matter of great complexity, so it was It is hoped that it be confined to the 

features of jurisprudence and jurists and some of their opinions and students 

at that time, so the introduction was to explain observations related to that 

period, then a statement of the different schools of jurisprudence in a very 

brief way, then a statement of the most important imams and heads of 

schools and what each of the schools that belonged to them went to Coming 

                                                        
 كلية العلوم اإلسالمية.  /--جامعة أهل البيت  -1
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 out with some results and recommendations, the research contained more 

than fifty sources and references from the mothers of the sources such as 

al-Tahdheeb, al-Kafi, al-Wasail, and some al-Sahih books such as al-

Bukhari and Muslim, and many jurisprudential books for the two groups. 

 المقدمة

لبثت ان صارت الكوفة القريبة من االمهية مبكان مالحظة أثر سقوط عاصمة الفرس يف املدائن، و ما 
ســــنة، عاصــــمة للمســــلمني، األمر الذي طبع أبناء العراق و الكوفة خاصــــة  ةمنها، يف اقل من صس عشــــر 

-بطابع متميز،  كو م ابناء اعظم عاصـــــمتني(، اســـــتغل اجيابياً يف مرحلة  ما بعد صـــــلح االمام احلســـــن 
ـظ، انتقال العاصمة اىل دمشق، وترك اهل ه132هـ(، اىل سقوط الدولة االموية 41يف   هـ(50 ت-

العراق مبزجيهم الثقايف الثر، يتفقهون بعيدا عن عيون العاصـــــمة و رجاهلا، متالقني ابحلس الذي عاشـــــوه، و 
مل يفقدوه، هذا كله مضــافا اىل بقية العوامل املســامهة يف نشــوء ومجهور املذاهب الفقهية، و ال نكاد نلمس 

 اط او حىت املدينة املنورة.مثل ذلك يف دمشق او الفسط
ابتدءا يلزم بيان ما يف العنوان من معىن مقصـــــــود، فالعراق مل تظهر فيه مدرســـــــة فقهية ابملعىن املعروف، 
 مبادئ "منهج" + رجال + "مؤســـــــــســـــــــون و اتباع" + مدوانت + تطبيقات(، ليصـــــــــطلح عليها مدرســــــــة 

منهج يف كثري من اجلوانــب و ملــّا تكتمــل متكــاملــة، بــل هي اقرب مــا يكون اىل انــه حــالــة حتــاكي الفقــه ك
شرائطه كمدرسة قائمة، لذ فالرؤية منصبة على تشخيص حال الفقه يف العراق يف تلك احلقبة، اي خالل 

ــــــــــــــــ( اىل بداية رســومل املدارس الفقهية املوجودة 70ســتني ســنة من  اية عصــر االصــحاب على التقريب   هـ
هــــــــ(، و قد تبلورت مدرسة الرأي اليت 132قيام الدولة العباسية  املعروفة آنذاك مع سقوط الدولة االموية و 

هــــــــ(، 80هــــــــ(، و الذي ولد يف  150عرفت فيما بعد بصاحبها النعمان بن نبت املكىن ابيب حنيفة  ت 
هــــــــــــــــــــ( منها يف عهد بين أمية والباقي يف عهد بين العباس. فيكون ما وقع يف العنوان هو  ســــنة 52فعاش  

 بل والدة ايب حنيفة بعشر سنوات اىل  اية دولة بين أمية.بيان حال الفقه ق
و للوقوف على معامل الصـــــــــــــــورة املتكاملة يلزم  توطئة(، لبيان الواقع العراقي على صـــــــــــــــعيد االنســـــــــــــــان 

، والعرب العراقيني املســــــلمني ابألخص(، واجملتمع،  العراقي و اجملتمع العراقي املســــــلم و حال العرب عموماً 
(  جيوبولتكياً  (، واجتماعياً  ســـيســـيولوجياً(، و ثقافياً  انثروبولوجيا(، وتوزيعا ســـياســـياً وجياً  ســـايكول نفســـياً 

على التوايل، اضــــــــــــافة اىل الوقوف على االفكار و الرؤى الوافدة واليت كانت ســــــــــــائدة اىل ســــــــــــقوط الدولة 
االجناس اليت وجيا الفارســـــــــــية  اليت عاصـــــــــــمتها املدائن قرب بغداد العاصـــــــــــمة فيما بعد(، اي معرفة إيديول

هنا مالحظات عاشت يف تلك احلقبة مع معرفتها قوميا، هذا كله منضما اىل ما يف صناعة العراقي آنذاك. 
يلزم بيا ا فيما يتعلق ابلفرتة حمل البحث لإلملام ابلصورة  فقهاء العراق( و شيء من فقههم بشكل أوضح 

 وهي:
هـ(، هي ستون سنة، واملت والدة ايب حنيفة يف الكوفة، وسقوط الدولة 130 -هـ70ان هذه الفرتة   .1

 و حتديدا يف الكوفة مث يف بغداد. هـ(، يف العراق،132االموية يف الشام، وقيام الدولة العباسية سنة 
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اىل عهد عمر بن  --ان هذه الفرتة شـــــهدت كتابة احلديث بعد املنع منه من عهد النيب حممد  .2
، (2 هـــــــــ(101 -هـــــــــ99 أي  حكم هباهـــــــــ(، الذي امر بذلك يف السنتني اللتني 101عبد العزيز  ت

هـــــــــــــــ، 143مبعىن ان احلديث كان مشافهة، ملدة مائة عام تقريباً، االّ أن الذهيب ذكر يف حوادث سنة 
، فاذا قصـــد ابلعصـــر (3 ثقائاًل: يف هذا العصـــر، شـــرع علماء االســـالم يف مكة واملدينة بتدوين احلدي

هــــــ(، ابملقاربة، واذا قصد عهد احلاكم، 133العشر سنوات اليت حتف بقوله، فهو املطلوب، اذ يوافق 
فيتعــارض مع مســـــــــــــــّلمــة ابن عبــد العزيز. ولكن يالحظ عليــه انــه بعــد االمر بكتــابــة احلــديــث بثالثني 

عن الزهري: كنا نكره كتابة العلم ســـــــــــــــنة(. فهل االمر مل يرفع احلظر، وكيف ارتفع اذن ، يقول معمر 
 .ن. اذ ا م مل يكونوا يكتبو (4 حىت اكرهنا عليه هؤالء األمراء 

نة دلياًل برأســــــــــــــــه(، بغض النظر عن قواعده،  .3 اعتبار النص عند اجلميع  خالل هذه املدة مائة ســـــــــــــــ
 ألسباب كثرية منها:

جرأة منهي عنها، لقول الرســـول  اخلوف من الوقوع يف البدع اذ هي من حمدنت األمور، والتعرض هلا -أ
:  إايكم وحمدنت األمور، فإن شــــــر األمور حمدنهتا، وإن كل حمدثة بدعة، وإن كل بدعة --

 .(5 وكل ضاللة يف النارظ ،ضاللة
، و  ى عمر (6  ي الســـــــــلطان عن الكتابة، اذ أن ااب بكر أحرق صســـــــــمائة حديث، كان قد مجعها -ب

فســـــــــــــــر(، واحرق عثمـان املصــــــــــــــــاحف اليت منهـا املشـــــــــــــــروحة عن كتـابـة احلـديـث  خرب الشــــــــــــــــاب امل
، و كان يكفي ان يصـــــــــــــــلب الرجل اذا حدث ابحلديث، ومنع معاوية من احلديث و (7 ابالحاديث

 .عاقب عليه اشد العقوبة اال ما كان يف نسبة املثالب اىل بين هاشم ومديح لبين امية
د االمام املعصـــــــــــــــوم الذي أيخذون منه ما اكتفاء االمامية  كما غريهم مبا لديهم من النص(، لوجو  -ت

 مؤونة االستنباط، خصوصاً ا م مل يعهدوه من قبل. حيتاجون اليه. حيث ان ذلك يكفيهم
، لرتكيزهم على -- كســالطني(، و بيان اصــول العقيدة( كائمة آل البيت انشــغاهلم ابلفتوحات  -ث

اخالص كلمة االخالص و تثبيت مفهوم ، لدفع خطر الشرك و --هذا املعىن اىل عهد الباقرين 
 .النبوة واالمامة واملعاد، و لذا مل ينقل عن أصحاب الكساء اخلمسة حديثاً يف الفقه اال اندرا ً 

                                                        
 .76عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز، ص -2
 م.1993 -هـ1413، 9لة، بريوت، ط، مؤّسسة الرسا238 /3هـ(، سري أعالم النبالء 748حممد بن أمحد الذهيب  -3
 م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1971،سنة 1، ط5/352ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع، الطبقات الكربى،  -4
هـ، بريوت دار إحياء الرتاث 1395سنة ،1، ط 36 ح،7ب  ،119/ 1هـ(، 273سنن ابن ماجة، ابن ماجة القزويين،  ت -5

 ،الناشر: املكتبة العصرية ،1/63هـ(، الغيث املسجم يف شرح المية العجم، 764ليل بن أيبك الصفدي  تالعريب. صالح الدين خ
، 192، ص191، وانظر، ص190هـ(،املدخل إىل السنن الكربى، ص 458لبيهقي،  تا، القاهرة، مصر. 2009عام النشر:  ،1ط
َياء الرَّمْحَن217، األثر رقم 196ص سالمي -األعظمي ، حَتْق يق د. حُمَمَّد ض   1405( سنة 1الكويت، ط   -َدار اخْلَُلَفاء لْلكتاب اإل 

هـ، دار ابن اجلوزي، السعودية، 1414، سنة 1ط، 2/168هـ(، 463هـ. وانظر قواًل ملسروق يف جامع بيان العلم، ابن عبد الرب  ت
 .169/ 2وقواًل للزهري، 

. الذهيب، تذكرة احلفاظ، طبقات احلفاظ 286/  285 / 1 ،األقوال واألفعالاملتقي اهلندي، كنز العمال يف سنن  -6
 .11 - 9/ 1من الكتاب،  الطبقة األوىل،للذهيب
ابو بكر بن  (.1/94،  1977 -1397، 1حلب / مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط ،البخاري، التاريخ الصغري، دار الوعي -7

، 1ط احملقق: حممد بن عبده، ،88، كتاب املصاحف، صهـ(316 ت  السجستاين،األزدي عبد هللا بن سليمان بن األشعث ايب داود،
 ، مصر.الناشر: الفاروق احلديثة، القاهرة، م2002 -هـ 1423
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 29: العدد

-القدرة على  وضـع و بيان القواعد الفقهية(، نظراً إلقصـاء املعنيني به  آل الرسـول املعصـومني  عدم -ا 
،  شــــــــبه احلصــــــــري(، لبيان --تفرغهم (، و كل متصــــــــد ، عن التصــــــــدي له، فضــــــــالً عن -

 العقدية.االصول 
ان النهي عن كتابة احلديث اىل زمن عمر بن عبد العزيز، جعل غري االمامية يف جدلية بني احلاجة  .4

اىل النص و عدم وجوده،  ا دفع ابيب حنيفة و املعتزلة وغريهم، إلعتماد قواعد اعتبار النص، الذي 
ر ع بكتابته بعد قرن من رح ،  وفق جدول غري االمامية(، اذ --يل صــــــاحبه الرســــــول حممد شــــــُ

االمامية ال تعاين كثريا من ذلك، اال مبقدار املنع الســـــــلطوي الذي طاهلا، واملســـــــتجدات من احلوادث 
هـ(، وهو  اية اتريخ الغيبة الصغرى، و افتقاد النص بغياب االمام الثاين عشر 329الواقعة بعد سنة  

--  8). 
ن  اطر االختالط بثقافات االمم اليت خضـــــــــــــــعت طوعاً أوكرهاً لســـــــــــــــلطة احلكام اجلدد التخوف م .5

وا بكم هائل من العلوم اليت هي ؤ  املســـــــــــــــلمني(، من فرس و روم و أحباش و أقباط وغريهم، اذ جا
خليط غري متجـــانس من النظرايت و التجـــارب الكتهـــا قرون من الزمن، كمـــا يف مكتبـــة فـــارس يف 

 .(10 ، ومكتبة االسكندرية يف مصر اليت أمر إبحراقها (9 عمر إبغراقها يف دجلة املدائن اليت امر
تفرغ و انتصــــــــــــاب االعداء واالمويني ابألخص، لتبين منهج إقصــــــــــــاء متعمد لالحاديث مع الوضـــــــــــع  .6

والتزوير آلخر ضـــده، اذ هو يف الغالب ال يســـاوق وال يســـتجيب ألهوائهم، وذلك ليس فقط مبحاربة 
 أهله  آل الرســــــــول صــــــــلوات هللا عليهم(، و امنا اعل البدائل هلا، منهم أومن غريهم، واســــــــتمرار هذا

الذي جعله معاوية  --الوضــــــــــع حىت أايم عمر بن عبد العزيز، اذ رفع ســــــــــب أمري املؤمنني علي 
ــــــــــــ( من سنة  101، اي اىل سنة  (11 سنة بعد الصالة ــــــــــــ( سنة قتل عثمان 37هـ . وهذا االمر (12 هـ

حكى عدم مجهور أي مذهب االّ مذهب االمويني الذين إن عدوا مدرســـــــة فهي مدرســـــــة النواصـــــــب 
-حممدا وآله صــــلوات هللا عليهم. مث ســــّبب متادي االايم  مائة عام بعد رحيل الرســــول الذين بغضــــوا 

، وقبل كتابة احلديث(، مترير احلديث املزور واملكذوب واملوضـــوع، كما يف تفســـري عبس و امل -
 .(13 نشرح 

اطالق يد بعض االصـــــــــحاب والتابعني  ببعض العوامل متقدمة الذكر( يف حرية قاربت الفوضـــــــــى يف  .7
الرأي واالفتاء،  يث آل االمر اىل حالة  ميكن اصـــطالح مصـــطلح، االفتاء الاليقفي(، من التســـيب 

                                                        
، 1الطوسي، حممد بن احلسن، الغيبة، حتقيق: عباد هللا الطهراين وعلي أمحد انصح، قم، مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط  -8
 هـ. 1411
 . دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.446 / 1كشف الظنون، خليفة،  حاجي  -9

 .1/159 ة،هجري1272،طبع بوالق، اإلعتبار يف ذكر اخلطط واآلنر املواعظ واملقريزي،  -10
املستدرك على  ،النيسابوري،301 /5سنن الرتمذي  .كتاب الفضائل ابب من فضائل علي  ،120 /7صحيح مسلم  -11

املسعودي يف مروا  .232 ، صاتريخ اخللفاء 124 ،صاتريخ الطربي ،369 /4 ،مسند أمحد .109،1/541 /3 ،الصحيحني
 .4/366. ابن عبد ربه، العقد الفريد، 2/186،. الز شري، ربيع االبرار57 /7. ابن حجر يف  فتح الباري( 11: 42 /3الذهب 

 .11: 191 /3احلموي يف  معجم البلدان( 
 .6/152،شرافالبالذري، أنساب األ -12
 .585. الطربي، 472 /10اماعيل حقي، روح البيان يف تفسري القرآن، -13
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الذي أذكى انره خليط االحقاد واجلهاالت واحلرايت  اليت اُســــيء اســــتخدامها من ذلك البعض(، و 
 الواردات من االمم الداخلة يف مجل السلطة اجلديدة.

اليت هي حمل اتفاق املســلمني  على األقل يف مســلماهتم، اليت الوقوف على حاكمية الرؤى االســالمية  .8
مل تســـــــــــــــلم هي االخرى من الغب (، يســـــــــــــــاعد للخروا بنظرية  حاكمة(، يراد هلا أن هتيمن على ما 
عداها، والقرآن الكرمي، خري مآل ومآب نؤول و نؤب اليه. مثاهلا مسّلمة السالم واالكرام والعفو وما 

الســــالم على غريه يف رســــالته االخالقية اخلامتة، و كما يف تقدمي االقالة على شــــابه ذلك  ا امتاز به ا
علي بن ، واكرام الالجئ اجملهول ومحـــايتـــه، وعـــدم احللف ولوكـــان حقـــا، كمـــا تركـــه االمـــام (14 البيع

 .(15 اليت طّلقها للمرأةدينار  400لتعظيم هللا سبحانه و اعطى  -- احلسني
و اض ذلك العصــــــر الذي ســــــبق واتخم عصــــــر ايب حنيفة و ما بعده  الوقوف على ما أبيدينا كثمار .9

قلياًل، اذ هو وليد ما محلته ومتخضــت عنه تلك االايم، منها كنماذا، اما يعرف ابإلابضــية نســبة اىل 
ـــــــــــــ(، والزيدية نسبة اىل زيد بن علي  ت 89عبد هللا بن اابض  ت ـــــــــــــ(، و املعتزلة 122هـ  مؤسسهاهـ

ــــــــــ(، واالماعيلية نسبة اىل اماعيل بن جعفر الصادق  ت 131 تواصل بن عطاء ــــــــــ(،138هـ و  هـ
هـ(، و احلنفية نسبة اىل النعمان بن نبت املكىن 148 ت --اجلعفرية نسبة اىل جعفر بن حممد 

ــــــــــــــ(، واملالكية نسبة اىل مالك بن أنس الذي امضى من عمره عشرين سنة يف 150ابيب حنيفة  ت هـ
ـــــــــــــــــ179تلك الفرتة  ت ([، قد أتثروا ابألوضـــاع الســـائدة وانعكاس ذلك على مذاهبهم، كتاييد ايب هـ

حنيفة لثورة زيد وثورة حيىي اخيه وثورة حممد ذي النفس الزكية، ورفضـــــــه ملنصـــــــب القضـــــــاء الذي قبله 
تلميذه ابو يوســـــف، االمر الذي ال جند له اثراً يف فقهه الذي اخرجه ابو يوســـــف اىل الناس بعد وفاة 

ســنة تقريبا(، فهو من اخراا ايب يوســف القاضــي وهو احد تالميذه،  ا يشــري اىل  18ب  ايب حنيفة
يد السلطان يف ذلك، بل جند ما يفيد السكوت على مجلمه وجوره، حياكي بذلك الوضع القائم  ابو 

 زهرة حياة ايب حنيفة(.
ه(، يف وجود مالحظــة األيض الفكري للنص، اي جـانـب اســـــــــــــــبــاب اخلـامتيــة  اهليمنــة على الـدين كلــ .10

املشـــــــــتبهات يف الذكر احلكيم والســـــــــنة املطهرة، االمر الذي كان له اكرب االثر  خصـــــــــوصـــــــــاً مع الغاء 
االمامة كمنصـــــــب تشـــــــريعي(، يف مجهور الكم اهلائل من اآلراء واصـــــــحاب املذاهب و الشـــــــررات اليت 

 مهدت ملدارس عدة.
وسرية بعض االصحاب والتابعني، و العثور على ما ميكن ان نسميه، قواعد استداللية، من النصوص  .11

لكن ال على كو ا منهجاً ملدرســــة  لظروف خارجة عن ارادة القيمني عليها احياانً(، كالصــــراع الذي 
، و نزوع اكثر العرب اىل (17 ، و صـــــراع االمويني عليها(16 دار يف ســـــقيفة بين ســـــاعدة على الســـــلطة

                                                        
 .2/72 وث يف الفقه املعاصر، اجلواهري، حسن،  وغريها. 2من أبواب آداب التجارة، ح  3، ب 12وسائل الشيعة، ا  -14
 .1036/  283 /8 ،  آل البيت(، الطوسي، التهذيب23/201احلر العاملي، وسائل الشيعة،  -15
ص  28والبحار ا  66ص  3حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم وتلخيص الشايف ا  222ص  3اتريخ األمم وامللوك ا  -16
335. 

ابن ايب .326 / 28 ،البحار اجمللسي، ،40 / 2. شرح  ج البالغة للمعتزيل، 331/ 3الكامل يف التاريخ ابن األثري،  -17
 .67 / 1البالغة،شرح  ج احلديد، 
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هي مقدمات حصــــــــــلت بقصــــــــــود معينة،  مآثر غري علمية، كالشــــــــــعر واحلرب و اخلمر والنســــــــــاء، بل 
ســــــامهت عفواي يف ان تكون جزءاً من تشــــــكل بعض املدارس الفقهية فيما بعد، االمر الذي يلزم منه 
دراســـــــة  نفســـــــية العريب(، قبل وبعد االســـــــالم وخالل تلك احلقبة حتديداً. اليت انتجت فيما انتجت، 

، (18 --يف موضــــوع كشــــف بيت فاطمة قاعدة، الغاية تربر الوســــيلة، اليت طبقها ابو بكرو عمر 
؛ و اليت ســــــامهت يف انتاا قاعدة "املصــــــا  (19 من اجل احلصــــــول على الســــــلطة وبزعم تطبيق النظام

، والقول "بتقدمي املفضول على الفاضل" (20 غري االمامية عند الطاعة للحاكم و ان فسقاملرسلة"، و 
 .(21 عند املعتزلة 

رابة أو احلســــــــــد او البغضــــــــــاء او حدث ما، او الطبعي مثل مالحظة اثر العامل الشــــــــــخصــــــــــي من الق .12
النســـيان و ما شـــابه، يف بروز الرأي عند الفقيه وقناعته به، أي كيف تلقى الفقيه النص و كيف القاه 

، و كما فهم عمر بن عبد العزيز رفع مســـــــــــــــبة امري (22 قه، كما فهم عمر درء احلد عن املغريةوســـــــــــــــوّ 
من ســرقة الرأي ابو يوســف يف ، و (24 ، وقيس األشــعري اخللع يف التحكيم (23 --املؤمنني علي 

عبد هللا بن قيس غســـــــــــل امليت من علة ، و ســـــــــــؤال (25 كما يف خرب ركب اجلارية حممد بن مســـــــــــلم  
ان الذي قصــدته اآلية املباركة يف قوله تعاىل: ، واآلراء يف مصــداق حتقق النفي من االرض(26 املاصــر

-كما فهم عثمان يف ارجاعه مروان املنفي، اىل املدينة بعدما نفاه الرســـــــــــــــول ،  (27 ينفوا من االرض
 .(28 منها  -

أتمل العامل التارخيي لتفســـــــــــــــري النص،  اثر الزمان(، يف فهم النصـــــــــــــــوص، كما بينه "فوكوايما" على  -
. وقد ورد (30 ، أو احلتمية املشـــاعية االخرية بعد مراحل تطويها، عند الشـــيوعية(29 احلتمية الدميقراطية

، ومنه يعلم ان القاعدة (31 لرتكنب طبقاً عن طبقيف القرآن الكرمي شـــــــــــــيئا من ذلك يف قوله تعاىل: 
الفقهية اليت هي اصـــــــــــــــل احلكم الشـــــــــــــــرعي الذي هو مرآة للرأي املتعدد ملدارس متعددة، يعمل فيها 

                                                        
 ،احملقق: خليل حممد هراس، 194-193كتاب األموال،  هـ(،224 تالقاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي   -18
 .1/62الطرباين، املعجم الكبري،  بريوت.، دار الفكر ،الناشر

 ، بريوت، لبنان.ط َداُر الف ْكر   ،268 /2أْنَساُب اأَلْشَراف  البالذري،  -19
 .1847صحيح مسلم، احلديث مسلم،  -20
 .1/5شرح  ج البالغة، ابن ايب احلديد،  -21
 .64اإليضاح، الصفحة  ،الفضل بن شاذان األزدي -22
 .11/393يف الكتاب والسنة والتاريخ،  --الري شهري، حممد، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب  -23
 .312 /7ابن كثري، البداية و النهاية،  -24
 .5/216يف، الكليين، الكا -25
 .3/162الكليين، الكايف،  -26
 .33املائدة / -27
 .7/187. ابن كثري، البداية والنهاية، 5/103الطربي، اتريخ الطربي،  -28
29- The End of History and the Last Man by Francis Fukuyama. اتليف فرانسيس - احلتمية الدميقراطية
 (.فوكوايما
مكتبة تركستاين،  ،12-11ص  لبيب السعيد، ،،انظر الشيوعية يف موازين اإلسالم15االسالم صالشيوعية يف موازين  -30

 -الناشر: مكتبة احلرمني، 18ص ، صا  بن سعد اللحيدان، . ونقد أصول الشيوعية1979اتريخ اإلصدار:  ،الناشر: دار عكاظ
 م.1984 -هـ 1404سنة النشر:  ،الرايض
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خ عمله من االنضاا االجيايب، اذا ساوق القرآن والسنة روحا و معىًن، أو السليب كما حصل يف التاري
 مجهور الوهابية اليوم.

ان جاذبية قاعدة  خالف تعرف(، املشـــــــــــــــهورة ال تكاد تدع االجتماع على رأي واحد ينعقد، فلها  –
 بعض  ا يعزى اليه مجهور أو عدم مجهور رأي آخر حسب املخالفة.

كان زمن فتوحات مشـــــــــــــــهورة، اغرقت احلكام ابلغنائم، مبا جرت الركبان  ديثه، و قد أثر   ان الزمن –
، الــذين ارجؤا، حكم العبــد (32 ذلــك كثريًا يف اصـــــــــــــــحــاب الرأي واملــذاهــب، حىت مــذهــب املرجئــة 

العاصــــــي، اىل هللا ســــــبحانه، يوم القيامة، مبا فيهم مرتكب الكبرية، فهم ال يكفرون اي انســــــان مهما 
و آخرون مرجون ألمر هللا إما يعذهبم أو ما دام نطق ابلشــــــهادتني، مســــــتندين اىل قوله تعاىل:كفر، 

 .(33 يتوب عليهم وهللا عليم حكيم
صـــــــــــــــار يعرف الطريق اىل املبغى  مكة املكرمةأثر الرتدي االخالقي للناس، حىت ان محار املكاري يف  –

 .(36 ، فكيف بعده مبائة عام -- رسول هللاحىت يف زمان (35 ، وانتشار الكذب (34 
ان حماكاة الطبقية واالثراء الفاح ، واليت اشتدت اايم االمويني حىت سامهت يف كو ا احدى اسباب  –

ســــــقوطهم، له حصــــــة من االثر على املذاهب او مجهورها كما يف مجهور حركة الزاندقة اايم العباســــــيني 
 .(38 ، و شرعنة فصل الدين عن السياسة (37 

من عتق املوايل الذين يشـــــــــرتيهم من كد يده و عرق ميهد للفقه طالبه  --كان االمام الســـــــــجاد  –
-، حتديداً ومتهيداً ملدرســـــــــــــة الباقرين (39 جبينه  كل عام ليلة الفطر بني العشـــــــــــــرين او أكثر أو أقل(

، اليت هي مدرســته، اال أنه حافظ ابحملصــلة على ما ميكن تســميته  امام واتباع بال شــرط(، اىل -
هــــــــــ(، متاماً  يف املدة اليت نبحث وضع الفقه يف العراق فيها، اما 95حمرم احلرام25يوم استشهاده يف  

اســــــتوطن املدينة، فال يعين عدم العناية ابلعراق، ومن مواليه الفقيه الشــــــهيد ســــــعيد بن  --كونه 
 .(40 هـ( 94جبري ت

واملالحظ ان اخلمس والعشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنــة االوىل من املــدة قيــد البحــث هي الفرتة اليت  تكــاد تكون  .13
، واليت متيزت بتاســـــيس ومتهيد ارضـــــية للقواعد --نصـــــفها(، وهي زمن اختص ابإلمام الســـــجاد 

، بتخريج الطالب --االصـــــــــــولية اليت عرفت فيما بعد ابألصـــــــــــول االربعمائة على عهد الباقرين 
ذكره( وابلشروع ببيان بعض االحكام الشرعية كخرب ملكية اجلوهرة للمشرتي، اذا وجدها  كما سبق 

                                                        
 .4/26يم السلمي، شرح العقيدة الطحاوية، عبد الرح -32
 .106 /التوبة -33
 .8/149ابن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد،  -34
 .246 /2 ، اإلحتجاا،الطربسي، أبو منصور -35
 .89الزهراين، حممد مطر،،كتاب تدوين السنة النبوية نشاته وتطوره من القرن األول إىل  اية القرن التاسع اهلجري،  -36
-06-07قراءة يف اتريخ الزندقة قدميًا وحديثا، موقع رسالة بوست، بتاريخ  -د. هاين السباعي، زاندقة األدب والفكر -37
2021. 
-2016 -د. هزاع عبد العزيز اجملايل، الدميقراطية.. ما بني فصل الدين عن الدولة و فصل السياسة عن الدين، اخلميس  -38
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 .10/317العاملي، وسائل الشيعة  آل البيت(، احلر  -39
 .10/154البحار،  اجمللسي، -40
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يف جوف الســـــمكة املشـــــرتاة، وبيان انواع الصـــــوم الواجب يف كالم دار بينه وبني الزهري. و قد امتاز  
 ايضاً  بوضع اللمسات لرسالة االخالق ومبادئ اخللق الرفيع الذي ال يضاهى، مشربة مع االصول.

هــــــــــــــــــ(، فرتة اقامته يف العراق غري 148 ت --اكتســب ابو حنيفة من الفقه من االمام الصــادق  .14
، وكذا ما اخذه (41 جواز القيام على الســــــــلطان اجلائر اليت مجهرت يف أتييد االمام للثوار مع تفصــــــــيل

ـــــــــــــــــ( ملا كان عمر ايب حنيفة صس عشـــر 95 ت --من االمام الســـجاد  ســـنة، و ما اخذ من  ةهـ
ــــــــــــــــ(، و ما مقدار و وزن مقولته فقهياً  لوال الســنتان هللك النعمان( 114 ت --الباقر االمام  هـ

، وما هي قواعد الفقه --واالمام الباقر  قتادة بن دعامة البصـــــــــــــــري.و كيف م الكالم بني (42 
اكثر ، و ما هي امثلة القواعد الفقهية اليت تعلمها (43 املسـتنبطة من تلك احملادثة، يف موضـوع االفتاء 

و من فقهاء املدة املقصــودة، حيىي بن يعمر  .(44 كل يقول حدثين جعفر بن حممد  تســعمائة شــيخمن 
 .(45 قال له احلجاا: انت تزعم انك زعيم العراق، قال: أان فقيه من فقهاء العراق 

كيف اعترب ابو حنيفة امجاع االصحاب حجة ولو مقابل النص، هل هناك امثلة لذلك، غري اجتماع  .15
 .(47 ، صعب عليه  الفتها، كما خالف اآلحاد املخالف للعقل كحديث البقرة املصراة(46 يفة السق

ـــــــ(، 80ان املعرفة كانت اصالً يبحث عنه ال منهجاً  له قواعده، و عليه كان االصحاب اىل  اية   .16 هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ( و 91 ومجهور املدارس، وانتهاء عصـــــــــــــــر الصـــــــــــــــحابة، اال من انس ت  املعمرين من  أمثاله هـ

املعروف االصــحاب(، فان واقع الفقه واحلال هذه ال يعين اكثر من االكتفاء ابلدراية واملعرفة يف الفقه 
، لذا حصـــروا وقتها الفقه يف الصـــحايب لدرايته، ومل يتجاوزه ابو حنيفة و ال غريه امجااًل، اال (48 آنذاك

ابلتفصــــيل الذي ذكروه، انه اذا اختلفوا فانه خيري نفســــه ابألخذ أبيهم شــــاء ففي االمر مندوحة، حىت 
ينبغي مالحظة املؤثرات على فهم مدرســــة اخلرب، كانت على هذا  االكتفاء(، اىل حدود كبرية مع انه 

الصحايب للنص، كما حصل يف من صلى العصر ليالً يف خيرب، و من فهم املعىن انه يلزم االسراع اىل 
، و هذا الطابع كان ســـائداً  (49 ظال يصـــلني احدكم العصـــر اال يف خيرب :--خيرب، من قوله 

 .الخرى املذكورةعند املسلمني، ليس فقط يف العراق، مضافاً  اىل العوامل ا
و يالحظ يف هـذه الفرتة ارهـاصــــــــــــــــات لظهور املســـــــــــــــلـك العرفـاين  التعرف على احلقيقـة النورانيـة بال  .17

، قال عنهم اإلمام علي اهلادي ،  كما التصوف((50 (هـ180-هـ100مقدمات( رابعة العدوية امنوجا
، واثر ذلك (51 الدين(  ال تلتفتوا إىل هؤالء اخلداعني فإ م خلفاء الشــــــــــــــيطان و ربوا قواعد:--

                                                        
 .247ابن طاووس، مهج الدعوات، ص  -41
 .8شاه عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي،  تصر التحفة االثين عشرة ص -42
 .46/349، اجمللسي،  ار األنوار، 8/311الكليين، الكايف،  -43
 .466صاتريخ الكوفة، الرباقي،  -44
البصرى نزيل مرو و  -بفتح التحتانية و امليم بينهما مهملة ساكنة -: حيىي بن يعمر556قال ابن حجر يف التقريب ص -45

 .10/147قاضيها ثقة فصيح، و كان يرسل من الثالثة، مات قبل املائة و قيل بعدها. اجمللسي،  ار األنوار، 
 اخرى كثرية فيها امجاع على ما حصل يف السقيفة.. و مصادر 10/373، اجمللسي،  ار األنوار -46
 .4/102ابن قدامة، املغين، ابب بيع املصرّاة،  -47
 .56 /1شرح اللمعة،  ،الشهيد الثاين -48
 .918صحيح البخاري أبواب صالة اخلوف ابب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء حديث رقم  -49
 .273 /9الذهيب، سري اعالم النبالء،  -50
 .28حلر العاملي، اإلثنا عشرية، صا -51
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على املسلك الربهاين يف الفقه واالصول، فان مجيع املسلمني  على سبيل مشكك( يشرتكون ابعتماد 
احلـديـث بال تعقـل، او صـــــــــــــــرف النظر عن العقـل او جعلـه يف الـدليـل ننيـاً، متجنبني مؤونـة وتكلف 

 م اصـــــحاب التامل فيه، و النفس تنزع اىل ذلك، خصـــــوصـــــاً  مع وجود املورد عند االصـــــحاب  كو 
(، فيجري الظاهر على مجاهره، كما يف فهم حديث  الزكاة فيما ســـــقته الســـــماء --رســـــول هللا 

 ا انبته االنســـــــان( فيشـــــــمل حىت اخلضـــــــرة يف املائدة لو اخذ على مجاهره كما فعل ابن حزم يف احمللى 
لواء املقاومة لذلك و ، فإضافة القيد وعدمه يولد مذاهباً كما ال خيفى. خال االمامية الذين رفعوا (52 

، ملذهبها يف اصــــــــــوله، كردة فعل ملا كان املانعية منه، و مجهرت املعتزلة اليت اعتمدت العقل اســــــــــاســــــــــاً 
، والذين --، يف حماولة لســـد الفراغ الذي ســـببته عملية االقصـــاء املمنهجة آلل الرســـول ســـائداً 

االســـتدالل و التطبيق، و ال كان هذا منهجهم حىت بعد اثبات احلكم الشـــرعي، اذ العقل يصـــاحب 
ينفكان حىت النهاية عندهم، األمر الذي مهد لظهور علم احلديث و علم الرجال، ولذا ملا واجهت 
املــدارس غري االمــاميــة عقبــة النص، والتطور و التغيري على االبواب، اجتهــد االمــاميــة الجتيــازهــا، و 

ـــــــــــــــــــــــــ. فما ميكن تســـــــــــميته بيقاً اغلق االخرون ابب االجتهاد، مع انه ال يعقل نظرية و تط  جيولوجيا بـ
النص(، مجهر عند االمامية ال غريهم، و تفرق من شــــــــــذ عنهم فاخذ االجتهاد يف االصــــــــــول و مجاهر 
النص يف الفروع الفقهية، كاملعتزلة و من اليهم، و اخذ آخرون االجتهاد يف النصوص ومجاهر االصول 

تجانس بني الفقه واالصول، وهذا كان، بطبعه، كاألشاعرة ومن اليهم، لذا جتد عندهم خليطاً  غري م
، و هكذا على --حال العراق يف تلك الفرتة حمل البحث، مبالحظة انه احلاضــنة الطبيعية ل ل 

:  انتم االنصـــــــــار على احلق واالخوان يف الدين واجلنن --مر العصـــــــــور، قال أمري املؤمنني علي 
د االمامية صـــــــحيح ومســـــــّلم و ال ضـــــــعيف كما عند ، و ليس عن(53 يوم الباس والبطانة دون الناسظ

غريهم، اعتماداً على جعل العقل الدليل االول واملصـــــــــاحب و التايل لكل دليل، على عكس ما عند 
غريهم، و امــا االحتجــاا ابإلخبــاريني فيهم، فجوابــه ا ــا نوع احتيــاط يف الفروع، وليس مــذهبــا، كمـا 

 .هو مبني يف مظانه
فرقي( عنــد  -وقــد مجهر اثر ذلــك التــدرا يف مزيج  فقهي اهيم كــان مالحظــاً و التــدرا يف مجهور املفــ .18

املذاهب اليت مجهرت، على الســـــــــــــــواء، فهي تتحد كمذهب و تفرتق كفرقة، و تتحد كفرقة و تفرتق 
كمذهب، فالشــــــــافعية واملالكية اشــــــــاعرة يف العقائد ومذهبني يف الفروع، و األحناف معتزلة يف الفقه 

عقدية، و ال جند مثل هذا عند  و اختلفا فرقاً  واحلنابلة واالابضــــــــــــــية احتدا فقهاً اشــــــــــــــاعرة يف العقائد، 
االمامية، فعقائدهم وفقههم متجانس، لوحدة املصـــــدر وعصـــــمته، فهم فرقة عقائدية و مذهب فقهي 

بعد القرآن والســنة مصــدراً  للتشــريع، واما االمجاع  --واحد منســجم، حيث ال وجود لغري االل 
حجيته كاشفيته عن قول املعصوم يف املشهور، واىل اليوم، و هلذا عرف عنهم االخذ من  فاشرتطوا يف

و اذا اختلف الناس فيه اخذوا من  --، فاذا اختلف الناس فيه اخذوا من علي --النيب 
. والذي يهمنا هنا ان هذا يســـــــلط الضـــــــوء على وجود و ســـــــالمة --جعفر بن حممد الصـــــــادق 

                                                        
 .5/952ابن حزم، احمللى،  -52
 .1/231،--خطب اإلمام علي  -ابن ايب احلديد، شرح  ج البالغة  -53
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، االمر مل --قواعد وتفريعات مذهب متجانس مبعامله وفقهه، عصــــر الســــجاد والباقر والصــــادق  
 هـ(. ويعين فيما يعين،130-هـ 70يكن ليفارقهم ابدا يف يوم من االايم، حىت يف الفرتة حمل البحث  

 . جج و اسباب و عوامل شىت، مر ذكر بعضها ان غريهم شط عن مدرسة متكاملة
كانت املقاصـــــــــــــدية ملموســـــــــــــة يف لســـــــــــــان الشـــــــــــــرع و عند العرب، وهذا اثّر اىل حد، و اىل اليوم يف  .19

استعماالت اللفظ  يث اغىن عن الرجوع اىل قواعد يتمثلها السامع ملعرفة فروع املسالة، و هو قريب 
ورابئبكم الالط يف على الظاهر، فاذا قال ســــبحانه: من االســــتعمال اجملازي من انحية عدم اقتصــــاره

، فيفهم منه ما هو اعم من الربيبة، اليت يف بيت الرجل، بل يشـــــــــــــــمل كل بنت للزوجة (54 حجوركم
اليت دخل هبا زوجها، و ان مل تع  معه يف نفس البيت، هكذا فهمها العرب و كلمهم الشـــــــــــــــارع، 

جواب املســـتجدات ابألســـباب املرتاكمة، مع غض النظر وســـرى هذا االمر اىل زمن احلاح احلاجة يف 
ــــــ(، والدة املذهب املعتزيل 80عن كو ا قائمة حىت زمن انشغال اجلميع مبا عدا التفرغ للفقه، يعين   هـ

 وحماكمة النصوص العقدية ابلعقل، ومجهور واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد يف البصرة.
ت متكاملة، يف املرحلة اليت حنن بصـددها، فاالسـتحقاقات ان مقومات املدرسـة االمامية الفقهية، كان .20

اليومية و الظرفية ســــــــــنحت ابلفرصــــــــــة، ابرتفاع املانع و وجود املقتضــــــــــي التقليدي هلا،  بل و مقتض 
جديد قدمه التحدي احلضـــــــــــــــاري القائم(، و لغريها يف ان واحد، فكان مجهور الفقه بقواعده االوىل، 

كما قال تعاىل، لذا جند (55 يف صـــدور الذين اوتوا العلمجاهزاً، ليس وليد يومه بل كان حاضـــراً و 
من الغريب أن املالزمني حملمد وآله صلوات عليهم، مل يعرف عنهم سؤاهلم عن تلك القواعد قبل تلك 
الفرتة، ال أل م ليسوا  اجة ملعرفتها، بل أل م اختصوا هبا دون الناس ملدة معينة،  وا فيها عن نقلها 

 ي طوعاً اوكرهاً.كما ه
صــــــــلح االمام احلســــــــن منوذجاً  ان االميان بضــــــــرورة وحتمية االختالط ابألغيار يف مدرســــــــة االمامية  .21

ــــــــــــــ(50 ت جعل مسلمات االمامية تتسرب بذكاء يثري الدهشة، اىل كتب احلديث وابلتايل فقه  ،ظهـ
اي  املدين والفكري، من جهة االغيار، وهذا العامل له قيمته الفقهية والفكرية الغالية، يف أتصيل التع

ويف هداية الناس من جهة اخرى، فهو منهاا حياة أبطر فقهية، يلزم الوقوف على تفاصـــــــــــــــيلها، ويف 
، َما  تســــــــــــويق الفكر  ومنه الفقه(، ابنســــــــــــيابية، و من  اره احلديث الشــــــــــــريف:  َما تُر يُدوَن م ْن َعل يّ 

ا تُر يــُدوَن م ْن عَ  ، مــَ د ي(تُر يــُدوَن م ْن َعل يّ  لّ  ُمْؤم ن  بـَعــْ ل كــُ ُه، َوُهَو َويل  نــْ ا م ينّ  َوَأاَن م  ، إ نَّ َعل يــ  ، و (56 ل يّ 
وهو يف اكثره  ،(57 كذلك ما مجعه الفريوزآابدي يف كتابه  فضــــــــائل اخلمســــــــة من الصــــــــحاح الســــــــتة(

عقدي، ومل يكن كل ذلك على حســـاب الغاء ابب من الفقه و امنا يف كيفية تســـويقه، قدمته خارطة 
 .--ادوار االئمة املعصومني 

                                                        
 .23النساء/  -54
 .49العنكبوت/ -55
وآخرون كثريون، كلهم من طريق: جعفر بن سليمان،  ،3712رقم/ طبعة مؤسسة الرسالة، والرتمذي، ،33/154 رواه أمحد، -56

قال حدثين يزيد الرشك، عن مطرق بن عبد هللا، عن عمران بن حصني به. قال الذهيب: "هو من أفراد جعفر" انتهى. "سري أعالم 
 (.8/199النبالء"  
م، 1982اتريخ النشر:  ،طبوعاتمؤسسة األعلمي للم ، فضائل اخلمسة من الصحاح الستة،مرتضى احلسيين، الفريوزآابدي -57
 .لبنانبريوت،  ،4الطبعة: 
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، يدل على ما بيّنا، (58 يف بين فضـــــال: خذو ما رووا ودعوا ما رأواظ --وقول االمام الصـــــادق  .22
، خالل --هم، من اصــــــحاب االئمة الثالثة مع داللته على التصــــــنيف يف الفقه، منهم ومن غري 

الفرتة حمل البحث، وما بعدها، االمر الذي صـــــــري اصـــــــول االحكام الواردة يف احلديث، عند اجلميع، 
مرة خزاانت ومصادر للحكم و مرة ادوات استداللية، مسلكية. و ا يدل على مطلق التصنيف قول 

 .(59 جون اليهاظ: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف حتتا--االمام علي 
 مجاهرة كانت أو نشات يف تلك الفرتةفقهية عقدية مذاهب 

 االمامية .1
 الزيدية  .2
 احلنفية .3
 املالكية  .4
 االشاعرة .5
 املعتزلة .6
 االماعيلية  .7

 العراق فقهاءمعاني مفردات الموضوع: 

 فقه:لغة
الرجل، ابلكســر. الفقه: الفهم. قال أعرايب لعيســى بن عمر: "شــهدت عليك ابلفقه". تقول منه: فقه 

وفالن ال يفقه وال ينقه. وأفقهتك الشـــــــــــيء. مث خص به علم الشـــــــــــريعة، والعامل به فقيه، وقد فقه ابلضـــــــــــم 
 .(60 فقاهة، وفقهه هللا. وتفقه، إذا تعاطى ذلك. و فاقهته، إذا ابحثته يف العلم

 .(61 فقه: الفقه: العلم ابلشيء والفهم له
صـحاح  الفهم له( يقال أوتى فالن فقها يف الدين أي فهما فيه  الفقه ابلكسـر العلم ابلشـيء و( يف ال

  (62  و( الفقه  الفطنة(.
 فقه: اصطالحا

 .(63 هو العلم ابألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 

                                                        
 .27/102 ،1حديث  ،الوسائلاحلر العاملي،  -58
 .1/52 ،الکايفلكليين،  -59
 .2243 /6اجلوهري، الصحاح،  -60
 .522 / 13لسان العرب، ابن منظور،  -61
 .402/ 9اتا العروس، الزبيدي،  -62
، حتقيق عبد احلسني حممد علي البقال، ط اآلداب، 140دين و مالذ اجملتهدين، صالشيخ حسن بن الشهيد الثاين، معامل ال -63

 .م، العراق1971النجف األشرف، 
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 :لغة :العراق 
ُي ُمَعرٌَّب. َو  َرُة. َوأَْعَرَق الرَُّجُل َأْي  اْلع رَاُق( ب اَلٌد يُذَكَُّر َويـَُؤنَُّث َوق يَل: ُهَو فَار ســـ  ( اْلُكوَفُة َواْلَبصـــْ  اْلع رَاقَان 

اَر إ ىَل اْلع رَاق   العراق بني الريف والرب أو ألنه على عراق دجلة والفرات، أي: شـــــاطئهما، أو معربة  ،(64 صـــــَ
 .(65 إيران شهر، ومعناه: كثرية النخل والشجر. والعراقان: الكوفة والبصرة

 :اصطالحا :العراق
تبني  ا تقدم، هو ارض الســــــــــواد، وارض الرافدين، و بالد النهرين، و بالد دجلة والفرات. والكوفة و 

ويقال ملدينة يف ايران، العراق و هي  آراك(، و عراق العجم، ويقال للبصــــــــــــرة والكوفة العراقان.  ،البصــــــــــــرة
 ما ضمت عليه البصرة والكوفة. واملقصود من العراق يف هذا املبحث هو

 هـ(130 -هـ 70) فقهاء الفترة محل البحثمن 

 هـ(.95)ت -- : االمام علي بن الحسني السجاداواًل
وّفر طالب املدرســـــة اإلمامية مبا حتتويه من شـــــرائط أخالقية و عقدية و فقهية  --أنه و قد تقدم 

، ألن هذا ما كان يلزم أن يصـــــــــــــــنعه من --كتاســـــــــــــــيس هلا ومتهيد لظهورها عهد اإلمامني الباقرين 
 :--من تالمذته  الكوفيني(، و من روى عنه املمكنات يف مجل الظروف السائدة يومها. و 

 هـ(، عامل اهل املدينة، واحد الفقهاء السبعة.94ب، املخزومي،  تسعيد بن املسي .1
ـــــــــــــــ(، امام وحافظ ومفيت، وشهيد، اسدي، دفن يف واسط العراق، حبشي 95سعيد بن جبري،  ت .2 هـ

 .(66 االصل
 .(67 يف العهد االموي(، ذكره ابن حبان ذي الثقات  ويفحممد بن جبري بن مطعم،  ت .3
 .(68 ب حديث، ثقة حسنة(، صا 63احلنفية،  تويف و له ابراهيم بن حممد بن  .4
 .(69 هـ(، فقيه له كتاب االرجاء 99احلسن بن حممد بن احلنفية،  ت .5
القاســـــم بن عوف الشـــــيباين، البكري، الكويف،  تويف قبل االوزاعي(، ذكره ابن حبان يف الثقات، راو   .6

 .(70 و حمدث، عده الربقي من االصحاب
 .(71 يف القرن الثاين(، ثقة، راو  للحديث ابو خالد الكابلي،  تو  .7
 .(72 هـ(، صاحب تفسري و حديث وثّقه امحد بن حنبل 102الضحاك بن مزاحم اخلراساين،  ت  .8

                                                        
 .1523الصحاح، مادة عرق صاجلوهري،  -64
 .264/ 3الفريوز آابدي، القاموس احمليط،  -65
 .7/250أعيان الشيعة،  حمسن األمني، -66
 .4/322الطبقة الثانية، ، سري أعالم النبالءالذهيب،  -67
 .14/259املامقاين، تنقيح املقال،  -68
 .12/158، كتاب جامع األصولابن األثري،   -69
 .111الطوسي، رجال الطوسي، ص -70
 .1/150اجلرح والتعديل، الرازي،  -71
 .3/286 مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، -72
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ـــ(، راو   وحمدث وفقيه، كان حريصاً  على الرواية ابلنص ال 107القاسم بن حممد بن ايب بكر،  ت .9 هـ
 .(73)ابملعىن

 .(74 هـ(، فارسي، فقيه و حمدث وراو117انفع، موىل عبد هللا بن عمر،  ت  .10
 .(75 هـ(، راو  وحمدث، له كتاب السرية واملغازي124الزهري، حممد بن مسلم بن شهاب  ت   .11
 .(76 هـ(، وثّقه ابن معني، راو وحمدث 133سلمة بن دينار املدين،  ت  .12
ــــــــــــــــ(، اشــتهر 145اماعيل بن عبدهللا بن جعفر،    .13 ابلزهد و العلم، روى احليث، ثقة، خرا له ابن هـ

 .(77)ماجة، و وثقه الدارقطين 
 .(78 هـ(، راو  ومفسر امامي كويف 150نبت بن ايب صفية الكويف،  ابومحزة الثمايل(،  ت  .14
 .(79 هـ(، بغدادي الوفاة، حمدث و حافظ، له كتاب يف السرية 151حممد بن اسحاق،  ت  .15
 .(80 هـ(، له تفسري مقاتل، فقيه وحمدث، بلخي عاش يف العراق 150مقاتل بن سليمان،  ت  .16
 .(81 هـ(، شامي له سنن االوزاعي 157عبد الرمحن بن عمرو، االوزاعي،  ت  .17

 وغريهم كثري.
 هـ(114د بن علي، الباقر عليه السالم، )محم ثانياً : االمام

، وبذلك مجهرت -- لقات الدرس مع الرجال الذين هيئهم والده اإلمام الســجاد  --ابشــر 
معامل املدرســـة اإلمامية يف الفقه خصـــوصـــاً و يف ابقي جماالت املدرســـة كمدرســـة هلا مقوماهتا و هلا ما مييزها 

 .--بعض تالمذته  الكوفيني(، ومن روى عنه مية، من عن غريها من املدارس اسالمية و غري اسال
ــــــــــ(، ثقة، وفقيه من كبار الفقهاء، وحمدث له مؤلفات128جابر بن يزيد اجلعفي، الكويف،  ت -1  هـ

 82) . 
 .(83 ب تهـ(، كويف، موىل، ثقة ثقة، له ك 183حي هشام بن سامل، اجلواليقي اجلعفي،   -2
ـــــــــــــ(، كويف، مقرئ كبري، فقيه وثقة، هو من اصحاب االمام السجاد  130محران بن اعني،  ت -3 هـ

 .(84 متجده  --، وفيه اقوال منهم --والباقر والصادق 
 .(85 هـ(، كويف، افقه االولني، شيخ اصحابنا150زرارة بن اعني،  ت -4

                                                        
 .95 /4عبد هللا بن عدي الكامل، -73
 .9/278كثري، البداية و النهاية، ابن   -74
 .5/367ابن خلكان، وفياة األعيان،  -75
 .5/327الذهيب، سري اعالم النبالء،  -76
 .6/97ن، م،  -77
 .39ابن عنبة، عمدة الطالب، ص  -78
 .172صالعقيلي، كتاب الضعفاء،  -79
 .7/34الذهيب، سري اعالم النبالء،  -80
 .7/202ن، م  -81
 .7/108ن، م  -82
 .71بسي، حممد جعفر، رجال الشيعة يف اسانيد السنة، صالط -83
 .20/324اخلوئي، معجم رجال اخلوئي،  -84
 .175الزراري، ابو غالب، اتريخ آل زرارة، ص -85
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ـــــــــــــــــ(، كويف، موىل بين اسد، ه150ابو بصري حيىي بن ايب القاسم، اسحاق االسدي الكويف،  ت -5 
 .(86 ثقة، فقيه وحمدث، عد يف الستة الذين هم افقه االولني 

هــــــــــــــــ(، من وجوه اصحابنا، فقيه وحمدث، ثقة، ورد فيه 150بريد بن معاوية العجلي الكويف،  ت -6
 .(87 ، يثين عليه --حديث من االمام الصادق 

هــــــــــــ(، من اكابر فقهاء االمامية، روى عن 150حممد بن مسلم، الفزاري، الطحان فيما بعد،  ت -7
(، ســـــــتة 16000  --(، ثالثني الف رواية، و عن االمام الصـــــــادق 30000، --االمام الباقر 

:  أواتد األرض واعالم الدين أربعة حممد بن مســلم وبريد بن --عشــر الف رواية، قال عنه الصــادق 
 .(89 (88 ية وليث بن البخرتي املرادي وزرارة بن أعني.ظمعو 

ــــــــ(، فقيه وعامل و راو  للحديث و قارئ للقرآن، 150ابن جريج، عبد امللك بن عبد العزيز،  ت -8 هـ
 .(90 رومي االصل 

  مرت ترمجته( .االوزاعي -9
  مرت ترمجته(الزهري. -10

 وغريهم كثري.
 (:هـ148، )ت--الصادق جعفر بن محمد  ثالثًا: االمام

يف ترســـــــيخ املدرســـــــة اإلمامية و بيان معاملها و تشـــــــييد أركا ا حىت عرفت ابملدرســـــــة  --اســـــــتمر 
، و هي نفســــها املدرســــة اإلمامية االثين عشــــرية، و قد تشــــعبت و اتســــعت و --اجلعفرية نســــبة اليه 

بعض تالمذته  الكوفيني(، و تفرعت يف العلوم اإلســـالمية بشـــكل كبري جداً و خصـــوصـــا  يف الفقه. و من 
 .--من روى عنه 

ــــــــ تقريباً 95ابراهيم بن طهمان،  ت -1 بارك، له (، خراساين، فقيه، وثقه امحد، و ابو حام و ابن املهـ
 .(91 كتاب مطبوع بعنوان  مشيخة ابن طهمان(، سكن العراق وتويف يف مكة 

هـــــــ(، كويف، فقيه، وحمدث، روى عنه احلكم بن عتيبة، وعمرو بن 96ابراهيم بن يزيد النخعي، ت -2
مرة، و محاد بن ايب ســـــــــــــــليمان، و ماك بن حرب، واالعم ، و غريهم، و روى عن االســـــــــــــــود بن يزيد 
بن النخعي، و علقمة بن قيس، وعبيدة الســـــلماين، و ايب زرعة البجلي، وشـــــريح القاضـــــي، و عبد الرمحن 

 .(92 يزيد، ومهام بن احلارث وغريهم 

                                                        
 .8/225 اخلوئي، معجم رجال اخلوئي، -86
 .9/333الطوسي، رجال الطوسي،  -87
 .3/558األمني، حمسن، أعيان الشيعة،  -88
 .1/237الربوجردي، حممد حسني، جامع أحاديث الشيعة، -89
. احملقق واملصحح: الدكتور حسن 238، ص67الكشي، حممد بن عمر، رجال الكشي  اختيار معرفة الرجال(، ص -90

 هـ. 1409، الناشر: مؤسسة نشر جامعة مشهد، إيران -مصطفوي، مشهد 
 .37املفيد، املسائل الصاغانية، ص -91
 .105 -4/91نقيح املقال،تاملامقاين،  -92
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ــــــــــــــــ(، موىل االشــعريني، اصــله من اصــبهان، فقيه العراق، كويف، 120محاد بن ايب ســليمان، ت  -3 هـ
روى عن انس، وتفقه اببراهيم، أفقه صحابته و اقيسهم  قوله ابلقياس(، روى عنه ابو حنيفة وابنه اماعيل 

 .(93 بن محاد، و كثري آخرون 
ـــ(، تويف ابلبصرة، موىل، يف مجلة131ختياين،  تايوب الس -4 ، فقيه عراقي مشهور (94 اإلنتصار  هـ

هـــــ(، اضافة اىل اكثر من اربعة آالف تلميذ وصاحب حديث وراو   كان 90هـــــ(، و وفاة   49من والدة  
 .(95 --حيضر عنده وحيدث عن االمام الصادق 

 .(96 هـ( 131واصل بن عطاء، امام مذهب املعتزلة،  ت -5
ــــــــــــــــ(، فارســ150ابو حنيفة، النعمان بن نبت،  ت -6 االصــل، ينســب اليه انه صــاحب مذهب  يهـ

، و قال:  لوال السنتان هللك --هـــــــــ(، التقى االمام الباقر 120احلنفية، لزم شيخه محاد حىت مات،  
، لــه عــدة ، وقف مع زيــد يف ثورتــه، و مع حممــد ذي النفس الزكيــة يف قيــامــه، على الــدوانيقي(97 النعمــان(

 .(98 م مؤلفات يف  تلف العلو 
 .(99 هـ( موىل، حافظ، حجة حمدث وفقيه150روح بن القاسم، البصري،  ت -7
هـــــــــــــــــ(، موىل االشــاقر، اتصــل ابحلســن البصــري، واخذ منه، وحدث 160احلجاا،  تبن شــعبة  -8

 .(100 وروى عن كثريين، درس عند قتادة وايوب
ـــــــــــــــــ(، كويف، فقيه، صـــاحب تصـــانيف كثرية، وصـــاحب احد املذاهب 161ســـفيان الثوري،  ت -9 هـ

 .(101 املندثرة، لقب بـ شيخ السالم و امام احلفاظ سيد العلماء العاملني( 
 .ابن جريج،  مرت ترمجته( -10
ــــــــــ(، موىل، بربري االصل، كويف، وثقه أمحد والنسائي وابن معني، 172سليمان بن بالل،  ت -11 هـ

 .(102 فقيه وحمدث، روى عن مجاعة، و رووا عنه مجاعة، ذكرهم الذهيب 
ـــــــــــــــــــــــ(، نقل عن االمام 179مالك بن انس،  ت -12 ، هو امام ( اثين عشـــــــــر حديثاً 12  --هـ

 .(103 املالكية، و له كتاب  املوطا(، معروف مشهور 
وم، اشتهر ( رسالة يف  تلف العل3900هــــــــــــ(، له 188ابو موسى جابر بن حيان الكويف،  ت -13

 .(104 ابجلرب و الكيمياء 

                                                        
 .521 /4سري أعالم النبالء،  ،الذهيب. 237 /2هتذيب الكمال يف أماء الرجال،  ،املزي -93
 .1/351التاريخ الكبري، البخاري،  -94
 .120االنتصار صالشريف املرتضي،  -95
 .2/1246، كشف الظنون. حاجي خليفة،  1/95،طبقات الفقهاء إبراهيم بن علي،الشريازي،  -96
 .8 /6 ،وفيات األعيان ،ابن خلكان -97
 .8شاه عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي،  تصر التحفة االثين عشرة ص -98
 .173ص ، شرح نظم النورية يف التوحيد، الورثيالين، احلسني بن حممد -99
 .252 /9هتذيب الكمال،املزي،  -100
 .6/265الكمال، إكمال هتذيب  مغلطاي بن قليج بن عبد هللا املصري، -101
 .7/230، سري أعالم النبالء، الطبقة السادسة، سفيان الثوريالذهيب،  -102
 .7/426الطبقة السابعة، سليمان بن بالل،  الذهيب، سري أعالم النبالء، -103
 .133 /50 مؤسسة آل البيت، -جملة تراثنا  -104
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هـــــــــــــــــــــ(، كويف، عرف االمام الكبري، حافظ العصـــــر، روى عن كبار 198ســـــفيان بن عيينة،  ت -14 
 .(105 التابعني و رووا عنه مجاعة 

 عدة نقاط: لتالميذ مجيعاً واملالحظ يف ا
 .-- ةان معظمهم التقوا ابألئمة الثالث .1
 ابلوالدة، او النشاة، او الدفن.ان معظمهم عراقي، اما  .2
 ان منهم موايل، من الفرس والروم واالحباش. .3
 ، واخذوا منهم.--ان مجيع اهل املذاهب، يف الفقه، و غريه، اتصلوا هبم  .4
ــــــــــــــــــ(، و ما يقرهبا، االمر الذي يقرب ما اســــتظهر، من 150ان وفيات كثري منهم يف ســــنة واحدة   .5 هـ

 رضة للسلطان.كو م تعرضوا اىل القتل، بسبب معا
، و كذلك البصرة، مبا مل --ان مسجد الكوفة كان حاضرة التالقح الفكري و الفقهي، عهدهم  .6

 نشهد له نظرياً، يف طول الزمن الذي تالهم واىل اليوم.
 --فكانوا  ،ان من  يزات الفقيه يومها ان خيضـــع ملقولة،  أفقه الناس اعلمهم ابختالف الناس( .7

 --م الفقهية و الفرقية جلميع املذاهب، حوار الشــــامي عند االمام الصــــادق يعلمون االتباع العلو 
، و حوار هشـــام يف حضـــور هارون (107  ، و حوار مؤمن الطاق مع ايب حنيفة(106 مع مؤمن الطاق 

 .مناذا منها (108 العباسي عن شرائط االمام 
 ان الطابع العام للمباحث عندهم فرقي مث فقهي. .8

 هـ(130 -هـ 70)تطبيقية للفترةنماذج ونتائج 

 النموذج االول:
، واشـــــــتهرت --ن الباقر والصـــــــادق ا(، اليت تزعمها االمام--مدرســـــــة االمامية  اهل البيت 

ابســــــم جعفر بن حممد الصــــــادق،  اجلعفرية(، ومعاملها واضــــــحة، اذ االمهية فيها لألصــــــول واملعقول، وعدم 
ة يف مصـــادر التشـــريع، وفتح ابب االجتهاد، وال حجية لقول تكفري احد  من اهل القبلة، واشـــرتاط العصـــم

الصــــــحايب فيها االّ بقدر موافقته للقرآن الكرمي و العرتة الطاهرة، وال اثر للرأي قبال النص وال للقياس و ال 
االستحسان وال املصا  املرسلة و ال امجاع الصحابة، وال غريها من االدلة الظنية، وحديث الشهرة يوضح 

، فقلت جعلت --صــــــــــــــار ما اعتمده االمامية يف املنهج الفقهي، قال زرارة: ســــــــــــــالت ااب جعفر ابخت
 اي زرارة خذ مبا اشتهر بني :--فداك، أيط عنكم اخلربان و احلديثان املتعارضان فبايهما آخذ، فقال 

فقال: خذ مبا يقول اصحابك و دع الشاذ النادر، فقلت: اي سيدي، ا ما معاً  مشهوران ماثوران عنكم، 
اعدهلما عندك و أوثقهما يف نفســــــــــك، فقلت: ا ما معاً  عدالن مرضــــــــــيان موثقان، فقال: انظر ما وافق 

                                                        
. ابن طاووس، فرا املهموم يف 421-420 . ابن الندمي، الفهرست، ص327، ص 1ابن خلكان، وفيات األعيان، ا  -105

 .27 /11.الصفدي، الوايف ابلوفيات، 146اتريخ علماء النجوم، ص 
 .7/455الذهيب، سري أعالم النبالء، الطبقة السابعة، سفيان بن عيينة،  -106
 .2/259اسد حيدر، االمام الصادق و املذاهب األربعة،  -107
 .286 /75 ار األنوار،اجمللسي،  -108
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موافقني هلم، او  (109 العــامــة فــاتركــه، وخــذ مبــا خــالف، فــان احلق فيمــا خــالفهم، قلــت: رمبــا كــانوا  كــاان(
واترك اآلخر، قلت: ا ما معاً  موافقان   الفني فكيف اصـــــــــــــــنع، قال: اذاً  فخذ مبا فيه احلائطة لدينك

مع  ، هذا(110 لالحتياط، أو  الفان له فكيف أصنع، فقال: اذاً  فتخرّي احدمها، فتاخذ به و دع اآلخرظ
 ال تقبلوا قال: --احلديث الذي اشـــرتط العرض على القرآن والســـنة اّواًل، و هو عن االمام الصـــادق 

ة، اواًل القرآن ، ونظائر ذلك كثري. فالدليل عند االمامي(111 والســـــــــــــــنةظ علينا حديثا ً اال ما وافق القرآن
 --الشهرة مث االصول العملية مث العقل. و حديثهم  اإلمجاع مثمث  --الكرمي مث سنة رسول هللا 

دائماً قال ايب، قال جدي، قال رســــــــــــول هللا، قال هللا ســــــــــــبحانه، وغريهم قال جيلنا قال اجليل الســــــــــــابق. 
هـ(، الذي 95-هـ 36  --ه املدرسة مهيمنة على املدارس كلها، من عهد االمام السجاد تبلورت هذ

كان له اصــــــحاب يروون احلديث، وله موايل يعلمهم الفقه وعلوم االســــــالم، واليت رعى شــــــجرهتا من بعده 
ملا  هـــ(، بكم هائل من العلوم، حىت جاء وفاقا ً  114-هـــ 57،  --ولده االمام حممد بن علي الباقر 

، اي ينفجر به ويتوســــع، مث رعاها االمام (112  ظ، أبنه  يبقر العلم بقراً --لقبه به جده النيب حممد 
ـــــــــــــــــــ 80،  --الصـــــادق  ـــــــــــــــــــ(، والذي يهمنا هو آراء االئمة الثالثة الفقهية، وموقفهم من 148 -هـ هـ

االحداث والفرق واملذاهب اليت مجهرت، اذ ان اعمارهم ســـالم هللا عليهم تداخلت مع الفرتة حمل البحث، 
 .ي شذ منهم بينهم، فكل ما صدر منهم وافق املعصومني االربعة عشر مجيعاً أو مل نقف على ر 

 :نيالنموذج الثا
ـــــــــ93املذهب املالكي ملالك بن انس   ـــــــــ(، و الذي وقع من عمره 179 -هـ  سنة(، داخل الفرتة 39هـ

 --حمل البحث، و له فقهان الفقه املدين و الفقه العراقي، وله املوطا، قال فيه حديث رســــــــــــول هللا 
ح الفصـــــول(، والصـــــحابة والتابعني ورأيي، وقد تكلمت برأيي و على االجتهاد، قال القرايف يف  شـــــرح تنقي

مبيناً  مذهب مالك، ان اصــــــــــول املذهب هي القرآن والســــــــــنة واالمجاع والعرف والعادات و ســــــــــد الذرائع 
ابألوضــــاع  ، متاثراً ولكنه قال برأيه ايضــــاً  ،واالســــتصــــحاب و االســــتحســــان. و ختصــــص ابحلديث وحفظه

الســـــــائدة، ويعترب على مدرســـــــة احلديث اليت ال تعمل ابلراي بل بظواهر القرآن و احلديث، وكذلك انتهج 
املقاصدية، والقياس، ومنه تفرعت الظاهرية كابن حزم الذي له احمللى يفصل فيه االستدالل على ما ذهب 

ن شهاب الزهري، حمدث االمويني. اليه. درس على ابن هرمز سبع سنني، و اخذ عن انفع موىل عمر و اب
وقد تعرض مالك لبعض احملن نتيجة بعض الفتاوى اليت تغضـــــــــــــــب احلكام، حيث أفىت بعدم لزوم طالق 
املكره، وكــانوا يكرهون النــاس على احللف ابلطالق عنــد البيعــة، فرأى اخلليفــة واحلكــام أن الفتوى تنقض 

رب ابلسياط وانفكت ذراعه بسبب الضرب الذي البيعة اليت يبايعها من حلف ابلطالق. وبسبب ذلك ض
 .(113 أوقعه عليه جعفر بن سليمان وايل املدينة

                                                        
 .223 ص الفهرست،ابن الندمي، ، 783رقم  259صالفهرست،  الطوسي، .1674رقم  200/  1ال ابن داوود،رج -109
 .329صالوافية،  الفاضل التوين، -110
 .303 /17مستدرك الوسائل، النوري،  -111
 .489 /2اختيار معرفة الرجال،الطوسي،  -112
 .1/469، الشيخ الكليين، الكايف -113
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 29: العدد

وميكن ان نرى مالمح من الفقه االمامي عند ايب حنيفة، ال ألنه امامي حمض، بل ألنه وافق العقل،  
ويون ، ونفي التعذيب  الذي اعتاده االمبعيداً  عن النص، كعدم امضــــــــاء طالق الســــــــكران، اســــــــتحســــــــاانً 

(، لتحصـــــــيل االعرتاف، و عند مالك حىت لو كان اعرتاف بال تعذيب، ولكن حتت مجل احلاكم و ســـــــادايً 
، كل ذلك ألنه  الف للعقل الذي فتحوا له ابب سيطرته فيبطل االقرار، و جواز أتدية الزكاة قيمة ال عيناً 
د من هو اعلم او مســـــــــــــــاو هلم ابلعلم ، مع العلم بوجو االجتهاد يف الفروع الفقهية مث اغلق بعد ذلك  ائياً 

 قبلهم ويف زما م و بعدهم، كثري.
 :ثالثالنموذج ال

االابضــــــية، نســــــبة اىل  اابض(، عاش زمان عبد امللك بن مروان، و لكنه مجهرت املذهبية منتســــــبة اليه 
 .هـ(93اابر بن يزيد الزهراين االزدي كامام ملا تويف  ت 

ايً  مع احلنابلة و اختلفوا عنهم يف الفروع الفقهية. وتراهم يف العراق، وما يهمنا منهم ا م اتفقوا عقائد
عاشوا املدة حمل البحث، و كانوا صورة معربة عن الواقع فيه و خصوصاً  الفقهي مبا اشتمل من اضطراب، 
فمصادرهم يف التشريع نفس مصادر االحناف، بل سبقوهم فاعتربوا حجية االمجاع والقياس واالستحسان، 

الوا ابن احــاديــث االحــاد توجــب العمــل فقط، و ال حيتج هبــا يف العقــائــد، كمــا ذهبــت اليــه احلنــابلــة، وقــ
وخالفوا مجهور املســـلمني و فقهائهم، ابن انكروا جواز املســـح على اخلفني، و انفردوا ابن الركعتني األولتني 

يف الصالة ال جيوز، وان رفع  من الظهر والعصر، يقرأ فيهما فاحتة الكتاب فقط، دون سورة، و ان القنوت
االيدي يف التكبري و حتريك الســــــــبابة عند التشــــــــهد واجلهر بكلمة آمني، بعد الفاحتة، يف الصــــــــالة و زايدة 

 (114 .الصالة خري من النوم، يف أذان الفجر، كله ال جيوز
والذي  والذي يهم ان نشـــري اليه هو اجلامع املشـــرتك للمذاهب يف اصـــول اســـتنباطاهتم للحكم الشـــرعي

 .خيتلفون فيه عن االمامية قواًل واحداً 
 النموذج الرابع:

فســـــــــال اإلمام الزهرّي عّما كانوا  --دخل الزهري مع مجاعة من الفقهاء على اإلمام زين العابدين
خيوضون فيه فقال له: تذاكران الصوم فامجع رأيي ورأي أصحايب على أنّه ليس من الصوم واجب إالّ شهر 

 رمضان.
: ليس كما قلتم، الصـــــــوم على أربعني وجهاً، عشـــــــرة منها واجبة كوجوب شـــــــهر --فقال اإلمام 

جهاً صــيامهّن ابخليار، إن شــاء صــام وإن شــاء أفطر، رمضــان، وعشــرة منها صــومهّن حرام، وأربعة عشــر و 
 .ظوصوم اإلذن على ثالثة أوجه، وصوم التاّدب وصوم اإلابحة وصوم السفر واملرض

أّما الواجب فصـــيام شـــهر رمضـــان، وصـــيام شـــهرين متتابعني ملن أفطر يوماً من شـــهر رمضـــان متعمداً، 
ًنا َخطَاً فـََتْحر يُر َرقـََبة  قال هللا تعاىل: وصــيام شــهرين يف قتل اخلطا ملن مل جيد العتق، واجب،  َوَمْن قـََتَل ُمْؤم 

لََّمٌة إ ىَل أَْهل ه ... َنة  َود يٌَة ُمســـــــــــَ ْهرَْين  : -تعاىل إىل قوله-مســـــــــــّلمة إىل أهله  ُمْؤم  َياُم شـــــــــــَ ْد َفصـــــــــــ  َفَمْن ملَْ جيَ 

                                                        
 .30/ 1املستصفى يف سنن املصطفى ،سعيد بن معنحممد بن ، القريظي -114
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َوالَّذ يَن ملن مل جيد العتق. قال هللا تعاىل:  (116 وصــــــــيام شــــــــهرين متتابعني يف كّفارة الظهار (115 ُمتَـَتاب َعنْي  
ا َذل ُكْم ُتوعَ  ائ ه ْم مُثَّ يـَُعوُدوَن ل َما َقاُلوا فـََتْحر يُر َرقـََبة  م ْن قـَْبل  َأْن يـََتَماســـــــــــــــَّ َا ُيظَاه ُروَن م ْن ن ســـــــــــــــَ ُ مب  ُظوَن ب ه  َواَّللَّ

َياُم َشْهرَ  ْد َفص   .(117 ْين  ُمتَـَتاب َعنْي  م ْن قـَْبل  َأْن يـََتَماسَّاتـَْعَمُلوَن َخب رٌي * َفَمْن ملَْ جيَ 
م  َذل َك َكفَّاَرُة أمَْيَان ُكْم إ َذا َحَلْفُتمْ وصيام ثالثة أايم:  َياُم َثاَلثَة  َأايَّ ْد َفص  ، كل ذلك تتابع (118 َفَمْن مَلْ جيَ 

 وليس مبفرتق.
فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من وتعاىل:وصيام أذى احللق  حلق الرأس( واجب، قال هللا تبارك 

، وصاحبها فيها ابخليار بني صيام ثالثة أايم أو صدقة أو (119  رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 نسك.

ْلُعْمَرة  إ ىَل احلَْجّ  َفَما وصـــــــــــــــوم دم املتعة واجب ملن مل جيد اهلدي، قال هللا تبارك وتعاىل:  َفَمْن مَتَتََّع اب 
َعة  إ َذا َرَجْعُتْم ت ْلَك َعَشرَ اسْ  م  يف  احلَْجّ  َوَسبـْ َياُم َثاَلثَة  َأايَّ ْد َفص  َلةٌ تَـْيَسَر م َن اهْلَْدي  َفَمْن ملَْ جيَ   .(120 ٌة َكام 

ْثُل َما قـََتَل وصــــــــوم جزاء الصــــــــيد واجب، قال هللا تبارك وتعاىل:  ًدا َفَجزَاٌء م  ْنُكْم ُمتَـَعمّ  م َن َوَمْن قـَتَـَلُه م 
ْنُكْم َهْداًي اَبل َغ اْلَكْعَبة  أَْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساك نَي أَْو َعْدُل َذل   َياماً النـََّعم  حَيُْكُم ب ه  َذَوا َعْدل  م   .(121 َك ص 

 .:  أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً اي زهرّي؟(--مثّ قال
ك القيمة على الرُبّ، مثّ يكال ذلك الرّب :  تقّوم الصـــــيد قيمة مثّ تفضـــــي تل--فقال: ال أدري، قال

وأّما الصوم احلرام  وصوم النذر واجب، وصوم االعتكاف واجب. أصواعاً، فيصوم لكّل نصف صاع يوماً.
فصــوم يوم الفطر، ويوم األضــحى، وثالثة أايم من أايم التشــريق وصــوم يوم الشــّك اُم ران به وُ ينا عنه، اُمران 

والتفت الزهري إىل  ،نا أن ينفرد الرجل بصـــيامه يف اليوم الذي يشـــّك فيه الناسأن نصـــومه من شـــعبان و ي
:  ينوي --قائاًل: جعلت فداك فإن مل يكن صـــام من شـــعبان شـــيئاً كيف يصـــنع؟ قال -- اإلمام

 ليلة الشــــك أنّه صــــائم من شــــعبان، فإن كان من شــــهر رمضــــان أجزأ عنه، وإن كان من شــــعبان مل يضــــّر(.
:  لو أّن رجالً --الزهري على اإلمام: كيف جيزي صــــــــوم تطوع عن فريضــــــــة؟ فاجابه اإلماموأشــــــــكل 

صـــــام يوماً من شـــــهر رمضـــــان تطوعاً وهو ال يدري وال يعلم أنّه من شـــــهر رمضـــــان مثّ علم بعد ذلك أجزأ 
 قائاًل:عنه، ألّن الفرض إمّنا وقع على اليوم بعينه(.مثّ استانف اإلمام حديثه يف بيان أقسام الصوم 

وأّما   وصـــوم الوصـــال حرام، وصـــوم الصـــمت حرام، وصـــوم النذر للمعصـــية حرام، وصـــوم الدهر حرام.
وصوم ستة  الصوم الذي صار صاحبه فيه ابخليار فصوم يوم اجلمعة واخلميس واالثنني وصوم األايم البيض

خليار، إن شـــاء صـــام أايم من شـــوال بعد شـــهر رمضـــان ويوم عرفة ويوم عاشـــوراء، كّل ذلك صـــاحبه فيه اب
 وإن شاء أفطر.

                                                        
 اجملموع الفقهي واحلديثي املسمى بـ مسند اإلمام زيد(. -115
 .92النساء / -116
 .4اجملادلة /  -117
 .4اجملادلة / -118
 .89املائدة /  -119
 .196البقرة /  -120
 .95/  ائدةامل -121
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وأّما صــــوم اإلذن فإّن املرأة ال تصــــوم تطّوعاً إالّ إبذن زوجها، والعبد ال يصــــوم تطّوعاً إالّ إبذن ســــّيده،  
: فمن نزل على قوم فال يصوم تطّوعاً --والضيف ال يصوم تطّوعاً إالّ إبذن مضّيفه، قال رسول هللا

فإنّه يؤمر الصـــــيّب إذا راهق أتديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعّلة أول وأّما صـــــوم التاديب  إالّ إبذ م.
النهار، مثّ قوي بعد ذلك أمر ابإلمســاك بقية يومه أتديباً، وليس بفرض، وكذلك املســافر إذا أكل من أول 

شرب أو  وأّما صوم اإلابحة فمن أكل أو النهار مثّ قدم أهله أمر ابإلمساك بقية يومه أتديباً وليس بفرض.
وأّما صـــــــوم الســـــــفر واملرض فإّن العاّمة اختلفت فيه،  تقّيا من غري تعّمد أابح هللا ذلك وأجزأ عنه صـــــــومه.

فقال قوم: يصـــوم، وقال قوم: ال يصـــوم، وقال قوم: إن شـــاء صـــام وإن شـــاء أفطر، وأّما حنن فنقول: يفطر 
القضــاء يف ذلك، ألّن هللا َعزَّ وَجلَّ يقول: يف احلالتني مجيعاً، فإن صــام يف الســفر أو يف حال املرض فعليه 
م  ُأَخَر... ْنُكْم َمر يًضا أَْو َعَلى َسَفر  َفع دٌَّة م ْن َأايَّ  .(123  (122  َفَمْن َكاَن م 

يعّد قواعد فقهية رصــينة، كما أنه  --إن هذا النموذا الفقهي املروي عن االمام علي بن احلســني 
ميثل  ثا علمّيا فقهيا رصـــينا زاخرا، ومنه يســـتطيع الفقهاء اســـتنباط الكثري من أحكام الفقه املرتبطة أبفعال 
املكلفني، والســيما يف خصــوص الصــوم، مبا حتتوي وتتضــمن تلك الفريضــة من حاالت وشــروط وتفاصــيل 

، مباشــــــــــــرة االمام ابلبناء الفقهي، و التواصــــــــــــل مع االخرين، و بيان األحكام واملوارد. و  ا جنده من اخلرب
 خطا فتواهم.

 نتيجة البحث

دعوة اىل اســـــــتنطاق واســـــــتكشـــــــاف الفقه،  و حنن نعلم إبمكان ذلك(، من اجل صـــــــياغة فقه مدين، 
فقـه التعـاي  اجملتمعاط  -فقـه اجملتمع املتعـدد االعراق واملذاهب -فقـه اجملتمعـات-جمتمعـاط،افقـه املواطنـة 

ابتالءا اليوم، حياكي  فقه التعاي  اال ي  الدويل( العام[، جامع جلواابت أهم مســـــــائل اجملتمعات -اخلاص
حركة التغيري واملســــــــــتجدات، جامعا بني االصــــــــــالة واحلداثة، متجنباً ما تعرض ويتعرض( له الفقه يف بعض 
ادواره من االنتكاســـة واالنكماش، ومســـتفيدا من معامل النور والتوهج الذي حيمله االســـالم اىل االجيال. و 

 ّثها وتشـــــذيبها ضـــــمن نظرية الرتبية والتعليم. ميكن يف  حماولة تطويع اجملتمعات اىل ذلك هيف الوقت نفســـــ
 هذا الباب من:
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 .184البقرة/ -122
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 Assist. Prof. Bushra Hanoon Mohsen(2)أ.م.د بشرى حنون محسن 
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 ملخصال

ن مجيع شــــعراء العصــــر العباســــي الذين عاصــــروه بصــــورة عامة، مديك اجلن، ميزة انفرد هبا  إن للشــــاعر
البيت املتمثلني  أهلما يؤكد انه مدح غري  نعثر علىمل  اذشـــعراء املنتســـبني للحزب العلوي واملؤيدين له. الو 

كان البد فقد مدح من كان يف   وإذا مدح غريهم. إىلومل يتطرق  --وبعلها وبنيها  وأبيهابفاطمة 
 .--ومن ساللة النيب  ةموضع احرتام وتقي

القائم، واملتمثل بســـــــطوة بين العباس على  الســـــــياســـــــيمع الوضـــــــع كانت له نظرة خاصـــــــة يف التعامل  -
كما فعل بعض شعراء الوزراء، أو الوالة.   أوفلم نعثر على قصيدة قد هجا هبا اخللفاء، مقاليد احلكم،

 الشيعة.
الظروف القاســــية اليت مر هبا من رغم على الاتضــــح انه نبت يف عقيدته و جه يف شــــعره ومل حيد عنه  -

 حياته. مبختلف مراحل
موهبته لغرض  يومجفمل  إذ، أقرانهن ماختلف يف مواقفه عن بقية الشـــــــــــــــعراء الذين عاصـــــــــــــــروه و متيز  -

التزم ابلصـــدق والوفاء، فوضـــع الكالم مبواضـــعه،  ثدح حيالتكســـب والتزلف مبدح من ال يســـتحق امل
ومن يســــــــــــتحقون املدح  بذلك، فابلىوأعطى كل ذي حق حقه، من خالل من يســــــــــــتحقون اهلجاء 

                                                        
 .--معة أهل البيتكلية اآلداب/ جا  -1
 كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء.  -2
 كلية الرتبية/ جامعة بغداد.  -3
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ومن هنا متثلت ثوابته ، فاحســـــن فاجاد يف نظمه للقصـــــائد اليت تربز مكارمهم اليت من اجلها مدحهم 
 واليت صرح هبا من خالل قصائده.

Abstract 
Deek Al-Jin lived in the Abbasid era, he is considered one of the great 

poets of that period. He did not leave his city of Homs throughout his life. He 

did not approach the ruling authority, neither the caliph nor any other 

statesmen. He is known to be one of the supporters and lovers of Ahl al-

Bayt (peace be upon them) and he did not approve the rule of the Abbasid 

Caliph, Thus he did not compose poems that praised the Caliph and his 

ministers, like the rest of the poets of his time. 

He married a Christian girl whom he deeply loved, she also exchanged 

love with him that she converted to Islam. During his absence, his opponents 

took advantage of that to spread the rumor that she had betrayed him. When 

he heard about it, he killed her without investigating it. After the situation was 

clarified and the truth emerged, he regretted a lot, and as a result, sadness 

accompanied him until he died. Most of his poems were manifested 

lamenting her with burning pain and great sorrow. 

 المقدمة

، يلحظ أن هناك العديد من الشــــــــــــــعراء كانوا يف مجيع مراحلهو ريب، الع األدبيف اتريخ إن املتصــــــــــــــفح 
 األفكار والشـــــواهدمتثل  أشـــــعارهمفكانت ينطلقون يف نتاجاهتم الشـــــعرية من رؤية حمددة ومن مبدأ نبت؛ 

اختالف عصورها. فكانت على يف تلك احلقب  أحداثاليت اعتمدها املؤرخون لكي ينقلوا لنا ما دار من 
من  الكثري  ت اماء ومراميها، وبرز  أبعادهاة مرآة تعكس للقارئ واملتلقي صــــورة العصــــر بكل أشــــعارهم مبنزل

بثوابتهم وصـــــدق مواقفهم يف العصـــــر العباســـــي الذي يعد األهم األدابء والشـــــعراء يف هذا اجملال. فقد متيزوا 
وميات األخرى. يف حكم الدولة اإلســــــــــــــالمية، إذ شــــــــــــــارك فيه العرب والفرس واألتراك وبعض الق واألطول

، هـ(187نواس  ت هـ(، أيب167مجهر فيه فحول الشعراء يف قول الشعر ونظمه أمثال، بشار بن برد  تو 
 أشعارهمهـ( وغريهم  ن بقيت 230متام  ت ، أيبهـ(208مسلم بن الوليد  ت ،هـ(211العتاهية  ت أيب

 .ث اترخيية مهمةإىل يومنا هذا ينشد هبا ويستشهد أببياهتا، سجلوا عرب قصائدهم حواد
حبه و من هبا آثباته على عقيدته اليت فنا الذي اســـــــــــــتوقو  الشـــــــــــــاعر ديك اجلن. األعالمومن بني هؤالء 

معظم األغراض الشــعرية، مثل الغزل واخلمرايت واملدح يف ظم القصــائد نَ عن  فضــال، --ألهل البيت 
 واهلجاء.

فقد كانت الصــــــعوبة،  شــــــيء من ها بل كان فيري ديك اجلن مل يكن ســــــهال أو يســــــ املإن الدخول إىل ع
 الســـيماو  شـــيئا قليال عنه، تضـــمنتواليت إال يف بعض الكتب ر كثريا املصـــادلم يرد ذكره يف ف اندرة،أخباره 

ه ما طبع من شــــــــعر  إنعند املؤرخني الذين عاصــــــــروه أو الذين أتخروا عنه وحاولوا مجع ما تيســــــــر  ا قاله. 
ذكر و أخباره ذكر بانفرد كتاب األغاين أليب فرا االصـــــفهاين، ، وقد شـــــيء قليل نســـــبة ملا قاله من قصـــــائد
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 ة وحتزبه.يمواقفه الســياســوذلك بســبب من قبل املؤرخني  بريوقع عليه حيف ك أشــعاره، فقدقســم كبري من 
 هحائمدجاعال من  يف خالل قصــــــائده اليت وصــــــلت إلينا؛ --البيت  وأفكاره وميوله الواضــــــحة ألهل

. لذا جاء هذا البحث ليســـــلط الضـــــوء على ثباته على هذه املبادئ نبتاً فيما يعتقد أو ينتمي هلم أســـــاســـــا
 والتزامه بعقيدته وحرصه عليها.

الذي اعتمده أكثر املؤرخني يف واألساس و املصدر األول  ، فضال عنعلى ديوانهيف ذلك اعتمدان  قدو 
على أال وهو كتاب األغاين، فقد اعتمد ابن خلكان يف ترمجته للشاعر  أشعارههذا الشاعر و  أخبارتوثيق 

اتريخ دمشـــــــــق ألبن عســـــــــاكر. كذلك ، و أجزائهاعتمادا كبريا إىل حد النقل احلريف يف بعض كتاب األغاين 
دلوه لريســم العريب العصــر العباســي األول للدكتور شــوقي ضــيف، الذي أدىل ب األدبومن املتاخرين كتاب 

 سب ما يراه مناسبا ووفق اجتاهاته وميوله.بصورة عن الشاعر ديك اجلن 
حياة الشاعر وامه عن لى مبحثني، األول منها، تناول نُبذة عولقد اقتضت الدراسة أن يُقسم البحث 

تناول ي خر:األ األســــباب اليت دعته إىل قتلها. واملبحثو  (ورد احلديث عن زوجته و ونســــبه ونشــــاته ولقبه. 
إىل  هم، ومبينا مظلوميتهم.ءراثيا شــــــــــهدا ،--بيت الرســــــــــول  يف مواقفه املتمثلة مبدحه ألهلالثابت 

 .نتائج البحث وقائمة املصادر و املراجعجانب شعره يف األغراض األخرى. وتلته خامتة تتضمن 
 م.من اجل خدمة احلقيقة والعل نروم إليهل إىل ما و يوفقنا يف الوص أننرجو من هللا 

 : حياة الشاعر وسيرتهالمبحث األول

 امسه ولقبه وكنيته:
 ولكي نسلط األضواء على شخصيته عن قرب وتكون اكثر وضوحا لذا وجب التعرف عليه.
يكىن و ، (4 هو عبد الســالم بن رغبان بن عبد الســالم بن حبيب بن عبد هللا بن رغبان بن زيد بن متيم

ــــــ / 161يف مدينة محص سنة  . ولد(5 حبيب بن مسلمة الفهريقد اسلم جده متيم على يد و  ابيب حممد هـ
 .م. وقد غلب لقبه على امه778

 عيينّ  إناختلف املؤرخون يف ســـبب تســـميته هبذه التســـمية، لكن األقرب منها إىل املنطق والواقع، هي 
 .(6 الشاعر كانت خضراوين، أو كالوان ري  الديك، فشبه ابلديك

من الشعر احتوت يف مضمو ا اسم ت بسبب إنشاده ألبيات سمية جاءورأي أخر قال أبن سبب الت
دعي إىل وليمة،  وكان قدثر ذلك انتشـــــــــــــــر امه مقروان هبا، أدرة، وعلى الديك وما احتوته من فكاهة وان

 كان هدفه املزاح والسخرية:فقال فيها شعرا و 
رج " عــ ــَ  دعـــــاو أَبــو عــَ ــروج عــ ــري  بــن   ــَ

َم ديــكـــــا   دا قـــــَ دا ـــــا  فـــَ َـــــَ َــيـــــا مــ  دا مــ   عـــــ 
 

دِ    عَى ََلِم ديـــــكج َدعَوة  َبعـــــَد َموعـــــِ
 (7)"م ربنَس اثيـــــاذج ممَاج َمســـــــــــجـــــدِ 

 

                                                        
 .142/ 12ينظر: األغاين. أبو الفرا األصفهاين:  -4
حبيب بن مسلمة الفهري ويكىن أبيب عبد احلمى. صحايب وقائد يف اجلي  اإلسالمي وشارك يف معظم الفتوحات اإلسالمية  -5

 .يف أايم اخلليفة األول والثاين
 .159/  10: 1991 طوط مكتبة الظاهرية، دمشق  .اتريخ دمشق البن عساكرينظر  -6
وهذا البيت كناية عن 111م: 2013هـ / 1434سنة  1بريوت ط -دار الصادر -كارين صادر  -ديوان ديك اجلن احلمصي -7

 صياحه يف الفجر.
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، هو انه كان يقلد صوت الديك حول سبب التسمية وقد انفرد الدكتور امحد بن حممد الشرواين برأي 
دثه ويســـــاله عن امه وهو . ذاكراً قصـــــته مع اخلليفة هارون الرشـــــيد حني حياوره و حيا(8 يف مناســـــبات عدة

عليه اخلليفة، ولكي ينقذ  أن أ َّ بعد و صــــغري الســــن يلعب مع الصــــبيان، وعبد الســــالم ميتنع عن اإلجابة، 
 .(9 نفسه من هذا املوقف اخذ ثياب الصبيان على رأسه وصاح قاق، قاق، قاق

ديك اجلن مل يزر بغداد، ومل  إنالعريب تؤكد لنا  األدبن مصــــــــادر ، الهذه الرواية حتيط هبا الشــــــــكوكو 
غادرها وألايم معدودة مث عاد، ولو صـــــدقنا هبذه الرواية فرضـــــاً، حينها و  (10 رما ند إاليغادر مدينته محص 

. فبالتاكيد ميتلكه اخلوف واهللع من هول املنظر (11 ســـن الرشـــد األهلية أوكان صـــغري الســـن وعدم بلوغه 
 .جتعل هذه الرواية يف دائرة الشك(12 ابخلليفة، هذه األدلة العقلية والنقليةواحلاشية اليت حتيط 

 نشأته:و والدته 
ــــــــــــــــــ( وعاصـــر  169ســـنة   اهلادي الذي تويفاخلليفة ولد الشـــاعر ديك اجلن يف عهد  اخللفاء كل من هـ

عرفوا ، الذين (13 يف زمن حكم الواثق هارون الرشـــــــــــــــيد وولديه األمني واملامون وكذلك املعتصـــــــــــــــم، وتويف
كي يقضـــــــي على نفوذ الفرس   األتراكيف عصـــــــر املتوكل الذي قرب  الســـــــيماو  --بعدائهم آلل البيت 

يبتعد ديك اجلن عن  أن. وكان الســــبب الرئيســــي --الذين يكنون احلب واالحرتام حلزب األمام علي 
 اخللفاء واملوالني هلم حىت اهتم ابلشعوبية.

 حياة ديك الجن:املطلب األول: املرحلة األوىل 
راحل األوىل من حياته، واليت تكمن فيها الغرابة اململ نلحظ شــــــيئا خيص نشــــــاة الشــــــاعر ديك اجلن يف 

، ونشـــــــا يف احد أحيائها ومل يغادرها (14 . فقد ولد يف مدينة محصإليه، أو تلفت النظر من أقرانهاليت متيزه 
 ما ندر. إال

ها. ويبدو إ ا طفولة اعتيادية  ا مل والرتاث شـــــــــيئا عن األدبطفولته فلم ترشـــــــــدان املصـــــــــادر وكتب  أما
 تشكل حدن يستحق الوقوف عندها أو التنبه إليها.
و ذويه إىل الذهاب إىل املســـــاجد واالختالط يف  أهلهنســـــتطيع أن نســـــتنتج أنَّه قد ألزم واجرب من قبل 

وقد صـــــــــاحب العلماء واملعلمني والشـــــــــيومل  ،أقرانهحاله حال الصـــــــــبية من  واملعرفة، واألدبحلقات العلم 
 أديبيت جتمع بني علوم الدنيا والدين،  ا مكنه من علوم اللغة وزودته برصـــــــــيد والوعاظ، واسرط  لقاهتم ال

                                                        
 .33،34هـ:1324املطبعة الشرقية  .امحد بن حممد الشرواين ،ينظر: نفحة اليمن -8
 .33،34ص -ينظر نفحة اليمن -9

 .2000:16 - 1ط -لبنان-ص، دار امواا هتافت الرواة وشفافية النص، سليم جماع ،ديك اجلن احلمصيينظر  -10
-حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم  -ه، ينظر: اتريخ األمم وامللوك للطربي 193ولغاية  170حكم هارون الرشيد من سنة  -11

 ه. 170احداث سنة  1967 ،3ط -دار املعارف بريوت
 .1977:275دار الثقافة بريوت  -ان عباسحتقيق احس -و كتاب وفيات االعيان ألبن خلكان 12كتاب االغاين:ا  ينظر -12
: 1985عبد هللا سلوم السامرائي بغداد  و ينظر: الشعوبية حركة مضادة لإلسالم واالمة العربية، 39ديوان بشار:  ينظر -13
145. 

 .143/  12ينظر: االغاين:  -14
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يف صـــــدارة شـــــعراء  منزلته يبلوره بتطويع املفردات ليصـــــبح من خالله شـــــاعرا مرموقا أيخذ أنوافر اســـــتطاع 
 .(15 عصره

ن فحول األدبية مســـتغال نبوغه، ليحصـــل على مرتبة ال تقل أمهية ع إمكانياتهيومجف  أناســـتطاع فقد 
 معظم األغراض الشعرية وعلى رأسها احلكمة:يف الشعراء وجتسد ذلك يف قوله 

 ال تِقف لَزامـــــاِج يف منزِض ال ـــــــــــي"
د َك الـــــعـــــ  قـــــَ راهـــــِ  وإَا خـــــِ ـــــَه أج يـــــ 

 

ــــــرقــــــة  ــــــاضِ   ــــــكــــــني ل  ِم وال تســــــــــــــــت
واي اــــقــــا ـــــاِت الــــعــــَ ا ابملــــ  عـــــ  ــــَ  (16)"م  فـ

 

 :الشباب واملراهقة املطلب الثاني: حقبة
 مليئاده إذ جنشــــــــعره ذلك عند قراءة تلمس ونمن  تلف علوم عصــــــــره.  كماً ســــــــب  تكيف هذه احلقبة أ

 من أتباعالنقاد  وقد عدهواللغة،  واألدبتاريخ فضـــــــــال عن ال، اإلســـــــــالميابلثقافة واملعرفة أبصـــــــــول الدين 
التصرف هبا، وتسخري مفرداهتا، وإبراز  فاصبح قادرا علىوذلك لتمكنه من علوم اللغة  (17 متامأيب مذهب 
 شعراء اجلاهلية. لغة اللحن، حياكي هبا لغة خالية مندالالهتا، 

اليت تقع و خروجهم للتنزه يف بساتينها اليت ال تبعد عنها كثريا  همُعرف عنولكونه من أهل محص الذين 
، هراب من انتقاد اجملتمع أشــــــــجارهافكانت ملجا لطالب املتعة واللهو خيتبئون بني  يف غرب املدينة وهاهلا.

 هلم فاختاروا التسرت واالبتعاد عن العيون:
ـــــب يفرقـــــه يف  ر الع ى"  عني الرقي
 

 (18)"بـــــك عني كـــــك رقيـــــب أنـــــهال  
 

 زوا ه:
ه جتلى بوقوع انعطافا كبريا، احدث فيهأإنَّ العامل املباشـــر الذي غري مســـار حياة الشـــاعر ديك اجلن و 

شــــــيئاً كثرياً متتلك من الفتنة واجلمال والرقة  وقعت عينه عليها وكانت ،(19 امها  ورد( فتاة مســــــيحية  ب
 :بها، يؤرقه مجاهلافاصبح أسريا حل

ــــــــي" ــــــــا ــــــــن ــــــــ ــــــــِك ي ــــــــ ــــــــي ــــــــوي ل  ق
 

عــي عــنـــــد املــنـــــام   (20)"عــن َم ــــــــــــجــَ
 

على الزواا، فاتفقا  ملسته فيه من مجال الشكل واللسان،وابدلته  ورد( هي األخرى املشاعر نفسها ملا 
 .(21 دين اإلسالمطلبه بتغيري دينها واعتناقها لاستجابت  وإخالصهاولكي تثبت له حبها 

كان سببا يف فمل تدم حياته الزوجية السعيدة مدة طويلة، وذلك بسبب الوشاية وزرع الشك يف صدره 
ال ينفع  حيث يف وقت متاخر، وندم على ما اقرتفت يداه هتاشــف براءانه اكت إال، (22 زوجته وحبيبتهه لقتل
من جرم مل  فكانت الصــــــــدمة العنيفة اليت هزت كيانه وجعلت يف قلبه مرارة وحســــــــرة على ما قام به - ندم

                                                        
 .143/ 12ينظر: االغاين:  -15
 اربك، املثقفات: الرماح.الضيم: الظلم، يراهقك: يق -180ديوان ديك اجلن:  -16
 .142 /12ينظر: األغاين:  -17
 .80ديوان ديك اجلن: -18
 .12/143ينظر: األغاين:  -19
 ينثين: يرتد. -198ديوان ديك اجلن: -20
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 29: العدد

بقية  الذي يعزف عليه أشـــعارهأصـــبح قتله حلبيبته  ورد( الوتر احلزين حياته، وقد  طوالعليه يســـامح نفســـه  
 راح يســـــــــــــــطر القصـــــــــــــــائد وينظم، ف(23 على فقدها يقلل ندمه ولوعتهما ها ئحياته، فراح يرثيها لعل يف رن

اليت أودت  ملؤامرةهذه ا من حاك ودبر ن من معرفةقصــرية متك وبعد مدة ،ها، مرتمجاً ندمه على قتلاألبيات
 ابن عمه أيب طالب فهجاه قائال: فكان ياة زوجته 
ـــيـــــِ  ومـــناي عـــجـــبـــــا  مـــن أي"   اخلـــب

ــو املــعـــــاِوض  عــن ــب ــن ك  رأســـــــــــــــا  ت  حيــ ـــــِ
 

ـــــرِ   ـــــقـــــائ ـــــب ِه يف ال ر  ســـــــــــــــرو ـــــِ ـــــِ ث  الـــــد 
ر  ــوعــِ د  ال ه واجلــ مـــــِ تـــــِ  (24)"صــــــــــــ ــ ــِ

 

 واثرها يف  ياته دور زو ته
من اجملون إىل االستقامة يف سلوكه وتعامله وقد بدا ذلك  إذ تغري يف حياته كبريٌ   أثرٌ  حبيبتهكان لوجود 

 يف ما كان ينظم من قصائد، يتضح من معانيها احلب الصادق والغزل العذري:
 انظر إىل الشـــــــــ س القصـــــــــور وبدرها"

 مل تبـــــك  عينـــــك أبي ـــــــــــــــا  يف اســــــــــودِ 
 

 واىل خــــــزامــــــاهــــــا و ــــــجــــــة زهــــــرهــــــا 
 (25)"مجع اجل اض كو هها يف شــــــــــعرها

 

 :حياته أثره الكبري علىترك عنه وموهتا على يديه  قصر عمر زوجته ورحيلها إن
 لََورِد  ســــــــــنإ وإشــــــــــراقإ إَا نَظرت"

ه   تـــــ  ََ املــــَ َض إَا دامـــــه إقـــــامــــَ ا  خـــــَ
 

رذ  ه  الــــ ــــا با هـــــا ـــــَ  إلــــيـــــِه عــــني  اـــــِ 
ب" ـــا    حيتجـــِ ار يظهر   ين  (26)فصـــــــــــــَ

 

 نيه من ندم وحسرة، ويصف حالته وما يعاين وراح يرثيها بقصائد كثرية عله يف رنئها يشفي ما يعا
ب   ن  ـــــــ   "تـــــــبـــــــكـــــــي وتـــــــقـــــــتـــــــك  مـــــــَ

 

ن عــجـــــبج عــجـــيـــــِب"  دَع مــِ قـــــَ  (27)فـــَ
 

ثوابت العلى الصــعيد العقائدي فراح يفصــح عن ، والســيما يف حياته وســريته ةقوي انعطافةفمثل غياهبا 
، التــدين ةاللهو واجملون إىل حيــاحتولــت حيــاتــه من يهــا، و لنتــائج اليت ترتتــب علاباليت يؤمن هبــا غري مبــال 

 :--آل بيته و  --حيث متثلت  به للنيب الكرمي 
م" ـــكـــ  ـــكـــم ومـــن ل ـــ ســـــــــــــي فـــــداءإ ل  ن

 أنــــــــتــــــــم بــــــــدور ا ــــــــد  وأ ــــــــ ــــــــه  
 

 نــــــ ســــــــــــــــي وأمــــــي وأســــــــــــــــر  وأي 
 (28)"ودو ـــــة املكرمـــــاِت واَلســــــــــــــب

 

 المبحث الثاني: الدراسة الموضوعية

 املطلب األول: أغراض ديك الجن الشعرية
ومتثل القســـم األكرب  ا  ايؤمنون هب ان لديهم ثوابت،هم قصـــائدخالل من و يتضـــح عند بعض الشـــعراء 

 إثبااتتتمة  أوال ابعض الفنون األخرى واليت أتط اســـــــــــتكم أووهو يشـــــــــــمل كل  األخر، والقســـــــــــم هينظمون
 .عليهم من جهة أخرى ياملناسبات والظروف اليت متل تتطلبهملا  ومتاشيالشاعريتهم من جهة 

                                                        
 .ابمل: انطفا -وَغاض  ٌر وابمَل جَنُم غاض: جفّ   ماَت َحبيٌب فماَت لَيثٌ  -191ديوان ديك اجلن: -23
البقائر: مجع بقرية وهو برد يشق  -سروجه: شروده -ايب اخلبيث: كنية كىن هبا ابن عمه أبو طالب -118ديوان ديك اجلن: -24

 الثرة: الوسخة. -مث تلقيه املرأة يف عنقها من غري كّمني وال جيب
 .33اجلن: ديوان ديك -25
 .71املصدر نفسه:  -26
 .81املصدر نفسه:. -27
 .49املصدر نفسه: -28
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على  مشــــــــــــاعرهم تبىن إليهقصــــــــــــائد اليت يؤمنون مبا حتويه أفكارهم ومتيل ال حول الثابت قد يتمحورإن 
ه من نشاطات أدبية، وتؤسس هلم منهجاً ونأساسها مبادئهم وعقائدهم، و يتبلور من خالل ذلك ما ينتج

 الذي يعرب من خالله الشاعر. واألساسبة الثابت سياسياَ يكون مبثا أوفكرايً 
 وأحياان خالهلا الغطاء الذي يسرت تلك الثوابت،يف ردة فعل تزيل  أوورمبا تظهر الثوابت نتيجة صدمة 

 ت به مصيبة قتله لزوجته.ملَّ أحني  ،وهذا ما تبني من تتبع حياة الشاعر ديك اجلن احلمصي أتط متاخرة،
الشــــــعرية، فمثال معظم األغراض الفنون الشــــــعرية اليت حتمل يف طياهتا  أكثرن هل ديوان ديك اجلفقد 
 :--الصالة على النيب من يكثر يرفضون ماعه وهو  حنيمحص  أهلاهلجاء  ق  فن قال يف

ــا   تــَواىل" ــن عــوا الصــــــــــــ َة عــَــى ال  مســِ
   اســــــــــت را عَى الصــــــــــ ِة إمـــــامهم

 

ـــوا: ال ال  ـــعـــــا  وقـــــال ـــَ ـــراقـــوا شـــــــــــــي ت ـــَ  فـ
 (29)"فـَـتــ ــزابــوا وَرمــى الــرِ  ـــــاض  رِ ـــــاال

 

 وقال يف الغزل:
كــم" رقــتــِ عـــــِد فــ  ن بــَ يــتــ ــوك مــِ  أقصــــــــــــ 

دوِد وال بــــــــــي   ابلصـــــــــــــــــــ   عــــــــــاا
 

وك عــــــــ َم إقصــــــــــــــــــائــــــــي  ربِ   فــــــــعــــــــَ
وَم بــــــَــــــوائــــــي ي  مهــــــ  راَي عــــــَ  (30)"فـــــــَ

 

 فصل الربيع الذي راح يتغىن به:السيما وقال يف فصول السنة و 
بـــــات   " ه  ونــــَ ه  لــــونـــــ   ابقــــِ  َء ت شــــــــــــــبـــــِ

ـــــة   يـــــان ك  لَر ايِض صــــــــــِ  لو كنـــــه  أمَـــــِ
 

ا   ز رإَق اَلــــــَ ــــــاِم م شــــــــــــــــيــــــَــــــة  أَو ــــــَ
ا را ـــــَ  "يـــــومـــــا  ملـــــا َوُـــــِ  الـــــَـــــِ  ـــــام  تـــــ 

 

 وقال يف الفخر:
تـــــه  " ن  جلــــ ا اذ  اجلــــِ وض  لــــيـــــكج جـــــَ  وخــــَ

َيــــكإ يف م غيابــــةج   مــــا الشــــــــــن رغ وســــــــــ 
 

ها عن  يشـــــــِه الَِجبِ    وين وغ  يشـــــــ 
بِ إال   (31)"رضـــــــــيعا لِباجج يف ِ ى أشـــــــــِ

 

 :اويف وصف اخلمر عندما متزا ابملاء وأتثريها على من يتناوهل
ـــــه" ـــــِه إَ م زِ  ه يف البي  فتن اســـــــــــــــَ

ه   س الـــــراحيـــــاِج مـــــا مـــــازَ ـــــَ  كـــــتـــــنـــــ ـــــ 
 

بِ   نـــــا الَ هـــــَ ه ســـــــــــَ  ابملـــــاِء واســـــــــــتَـــــ 
بِ  عـــــــَ ورج الشـــــــــــــــــ  ن َورِد  ـــــــ   (32)"مـــــــِ

 

 يقول:أخرى ويف مناسبة 
 املزِي صـــــــــــ راَء بعـــــد   و راَء قبـــــَك "
 

 (33)"أتــه بني َ ثوَي نَرِ سج وشــــــــــقــائقِ  
 

 فيقول: ابلنساء هباقصائده اليت يتغزل  أما
َكـــر ِ " م عـــن   و ـــيـــــاِة ُـــ ج مل أصـــــــــــــ 

 أل شـــــــــــــــافهنا ِمن الـــــانوِذ َعظـــــائ ـــــا
 

مـــــا  إ ـــــامي  د  نـــــَ  إالا ع ــــــــــَ ـــــــــــــــَه تـَ
يـــامِ  كِ  صــــــــــِ د  عنهـــا ِ َـــد  كـــ   (34)"يَنتقـــَ

 

جنده يقتصــــــر على الرســــــول وآل بيته  عليه وعليهم الســــــالم( وعلى  حيث املدح والثناءويســــــتوقفنا فن 
 .ذريتهم من بين هاشم

                                                        
 .67 /14كتاب االغاين:   ينظرو  166ديوان ديك اجلن: -29
 .61املصدر نفسه: -30
غيبة: الصحراء اليت تغيّب سالكها. االشب: كثري التلف من االشجار75ديوان ديك اجلن: -31

ُ
 .. امل
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 .192و230و232وهناك مناذا كثرية يتضمنها ديوانه راجع:  242املصدر نفسه: -33
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 29: العدد

قبل التحول يف ســـلوكه بصـــورة عامة وقوله الشـــعر بصـــورة  امن هباراح يؤكد وبصـــورة جلية الثوابت اليت  
من هذه الثوابت الرجوع إىل الدين احلنيف واىل قطب الرحى الذي تدور عليه وتتمثل به القيم و  ،خاصـــــــــــــة
ابلصـــــرب هو  حليالت من فوجد .بيته الكرام آلوااللتزام بنهج  --الرســـــول الكرمي لدينية وا اإلنســـــانية

 فقال: الدواء الوحيد يف إنقاذه  ا هو فيه من امل وحسرة
 ِر واِقفإ ف اَت وال صــــــــربغ عَى األ "
 

ب   "وال أو يف عــــــ  ــــــرج إىل ِ  رايفــــــِ
 

اليت ديك اجلن مل جيهر بتوجهاته وميوله الســـــــياســـــــية، أما موقفه من الســـــــياســـــــة واحلكم فإننا نلحظ أن 
مل نعثر يف ديوانه أو يف بقية املصادر اليت اعتمدانها على  تتبلور يف موقفه غري املؤيد للسلطات احلاكمة، إذ

،  الفا خط فيهاحد خلفائهم كما مل جند أيضــــــــــــــا بيتا واحدا ميدحهم  أو بين العباس،قصــــــــــــــيدة يهجو هبا 
. ولكي يناور يف موقفه (35 شـــعراء الشـــيعة وعلى رأســـهم دعبل بن علي اخلزاعي الذي عرف هبجاء اخللفاء

جيعل به ســببا  أويعرتض عليه  أنالتجا إىل من ال ميكن ، الســياســي، ويســقط احلجة على من يرتبصــون به
بعض كما حدث لالعباســـــيني  . ال جملرد التخلص من مطاردة --وهو النيب الكرمي  إليهه االهتام يلتوج

 ، بل حبا وإمياان واعتقادا.(36 البيتأهل شعراء 

 --وال بيتهقصائده يف مدح الرسول  املطلب الثاني:
مبكانتهم ومظلوميتهم  إمياان --يكتب قصائد كثرية وطويلة مبدح آل بيت رسول هللا الشاعر راح 
، وذلك ال كمال الرسالة اليت جاء --جدهم النيب حممد هبا  أوصى يتال ةاملكان يتبوؤاأبن  وأحقيتهم

 هللا هلم. جعلهابلدور الذي  ابلقيام منهم أفضل هبا. فلم يكن أحد
خيتلف عن الشعراء  ال جتربته الشخصية لنفسه حاضراً ومستقبالً جديدعندها وضع الشاعر ومن خال

يف قصائده وتغلبه  الثبات على مبادئه،، فكان بروز عن غريهالذين سبقوه وعاصروه، وجعل له بصمة متيزه 
أتثره ابلقرآن يف شعره فنلحظ ، نظمت يف األغراض الشعرية األخرىعلى كل ما سبقها من القصائد واليت 

 :كقوله  ه؛من نصوص هسااقتب و الكرمي
رج " عشـــــــــــــــــــَ ة  مـــــــــَ ريف اـــــــــبـــــــــا  شـــــــــــــــــــَ

ه   تــــــــــكــــــــــ   َوِوالَغ فــــــــــيــــــــــ ــــــــــن فــــــــــَ
د   وإَا تـــــــــــكـــــــــــَـــــــــــَم يف ا ـــــــــــ 

 

وا ِبســــــــــــــــورِة )هــــــك   رفــــــ  ــــــىشــــــــــــــــَ  (أت
تـــــــــا  لـــــــــاغ ال ـــــــــــــــــــ  لـــــــــِة أخـــــــــبـــــــــَ

وغا واســــــــــــــــكـــــــتـــــــا  (37)" ـــــــوا الـــــــغـــــــَ
 

 :قال يف موضع أخرقوله الشعري. و اإلنسان يف حيث ومجف سورة 
 خـــــــ ئـــــــقـــــــهِ اي صـــــــــــــــــَ ـــــــوَة ِ  يف "

ه   د  وأ ــــــــ ــــــــ  دور ا ــــــــ   أنــــــــتــــــــم بــــــــ 
 

نَي والـــــــعـــــــرذِ    وأكـــــــرم األعـــــــجـــــــ ـــــــِ
بِ   (38)"ودو ـــــة  املكر مـــــاِت واَلَســــــــــــــَ

 

                                                        
الذي يهجو اخلليفة  1972دار الكتاب بريوت  .حتقيق ومجع عبد الصاحب الدجيلي -ديوان دعبل بن علي اخلزاعيينظر  -35

 أو ما رأى ابألمس رأس حممد  املامون بقوله: أيسومين املامون خيطة جاهل
 قتلت أخاك وشرفتك مبقعد إين من القوم الذين سيوفهم

 .اخلزاعي مطاردة اخللفاء العباسيني لشعراء الطالبيني ومنهم دعبل بن عليينظر  -36
 ... أخبت: أخشع وأذلّ 1أية  هل أتى: سورة اإلنسان:- 90ديوان ديك اجلن:ينظر  -37
اي صفوة الصفوة من كل شئ: خياره  - اي صفوة هللا يف خالئقه( يقصد هبم الرسول وال بيته -83ديوان ديك اجلن: -38
 .1987:10بريوت -مؤسسة االعلمي -بن حممد الشعريياتا الدين حممد  -الدوحة: الشجرة العظيمة. ينظر: جامع االخبار .وخاصته
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 أنت :--بقصائد كقول الرسول  أدبيا، كي يوثقها ةالشريف وهنا أيضا تومجيف بعض األحاديث
َنز َلة  هاروَن م ن ُموسى  َّ بعدي( إالم ينّ  مب   فقال: (39 أنّه ال َنيب 

 إجا الــــــراســــــــــــــــوض مل يــــــزض يــــــقــــــوض  "
 إنـــــــــَك مـــــــــي  اي عـــــــــَـــــــــي   األي
ـــــــدغ ع ـــــــَ ـــــــ   ب ـــــــَس ن ـــــــي ه  ل ـــــــا ـــــــكـــــــن  ل

 

 واخلــــــري  مــــــا قــــــاَض بــــــه الــــــراســــــــــــــــوض   
لنا      يـــــ   ِمن موســـــــــــــــا   هـــــاروج  ا

نـــــدغ ــعـــــاملــنَي عــِ  (40)"فـــــأنـــــه خــري  ال
 

التقرب إىل هللا عن طريق و يف حياته اخلاصــة والعودة إىل فطرته االلتزام فســر أتصــل ن شــعر ديك اجل إن
يف مجل الظروف ال . فهو حيمل يف طيات قصــــــــــائده نظرية يعمل على تطبيقها --آل بيت الرســــــــــول 

 القاسية اليت عاشها بعد قتله حلبيبته فقط.
الدولة  صـــــــا  خلفاءيف  فكرايً قد صـــــــبَّ معظمهســـــــياســـــــيا و  صـــــــراعاً قوايً  عصـــــــر الشـــــــاعر شـــــــهدوقد 
على الرغم معهم من الشعراء  ىوتشجيع من يتماه، ، و اتسم مبحاربة كل من ميدح خصومهم(41 العباسية

 ديك اجلن ملتزما ابلثوابت املتمثلة أبحقية البيت العلوي ابخلالفة، كقوله: من ذلك مجل
 إجا الــــــراســــــــــــــــوض مل يــــــزض يــــــقــــــوض  "
 

 (42)"واخلري  مـــــا قـــــاَض بـــــه الراســـــــــــوض   
 

يوضـــــح ما يكمن يف نفســـــه من الثوابت اليت هي  إهلاما روحيايكون  أنيقتضـــــي هذا النوع من الشـــــعر 
هذه احلوادث واليت وقف عندها حادثة  الذي تعززه وأتكده احلوادث التارخيية، ومن ابرز إميانهمصـــــــــــــــدر 

تشـــــــــــاحه برداء ليلة هجرته من مكة إىل املدينة وا --طالب يف فراش النيب  أيبعلي بن اإلمام  مبيت
 :(43 النيب

َد  املصـــــــــــــ ــــ ــــى" عــــَــــيا فـــــ   َومــــن كــــَ
ريـــــــ إ لـــــــه َة  ـــــــاءت قـــــــ  يـــــــ   َعشـــــــــــــــــِ
ِه يـــنـــتـــظـــروج رشـــــــــــــــِ ـــــافـــوا عـــَـــى فـــ   ُو
ب   قـــــاَم الَوصــــــــــي   ـــــدا الصــــــــــ   فَ ـــــا ب

 

ك    ــــــــَ ــــــــسج ووَم فــــــــ ــــــــا حيــــــــَ ــــــــِ ن ــــــــِ  ب
ك    وقـــــد هـــــا َر املصــــــــــ  ى امل رســـــــــــــــَ
ك   قـــــــــتـــــــــَ ن يـــــــــتـــــــــقـــــــــدام  إَ يـــــــــ   مـــــــــَ

عـــــــا ض    (44)"فـــــــاقـــــــبـــــــَك كـــــــك  لـــــــه يـــــــَ
 

 على معتمدا إليهوأشـــــــار  إال مل ينَس موقفا جعله --موقفه من صـــــــهر الرســـــــول هللا ووصـــــــيه  إن
كمعركة   رك اليت خاضـــــــــــها املســـــــــــلمونااحلوادث التارخيية اليت ســـــــــــجلت يف صـــــــــــدر اإلســـــــــــالم املتمثلة ابملع

 وغريها.(45 بدر
 مواق ه السياسية:
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، --انتقال عاصـــــمة اخلالفة إىل بغداد. كما وان ســـــكا ا كانوا من احلزب العلوي ويتبعون آل البيت  
-ألمام علي بن أيب طالب ا علىعقائداي وعاطفيا، بعدما كانوا اشـــــــــــــــد الناس كرها وحقدا إليهأو مييلون 
ســــــــــــفيان، فقد عرف  أيبمواقفهم يف حربه يف صــــــــــــفني، اانب جي  معاوية بن يف ، ويتاكد ذلك -
. مث انقلبوا بعد احلرب ليصـــــــــــــــبحوا من غالة (46 حتريضـــــــــــــــا و تشـــــــــــــــجيعا على حربه أكثركانوا   أ معنهم 
 لذا قال فيهم الشاعر: .(47 الشيعة

ـــــة كم" ـــــد اخلريب  ويوم صــــــــــ ني من بع
 

 (48)"دم أُـــــك لــنصــــــــــــرة   إثــر دم 
 

-اتضــــــــــــحت هلم احلقيقة، واكتشــــــــــــفوا زيف ادعاء معاوية وخداعه. واعرتافاً حلبهم آلل البيت  أنبعد 
يتربكوا بعمود فيه  أن، األمروصـــــــــــــــل هبم  --علي  اإلمام، وتكفريا عن مواقفهم الســـــــــــــــابقة من -

قبور أوالد كذلك و ، مزاراً هلم --علي اإلمام، وجيعلوا من مقام --علي  إلصـــــــــــبع اإلمامموضـــــــــــع 
 .(49 الطيار جعفر

وا ُعداختاروا خطا ســــياســــيا  الفاً ملا ينتهجه خلفاء الدولة العباســــية. حينها  وضــــح إ مهذه املواقف ت
بعد اختاذهم من ثورة  والســـــــيمابعني احليطة واحلذر.  إليهمفاخذوا ينظرون  خصـــــــوما للســـــــلطات احلاكمة،

، قائدها رمزاً يف التضـــــــحية والفداء  جا يف الوقوف بوجه الظلم واالســـــــتبداد، ومن --احلســـــــني اإلمام
 قائال:الشاعر  هيريثف

د " َِكـــرايت  بـــي ا ـــــ  قـــَـــ   رات بـــِ  مـــَ
د يف كـــربـــ  بـــَ  اـــ ـــــ  ظـــرت  ســـــــــــــِ  َونـــَ

 

لتـاهـو ـــــا  لر وَ  وا َنســـــــــــيـــــه  منـهـــــا ا ـَ  ف
ه زنـــــَ عـــــاك  ــ  ردا  يــ   (50)"املــَكــظــومـــــا فــَ

 

يقاومها مبفرده  أنومل يســــــتطع  يد فيها،إن الظروف الســــــالفة الذكر اليت فرضــــــت عليه واليت مل يكن له 
مقاومتها، فراح يتمرد عليها، بطريقته اخلاصـــــــــــــــة حىت ال  عنقد اقر بعجزه و مهما بلغت به القوة واإلرادة، 

 له إالاخلليفة، وعدم مدحه  كونه من املعارضــــني للحكم العباســــي، وما ابتعاده عن قصــــرله   االنتباهب ذجي
هذا الغرض. ولكي يبعد عنه عني الرقيب ويســــقط يف . حيث خال ديوانه من أي قصــــيدة ذلكدليل على 

مثله أســــلفنا، بســــاتني محص كما و اعتزاله وجلوئه إىل غاابت فضــــال عن ادعائهم ضــــده،  أوكل حججهم 
دون فيه ال يتفق معهم من حيث العدالة يوجاجملتمع الذي  إنحني وجدوا ، مثل الصـــــعاليك الذين ســـــبقوه

االجتماعية والنظم القبلية وما تبعها من توجهات ســـــــــــــياســـــــــــــية مع آرائهم وتوجهاهتم وتطلعاهتم حنو العدل 
 .اإلنسانوحقوق  واإلنصاف

 --قصائد  يف مد  ب عة الرسوض 
يف احلفاظ على  ج  أثرهاو  أبيها دومكانتها عن --فاطمة الزهراء الســـيدة منزلةالشـــاعر لقد عرف 

مجاعة  قاده ذيتصـــــــــدي لالحنراف الاليف  --يلع اإلمامالرســـــــــالة احملمدية ووقوفها إىل جانب زوجها 
 :عن اخلط اإلسالمي. فقال يف مدحها نيملنحرفمن ا

                                                        
 .2/304ينظر: معجم البلدان ايقوت احلموي *حريف احلاء وامليم *: -46
 املصدر نفسه. -47
 .194ديوان ديك اجلن: -48
 303، 302:املصدر نفسه -49
 التهومي: هّز الرأس من النعاس. --.. بنو اهلدى: أبناء اإلمام علي بن أيب طالب188:ينظر ديوان ديك اجلن -50
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ــَـــــه"  اي قــرب فـــــاُــ ـــــة الـــــاغ مـــــا مــا
 إَ فيـــك  َـــه ب ــــــــــعـــة ا ـــادغ الي

 

 قـــرب بـــ ـــيـــبـــــة ُـــــاذ فـــيـــــه مـــبـــيـــتــــــا 
 (51)"جتَى اـــــاســــــــــن و ههـــــا  َيتـــــا

 

ومن اســتشــهد بني يديه يف معركة الطف، حيث رنه يف قصــائد كثرية،  --احلســني اإلماممل ينَس و 
 ريثيه بلوعة و حرقة:فمبينا مظلوميته، والطريقة اليت قتل هبا 

 أين اَلســــــــــني وقتَى من بي  ســــــــــن"
ــيـــــه واَلــجــر ــب ــهـــــا ال ــي ــَــى حيــن إل ــت  ق

ـــــد يف   مغـــــائظهـــــامـــــات اَلســــــــــني  ي
 

 و ـــــعـــــ ـــــر وعـــــقـــــيـــــك يفـــــا ـــــم يفـــــ ـــــر 
 شـــــــــــوقـــــا وتبكيهم ا ايت والســـــــــــور

 (52)"ُوض عَيه ويف إشـــــــــ اقها قصـــــــــر
 

وســـــــبعون  وأربعمائة  نهااحصـــــــيناها يف ديو واليت  --البيت  أهل ق قاهلا  اليت األبياتقد بلغت ل
 هناك قصائد أخرى ضيعت أو ضاعت. إندون شك من قصيدة. و  مئتني و انني أصل. من بيتا( 174 

ولكون الشــــاعر ديك اجلن مل ميدح جهة متتلك املال والســــلطان هلذا راح كثري من النقاد يطعنون بوالئه 
 .(53 وبعقيدته مشككني أبميانه يف البعث والنشور

، خطا اختاره بنفســــــه بكل حرية. حني وصــــــلت به الثقافة اإلســــــالمية املدعومة ابلواقع الشــــــاعررســــــم 
املصــــــــــاعب والتضــــــــــحيات، على طريق الباطل الذي تزينه املغرايت. لقد على الرغم من ختار طريق احلق اف

جيد  يثلذلك، ح أهالن و وهبه هللا ملكة الشعر، فعرف كيف يومجف هذه املوهبة، حني راح ميدح من يك
من  مل ميدحو دون كذب او مبالغة، من فيه كل اخلصـــــــــال اليت يذكرها يف طيات القصـــــــــيدة اليت ينشـــــــــدها، 

 للمدح والثناء. أهالليسوا  إ مأتكد  أنبعد  ،ميتلكون املال والسلطة
عكس قيمة وجوده  حيث إن ما حيسب لديك اجلن يف سريته الذاتية والتارخيية إمنا هو دوره يف احلياة.

 .األدباتريخ  السيمالتاريخ و ا اعرفهفاصبح له مكانة 
 الخاتمة

ن مجيع شــــعراء العصــــر العباســــي الذين عاصــــروه بصــــورة عامة، مديك اجلن، ميزة انفرد هبا  إن للشــــاعر
البيت املتمثلني  أهلما يؤكد انه مدح غري  نعثر علىمل  اذشـــعراء املنتســـبني للحزب العلوي واملؤيدين له. الو 

ح من كان يف كان البد فقد مد   وإذا مدح غريهم. إىلومل يتطرق  --وبعلها وبنيها  وأبيهابفاطمة 
 .--ومن ساللة النيب  ةموضع احرتام وتقي

القائم، واملتمثل بســـــــطوة بين العباس على  الســـــــياســـــــيمع الوضـــــــع كانت له نظرة خاصـــــــة يف التعامل  -
الوزراء، أو الوالة. كما فعل بعض شعراء  أوفلم نعثر على قصيدة قد هجا هبا اخللفاء، مقاليد احلكم،

 الشيعة.
الظروف القاســــية اليت مر هبا من رغم على الدته و جه يف شــــعره ومل حيد عنه اتضــــح انه نبت يف عقي -

 حياته. مبختلف مراحل

                                                        
 .غاهلم:اختاهلم، الغمر: اجلهل مصحوب ابحلقد، مغائظها: من غيظها وهو غضبها الشديد -89ديك اجلن:ديوان ينظر  -51
 .123ديوان ديك اجلن: -52
 .325شوقي ضيف: -العصر العباسي األول -اتريخ األدب العريب -53
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موهبته لغرض  يومجفمل  إذ، أقرانهن ماختلف يف مواقفه عن بقية الشـــــــــــــــعراء الذين عاصـــــــــــــــروه و متيز  - 
التزم ابلصـــدق والوفاء، فوضـــع الكالم مبواضـــعه،  ثالتكســـب والتزلف مبدح من ال يســـتحق املدح حي

ومن يســــــــــــتحقون املدح  بذلك، فابلىوأعطى كل ذي حق حقه، من خالل من يســــــــــــتحقون اهلجاء 
وابته ومن هنا متثلت ث، فاحســـــن فاجاد يف نظمه للقصـــــائد اليت تربز مكارمهم اليت من اجلها مدحهم

 واليت صرح هبا من خالل قصائده.
 المصادر والمراجع
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 (بين االنسان وربه) ميثاق الربوبية

The Deistic Charter between man and God 

  Lect. Hasan Khalid Dbias(1) م. حسن خالد دبيس

 ملخصال

 ( من سورة األعراف.173( و 172االية  اية امليثاق اليت ذكرها تعاىل يف كتابه الكرمي وهي  -1
أبنـه: عهـد بني العبـد وبني هللا تعـاىل يعرتف العبـد فيـه   تعـاىل ابلربوبيـة وعلى وقـد عرف امليثـاق  -2
 ابلعبودية، ويلتزم مبوجب هذا امليثاق ابلطاعة   تعاىل.نفيه 
هنالك عدة نظرايت يف امليثاق وتســـــــــــــــتند هذه النظرايت اىل كثري من الرواايت واالحاديث واليت  -3

 يرويها السنة والشيعة ومن هذه النظرايت نظرية عامل الذر، ونظرية الفطرة، ونظرية االقرار العقلي.
خلاصــــــة: منها رفع االعذار عن االلتزام بربوبية هللا ســــــبحانة وتعاىل من قبيل دفع وللميثاق اهدافه ا -4

 االعتذار ابلغفلة... ومن االهداف االخرى االلتزام بلوازم الربوبية.
وأما موقف االنبياء من امليثاق فقد التزم االنبياء ابمليثاق التزاما اتما ودعو اقوامهم لاللتزام ابمليثاق  -5

يمات الصــــــــادرة اليهم من الرب تناســــــــب نضــــــــوجهم والظروف احمليطة هبم لكن االنبياء عليهم وكانت التعل
 السالم عانوا كثريا من اقوامهم اثناء تبليغهم رساالهتم وتربية اقوامهم.

Abstract 

• He knew the covenant which is a covenant between the servant and god 

in which the servant rervant recognizes god as deity. 

• There are many theories in the charter and these theories are based on 

many narrations and hadiths. 

                                                        
 كلية العلوم اإلسالمية.  /--جامعة أهل البيت -1
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 • The position of the prophets on the covenant. the prophets fully abided 

by the covenant and called their people to abide by the covenant. 

• The verse of charter that god almighty mentioned in noble Quran verse 

172 and 173 of surat Al-Araf. 

 المقدمة

يشـــري مصـــطلح الربوبية يف العقيدة االســـالمية، اىل معىن افراد هللا عز وجل أبفعاله، فهو االميان أبن هللا 
املميت الضـــار النافع، وانه ســـبحانه وتعاىل بيده كل شـــيء فالرزق مثال تعاىل هو وحده الرزاق املدبر احمليي 

وانزال املطر بيده وحده، فتوحيد الربوبية اقرار أبن هللا تعاىل خالق كل شــــيء وهو صــــاحب الرزق والتدبري، 
ســــــــورة  يف موضــــــــوع  ميثاق الربوبية( الذي يتناول كثريا من قضــــــــااي احلياة اهلامة، وعندما نقرأ اية امليثاق يف

( ابمعان وندقق بعمق جند ا ا اهم وثيقة ترتبط  ياة االنســـــــــــــــان حاضــــــــــــــره 173و  172االعراف االية  
ن مبيثاق وعهد مع هللا و ومســـــــــــــــتقبله وترســـــــــــــــم طريقه يف احلياتني الدنيا واالخرة، فهي تعلن اىل اننا مرتبط

لتزام هبذا امليثاق، والميكن ويف مجيع االحتماالت فهو يثبت يف اعناقنا مســـــــــــــــؤولية االســـــــــــــــبحانه وتعاىل، 
التخلص منه اال بتنفيذه، الننا غدا سوف حناسب من قبل الذي اخذ منا امليثاق وامضيناه  ضرته حسااب 

 دقيقا بناء على حمتواه ومضمونه.
والذي له امهية كبرية يف حياة الفرد  ،وان ســـبب اختياري هلذا املوضـــوع هو قلة املؤلفات اليت كتبت فيه

ن مبيثـاق وعهـد مع هللا ســـــــــــــــبحـانـه وتعـاىل، وعلى الرغم من امهيـة البحـث اال انه ال و ، الننـا مرتبطواجملتمع
 حيتوى على البحوث الكافية.

ومن املشـــــــــــاكل اليت واجهتنا يف هذا البحث هو قلة املصـــــــــــادر اليت تتطرق بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر عن هذا 
 املوضوع.

د على االايت املرتبطة مبوضــــوع امليثاق م هو تفســــريي قرآين وذلك ابعتماوكانت منهجيتنا يف البحث 
 .تفسريها وبيان اراء العلماء يف ذلك

ها ابالســــتعانة مبا ذكره نبة عاوحنن يف هذا البحث حناول ان نثري هذه االســــئلة وحناول اســــتعراض االج
نتيجة العلماء واملفســــــرون واحلكماء واملتكلمون وما افاضــــــت به قرائح اهل اللغة واالدب، لعلنا نصــــــل اىل 

 ؟نعرف من خالهلا مضـــــــــــــمون الوثيقة واهدافها وكيفية العمل هبا وتطبيقها وما هو املوقف املناســـــــــــــب منها
لى ثالثة مباحث، عولقد قســـــمت هذا البحث  لنســـــعد هبا وال نكون من االشـــــقياء برتكها و الغفلة عنها،

كرمية من ســــــورة األعراف واليت تناول املبحث األول معىن امليثاق لغة واصــــــطالحا وكذلك التعريف ابالية ال
جاء فيها امليثاق بني االنســـــــــــــــان وربه، أما املبحث الثاين فقد كان البحث فيه حول نظرايت امليثاق، أما 

 املبحث الثالث فكان حول اهداف امليثاق.
مصــــــــادر هذا البحث التفاســــــــري قدميها وحديثا ومنها  امليزان يف تفســــــــري القران(  منواكثر ما اعتمدان 

لف حممد حســــــــني الطباطبائي، وكذلك تفســــــــري  األمثل يف تفســــــــري كتاب هللا املنزل( للمؤلف انصـــــــر للمؤ 
 مكارم الشريازي، وكذلك كتب اللغة والكتب العقائدية واملقاالت اليت ختص املوضوع.
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  األول:المبحث 

ًةظ وَمْوث قــاً، وَعلى األّول   َوث ق بــ ه ظامليثــاق لغــة: قــال صــــــــــــــــاحــب اتا العروس:  يَث ق كَور ث ير ُث  ث قــَ
: ائْـَتَمَنه. يُقال:  يَده:  و نَقة،ظ كو راثَة، َوزَاد الّز َشرّي بعد  ث َقةظ ُوثُوقاً ابلضمّ  اْقتَصر اجلوهرّي، زَاد ابُن س 

يْ  ر.  وَوثُق الشـــــــــَّ ُْحَكم، ا:ظ و نق ابلَكســـــــــْ
ءظ َوَنَقة َكَكُرم َكراَمًة: صـــــــــاَر ب ه  ث َقيت.  والَوثيُق: الشـــــــــيُء امل

ة، نَقلـَـه اجلوهرّي  كتَـَوثَّق يف   ة يف  أْمر ه، َأي:ظ ابلثّ قــَ  َوثيقــاً َأي: حُمَْكمــاً. أَوظ َوثُق الّرجــل: أخــَذ  ابلَوث يقــَ
ب   مْوثوٌق هبَا، وَ  ٌر: أرٌضظ َوثيَقٌة َأي: َكثريَُة الُعشـــــْ يَده. َوقَاَل هَ  ه ي مْثُل الَوثيَجة، َوه ي أْمر ه، نَقَله ابُن ســـــ 

 دوَ ا.
َلها. قَاَل هللاُ تعاىَل: اَرت الواُو اَيء الْنك ســـــــار َما قـَبـْ ْوث ُق، كَمْجل س: العْهُد صـــــــَ

َ
وإْذ أخَذ  وامليثاُق،  وامل
. ، وأْخُذ العْهد  مبَْعىن -- َأي: أخَذ العْهَد َعَلْيه م أبْن يُؤم نوا مبحّمد   هللاُ ميثاَق الّنبّيني االست ْحالف 
لظ وَميـاث يُق على الّلْفظ   حىّت تْؤتون  َمْوث قـاً مَن هللاوقولـُه َتعـاىل:  َأي: ميثـاقـاً ا:  َمواثيُق على اأَلصــــــــــــــــْ

عر. وأْنَشَد الفرّاُء لع ياض  بن  ُدرَّة الطّائّي:   ومياث ُق يف  َضرورة الشّ 
ًى اَل حُيَلل الّدْهَر إ الَّ إبْذن نا. (َواَل  .. مح  ياث ق 

َ
 (2 .نْسَاُل األقواَم عْقَد امل

ر  ف يه َما، و َنَقًة وث َقًة ائْـَتَمَنُه، َوَأاَن واث ٌق وقال ابن منظور:  ْلَكســـْ َدُر قـَْول َك َوث َق ب ه  يَث ُق، اب  وثق: الثّ َقُة: َمصـــْ
َا َوُهْم َمْوثُوٌق هب  ْم؛ فَاما  قـَْوُلُه: ب ه  َوُهَو َمْوثُوٌق ب ه ، َوه َي َموثوٌق هب 

 إ ىَل َغرْي  َمْوثوق  م َن اأَلرض َتْذَهب
ْحَكم، َواْلف ْعلُ 

ُ
يثاق؛ تـَُقوُل: أوثـَْقُته  والَونقة: َمْصَدُر الشَّْيء  الَوث يق امل ز ُم يـَْوثُُق َونقًة، والَونق اْسُم اإل  الالَّ

َْنز َلة  الرّ ابط  والرل  ْيَء الَّذ ي يُوَثق ب ه  و نٌق، َواجْلَْمُع الُوثُُق مب  . وأَْوثَقهُ يف  الَونق  إ يثَاقًا وَونقاً، َواحْلَْبَل أَو  الشــــــــــــــَّ ُبط 
 َفُشدلوا اْلَونقَ ىَل: َأْي َشدَُّه. َوقَاَل تـََعا

ُْحكم، َواجْلَْمُع و نٌق. َويـَُقاُل: َأخذ ابلَوث يقة يف  أَْمر ه  َأْي ابلثّ َقة، وتَوثَّق يف  أَمر 
ثْـَلُه. والَوث يُق: الشَّْيُء امل ه: م 

 .ُع َوث يقوَوثّـَْقُت الشَّْيَء تـَْوث يقاً، فـَُهَو ُمَوثَّق. والَوث يقة: اإل حكام يف  اأَلمر، َواجْلَمْ 
واث يُق َعَلى اأَلصـــــــــــــل، وَ 

َ
َلَها، َواجْلَْمُع امل ار  َما قـَبـْ ْنك ســـــــــــــَ اَرت  اْلَواُو اَيًء ال  ْوث ُق وامل يثاُق: اْلَعْهُد، صـــــــــــــَ

َ
يف  وامل

ينّ ّ  فـََقاَل: َلز َم اْلَبَدُل يف  م َواث ُق، ومَياث ق ُمَعاقـََبًة، َوأَمَّا اْبُن ج 
: َواجْلَْمُع امل  .َياثق َكَما َلز َم يف  عيد  وأَْعياد  اْلُمْحَكم 

يثاَقُه الَّذ ي واثـََقُكْم ب ه . ْنُه قـَْوُلُه تـََعاىَل: َوم  ُواثقة: اْلُمَعاَهَدُة؛ َوم 
ْوث ُق: امليثاُق. وامل

َ
 (3 وامل

وامليثــاق اصـــــــــــــــطالحــا: عهــد بني العبــد وبني هللا تعــاىل يعرتف العبــد فيــه   تعــاىل ابلربوبيــة وعلى نفيـه 
بودية، ويلتزم مبوجب هذا امليثاق ابلطاعة   تعاىل، وكذلك عرف امليثاق: وامليثاق من الونق والشـــــــــــــد ابلع

والربط وكان هذا امليثاق يشــد االنســان ويربطه اباللتزام ابلطاعة لألحكام واألوامر واحلدود اليت حيددها هللا 
 .(4 ل والرد تعاىل لعباده  يف حياهتم ويسلب عنهم اخليار واحلرية يف القبو 

                                                        
 .472ص 13(،ا1994 -1414احلنفي، الناشر دار الفكر، اتا العروس، مرتضى الزبيدي  -2
لبنان(، الطبعة الثالثة لسنة  -مؤسسة التاريخ العريب  بريوت -لسان العرب،ابن منظور، الناشر دارأحياء الرتاث العريب  -3

 .212ص  15( ا1999 -1419 
 .3( ص1999 -1420هلدى للنشر والتوزيع  امليثاق والشهادة يف القران الكرمي، حممد مهدي االصفي، الناشر مؤسسة ا -4
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 ومعانيها لفاظ االية املباركةأتعاريف  
ُت ب َربّ ُكْم قَ  ه ْم أََلســـــــــْ َهَدُهْم َعَلى أَنُفســـــــــ  اُلواْ بـََلى َوإ ْذ َأَخَذ َربلَك م ن َبين  آَدَم م ن مُجُهور ه ْم ُذرّ يّـَتَـُهْم َوَأشـــــــــْ

ه ْداَن َأن تـَُقوُلواْ يـَْوَم اْلق َياَمة  إ انَّ ُكنَّا َعْن  َرَك آاَبُؤاَن م ن قـَْبُل 172األعرافَهَذا َغاف ل نيَ شــــــــَ َا َأشــــــــْ أَْو تـَُقوُلواْ إ منَّ
َا فـََعَل اْلُمْبط ُلوَن   173األعرافوَُكنَّا ُذرّ يًَّة مّ ن بـَْعد ه ْم أَفـَتُـْهل ُكَنا مب 

هلا عالقة تضــــــــــــم اآلية املباركة على الكثري من االلفاظ اليت حتمل معان متعددة فهي الفاظ مشــــــــــــرتكة و 
بفهم االيــة ومعرفــة حقيقــة امليثــاق، فكلمــا اعتمــدان على معىن من معــاين الفــامجهــا تغري املعىن الكلي لاليــة 
واعطت نظرية من نظرايت امليثاق ختتلف عن االخرى، وعليه حناول ان نســــــــــــــتعرض هذه االلفاظ لنتعرف 

عرف مايراد من كل لفظ يف هذه اآلية على معانيها وكيف اســــتعملها العرب يف خطاهبم والقرآن يف آايته لن
لنعرف املعىن الكلي ل ية املباركة لنســــــــتنبط االحكام املرتبطة هبا، فااللفاظ املهمة اليت ذكرت يف اآلية وهلا 

 عالقة يف امليثاق هي:
 ل ظ االخا اوال:

ه اُْؤُخْذ إالَّ اأخذ[ أخذت الشئ آخذه أخذا: تناولته. واإلخُذ ابلكسر، االسُم. واألْمر منه ُخذ، وأصل
 .أ م استثقلوا اهلمزتني فحذفومها ختفيفاً 

ُذ: التَّنـاُولُ ومن معـان  وذكر الزبيـدي معىن  (5 وقـد ذكر هـذا املعىن الكثري من اهـل اللغـة واملعـاجم اأَلخـْ
َحاح  .(6 واأَلساس واملصباح التناول نسبه اىل الصّ 

هم َوقَالَ  ، ل   يف   ُهوَ : آَخُرونَ  َوقَالَ . الشــــْيء َحْوزُ : اأَلْخذُ : بعضــــُ  يف   واشــــتَـَهر والَغَلبة ، الَقْهر   مبعىَن  اأَلصــــْ
 .(7 واالست ئصال   اإل هالك  

 وهناك معاين اخرى ذكرها اصحاب املعاجم واللغة لسنا  اجة اىل استقصائها 
 :أَْوُجه   َصَْسة   على الُقْرآن   يف   َوَرد استعمال اأَلْخذُ  وقد

 .قَب ْلتم َأي( 81: اآْليَة عمرَان، آل ُسوَرة  إصرى َذل ُكم على وأخذم. َقُبولال مبعىَن  اأَلّول:
: َْعىن الثَّاين   .اْحب س َأي( 78: اآْليَة يُوُسف، ُسوَرة  َمَكانَهُ  َأَحَدانَ  َفُخذْ  احلَْبس. مب 

َْعىن:الثــَّالــ ث: ذاب   مب  ذلــ كَ   والُعُقوبــة العــَ ذُ ظ وَكــَ ذَ  إ َذا َربــّكَ  َأخــْ ةٌ  َوه ىَ  اْلُقَرى َأخــَ َذهُ  إ نَّ  مجـَـال مــَ  أَل يمٌ  َأخــْ
 .َعَذابه َأي( 102: اآْليَة هود، ُسوَرة  َشد يدٌ 

َْعىن الراب ع:  .يَقتلوه َأي( 5: اآْليَة َغاف ر، ُسوَرة  ل َيْاُخُذوهُ  ب َرُسوهل  مْ  أُمَّة   ُكلل   َومَهَّتْ  الَقْتل مب 
َْعىن اخْلَام س: ُوُهمْ  َحْيثُ  اْلُمْشر ك نيَ  فَاقْـتُـُلواْ  اأَلْسر   مب   (.5: اآْليَة التـَّْوبَة، ُسوَرة  ظَوُخُذوُهمْ   َوَجدمتل
ل يُله، الشـــــْيء   َحْوزُ  ف يه   واأَلصـــــْ اَل، َأخْذانَ : كقول ك.  ابلتـََّناُول   يكون اَتَرةً  وذالك وحَتْصـــــ 

َ
 ابلَقْهر ، واَتَرةً  امل

َنةٌ  أَتُْخُذهُ  الَ : تـََعاىَل  قـَْوله حَنْو  .(8 (255: اآْليَة اْلبَـَقَرة، ُسوَرة  نـَْومٌ  َوالَ  س 
                                                        

 الغفور عبد أمحد: حتقيق( هـ393: املتوىف  الفارايب اجلوهري محاد بن إماعيل نصر العربية أبو وصحاح اللغة اتا الصحاح -5
 .559:2، 6: األجزاء عدد م 1987 - هـ 1407 الرابعة: الطبعة بريوت -للماليني العلم دار: الناشر عطار
 .363:9للزبيدي العروس اتا -6
 .363:9اتا العروس للزبيدي -7
: املتوىف الزَّبيدي مبرتضى، امللّقب الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد: القاموس املؤلف جواهر من العروس اتا -8
 .364:9اهلداية،  دار: احملققني الناشر من جمموعة: احملقق (هـ1205
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يبدو انه يناســــــب يناســــــب التناول  ُذرّ يّـَتَـُهمْ  مُجُهور ه مْ  م ن آَدمَ  َبين   م ن َربلكَ  َأَخذَ  َوإ ذْ واالخذ يف االية 
 وحوز الشئ.

 اما صاحب امليزان فقال: يف معىن االخذ عدة معان  منها 
 االخذ: انفصال املاخوذ من املاخوذ منه واستقالله، ويكون على احناء

 اخذ اللقمة واخذ اجلرعة من املاء  -1
 اخذ االنث واملال من يد الغاصب: -2
 اخذ العلم من العامل -3
 اخذ الولد من والده للرتبية  -4
ذ من الظهور اخذ بعض املادة  يث ال تنقص املادة حســـب صـــورهتا وال تنقلب عن اجمللس االخ -5

 .(9 متامها واستقالهلا
 اما الطربسي. يقول االية تشري: 

ان االخذ من مجهوراآلابء اىل ارحام اال مهات مث من خلقة اىل خلقة وصـورة اىل صـورة مث اخرجهم من 
 عىن آخرمن معاين امليثاق او نظرية من نظرايته ، وهذا كذلك يشري اىل م(10 االرحام ابلوالدة 

 الَ ظ الااك: الارية ومعانيها
 (11 .اخللق هللا ذرأ من هي قيل ان الذلرّ ية
ولكل  (12 (ى ر ذ  و( و ر ذ  و( ر ر ذ  و( أ ر ذ  وهي أربعة؛ أصـــــــــــــــول عليها يتوارد وقيل الذلرّ ّية

 اصل اشتقاق خاص وهي 
 .(13 اخللقّ  هللا ذرأ: من فاشتقاقها( أ ر ذ  أصلها كان  الف:فإن

 تكون أّوله أن :أوجه   أربعة - األصـــل هذا وعلى الّذّر؛ من فاشـــتقاقها( ر ر ذ  األصـــل كان  وإن -ابء
 .(14 الّذرُ  إىل منسوبةً ( فـُْعل يَّةٌ  

 .(15 األمثال فصارت الذرية  لتوايل ايًء؛ األخرية الرّاء فقلبت ُذرّي َرٌة؛: واألصل( فـُعّ يَلةٌ   تكون أن: ننيها
، اجلربوت،: وهي كُجبلوَرة ؛(  فـُعلوَلة  تكون أن: نلثها بـلْوح   األخرية الرّاء فقلبت ُذرلوَرٌة؛: واألصـــــــــــل وســـــــــــُ

 .(16 لذلرّ ية فصارت ااألنبارّي  قول يف املتقّدم اإلعالل فاعّلت ُذرلويًَة؛: فصار األمثال؛ لتوايل ايًء؛

                                                        
 .171:8السيد حممد حسني الطباطبائي  تفسري امليزان -9

 .235:5تفسري التبيان الشيخ الطوسي  -10
 (هـ911: املتوىف  السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد: وأنواعها،املؤلف اللغة علوم يف املزهر -11
 م1998 هـ1418 األوىل،: بريوت الطبعة -العلمية الكتب دار: منصور، الناشر علي فؤاد: حملقق
 والدر ،1/372 احمليط والبحر ،1/51( ذرأ  والصحاح ،160-1/156 واحملتسب ،1/399 للزجاا القرآن معاين: ينظر -12
 .2/101 املصون

 .1/156 احملتسب -13
 الصاعدي. فرا بن الرزاق عبد/د: املعجم أتليف بناء يف وأثره اللغوية األصول تداخل -14
 املصدر السابق. -15
 السابق. املصدر -16
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 األخرية الرّاء فقلبت األرض؛ من ارتفع ما وهو كُقْرُدوَدة ؛  ُذرلوَرٌة،: واألصـــــــل( فـُْعُلوَلةٌ   تكون أن: رابعها 
 .(17 الذلرّ ية  املتقّدم فصارت اإلعالل وأعّلت األمثال، لتوايل ايًء؛

 من مشـــــــــــــتّقةٌ  أّ ا على فاألّول( ي ر ذ  و( و ر ذ  حتتمل فهي الاّلم املعتلّ  أصـــــــــــــلها كان  وإن -جيم
يماً  َفَاْصَبحَ : وجلّ  عزّ  قوله يف كما(  َذَرْوتُ    .(18  الرّ اَيحُ  َتْذُروهُ  َهش 

 مصـــــدر[: مفردا مذرّي ذْري واملفعول ذار ، فهو ذْراًي، اْذر ، يَذر ي، ان يكون اصـــــلها ذرى ذَرى -دال
 (19 ذَرى

 واستنتج صاحب تفسري االمثل ان اصول الكلمة هي:
 يعين اخللقذرأ على وزن َزرََع  -1
 ذرَّ على وزن سرَّ وتعين املوجودات الصغرية كالغبار  -2
 (20 ذَرَو معناه النثر والتفريق والتنقية كما يف تنقية احلنطة  -3

 وهذه االصول حتتملها كلمة الذرية الواردة يف اآلية.
 الَ ظ الرابع: ل ظ الرذ

املقصــود يف اآلية الن امليثاق الذي امضــاه االنســان القرار وهو اهم لفظ جيب االعتناء به ومعرفة املعىن 
ابلربوبية، وهللا ســـــــــــبحانه وتعاىل خاطب العرب بلغتهم فاملراد من اآلية ما يفهمه العرب من اآلية من معىن 
ســـواء حقيقي او جمازي او كنائي وغريه، والن للفظ اســـتعماالت كثرية ومعاين عديدة اســـتعملها العرب يف 

اطباهتم وشعرهم، وكذلك استعمل القرآن ذلك اللفظ يف آايت عديدة ويف معاين عديدة، فالبد حياهتم و 
 من معرفة اي املعاين استعملت هذه الكلمة يف هذه اآلية.

 املعىن الَغوغ
، َعَلى الللَغة   يف   يُْطَلق جاء يف لســـــان العرب ان: الرَّبل  يّ د ، املالك  َدبّ ر، والســـــَّ

ُ
، وامل َريبّ 

ُ
، وامل ؛  والَقيّ م  ْنع م 

ُ
وامل

يَف، غري ه َعَلى أُْطل ق وإ ذا َوَجلَّ، َعزَّ  اَّللَُّ، َعَلى إ اّل  ُمضاف   غريَ  يُطَلق َواَل : قَاَلوا مث  .َكَذا  ربل : فقيلَ  ُأض 
ْعر يف   جاءَ  َوَقدْ : قَاَلوا و  ُهوَ  َوَجلَّ، َعزَّ  اَّللَُّ  ُهوَ : الرَّبل ، ابلكثري تـََعاىَل، َولَْيسَ  اَّللَّ   غري   َعَلى ُمْطَلقاً  الشــــــــــــّ 
يع   َعَلى الرلبوبيَّة َوَلهُ  مالُكه، َأي شــــــــيء   كلّ    َربل  ر يكَ  اَل  اخلَْلق، مجَ  ، َربل  َوُهوَ  َلُه، شــــــــَ لوك   ومال كُ  اأَلْرابب 

ُ
 امل

 .(21  واأَلْمالك  
م الرَّبل : األَنباري اْبنُ  وقال  :أَقسام َثاَلثَة   َعَلى يـَنـَْقس 
 املال َك، الرَّبل  َيُكونُ 
 َسيّ َده؛ َصْراًَأي َربَّهُ  فـََيْسق ي: تـََعاىَل  اَّللَُّ  املطاع؛قَالَ  الّسيدَ  الرَّبل  َوَيُكونُ 

                                                        
 .118 واإلعالل اإلبدال مفردات ومعجم ،158-1/156 احملتسب: انظر -17
 الصاعدي. فرا بن الرزاق عبد/د: املعجم أتليف بناء يف وأثره اللغوية األصول داخل -18
 عامل: الناشرعمل  فريق مبساعدة( هـ1424: املتوىف  عمر احلميد عبد  تار أمحد د: املعاصرة املؤلف العربية اللغة معجم -19

 .808:1م،  2008 - هـ 1429 األوىل،: الكتب الطبعة
 .287:5تفسري االمثل  -20
 (هـ711: املتوىف  اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لسان العرب حممد -21

 .399:9هـ، 1414 -الثالثة: بريوت الطبعة- صادر دار: الناشر
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ْصل حَ  الرَّبل  َوَيُكونُ 
ُ
 (22  :َأْصَلَحه؛ إ ذا الشيءَ  َربَّ . امل

 ثالثة معاين رئيسية وبعض فروعها: وذكر يف معجم اللغة املعاصرة معاين كثرية للفظ الرب نذكر منها
 .َربَّ  رب مصدر -1
 -الرَّقصُ  ُكلّ هم  البيت أهل فشيمة... ضارابً  ابلدلفّ   البيت ربل  كان  إذا" الّشيء مالك مبعىن سيّ د، -2
 "َصْرًا َربَّهُ  فـََيْسق ي َأَحدُُكَما أَمَّا

 املعىن االص   ي 
تعريف مصـــطلحاته االربعة ومنها رب على الكتب اللغوية ليصـــل اعتمد الســـيد مرتضـــى العســـكري يف 

 الشـــــيء انشـــــاء وهو: الرتبية االصـــــل يف اىل املعىن االصـــــطالحي فابتدا هنا بقول الراغب حيث قال: الرب
 .(23  التمام حد اىل فحاال حاال

- وجودمها يف الكمال درجة يبلغا حىت وجودمها بداية منذ - انســـــــــــان او حيوان تربية امر مارس فمن
 .املربوب ميلك الرب ان اي التملك، معىن املريب معىن اىل اللغة علماء اكثر واضاف هلما، مربيا كان

 ما على وبناء الفاعل، اســـم يف واســـتعملوها -املصـــدر- الرب لفظة اســـتعاروا العرب ان: الراغب وقال
  (24 له املريب املدبر املالك هو: الشي رب فان ذكرانه

، منفردا احدمها يف واخرى، معا اجلزءين يف اترة اســـــــــــــتعمل، جزءان اللفظ ملعىن كان  اذا :الراغب وقال
 يف واخرى عليه الذي والطعام اخلوان: يف اترة يستعمل فانه، عليه الذي والطعام للخوان اما، املائدة: مثل

 .(25  وحده الطعام يف او، وحده اخلوان
 املــالــك يف واحيــاان وحــده، املريب يف واخرى املريب، املــالــك يف اترة الرب يســـــــــــــــتعمــل فيــه حنن مــا ويف
 .هذا ما وصل اليه العسكري من مفردات الراغب.(26 وحده

معاين  رب( اليت اســــتعملها العرب  مجيع يشــــمل الرب يف اآلية املباركة لفظ يعين ان وحنن نقول: وهذا
 عليه( والطعام املائدة  للخوان تستعمل كما  يف حمادنهتم و استعملها القرآن يف آايته

 .(27 معنيني يف آن واحد  يف لفظ مشرتك واحد استعمال استحالة العلماء بعض ذكر نعم قد
 القرآج يف( الرذ) كَ ة  استع اض

اســـــتعمل القرآن الكرمي يف آايت متعددة كلمة الرب يف مجيع املعاين اليت اســـــتعملها العرب واســـــتعملها 
 يف( الرب  كلمة  جاءت مبا جيمع تلك املعاين وايد ذلك الســــــيد العســــــكري حيث قال: وقديف هذه اآلية 

 ويف. املعاين تلك من معنيان أو معىن هبا أريد املواضع بعض ففي. معانيها من آنفاً  ذكرانه ما اميع القرآن
 آن يف أبمجعها اخلمســـــــــة املعاين على مشـــــــــتملة الكلمة جاءت الثالثة ويف. ذلك من أكثر هبا أريد األخرى
 .احلكيم الذكر آي من أبمثلة ذلك نبني حنن وها. واحد

                                                        
 .401:9املصدر السابق -22
 صفوان: احملقق (هـ502: املتوىف  األصفهاى ابلراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم أبو: القرآن املؤلف غريب يف مفردات -23
 .336:1هـ 1412 - األوىل: بريوت الطبعة دمشق - الشامية الدار القلم، دار: الداودي الناشر عدانن

 .17:2(:. هـ 502: ت االصفهاين  العسكري نقال عن الراغبمرتضى  -24
 .668:1(هـ502: املتوىف  األصفهاى ابلراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم أبو: املؤلف القرآن غريب يف ملفردات -25
 2:15املصطلحات مرتضى العسكري  -26
 6:4املوسوي  هاشم السيد البيت اهل مدرسة يف القرآن -27
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 األول:الرتبية ابملعىن 
 (23: يوسف  مثواي أحسن ريب إنه هللا معاذ قال
 واجلمع والتهيئة املعىن االول: الرتبية الثاين: مع ابملعىن
 مرضـــــت وإذا. ويســــــقني يطعمين هو والذي يهدين فهو خلقين الذي. العاملني رب إال يل عدوٌ  فإ م

 (80-77: الشعراء  يشفني فهو
 الثالث:التعهد واالستصالح والرعاية والكفالة  ابملعىن
 (34: هود  ترجعون وإليه ربكم هو
 (7: الزمر  مرجعكم ربكم إىل مث
 (26: سبا  ربنا بيننا جيمع قل
 مث شـــــــــــــــيء من الكتاب يف فرطنا ما أمثالكم، أممٌ  إال اناحيه يطري طائر   وال األرض يف دابةً  من وما

 (38: األنعام  حُيشرون رهّبم إىل
 (51: يس  ينسلون رهّبم إىل األجداث من هم فإذا الصور يف ونفخ
 .الثالث املعىن تصور بعض وابشرتاك الرابع: ابملعىن

 السيادة 
 (31: التوبة  هللا دون من أرابابً  وُرهبا م أحبارهم اخّتذوا
 (64: عمران آل  هللا دون من أرابابً  بعضاً  بعضنا يتخذ وال
. اإلطالق على ومرشــــــــــــــــديهــا هــداهتــا والطوائف األمم تتخــذهم الــذين اآليتني كلتــا  يف ابألرابب واملراد
 هللا أنزل قد يكون أن بغري حيرمون وما حيلون مبا وتؤمن وقانو م، شـــــــــــــــرعهم وتتبع و يهم، ألمرهم فتذعن
أنفسهم، ومنه ما جاء يف سورة  عند من وينهوا أيمروا أبن أحقاء ذلك فوق وحتسبهم سلطان، من به تعاىل
 يوسف
 الشـيطان فانسـاه ربك عند اذكرين منهما انا   أنه مجنّ  للذي وقال.. صراً  ربه فيسـقي أحدكما أما

 ريب إنّ  أيديهنّ  قطّعن الالط النســـــوة ابل ما فاســـــاله ربك إىل ارجع قال الّرســـــول جاءه فلما.. ربه ذكر
 (50 ،42 ،41: يوسف  عليم بكيدهنّ 
 فذلك( رهبم  بكلمة مصر عزيز تسمية اآلايت هذه يف مصر ألهل خطابه يف -- يوسف كرر  قد
 فقد والنهي، األمر مالك أنه ويعتقدون العليا، وبســـــــــــلطته املركزية مبكانته يؤمنون كانوا  مبا مصـــــــــــر أهل ألن
 ابلنســبة هبا تكلم عندما( الرب  بكلمة -- يوســف يُرد مل ذلك ويالف األمر، واقع يف رهبم هو كان
 والنهي. األمر ومالك القاهر املسيطر وحده هللا بل فرعون، يعتقد يكن مل فإنه تعاىل هللا إال لنفسه

انه ريب  23يوسفالظَّال ُمونَ  يـُْفل حُ  الَ  إ نَّهُ  َمثْـَوايَ  َأْحَسنَ  َريبّ   إ نَّهُ  اَّللّ   َمَعاذَ  قَالَ اقول: وملا قال يوسف 
 .يعين الذي رابين

 التملك :اخلامس ابملعىن
 (4-3: قري   خوف   من وآمنهم جوع   من أطعمهم الذي البيت هذا ربّ  فليعبدوا
 (180: الصافات  يصفون عما العزة ربّ   ربك سبحان
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 (22: األنبياء  يصفون عما العرش ربّ   هللا فسبحان
 (5: الصافات  املشارق وربل  بينهما وما واألرض السماوات رب
عرى رب هو وأنه  (28 (49: النجم  الشّ 

ومنه ميكن ان نســــتنتج ملاذا مل يســــتعمل صــــفة او اســــم آخر من اماء هللا احلســــىن غري الرب كان يقول 
الست يالقكم او مصوركم وغريها من االماء والصفات املقدسة، على مايبدو ان ما تدل عليه كلمة رب 

ســـــــة او بتعبري آخر ان من املعاين وما يرتتب عليها من لوازم اوســـــــع من غريها من االماء والصـــــــفات املقد
ه مْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ  ُذرّ يّـَتَـُهمْ  مُجُهور ه مْ  م ن آَدمَ  َبين   م ن َربلكَ  َأَخذَ  َوإ ذْ كلمة الرب يف آية   ب َربّ ُكمْ  أََلْستُ  أَنُفس 

تسع كل الصفات واالماء  172األعراف َغاف ل نيَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا  إ انَّ  اْلق َياَمة   يـَْومَ  تـَُقوُلواْ  َأن َشه ْدانَ  بـََلى قَاُلواْ 
االهلية، فهي حتمل املعاين اخلمســــــة اليت ذكرها الســــــيد العســــــكري اليت اســــــتعملها العرب او ذكرها القرآن، 
وابلنتيجة فان االلتزام مبعانيها يعين االلتزام بكل الشـــــــــــرائع الســـــــــــماوية اليت صـــــــــــدرت من الرب املطلق رب 

 االرابب.
 الن س خامسا: ل ظ 

ملعرفة ماهي النفس الشاهدة  واشهدهم على انفسهمجاء يف اآلية الشريفة لفظ النفس بقوله تعاىل:
واملشــــــــهود عليها علينا ان ننظر اىل معاين النفس اليت اســــــــتعملها العرب والقرآن الكرمي فما ذكر من معاين 

 اىل كلمة النفس كما جاء يف معجم اللغة املعاصرة هو.
  أَنـُْفس مجعها [:مفردا نْفس
 .اإلنسان نفس اي :النَّاطقة النـَّْفسُ  نَفَس وهي املصدر -1
ْيء  ( نـَْفسُ   وَ  األمر النفس هي حقيقة -2 ُنهُ  الشـــــــــــــــَّ هُ  ُفاَلانً  َرأَْيتُ : يـَُقالُ  ب ه ، يـُؤَكَّدُ  َعيـْ  َوَجاَءين   نـَْفســـــــــــــــَ
ه    . ب نَـْفس 
ُلَونَُّكمْ "  والرلوح اجلســـــــــــــــم ذات، -3 ْيء   َولَنَـبـْ  َواألَنـُْفس   اأَلْمَوال   م نَ  َونـَْقص   َواجْلُوع   اخْلَْوف   م نَ  ب شـــــــــــــــَ

 ". َوالثََّمرَات  
ْطَبة   م نْ  ب ه   َعرَّْضُتمْ  ف يَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ "  وقلب ضمري -4 ُتمْ  أَوْ  النّ َساء   خ  ُكمْ  يف   َأْكنَـنـْ  "  أَنـُْفس 
يَّة والشــــهوات ابلذات وأتمر البدنّية الطبيعة إىل متيل اليت: األمَّارة النفس اىل النـَّْفسُ وتقســــم  -5  احلســــّ 
 الذميمة. األخالق ومنبع الشرور ماوى فهي السفلّية، اجلهة إىل القلبَ  وجتذب
  -اخلري عمل يف التقصري أو الّشرّ  ارتكاب على شديًدا لوًما صاحَبها تلوم اليت: اللَّوَّامة النـَّْفسُ  و

 .احلميدة ابألخالق وختلَّقت الذميمة صفاهتا اسلعت حىت القلب بنور تنّورها يتمّ  اليت: املطمئنَّة النـَّْفسُ 
ُكمْ  م نْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ "  جنس -6  ، امين جنسكم وهو االنسان(29 َعن تلمْ  َما َعَلْيه   َعز يزٌ  أَنـُْفس 
 .(30 به التمييز يكون الذي العقل نفس، من،ونفوس أنفس مجعها فسكون بفتح: النفس -7

                                                        
 27-24املصطلحات االربعة يف القرآن السيد العسكري ص -28
 عامل: عمل الناشر فريق مبساعدة( هـ1424: املتوىف  عمر احلميد عبد  تار أمحد د: املعاصرة املؤلف العربية اللغة معجم -29

 .2264:3م،  2008 - هـ 1429 األوىل،: الكتب الطبعة
: والتوزيع الطبعة والنشر للطباعة النفائس دار: قنييب الناشر صادق حامد - قلعجي رواس حممد: الفقهاء املؤلف لغة معجم -30
 .484:1م،  1988 - هـ 1408 الثانية،
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 29: العدد

 .(31 نـَْفُسهُ  َخَرَجتْ : يـَُقالُ  الرلوُح، النـَّْفُس: -8 
 سادسا: ل ظ الشهادة

فاشـــــــــــــــهدهم على جاء لفظ الشـــــــــــــــهادة يف القرآن مرات عديدة ومبعاين عديدة وجاء يف اآلية مرتني 
 وقالوا شهدان انفسهم

 واملعاين اليت ميكن حتملها كلمة الشهادة بصورة عامة هي:
 املخّففة واهلاء ذكر كشاف املصطلحات: ان الشهادة ابلفتح

 -موسالقا جاء يف معتمدا على ما -قاطع، خرب لغة:
 أو مبال أي  قّ  فقولنا. شـــــــاهدا يســـــــّمى املخرب وذلك يقني، عن آخر على للغري  قّ  إخبار وشـــــــرعا:

 للغري إخبار فإنّه اإلقرار خيرا آخر على وقولنا العبد، وحقّ  تعاىل هللا حقّ  فيشـــــتمل ويســـــقط يثبت  ا غريه
 ..وختمني حسبان عن هو الذي اإلخبار خيرا يقني عن وقولنا. نفسه على

 (32 .اللغات كشف  يف كما  امللك عامل هي الصوفية وعند
ْبَحانَهُ  اَّللَُّ  أََمرَ  نْ  اْلَعْبدَ  ســُ َهدَ  أبَ  ه   َعَلى َيشــْ ، نـَْفســ  حلَْقّ  مّ ي اب  قْـرَارَ  َوُيســَ ه   َعَلى اإْل  َهاَدًة، نـَْفســ  مَّى َكَما  شــَ  ُتســَ
قْـرَارَ  اْلَغرْي   َعَلى الشََّهاَدةُ   .(33 اإْل 
 معجم الفقهاءويف 

 .ال وعيان مشاهدة عن غريه على شخص  ق الشهادة:االخبار
 املعاينة.: واملشاهدة... وحسبان ختمني عن

 ،ثقة عن ماعه على بناء ولكن معاينة، غري من  ق الشهادة: ابلتسامع فالشهادة
 ...الشهادة يف الكذب تعمد: الزور شهادة

 (34 .وأشهد ان حممد رسول هللا هللا، إال إله ال أن اشهد قول: الشهاداتن
 هذا بعض ما جاء يف املعاجم اما الشهادة يف التفاسري 
 ما عقوهلم يف وركب ربوبيته، دالئل هلم نصـــب: ففي تفســـري االصـــفى قال:اشـــهدهم على انفســـهم أي

 إمنا: عزوجل قوله ذلك نظري التمثيل، طريقة على االشــــــــــــهاد، مبنزلة صــــــــــــاروا حىت هبا االقرار إىل يدعوهم
 .(35 فيكون كن  له نقول أن أردانه إذا لشئ قولنا

                                                        
: احملقق (هـ666: املتوىف  الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو الدين زين: الصحاح املؤلف  تار -31
 .316:1م، 1999/  هـ1420 اخلامسة،: صيدا الطبعة - بريوت النموذجية، الدار - العصرية املكتبة: حممد الناشر الشيخ يوسف

احلنفي  الفاروقي صابر حمّمد بن حامد حممد القاضي ابن علي بن حممد: والعلوم املؤلف الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة -32
. د: العربية إىل الفارسي النص دحروا نقل علي. د: العجم حتقيق رفيق. د: ومراجعة وإشراف تقدمي (هـ158 بعد: املتوىف  التهانوي

 .1043:1، .م1996 - األوىل: بريوت الطبعة -انشرون لبنان مكتبة: زيناين الناشر جورا. د: األجنبية اخلالدي الرتمجة هللا عبد
 أصوله راجع( هـ543: املتوىف  املالكي االشبيلي املعافري العريب بن بكر أبو هللا عبد بن حممد القاضي: املؤلف القرآن احكام -33
،: م 2003 - هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنان -بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر عطا القادر عبد حممد: عليه وعلَّق أحاديثه وخرا

1:636. 
 الفقهاء لغة معجم -34

 - هـ 1408 الثانية،: والتوزيع الطبعة والنشر للطباعة النفائس دار: الناشرقنييب  صادق حامد - قلعجي رواس حممد: املؤلف
 .266:1 ،م 1988
 .463:1تفسري االصفى  -35
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 سابعا: ل ظ يفافَوج 
ان تقولو اان كنا عن هذا الغفلة احد االعذار احملتملة لعدم االقرار يف الشـــــــــــــــهادة كما هو يف اآلية 

 ، جاء من معاين الغفلة يف اللسان غافلون
 َعْنُه؛ َوَسَها ترَكه: وأَْغَفَله غريُه َعْنهُ  وأَْغَفَله وَغْفلةً  ُغفواًل  يـَْغُفلُ  َعْنهُ  َغَفلَ : غفل

ُته: الرَُّجلَ  وأَْغَفْلتُ   َعنْ  قـَْلَبهُ  أَْغَفْلنا َمنْ  ُتط عْ  َوال: َوَجلَّ  َعزَّ  قـَْول ه   بـَْعُضُهمْ  َفسَّرَ  َذل كَ  َوَعَلى َغاف اًل، َأصبـْ
 .ذ ْكر ان

يَدهْ  اْبنُ  قَالَ  ُلحُ  ؛غاف ل نيَ  َعْنها وَكانُوا: تـََعاىَل  َوقـَْوُلهُ : ســــــــــــ   تـَرْك ه م   يف   َكانُوا  أَعلم، َواَّللَُّ  َيُكوَن، َأن َيصــــــــــــْ
ميانَ  َّللَّ   اإل  َْنز َلة   َلهُ  والتدبـلرَ  ف يه   والنظرَ  اب  نبة م نَ  هب  مْ  يـُرَادُ  َعمَّا وََكانُوا َيُكونَ  َأن َوجَيُوزُ : َقالَ  الغاف لني، مب   َعَلْيه   اإل 
ْسمُ  غاف لني،  والَغَفل الَغْفلة َواال 
 َغَفلَ  الصَّْيدَ  اتّـََبعَ  َمن  : احْلَد يث   َويف  
ريَ  َحىتَّ  َعَلْيه   َوَيْستَـْويل   قـَْلُبهُ  ب ه   َيْشَتغ لُ  َأي  .َغْفلة ف يه   َتص 

يءُ  َما حدّ   َعَلى الَغْفلة َتعملدُ : والتَّغاُفلُ   .النَّْحوُ  َهَذا َعَلْيه   جيَ 
 (36 . َغْفَلَته اْهتَـبَـْلتَ  إ ذا وتـََغفَّْلُته َعْنهُ  وتـََغافـَْلت

 (37 .النسيان لفظ يف تذكر وقالوا:الغفلة ابلفاء
 وذكر يف معجم اللغة العربية املعاصرة ان الغفلة حتصل من امور 

 الغفلة من أمور هي:حصل 
يء غيبة -1 ني   َعَلى اْلَمد يَنةَ  َوَدَخلَ  املفاجاة -3له، تذكلره وعدم -2اإلنســـــان ابل عن الشـــــَّ  َغْفَلة   ح 
ا م نْ   غري وهو: منــــه غفلــــة   يف -انتظــــار غري على غ رَّة، حني على فجــــاة،: َغْفلــــة حني على اي أَْهل هــــَ
 (38 منتبه

 ولعل ماذهب اليه ابن سيدة هو املعىن االقرب الذي قصد يف اآلية
ميانَ  تـَرْك ه م   َّللَّ   اإل  َْنز َلة   َلهُ  والتدبـلرَ  ف يه   والنظرَ  اب  ا وََكانُوا َيُكونَ  َأن الغاف لني َوجَيُوزُ  مب  نبة م نَ  هب  مْ  يـُرَادُ  َعمَّ  اإل 

 غاف لني هو االنسب. َعَلْيه  
 اثمنا: ا ابء 

اآلابء، من هنا نريد ان العذر الثاين احملتمل الذي ميكن ان يعتذر به لعدم االقرار ابلربوبية هو تظليل 
 نتعرف من هم اآلابء املقصودين.

 على ما جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة هو: -الذي مجعه آابء -جاء من معاين االب 
                                                        

: املتوىف  اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد: العرب املؤلف لسان -36
 .498:11هـ، 1414 - الثالثة: عةبريوت الطب -صادر دار: الناشر (هـ711

 والعلوم الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة -37
 وإشراف ، تقدمي(هـ1158 بعد: املتوىف  التهانوي احلنفي الفاروقي صابر حمّمد بن حامد حممد القاضي ابن علي بن حممد: املؤلف
 جورا. د: األجنبية اخلالدي، الرتمجة هللا عبد. د: العربية إىل الفارسي النص دحروا، نقل علي. د: العجم، حتقيق رفيق. د: ومراجعة

 .1254:2م،.1996 - األوىل: بريوت، الطبعة – انشرون لبنان مكتبة: زيناين، الناشر
 عامل: عماللناشر فريق مبساعدة( هـ1424: املتوىف  عمر احلميد عبد  تار أمحد د: املعاصرة املؤلف العربية اللغة معجم -38

 .1630:2م  2008 - هـ 1429 األوىل،: الكتب، الطبعة
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 نوعه من آخر عنه يتولَّد من أو والد، -1 
لَّةَ  َواتّـَبَـْعتُ َجّد  -2 يمَ  َءااَبئ ي م   ". َويـَْعُقوبَ  َوإ ْسَحاقَ  إ بـْرَاه 
 الكنيسة آابء" املسيحّيني عند الّدين لرجل كنسيّ   لقب -3
 :الكرم أبو"مثل معّينة بصفة يّتصف من أو إصالحه، أو شيء إجياد يف سبًبا يكون من -4
، وصّي، -5  .(39 "أُمَّة   َعَلى َءااَبَءانَ  َوَجْدانَ " عمّ  ُمربّ 

 اتسعا: ل ظ الشرع
 الشرك الذي تقصده اآلية املباركة والذي اتبعه االبناء.جاء يف اآلية املباركة امنا اشرك آابؤان فاي معاين 

 (40 جاء قي معجم العربية املعاصرة من معاين شرك ومشتقاهتا 
رًْكا َيشَرك، شر َك: رْكةً  ش   َمْشروك واملفعول شريك، فهو وَشر كًة، وش 
 /جتارته يف شـــــــــر كه" ل خر شـــــــــريك منهما فكلّ  منه، نصـــــــــيب منهما لكلّ   كان:  األمر يف فالانً  شـــــــــر ك

  -جرميته
ْركٌ  هَلُمْ  أَمْ  ومسامهة شرك:اشرتاك  : ".السََّمَوات   يف   ش 

 المبحث الثاني: نظريات الميثاق

 اوال: نظرية عالم الذر
ذكر هذه النظرية الكثري من علماء الســــــــــنة والشــــــــــيعة، وبغض النظر عن االميان هبا او عدم االميان اال 
ا م ذكروا هذه النظرية وخاصــة املفســرين منهم وذكروا املؤيدات معها والنواقض ليعطوك الفرصــة الن تفكر 

الرازي يف تفســـريه الكبري و وتســـتنتج وميكن ان يقال ان اوســـع من ذكر النظرية وعلق عليها من الســـنة هو 
من الشــــيعة صــــاحب امليزان يف تفســــريه لذلك ســــوف نركز على كالمهم اكثر من غريهم، وان كان كل من 
يتعرض اىل تفســــــــري اآلية الكرمية يتعرض اىل امليثاق ويبني نظرايته واول ما يبدا بعامل الذر، اال ان الرازي يف 

: قوالن اآلية هذه تفســــــري ويفبقوله: ة لعامل الذر والناقضــــــة له، ويبدأ تفســــــري اآلية املباركة يكثر االدلة املثبت
 ملا :(41 األثر مث يســـرد جمموعه من الرواايت املثبتة، مث يرد تلك االدلة  وأهل املفســـرين مذهب وهو: األول
 .(القيامة يوم إىل ذريته من نسمة كل  مجهره من فسقط مجهره مسح آدم هللا خلق

 قال مث ذريتك هؤالء آيدم فقال الذر كهيئة  سوداء آدم مجهر صفحة مسح هللا إن:  مقاتل وقالا ومنه
تَ : هلم  للســــــــود وقال اليمني، أصــــــــحاب وهم برمحيت اجلنة يف هؤالء للبيض فقال بـََلى قَاُلواْ  ب َرّبُكمْ  أََلســــــــْ

 فاهل آدم، صـــلب يف مجيعاً  أعادهم مث املشـــامة وأصـــحاب الشـــمال أصـــحاب وهم أابيل وال النار يف هؤالء
 القول يقول هذا و (42  النســاء وأرحام، الرجال أصــالب من كلهم  امليثاق أهل خيرا حىت حمبوســون القبول

                                                        
 عامل: عمل، الناشر فريق مبساعدة( هـ1424: املتوىف  عمر احلميد عبد  تار أمحد د: املعاصرة املؤلف العربية اللغة معجم -39

 55:1م  2008 - هـ 1429 األوىل،: الكتب الطبعة
 .1193 -1196:2املصدر السابق  -40
 .604 الوفاة سنة /544 الوالدة سنة الشافعي الرازي التميمي عمر بن حممد الدين فخر الغيب مفاتيح أو الكبري لتفسري -41
 .140: 15:،32 األجزاء عدد بريوت النشر مكان م2000 - هـ1421 النشر سنة العلمية الكتب دار الناشر حتقيق
 الشافعي. الرازي التميمي عمر بن حممد الدين فخر الغيب مفاتيح أو الكبري لتفسري -42
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، وعكرمة، والضــــــــحاك، جبري بن وســــــــعيد، املســــــــيب بن كســــــــعيد  املفســــــــرين قدماء من كثري  إليه ذهب قد
 .(43 والكليب

َكرها مكارم شريازغ   صور نظرية عامل الار: الصورة الي 
 من له نسل   آخر إىل الّذر صورة على أبناؤه مجهر آدم ُخلق عرض مكارم الشريازي النظرية بقوله  حني

 وشعور عقلٌ  الذرّ  هلذا وكان «نفسه آدم طينة من الذرّات أو الّذر هذا مَجهرَ  الّرواايت لبعض وطبقاً » البشر
 الذرّ  َفاجاب  ؟(برّبكم الســـــــــتُ   قائال الذرّ  ســـــــــبحانه هللا فخاطب واجلواب، واخلطاب لإل ســـــــــتماع كافً 
 (.شهدان بلى:  مجيعاً 
لب إىل مجيعاً  «الذرات هذه أو» الذرّ  هذا عاد مثّ   هبذا ُميَ  فقد هنا ومن «طينته إىل أو» آدم صـــــــــــــــُ
 عهد هو آنفاً  إليه املشـــــار العهد هذا فإنّ  ذلك، على فبناءً ؟، «ألســـــت» بعهد العهدُ  وهذا الذرّ  بعامل العامل

 .(44 والناس( هللا بني «الذاط الوعي» أساس على ويقوم تشريعي،
 تفســـــــري يف فمثال... متواترة رواية وكاّ ا وهلة ألّول تتصـــــــور وقال وردت رواايت تؤيد هذا الراي  يث

 مشـــــــــــرتك بعضـــــــــــها رواية 30 اآلنفة اآلايت ذيل وردت الثقلني نور تفســـــــــــري ويف روايًة، 37 وردت الربهان
 .(45 روايةً  أربعني إىل الّرواايت من ورد ما جمموع يصل فقد فيها اإل ختالف ومبالحظة  تلف، واآلخر

 تصوير صا ب امليزاج  ا  النظرية 
 مث - صـــــلبه يف تكونت اليت نطفة أخرا ســـــواي اتما إنســـــاان آدم خلق ما بعد ســـــبحانه هللا أن: حمصـــــله

 ســتتكون اليت نطفها النطف هذه من أخرا مث صــلبه من اخلارا إىل - الصــلبيني أوالده بعينها هي صــارت
 أجزاء النطف هذه أجزاء من مث منها اشــتقت اليت األصــلية األجزاء و أجزائها بني ففصــل صــلبيني له أوالدا
 يف املتعاقبة األجزاء من مشتق جزء آخر أتى حىت يزل مل و أجزاءها األجزاء أجزاء من نطفها مث هي أخرى

 إىل بعض من أجزائه بعض بفصـــل وزعها و البشـــر مادة هي اليت آدم نطفة أخرا أخرى بعبارة و التجزي،
 غري منبثة ذرات هي و آدم، نطفة أجزاء من نصــــــــيبه هو ما فرد كل   ذاء آدم بين عدد من حيصــــــــى ال ما

 .حمصورة
 إنساان منها ذرة كل  ذلك قبل جعلها قد كان  أو - ذلك عند املنبثة الذرات هذه سبحانه هللا جعل مث
 هذا زيد هو هناك لزيد الذي فاجلزء له املقدم جزء هو الذي الدنيوي اإلنســــان بعينه هو إنســــانيته، يف اتما

 ما و به يســـــــــــــــمعون ما هلم جعل و عقل و حياة ذوي فجعلهم بعينه هذا عمرو هو لعمرو الذي و بعينه،
 فاجابوه، فخاطبهم نفســه عرفهم ذلك عند و يكتمو ا أو فيظهرو ا معاين به يضــمرون ما و به، يتكلمون

 .ذلك مبخالفته أو لسا م يف ملا ضمريهم يف ما مبوافقة إما ابلربوبية اإلقرار أعطوه و
 و آدم صــــــلب يف اجتمعوا حىت األصــــــالب من مواطنهم إىل امليثاق أخذ بعد ردهم ســــــبحانه هللا إن مث
 و امليثاق، أخذ و اإلشــــهاد عند شــــاهدوه  ا ذلك وراء ما نســــوا إن و ابلربوبية معرفتها و حياهتا على هي

                                                        
 .604 الوفاة سنة /544 الوالدة سنة الشافعي الرازي التميمي عمر بن حممد الدين فخر الغيب مفاتيح أو الكبري لتفسري -43
 .140: 15:،32 األجزاء عدد بريوت النشر مكان م2000 - هـ1421 النشر سنة العلمية الكتب دار الناشر حتقيق
 288:5االمثل مكارم شريازي  تفسري -44
 289:5املصدر السابق  -45
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 يف حصلوه ما عندهم و فيخرجون الدنيا إىل اخلروا يف هلم يؤذن حىت األصالب يف موجودون أبعيا م هم 
 من إىل حمتاجة أنفســـــــــــــــهم مشـــــــــــــــاهدة من هلم رب بوجود حكمهم هي و الربوبية، معرفة من األول اخللق
 وذكر بعض الرواايت منها: (46 .أمرهم يدبر و ميلكهم

حني خلق االله آدم مجهر ابناؤه على شكل ذر وكان هلذا الذر شعور وعقل كاف لالستماع واخلطاب 
  (47 واجلواب وبعد اجلواب عاد هذا اىل صلب آدم 

 مل ذلك ولوال صـــــــنعه، وأراهم نفســـــــه فعرفهم كالذر،  فخرجوا القيامة يوم إىل ذريته آدم مجهر من أخرا"
 .(48 ربه أحد يعرف
والرواايت كثرية  (49 أجابوه ســــــاهلم إذا ما فيهم جعل: " فقال؟ ذر وهم أجابوا كيف:  ســــــئل: رواية ويف

 قد تبلغ االربعني رواية.
 تصوير الرازغ

 اآلية هذه تفســــــــــري ويف اعتمد على ذكر الرواايت الواردة يف هذا الشــــــــــان يف تصــــــــــويره لعامل الذر فقال
 مجهور من الذر أخرا تعاىل أنه على يدل اآلية مجاهر األثر:: وأهل املفســــــــــــرين مذهب وهو: األول: قوالن
 فالن الفالن وذلــك فالن منـــه يتولــد الفالين الشـــــــــــــــخص أن يعلم تعـــاىل أنــه على ذلــك فيحمـــل آدم بين

 كل  خيرا تعاىل أنه وأما، بعض من بعضــــــــــــهم ومييز خيرجهم الوجود يف دخوهلم علم الذي الرتتيب آخرفعلى
 على يدل ما أيضـــــــــــــاً  اآلية يف وليس ثبوته على يدل ما اآلية لفظ يف فليس آدم، صـــــــــــــلب من الذرية تلك

 من الذرية إخراا وثبت، ابلقرآن آدم مجهور بين من الذرية إخراا فثبت، عليه دل قد اخلرب أن إال، بطالنه
 صــــوانً . معاً  إليهما املصــــري فوجب، مدافعة وال األمرين بني منافاه فال: التقدير هذا وعلى، ابخلرب آدم مجهر
 .(50  املقام هذا تقرير يف الكالم منتهى فهذا، اإلمكان بقدر الطعن عن واخلرب. ل ية

 اآلية هذه عن سئل -- عمر أن اجلهين يسار بن مسلم روى ما ومن الرواايت اليت اعتمد عليها:
 مجهره مســــــح مث آدم خلق وتعاىل ســــــبحانه هللا إن:  فقال عنها ســــــئل -- هللا رســــــول معت: فقال

 ذرية منه فاســتخرا مجهره مســح مث يعملون اجلنة أهل وبعمل للجنة هؤالء خلقت فقال ذرية منه فاســتخرا
-- فقال العمل؟ ففيم هللا رســـول اي رجل فقال( يعملون النار أهل وبعمل للنار هؤالء خلقت فقال
 اجلنة أهل أعمال من عمل على ميوت حىت اجلنة أهل بعمل اســـــــــــــــتعمله للجنة العبد خلق إذا هللا إن:  

 النار أهل أعمال من عمل على ميوت حىت النار أهل بعمل اســـــــــــــتعمله للنار العبد خلق وإذا اجلنة فيدخل
 مجهره مســــــح آدم هللا خلق ملا:  -- هللا رســــــول قال: قال -- هريرة أيب وعن( النار هللا فيدخله
 سوداء آدم مجهر صفحة مسح هللا إن:  مقاتل وقال( القيامة يوم إىل ذريته من نسمة كل  مجهره من فسقط
 .ذريتك هؤالء آيدم فقال الذر كهيئة

                                                        
 187:8تفسري امليزان السيد الطباطبائي  -46
 .187:8 املصدر السابق -47
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 وقال اليمني، أصحاب وهم برمحيت اجلنة يف هؤالء للبيض فقال بـََلى قَاُلواْ  ب َرّبُكمْ  أََلْستَ : هلم قال مث
 آدم، صـلب يف مجيعاً  أعادهم مث املشـامة وأصـحاب الشـمال أصـحاب وهم أابيل وال النار يف هؤالء للسـود
 فيمن تعاىل وقال. النســاء وأرحام الرجال، أصــالب من كلهم  امليثاق أهل خيرا حىت حمبوســون القبول فاهل
 من كثري  إليه ذهب قد القول وهذا( 102: األعراف  َعْهد   ّمنْ  ال ْكَثر ه م َوَجْدانَ  َوَما األول العهد نقض
 .(51 والكليب وعكرمة، والضحاك، جبري، بن وسعيد املسيب، بن كسعيد  املفسرين قدماء

 ،-- آدم مجهر مســــــــح: وهناك من يرى ان الشــــــــهادة من قبل املالئكة كما عن الكليب حيث قال
. شــهدان فقالوا اشــهدوا: للمالئكة قال مث. بلى قالوا بربكم ألســت: قال مث خالقه هو خلق كل  منه فاخرا
 .(52 -- آدم صلب يف أعادهم مث: احلسن قال: حيىي قال

 نظرية الفطرة:
 وهذا الراي ذكره مكارم شريازي يف تفسريه وتبناه وماه عامل االستعداد وعهد الفطرة فقال:

ســـــــــــتعداد عامل هو العامل هذا من املراد  إنّ   فعند. واخللق والتكوين «الفطرة عهد»و ،«والكفاءات» اإل 
 هللا وهبهم الصــــغار، الذرات تعدو ال نطف وهم اأُلمهات، أرحام إىل آابئهم أصــــالب من آدم أبناء خروا

... داخلي إحســاس بصــورة وفطرهتم ذاهتم يف اإل هلي الســرّ  ذلك وأودع التوحيدية، احلقيقة لتقبل اإلســتعداد
 .بنفسها واعية حقيقة بشكل وأفكارهم عقوهلم يف أودعه كما

 ســـــــــؤاله أو منهم عهد من هللا أخذه وما التوحيد، روح حيملون البشـــــــــر أبناء مجيع فإنّ  هذا، على فبناءً 
 .(53 ذاته ابللسان كان  أجابوه وما واخللق، التكوين بلسان كان  بربكم؟ ألست: إاّيهم

 وايد كالمه هذا بقوله:
 البــاطين ســـــــــــــــره عن خُيرب الوجــه لون: مثال نقول إذ اليوميـّـة، أحــاديثنــا يف قليلــة غري التعــابري هــذه ومثــل

 يف ورد (، كما.املاضــــــــية الليلة ينم مل أنّه تنبئان اجملهدتني فالن عيين إنّ : نقول أو ،«وجوهم يف ســــــــيماهم»
 َول أْلَْرض   هَلَا فـََقالَ  فيها جاءَ  إذ فصـــلت، ســـورة من( 11  كاآلية  احلال، لســـان على التعبري الكرمي القرآن
نَـا قـَالَتَـا َكْرهـاً   أَوْ  َطْوعـاً  ا ْئت يَـا  أخـذان إذا أنّنـا قـال: غري، ويف معرض دفـاعـه عن هـذا الراي (54  طـَائ ع نيَ  أَتـَيـْ

اليت اوردها على نظرية عامل -االشـــــــكاالت االربعة  -ســـــــبق  ّا إشـــــــكال أيل  عليه يرد فال الثّاين، ابلّتفســـــــري
 أعماق يف آبنره حيس مّنا كلّ   يزال وما فطري، عهد -املذكور العهد أو واجلواب، الســـــــــــــــؤال ألنّ  ،-الذر

 العقل يف األصــيلة اإل حســاســات من هو الذي «الديين الشــعور» بـــــــــــــــــ النفس علماء عنه يعرب وكما روحه،
... هللا معرفة «طريق» إىل البشـــــري التاريخ امتداد على اإلنســـــان يقود اإل حســـــاس وهذا. لإل نســـــان الباطين

                                                        
 604 الوفاة سنة /544 الوالدة الشافعي سنة الرازي التميمي عمر بن حممد الدين الغيب فخر مفاتيح أو الكبري التفسري -51

 39:15بريوت  النشر م مكان2000 - هـ1421 النشر العلمية سنة الكتب دار حتقيق الناشر
 حميي: احملقق (هـ444: املتوىف  الداين عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان: واالبتدا املؤلف الوقف يف املكتفى -52
، وقال اآللوسي يف يف روح 80، 1: األجزاء م عدد 2001 - هـ 1422 األوىل: عمار الطبعة دار: رمضان الناشر الرمحن عبد الدين
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 29: العدد

 آنرهم على وحنن لألصـــــــــــــنام عبدةً  كانوا  أابءان أبنّ  التذرّع ميكن ال الفطرة أو اإل حســـــــــــــاس هذا وجود ومع 
 .(55 عليها الناسَ  فطرَ  اليت هللا فطرةَ مقتدون 

 نظرية الشعور بالحاجة
 ذكر الطباطبائي يف تفسريه نوعاً آخر من انواع الفطرة حيث قال:

 كيف  و أمره، يدبر و ميلكه راب له أن نفسه من يشاهد نزل اإلنسانية منازل من منزل أي يف فاإلنسان
 ابلذي شـــعور غري من ابحلاجة الشـــعور وقوع يتصـــور كيف  و الذاتية؟ حاجته يشـــاهد هو و ربه يشـــاهد ال

 بوقوع منهم اعرتاف شهدان بلى قالوا: قوله و عليه، أشهد ما بيان بربكم لست أ: فقوله إليه؟ حيتاا
 يف حمتاا أنه الدنيا حياته يف اإلنســــان يشــــاهده ما إىل تشــــري اآلية إن: قيل لذا و شــــهدوه، ما و الشــــهادة

 بين خلقنا أان اآلية معىن و األحكام، و اللوازم من وجوده به يتعلق ما و وجوده من حياته جهات مجيع
 و احتياجهم على أوفقناهم و التوالد، و ابلتناســـــــــــــل بعض من بعضـــــــــــــهم ميزان و فرقناهم و األرض يف آدم

 .ربنا أنك شهدان بلى: قائلني بذلك فاعرتفوا لنا مربوبيتهم
 القائل إىل القول الالزم إسناد أو احلال بلسان القول قبيل من شهدان بلى: قوهلم يكون هذا على و
 القول و احلال، لســـــــــــــــان بني الفرق و إليه، مبن حيتاجون االعرتاف لزمه و  اجاهتم اعرتفوا حيث ابمللزوم
 ســواء عليه أحواله من حال و صــفاته من صــفة لداللة الشــيء عن املعىن انكشــاف األول أن: القول بالزم
 عادية عدت و هبم؟ الدهر لعب كيف  و ســاكنيها، حال عن اخلربة الداير آنر تفصــح كما  ال أم به شــعر
 و فقره عن املســـكني البائس ســـيماء يتكلم كما  و أنفاســـهم، أصدت و أجراســـهم فاســـكنت عليهم؟ األايم

 عليه يدل مبا تكلمه أو يســــــــــتلزمه مبا لقوله القائل عن املعىن انكشــــــــــاف الثاين حاله و ســــــــــوء و مســــــــــكنته
 (56 .اباللتزام

 ثالثا: نظرية االقرار العقلي من خالل التفكر االنفسي واآلفاقي
 بقوله:وميكن ان يفهم هذا الراي من كالم صاحب امليزان 

 اآليتان و الدنيا، هو ربك أخذ إذ و: بقوله إليه املشار الظرف هبذا املراد أن املفسرين من عدة ذكر
 من اإلنســــانية الذرية خيرا ســــبحانه هللا فإن الدنيا يف اإلنســــان على اجلارية اإلهلية اخللقة ســــنة إىل تشــــريان
 يريهم و أنفســهم، على حياهتم خالل يف يشــهدهم و الدنيا، إىل منها و أمهاهتم أرحام إىل آابئهم أصــالب

 و وجوده على الدالة جهة كل  من هلم املســـــــــــــــتغرقة احتياجاهتم وجوه و وحدانيته، آايت و صـــــــــــــــنعه آنر
 و بذلك شهدان بلى: حاهلم بلسان جييبونه هم و ،بربكم لست أ: ذلك عند هلم يقول فكانه وحدانيته

 غافلني كانوا  أب م القيامة يوم هللا على حيتجوا لئال ذلك ســـــــــــــــبحانه هللا فعل إمنا و غريك، رب ال ربنا أنت
، فعذر اشـــــراك اآلابء يرى صـــــاحب امليزان ال (57 أشـــــركوا الذين هم آابءهم أبن الذرية حيتج أو املعرفة، عن

 شـــــركهم على نشـــــئوا بعدهم من ذرية هم إمنا و هبا عارفني يكونوا فلم الذرية أما فقال:و -يدفعه هذا الراي
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وكــانــه يرى ان هــذا يقطع عــذر من يعتــذر ابلغفلــة وال يقطع عــذر من اعتــذر بتظليــل  (58 .ذنــب غري من
اآلابء الن عقوهلم مل توصـــــــلهم اىل امليثاق فاعتمدوا على آابئهم فظلوا بظالهلم. وهذا يعد رداً ضـــــــمنياً على 

 الكالم قي: بهذه النظرية ال ا ال متنع العذرين. وله كالم آخر ميكن ان نعده ردا هلذه النظرية حيث قال
 و الدنيا، احلياة هذه يف اإلنســـان حال عليه ما إىل تشـــري اآلية أن النافون  بوجود نشـــاة اخري( ذكره فيما
 التفرق، و االنفصال مرحلة إىل األرحام و األصالب من اإلنسان آحاد من كال  أخرا سبحانه هللا أن هو
 املســــــتغرقة أنفســــــهم حنو وجوههم وجه إذا هلم قال كانه  إليه احتياجهم و ربوبيته به يعرفون ما فيهم ركب و
 شـــــــهدان ربنا أنت بلى: قالوا احلال لســـــــان من اخلطاب هذا معوا ملا كا م  و بربكم؟ لســـــــت أ: احلاجة يف

 ميثاق هذا و املعرفة، بعدم عليه حجتهم تنقطع و ابملعرفة حجته عليهم لتتم ذلك هللا فعل إمنا و بذلك،
 .معه جيري اإلنسان و الدهر جرى ما جار الدنيا طول منهم ماخوذ
 مجرف عن فعرب اآلية ربك أخذ إذ و: بقوله اآلية افتتح تعاىل فإنه عليه تســــاعد ال بســــياقها اآلية و
 إذ و: قوله يف كما  حنوه الوقوع حمقق مجرف أي على أو املاضــــــي الزمن على يدل هو و إبذ القضــــــية هذه
: صدقهم الصادقني ينفع يوم هذا هللا قال - قال أن إىل - للناس قلت أنت أ مرمي بن عيسى اي هللا قال

- للنيب خطاب ربك أخذ إذ و: قوله و .وقوعه لتحقق مســـــــــــــــتقبل مجرف عن إبذ فعرب 119: املائدة
 إلينا متوجها اخلطاب كان  إن اآلية، القيامة يوم تقولوا أن: قوله عليه يدل كما  لغريه و له أو -
 الذي الظرف و الدنيا، أهل معاشــر لنا دنيوي خطاب اخلطاب و هبا املخاطبني ل ايت الســامعني معاشــر
 يف إقامته طول هو الذي عمره و فيها اإلنســـــــــــــــاين النوع حياة زمن أو الدنيا يف حياتنا زمن هو عليه يتكئ

 عن للتعبري مصـــــــــــحح فال الدنيا يف النوع وجود مجرف عني مجرفها اآلية يف يذكرها اليت القصـــــــــــة و األرض،
 تصـحح املقام يف أخرى عناية ال و اخلطاب، مجرف على القصــة مجرف تقدم على الدالة" إذ" بلفظة مجرفها
 لكن  ن يؤيد هذه النظرية الطوســي بقوله: وقد (59 .مجاهر هو و حنوه و الوقوع حتقق قبيل من التعبري هذا
 توحيده، على الدالة الصـــــــــــحيحة والرباهني الواضـــــــــــحة، احلجج من هلم نصـــــــــــب ما هو العهد اخذ ان بينا

 .ورسله انبيائه وصدق وعدله،
 إىل حيتاا ال مبا عليهم العهد واخذ آدم، مجهر من الذرية اســـتخراا من: احلشـــو اهل يقوله ما وافســـدان

 .(60 اعادته
 رابعا: نظرية النشأتني النشاة امللكوتية والنشأة الدنيوية

ابلرغم ان االميان بعامل الذر يســــــــــــاوي االميان ابلنشــــــــــــاتني نشــــــــــــاة عامل الذر ونشــــــــــــاة عامل الدنيا،اال ان 
 الطباطبائي مل يؤمن بعامل الذر اال انه يعلم بعامل النشاتني بشكل آخر ويف بيان توضيحها قال:

 احلكم متفاوتة النظام  تلفة عوامل يف إليه رجوعه و هللا إىل مسريه امتداد يف غريه أو اإلنسان وجود أما
 الدنيا حياتنا إال هي إن يقولون الذين الكافرون ذلك كره  لو و الكرمي القرآن يثبته  ا هو و مبحال، فليس
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 29: العدد

 هذا فيه و البعث، يوم غريه و لإلنســـــــــــان اآلخرة احلياة هللا أثبت فقد الدهر إال يهلكنا ما و حنيا، و منوت 
 حياة أثبت قد و أحكاما، و نظاما الدنيوية النشـــاة هذه غري أحكام و بنظام وصـــفه قد و بعينه، اإلنســـان
 إال شـــيء من إن و: بقوله أثبت و حكما، و نظاما الدنيوية احلياة غري هي و بعينه اإلنســـان هلذا برزخية
 يف مقدر غري وســــــــيعا وجودا عنده شــــــــيء لكل أن 21: احلجر: معلوم بقدر إال ننزله ما و خزائنه عندان
 تعاىل عنده وجود ســـــابق ســـــعته على اإلنســـــاين فللعامل مثال الدنيا إىل نزله إذا األقدار يلحقه إمنا و خزائنه،

 .(61 النشاة هذه إىل أنزله خزائنه يف
 املادة وراء أمر هي اليت بنفسه اإلنسان إنسانية أن النقل و العقل طريق من القاطعة ابحلجة صح قد و
اليت تصرح ابلعهد وامليثاق غري اآلية  -اآلايت هذه تدبرت إذا أنت الدنيوي، و البدن هذا  دوث حادث

 أجدت و اآلية ذريتهم مجهورهم من آدم بين من ربك أخذ إذ و: تعاىل قوله راجعت مث -مورد البحث 
 سابقة إنسانية نشاة إىل تشري فهي إمجاله إىل اآلايت هذه تشري أمر تفصيل إىل تشري وجدهتا فيها التدبر
 بلى: قالوا بربكم؟ لســـــــــــت أ: أنفســـــــــــهم على أشـــــــــــهدهم و بينهم ميز و النوع، هذا أفراد بني فيها هللا فرق

 .(62 شهدان
 المبحث الثالث: اهداف الميثاق

 حجتني إبطال الســـــــــــــياق يفيده ما على هو اهداف اخذ العهد وامليثاقذكر صـــــــــــــاحب امليزان ان من 
 أن للعباد كان  الربوبية احنصـــار على امليثاق أخذ و اإلشـــهاد و األخذ هذا ال لو أنه بيان و هللا على للعباد

 على ابلنار، القضــاء و اب  شــركهم يف عليهم احلجة متام هبا يدفعون حجتني إبحدى القيامة يوم يتمســكوا
 .سبحانه هللا من ذلك
 مجيعا احلجتان بنيت و الرتديدية، أبن األخرى على احلجتني إحدى عطفت قد و اآليتني يف التدبر و
 عــدم تقــديري من تقــدير على مبنيــة منهمــا واحــدة كــل  احلجتني أن يعطي لإلشـــــــــــــــهــاد الالزم العلم على

 امليثاق هو:اهداف ذا يكون من وب .(63 كذلك  اإلشهاد
 اوال: رفع االعذار عن االلتزام بربوبية اهلل سبحانه وتعاىل وهي

 أ: دفع االعتاار ابلغ َة
 احلجة لنا بربوبيتنا فتمت فاعرتفوا أنفســــــــــهم على أشــــــــــهدانهم و مجهورهم من ذريتهم أخذان أان املراد و
 أمهلنا كنا  فإن أخذه بعد نفســـــــــــــــه على منهم فرد كل  نشـــــــــــــــهد مل و هذا نفعل مل لو و القيامة، يوم عليهم

 القيامة يوم علينا احلجة مجيعا ألقاموا به يعلم مل و ربه، هللا أن و نفســــه أحد يشــــهد فلم رأس من اإلشــــهاد
، وهذا يعين ان الغفلة عذر شـــــــــــــــرعي (64 غافل على تكليف ال و ربوبيتنا، عن الدنيا يف غافلني كانوا  أب م

ومبوجبه ال يؤاخذ هللا عبده ابلتكاليف اليت كلفها هللا اايه اذا كان غافال عنها مبا فيها االقرار بربوبيته تعاىل 
لذا المهيتها فان هللا سبحانه وتعاىل وضع املقدمات اليت مبوجبها ال ميكن لالنسان ان يغفل عن ربوبية هللا 
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يبقى االنســـــــان مرفوعا عنه التكاليف االخرى اذا غفل عنها مبقدمات شـــــــرعية ال عامدا ســـــــبحانه وتعاىل و 
نَ  َعَلْيكَ  نـَُقصل  حَنْنُ  تعاىل:فمن الغفلة اليت ال حياســــــب عليها قوله  ص   َأْحســــــَ َا اْلَقصــــــَ َنا مب   َهَذا إ لَْيكَ  أَْوَحيـْ

 3يوسفاْلَغاف ل نيَ  َلم نَ  قـَْبل ه   م ن ُكنتَ   َوإ ن اْلُقْرآنَ 
 13يوسفَغاف ُلونَ  َعْنهُ  َوأَنُتمْ  الذّ ْئبُ  أَيُْكَلهُ  َأن َوَأَخافُ  ب ه   َتْذَهُبواْ  َأن لََيْحزُُنين   إ يّن   قَالَ 
َعَها إ الَّ  نـَْفســـــــاً  اَّللُّ  ُيَكلّ فُ  الَ  َبتْ   َما هَلَا ُوســـــــْ َها َكســـــــَ َبتْ  َما َوَعَليـْ ْذانَ  الَ  َربّـََنا اْكَتســـــــَ ينَ  إ ن تـَُؤاخ   أَوْ  انَّســـــــ 
َنا حَتْم لْ  َوالَ  َربّـََنا َأْخطَْاانَ  راً  َعَليـْ ْلَنا َوالَ  َربّـََنا قـَْبل َنا م ن الَّذ ينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما  إ صــــــــــْ  َواْعفُ  ب ه   لََنا طَاَقةَ  الَ  َما حُتَمّ 

 286البقرةاْلَكاف ر ينَ  اْلَقْوم   َعَلى فَانُصْرانَ  َمْواَلانَ  أَنتَ  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغف رْ  َعنَّا
 6يسَغاف ُلونَ  فـَُهمْ  آاَبُؤُهمْ  أُنذ رَ  مَّا قـَْوماً  ل ُتنذ رَ وقوله تعاىل:

: قال -- هللا عبد أيب عن هللا، عبد بن جرير إىل ابســــناده: التوحيد كتاب  وقد ورد يف احلديث يف
 وماال يطيقون، وماال عليه، اكرهوا وما والنســيان، اخلطا: أشــياء تســعة اميت عن رفع: -- هللا رســول

 (65 بشفة ينطق مل ما اخللق يف الوسوسة يف والتفكر والطرية، واحلسد، إليه، أضطروا وما يعلمون،
ُهمْ  فَانتَـَقْمَناولكن ليس كل غفلة فقد انتقم هللا من قوم نوح عندما غفلوا عن املعجزات  نـْ  َفَاْغَرقْـَناُهمْ  م 

ُمْ  اْلَيمّ   يف   بُواْ   أبَ  َّ اَيت َنا َكذَّ َها وََكانُواْ  آب   136األعرافَغاف ل نيَ  َعنـْ
 وعندما يهئ االنسان اسباب الغفلة بيده فهو يستحق العقوبة واحلساب كما يف قوله تعاىل:

َ  َعنْ  َسَاْصر فُ  ُونَ  الَّذ ينَ  آاَيط  ُنواْ  الَّ  آيَة   ُكلَّ   يـََرْواْ  َوإ ن احلَْقّ   ب َغرْي   اأَلْرض   يف   يـََتَكربَّ َا يـُْؤم   َسب يلَ  يـََرْواْ  َوإ ن هب 
د   ُذوهُ  الَ  الرلشــْ ب يالً  يـَتَّخ  ب يلَ  يـََرْواْ  َوإ ن ســَ ُذوهُ  اْلَغيّ   ســَ ب يالً  يـَتَّخ  ُمْ  َذل كَ  ســَ بُواْ   أبَ  َّ اَيت َنا َكذَّ  َغاف ل نيَ  َعْنها وََكانُواْ  آب 

 146األعراف
دْ  ََهنَّمَ  َذَرْأانَ  َوَلقــَ نس   اجلْ نّ   مّ نَ  َكث رياً   جل  ُرونَ  الَّ  أَْعنُيٌ  َوهَلُمْ  هبــ َا يـَْفَقُهونَ  الَّ  قـُُلوبٌ  هَلُمْ  َواإل   َوهَلُمْ  هبــ َا يـُْبصـــــــــــــــ 

َا َيْسَمُعونَ  الَّ  آَذانٌ   179َاألعراف اْلَغاف ُلونَ  ُهمُ  أُْولَئ كَ  َأَضلل  ُهمْ  َبلْ  َكاألَنـَْعام    أُْولَئ كَ  هب 
 واالنسان مكلف ابالتيان ابملقدمات اليت ترفع عنه الغفلة كما يف قوله تعاىل:

كَ  يف   رَّبَّكَ  َواذُْكر يَفةً  َتَضرلعاً  نـَْفس  ْلُغُدوّ   اْلَقْول   م نَ  اجْلَْهر   َوُدونَ  َوخ  نَ  َتُكن َوالَ  َواآلَصال   اب   اْلَغاف ل نيَ  مّ 
 205األعراف
واْ  ل َقاءانَ  يـَْرُجونَ  الَ  الَّذ ينَ  إَنَّ  حْلَياة   َوَرضـــــــــــــــُ نـَْيا اب  َا َواْطَماَنلواْ  الدل  7يونسَغاف ُلونَ  آاَيت َنا َعنْ  ُهمْ  َوالَّذ ينَ  هب 

 8يونس اولئك ماواهم النار مبا كانو يكسبون
يكَ  فَاْليَـْومَ   92يونسَلَغاف ُلونَ  آاَيت َنا َعنْ  النَّاس   مّ نَ  َكث رياً   َوإ نَّ  آيَةً  َخْلَفكَ  ل َمنْ  ل َتُكونَ  ب َبَدن كَ  نـَُنجّ 
 108النحلاْلَغاف ُلونَ  ُهمُ  َوأُولَئ كَ  َوأَْبَصار ه مْ  َوَمْع ه مْ  قـُُلوهب  مْ  َعَلى اَّللُّ  طََبعَ  الَّذ ينَ  أُولَئ كَ 
نـَْيا احْلََياة   مّ نَ  مجَاه راً  يـَْعَلُمونَ  َرة   َعن   َوُهمْ  الدل  7الرومَغاف ُلونَ  ُهمْ  اآْلخ 
لل  َوَمنْ  ْدُعو   َّن َأضــــــــــــــــــَ يــــبُ  الَّ  َمن اَّللَّ   ُدون   م ن يــــَ َتج  هُ  َيســـــــــــــــْ ة   يَوم   إ ىَل  لــــَ امــــَ ائ ه مْ  َعن َوُهمْ  اْلق يــــَ  ُدعــــَ
 5األحقافَغاف ُلونَ 

 وقد حيرم استغالل الغفلة وحياسب على ذلك كما يف قوله تعاىل:
َنات   اْلَغاف اَلت   اْلُمْحَصَنات   يـَْرُمونَ  الَّذ ينَ  إ نَّ  نـَْيا يف   ُلع ُنوا اْلُمْؤم  َرة   الدل  23النورَعظ يمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  َواآْلخ 
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 29: العدد

فذلك غفلة حياســــــــــب عليها واخري ال حياســــــــــب عليها وهي اليت هتيات هلا املقدمات اليت متنع الغفلة  
 متنع الغفلة يف اي صورة من الصور تصورانه ويفهم ذلك من كالم صاحب فامليثاق يعد من املقدمات اليت

 امليزان بقوله:
 مجيعا أشــــهدهم مث بعض من بعضــــهم أبخذ آدم بين بني فصــــل ســــبحانه هللا أن اآليتني من فاملتحصــــل

 حىت امليثاق منهم أخذ ما و املشــهد هذا عن بغافلني ليســوا فهم بربوبيته امليثاق منهم أخذ و أنفســهم على
 عصــــــى و أشــــــرك إمنا أبنه بعضــــــهم حيتج أو ابلربوبية معرفتهم لعدم ذلك عن غافلني كانوا  أب م كلهم  حيتج
 (66 .برآء هم و آابؤهم

 ذ: دفع االعتاار بشرع ا ابء
 العذر الثاين الذي ميكن ان يعتذر به االنسان يف عدم االقرار ابلربوبية هو شرك اآلابء

 ذرايهتم دون العظيم اهلام األمر هذا على اآلابء أشــــهدان أبننا يتصــــور االمر ابلشــــكل التايلميكن ان  و
 أما و منهم، معصية فكانت غريه رب ال الرب هو هللا أبن علم عن شركا اآلابء شرك كان  اجلميع أشرك مث

 فهم فاآلابء تفصـــــيال، ال و إمجاال ال به العلم إىل هلم ســـــبيل ال فيما التقليد مبجرد شـــــركهم كان  فإمنا الذرية
 قوله معىن هذا و آدم، بين مجيع على احلجة تتم فلم الذرية أما و فعلهم، الفعل و للمؤاخذة، املســـــــــــتحقني

 .املبطلون فعل مبا فتهلكنا أ بعدهم من ذرية كنا  و قبل من آابؤان أشرك إمنا تقولوا أو: تعاىل
 أنفســــــهم على الذرية إشــــــهاد فرض لو كما  الســــــابق البيان به يفي ال أخر تقادير بعض هنا: قلت فإن
 هذه على احلضـــارة و العلم يف اإلنســـاين النوع تكامل أن كما  مثال الذرية بعض إشـــهاد أو مثال اآلابء دون
 .للسابق حيصل مل ما لالحق فيحصل أبشياء عليه يزيد و السابق اجليل تركه ما جيل كل  يرث الوترية

 .أشهدوا الذين بعضهم على أو الذرية على احلجة تتم املذكورين التقديرين أحد على: قلت
 مل إذ بشـرك يسـتقلون فال الربوبية أمر عن احملضـة الغفلة إال عندهم فليس يشـهدوا مل الذين اآلابء أما و

 احملتجني حتت فيدخلون العكس صورة يف كما  سابق فيه عليهم يسبق مل إذ التقليد هلم يسع ال و يشهدوا،
 .غافلني هذا عن كنا  إان: األوىل ابحلجة
 اليت االكتســــــابية النظرية العلوم يف هو فإمنا تدرجيا احلضــــــارة و العلم يف اإلنســــــان تكامل حديث أما و
 فهو يربه رب إىل حمتاا أنه و نفســه اإلنســان شــهود أما و فشــيئا، شــيئا لإلنســان حتصــل فروع و نتائج هي
 مث أوليا انطباعا النفس يف تنطبع اليت الفطرية العلوم من هو و النتائج، قبل حتصــــــــــل إمنا اليت العلم مواد من

 .(67  حصوال غريه عن يتاخر ال شانه هذا ما و الفروع، عليها يتفرع
 ثانيا: االلتزام بلوازم الربوبية

مجيع احكام الشـــرائع الن املريب ومن االهداف االخرى هو االلتزام بلوازم الربوبية الواســـعة اليت متتد اىل 
يعطي تعليمات املفروض يلتزم هبا املربوب اي االنســـــــــان املكلف وهذه التعليمات الصـــــــــادرة من الرب هي 

 الشرائع السماوية النازلة من هللا.
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لذا اختار القرآن الكرمي صــــــــفة الربوبية دون غريها من الصــــــــفات واالماء عنواان للميثاق ال ا شــــــــاملة 
 صفات وهلا لوازم شاملة منها:جلميع ال

 اوال: نفي الشرك النه اقرار ابن الرب واحد.
 ننيا وااللتزام ابلعبودية   الن من لوازم الربوبية العبودية والطاعة.

 نلثا: االلتزام ابلتشريعات الرابنية ال ا من مقتضيات الطاعة.
ع وآخر التشـــــــريعات الصـــــــادرة من الرب هللا رابعا: االلتزام ابلشـــــــريعة االســـــــالمية ابعتبارها آخر الشـــــــرائ

ســــبحانه وتعاىل وهذه التشــــريعات صــــدرت لالنســــان بعد ان ســــبقته تعليمات من خالل الشــــرائع الســــابقة 
وبعد ان ترىب ونضـــــــــج عليها جاءته التعليمات املتممة واملكملة بشـــــــــريعة اتمة كاملة نزلت على النيب حممد 

 الت حممد ال ا اكمل الرساالت وامتها.ولو وجد االنبياء السابقني التبعوا رس

 :نتائج البحث

التوجد مؤلفات كثرية حول هذا املوضــــــــــوع، ومنها ماجاء موضــــــــــوع امليثاق اباب من ابواهبا، ومنها  -1
 رسائل علمية طبقت موضوع امليثاق على بعض سور القران.

االمانة، واملعاهدة، واالحكام يف ان خالصـــــــــــــــة املعىن اللغوي كما جاء يف املعاجم هو احملكم، و  -2
 االمر.
ان خالصــــــــــــة املعىن االصــــــــــــطالحي: هو عهد بني العبد وبني هللا تعاىل يعرتف العبد فيه   تعاىل  -3

 ابلربوبية وعلى نفيه ابلعبودية، ويلتزم مبوجب هذا امليثاق ابلطاعة   تعاىل.
 اق وان اايت امليثاق هي يف سورة االعراف.ان علماء التفسري متفقون فيما بينهم على تعريف امليث -4
 هنالك امهية ابلغة اىل موضوع امليثاق الننا مرتبطون مبيثاق وعهد مع هللا سبحانه وتعاىل. -5

فان صـــــــــــــــاحب امليثاق الذي كان التوجه اليه ابمليثاق وااللتزام امامه فهو هللا، واما اجلهة اليت التزمت 
واما احملور الذي يدور حوله هذا امليثاق فهو ربوبية هللا، اما احملتوى ابمليثاق وتعهدت به فهي االنســـــــــــــــان، 

 فقد بني يف القران وهو سند امليثاق القوي، اما الشاهد واملواطن فهو االنسان نفسه.
هنالك نظرايت كثرية يف امليثاق تســــــــــــمى نظرايت امليثاق، ومن النظرايت اليت اتفق عليها الطرفان  -6

ومن اهم الذين علقوا على هذه النظرية الرازي صــــــاحب التفســــــري الكبري ومن الشــــــيعة  هي نظرية عامل الذر
 صاحب امليزان.

اختار القران الكرمي صـــــــفة الربوبية دون غريها من الصـــــــفات واالماء عنواان للميثاق ال ا شـــــــاملة  -7
االلتزام ابلعبودية  ، وكذلك االلتزام جلميع الصــــــــــــفات وهلا لوازم شــــــــــــاملة منها االقرار ابن الرب واحد، و 

 ابلشريعة االسالمية بعدها اخر الشرائع.
 المصادر:

 القران الكرمي.
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 املالكي االشــــــــبيلي املعافري العريب بن بكر أبو هللا عبد بن حممد القاضــــــــي: املؤلف القرآن احكام -1 
ــــــــــــــــــ543: املتوىف   الكتب دار: الناشــــر عطا القادر عبد حممد: عليه وعلَّق أحاديثه وخرا أصــــوله راجع( هـ

 م. 2003 - هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنان -بريوت العلمية،
 الفيض، أبو احلســـــــــــــــيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد: املؤلف القاموس جواهر من العروس اتا -2
 اهلداية. دار: الناشر احملققني من جمموعة: احملقق )هـ1205: املتوىف( الزَّبيدي مبرتضى، امللّقب
الصــــــــاعدي، الناشــــــــر  فرا بن الرزاق عبد/د: أتليف املعجم بناء يف وأثره اللغوية األصــــــــول تداخل -3

 م.2002 -هـ 1422عمادة البحث العلمي، اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة، الطبعة االوىل 
 الوالدة ســـنة الشـــافعي الرازي التميمي عمر بن حممد الدين فخر الغيب مفاتيح أو الكبري التفســـري -4
ـــــــــــ1421 النشر سنة العلمية الكتب دار الناشر حتقيق 604 الوفاة سنة /544  النشر مكان م2000 -هـ
 .32 األجزاء عدد بريوت
ــــــــــــــ321: املتوىف  األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أبو: املؤلف اللغة مجهرة -5  رمزي: احملقق( هـ
 .م1987 األوىل،: الطبعة بريوت -للماليني العلم دار: الناشربعلبكي  منري

هـ( 393الصحاح اتا اللغة وصحاح العربية أبو نصر إماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  املتوىف:  -6
 1987 - هــــــــ 1407بريوت الطبعة: الرابعة  -حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للماليني

 .6: م عدد األجزاء
( هـ393: املتوىف  الفارايب اجلوهري محاد بن إماعيل نصر أبو العربية وصحاح اللغة اتا الصحاح -7
 1987 - هــــــــ 1407 الرابعة: الطبعة بريوت -للماليني العلم دار: الناشر عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق

 .6: األجزاء عدد م
الناشـــر مركز الغدير للدراســـات االســـالمية،  ،املوســـوي هاشـــم الســـيد البيت اهل مدرســـة يف القرآن -8

 م.2000الطبعة االوىل 
 املتويف سنة  األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد العرب لسان -9
 هـ.1414هـ( الناشر دار صادر بريوت، الطبعة الثالثة 711

: املتوىف  الســـــيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد: املؤلف،وأنواعها اللغة علوم يف املزهر -10
ـــــــــــــ911 ـــــــــــــ1418 األوىل،: الطبعة بريوت -العلمية الكتب دار: الناشر منصور، علي فؤاد: احملقق (هـ - هـ
 م.1998
ـــــــــــــــــــــــــــ1424: املتوىف  عمر احلميد عبد  تار أمحد د: املؤلف املعاصـــــــــــــرة العربية اللغة معجم -11 ( هـ
 م. 2008 - هـ 1429 األوىل،: الطبعة الكتب عامل: الناشر عمل فريق مبساعدة
 حامد/  الزايت أمحد/  مصـــــــــطفى إبراهيم  ابلقاهرة العربية اللغة جممع: ملؤلف الوســـــــــيط املعجم -12

 .321:1،الدعوة دار: الناشر( النجار حممد/  القادر عبد
 النفائس دار: الناشــــــــــــر قنييب صــــــــــــادق حامد - قلعجي رواس حممد: املؤلف الفقهاء لغة معجم -13
 م. 1988 - هـ 1408 الثانية،: الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة
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 األصـــــفهاى ابلراغب املعروف حممد بن احلســـــني القاســـــم أبو: املؤلف القرآن غريب يف املفردات -14
 بريوت دمشـــق - الشـــامية الدار القلم، دار: الناشـــر الداودي عدانن صـــفوان: احملقق( هــــــــــــــــــ502: املتوىف 

 هـ. 1412 - األوىل: الطبعة
: املتوىف  احلســـــــــــــــني أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد: املؤلف اللغة مقاييس معجم -15
 م.1979 - هـ1399: النشر عام الفكر دار: الناشر هارون حممد السالم عبد: احملقق( هـ395

 --الناشـــر اجملمع العاملي الهل البيت  ،لعســـكري مرتضـــى الســـيد االســـالمية املصـــطلحات -16
 م. 2010قم، الطبعة االول  -ايران

 الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو الدين زين: املؤلف الصــــــــحاح  تار -17
 صيدا -بريوت النموذجية، الدار - العصرية املكتبة: الناشر حممد الشيخ يوسف: احملقق( هـ666: املتوىف 

 م.1999/  هـ1420 اخلامسة،: الطبعة
 حامد حممد القاضـــي ابن علي بن حممد: املؤلف والعلوم الفنون اصـــطالحات كشـــاف  موســـوعة -18

 العجم رفيق. د: ومراجعة وإشراف تقدمي( هـــــــ158 بعد: املتوىف  التهانوي احلنفي الفاروقي صابر حمّمد بن
 جورا. د: األجنبية الرتمجة اخلالدي هللا عبد. د: العربية إىل الفارســــــــــــي النص نقل دحروا علي. د: حتقيق
 .م1996 - األوىل: الطبعة بريوت- انشرون لبنان مكتبة: الناشر زيناين

 النفائس دار: الناشــــــــــــر قنييب صــــــــــــادق حامد - قلعجي رواس حممد: الفقهاء املؤلف لغة معجم -19
 .266:1، م 1988 - هـ 1408 الثانية،: الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة
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 )دراسة مقارنة( اثر اإلغفال التشريعي في مبدأ سمو الدستور

The Effect of legislative omission on the Principle of the 

Primacy of constitution (comparative study) 
 Himyari -Assist. Lect. Firas AL(1) فراس الحميريم.م 

 ملخصال

مصـــــطلح االغفال التشـــــريعي من املصـــــطلحات احلديثة نســـــبياً اليت مل يتســـــن بعد للفقه التعرض له  ديع
ابلقدر الكايف لالتفاق على حتديد معناه أو مضـــــــــــــمونه رغم مواجهة القضـــــــــــــاء الدســـــــــــــتوري له، فاإلغفال 

أحد جوانبه  ا التشريعي يتحقق إذا أغفل املشرع مبناسبة تنظيمه ملوضوع من املوضوعات الواردة ابلدستور 
قد يؤدي إىل احلد من فعالية املوضــــوع حمل التنظيم من انحية، و الفة أحد أو بعض النصــــوص الدســــتورية 
من انحية أخرى. وتفصـــــــيل ذلك أنه إذا تدخل املشـــــــرع ونفاذاً حلكم الدســـــــتور بتنظيم موضـــــــوع معني من 

لضــــماانت الدســــتورية هلذا املوضــــوع موضــــوعاته فإن تدخله جيب أن يكون متكامل اجلوانب مفعالً لكافة ا
 يث إذا أغفل املشـــــــرع جانباً من جوانبه الذي ال يكتمل التنظيم إال به فإن ذلك من شـــــــانه أن يقلل من 

 .الضماانت الدستورية هلذا املوضوع ويكون  الفاً للدستور
Abstract 
The term “legislative omission” is one of the relatively recent terms that 

jurisprudence has not been able to touch sufficiently to agree on defining its 

meaning or content despite the constitutional judiciary facing it. Legislative 

omission is achieved if the legislator, on the occasion of his regulation of one 

of the topics mentioned in the constitution, neglects one of its aspects, which 

may lead to the limitation of The effectiveness of the subject matter of 

                                                        
 .--البيتكلية القانون/ جامعة أهل   -1
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regulation on the one hand, and the violation of one or some of the 

constitutional texts on the other hand. The detail of this is that if the legislator 

intervenes, in implementation of the rule of the constitution, to organize a 

specific subject of its subjects, then his intervention must be integrated in its 

aspects, activating all the constitutional guarantees for this subject, so that 

if the legislator neglects one of its aspects that the organization is not 

complete without it, this would reduce the constitutional guarantees of this 

The matter is unconstitutional. 

 المقدمة

 أوال: موضوع البحث
االغفال التشـــــريعي من املواضـــــيع احلديثة نســـــبياً واليت برزت يف معرض تصـــــدي القضـــــاء يعد موضـــــوع 

الدستوري لدستورية القوانني الصادرة من السلطة التشريعية على اعتبار ان القضاء الدستوري هو املسؤول 
من  عن ضــــــــمان احرتام القواعد املوضــــــــوعية للدســــــــتور اليت تنظم احلقوق واحلرايت العامة وأن اي مســــــــاس

املشرع هبذه القواعد املوضوعية من شانه األخالل ابلضماانت الدستورية املقررة مبوجبها أو حتديد فاعليتها 
يعد  الفة للدســتور يقتضــي تدخل القضــاء الدســتوري ملعاجلته، فضــال عن ذلك جند أن فكرة الرقابة على 

ع مجيع الســــــــــلطات العامة يف الدولة اإلغفال التشــــــــــريعي تتفق مع فكرة الدولة القانونية اليت تكفل خضــــــــــو 
للقانون، فقبل تبين النظم القانونية والقضـــــائية هلذه الرقابة كان اإلغفال التشـــــريعي أو الســـــكوت التشـــــريعي 
وحده هو الذي يتمتع ابحلصــــــــــانة ضــــــــــد رقابة القضــــــــــاء، يف حني أن القانون كفل التصــــــــــدي لإلغفال أو 

 .والقضائيةالسكوت املتعلق بكل من السلطتني التشريعية 
 ثانيًا: أهمية موضوع البحث

تكمن أمهية البحث من خالل أن فكرة الرقابة على اإلغفال التشـــــــريعي تتفق مع فكرة الدولة القانونية 
اليت تكفل خضــــــــوع مجيع الســــــــلطات العامة يف الدولة للقانون، فقبل تبين النظم القانونية والقضــــــــائية هلذه 

تشريعي وحده هو الذي يتمتع ابحلصانة ضد رقابة القضاء يف حني أن الرقابة كان اإلغفال أو السكوت ال
 القانون كفل التصدي لإلغفال أو السكوت املتعلق بكل من السلطتني التنفيذية والقضائية.

 ثالثًا: إشكالية البحث
تتمحور إشـــكالية البحث حول معرفة ما هو األســـاس الذي يســـتند اليه القضـــاء الدســـتوري يف  ارســـة 

 ه على اإلغفال التشريعي؟رقابت
 رابعًا: منهجية البحث

ســـــنعتمد يف دراســـــة  ثنا هذا على املنهج التحليلي وذلك من خالل حتليل النصـــــوص الدســـــتورية اليت 
اخذت بفكرة الرقابة على االغفال التشـــــــريعي فضـــــــالً عن حتليل النصـــــــوص التشـــــــريعية، مع ســـــــلوك املنهج 

 املقارن يف كل من العراق وفرنسا.
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 ًا: خطة البحثخامس 
لى مبحثني، خصــص املبحث األول لبيان ماهية االغفال التشــريعي وهو عارأتينا تقســيم خطة البحث 

مقســـــــــم على مطلبني، تناول املطلب األول تعريف االغفال التشـــــــــريعي، يف حني تناول املطلب الثاين متييز 
ختصــــــــــيصــــــــــه لبيان مبدأ مو الدســــــــــتور  االغفال التشــــــــــريعي من املفاهيم املقاربة، إما املبحث الثاين فقد م

كاســــاس لرقابة القضــــاء الدســــتوري على االغفال التشــــريعي وهو مقســــم أيضــــاً على مطلبني، م ختصــــيص 
املطلب األول لبيان اإلغفال التشــــــريعي املخالف ملبدأ الســــــمو املوضــــــوعي، وخصــــــص املطلب الثاين لبيان 

 الشكلي.اإلغفال التشريعي املخالف ملبدأ السمو 
 ماهية اإلغفال التشريعي: المبحث األول

ابلنظر حلداثة فكرة اإلغفال التشـــــــــــــــريعي كاحد أوجه عدم الدســـــــــــــــتورية، واعتمادها يف الظهور على 
اجتهادات الفقه الدســـــــتوري، فلم يتفق الفقه على حتديد معناها ومضـــــــمو ا، وامنا تعددت هذه التعريفات 

 على الصعيد الفقهي والقضائي.
 تعريف اإلغفال التشريعي: األولاملطلب 

لبيان تعريف اإلغفال التشـــــــــــريعي يتطلب منا تقســـــــــــيم هذا املطلب على فرعني سصـــــــــــص االول لبيان 
 التعريف اللغوي لإلغفال التشريعي، والثاين لبيان التعريف االصطالحي وفق التفصيل االط:

 التعريف الَغوغ لإليف اض التشريعي: ال رع األوض
مصـــــــــطلح االغفال التشـــــــــريعي يتالف من كلمتني وهذا يقتضـــــــــي حتديد معىن املفردات من الناحية  نَّ إ

تركه و تغافل( عنه و  َتغفلُه( اهتبل غفلته. وترجع كلمة اللغوية، فاإلغفال لغة من  َغَفل( عن الشــيء أي 
، أمهلها وتركها من غري أغفل واجباته: غفل عنها ،إىل ملة أغَفَل، أَغَفَل:  فعل( (اغفال يف اللغة  اســـــــــــــــم

نســــيان، أغفل بعض التفاصــــيل، أغفل صــــفحات من الكتاب: تركها دون تنقيط، مبهمة، أغفل صــــاحبه، 
أغفل املدير  ،اعتده غافال، أغلفه عن هدفه: جعله يغفل عنه: ختم هللا على قلبه وجعله غافال عن احلقائق

 .(2 عن أتخره عن العمل: جعله يغفل عنه أو ينساه 
لمة تشريع:  اسم( ترجع إىل كلمة شرع، تشريعي، اسم منسوب إىل تشريع متعلق بسن القوانني، أما ك

 ،الربملان؛ اهليئة اخلاصــــة املكونة من جمموعة االشــــخاص املنتخبني رميا ،الســــلطة التشــــريعية: جملس النواب
ة التشـــــــريعية: مدة انعقاد أو تعديلها لدولة أو والية االنتخاابت التشـــــــريعية، الدور  ،مهمتهم وضـــــــع القوانني

 .(3 اجمللس النيايب خالل السنة وتكون عادية أو استثنائية

                                                        
 .272، ص2017، دار الصفوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1سفر بن عبد الرمحن احلوايل، املعجم الوجيز، ط -2
 .202، ص1999، دار الشروق، القاهرة، 1د. أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت العامة،ط -3
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 التعريف االص   ي لإليف اض التشريعي: ال رع الااك
فقهاء القانون الدســــتوري حاولوا حتديد معىن مصــــطلح اإلغفال التشــــريعي فذهب البعض منهم اىل  نَّ إ

موضــــوع معني خالفاً للدســــتور قد ميس الضــــماانت القانونية  انه  هو اإلغفال النســــيب للمشــــرع يف معاجلة
 .(4 اليت جيب التمتع هبا فضاًل عن اإلخالل مببدأ املساواة( 

فانطالقاً من هذا التعريف جند انه قد اعترب االغفال التشـــــــــريعي  الفة موضـــــــــوعية من خالل وصـــــــــف 
يكون التعريف موضــــــحا وحمددا معىن  االغفال التشــــــريعي على انه اغفال نســــــيب للمشــــــرع اال انه ينبغي ان

 .(5 الكلمة أو العبارة املعرفة 
وهناك من عرفه ابنه "قيام الربملان بتنظيم مســـــــالة أو مســـــــائل معينة بصـــــــورة منقوصـــــــة ميكن أن يرتتب 
عليها فراغ تشــــريعي ال يتماشــــى مع التزام الربملان بضــــرورة  ارســــة اختصــــاصــــه التشــــريعي على الوجه املبني 

 .(6 ابلدستور"
و يتضــــح لنا من هذا التعريف أنه قد اعترب االغفال التشــــريعي اي تنظيم الســــلطة التشــــريعية ملســــالة أو 
مســائل معينة بصــورة منقوصــة صــورة من صــور عدم االختصــاص الســليب للمشــرع اىل جانب ختلى او تنازل 

 ينة لغريها من السلطات.السلطة التشريعية عن اختصاصاهتا التشريعية بصدد مسالة أو مسائل مع
ويعرف البعض االخر اإلغفال التشــــــريعي أبنه "تنظيم املشــــــرع ألحد املوضــــــوعات تنظيماً قاصــــــراً وغري 
متكامل أبن أغفل أحد جوانب املوضـوع على النحو الذي يؤدي إىل عدم اإلحاطة ابملوضـوع حمل التنظيم 

 .(7 وعدم تفعيل احد النصوص الدستورية"
على هذا التعريف انه قد قصـــــــر نتيجة اإلغفال التشـــــــريعي على عدم تفعيل النص  وما ميكن مالحظته

الدستوري ومل يشر صراحة إىل أن نتيجة اإلغفال هي  الفة الدستور ابعتبار أن اإلغفال يؤدي اىل  الفة 
 .(8 وان التنظيم القاصر  د ذاته يعد  الفا للدستور ،دستورية سواء أدت اىل عدم تفعيل النص ام ال

اختصــــاصــــاهتا ســــواء بعدم  ارســــتها  ةوعرفه "دومينيك روســــو" أبنه "نكول ســــلطة التشــــريع عن  ارســــ
 .(9 بصورة كلية او التهرب منها لتباشره السلطة التنفيذية بداًل منها"

إذ يتضــــح من خالل هذا التعريف ان االغفال التشــــريعي يتخذ صــــورتني وهو اما ان يكون اتما وذلك 
ارســة الومجيفة التشــريعية بصــورة كلية  ا يولد فراغاً تشــريعياً، أو جزئيا يف نطاق معني، مبعىن ابإلغفال عن  

 ان السلطة التشريعية ابشرت اختصاصها ولكن بشكل منقوص.

                                                        
 .202د. أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص -4
ح وحوح، اختصاص احملكمة االحتادية العليا يف تفسري نصوص الدستور  دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، صبي -5

 .238، ص2017جامعة اببل، العراق، 
، 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. عيد أمحد الغفلول، فكرة عدم االختصاص السليب للمشرع  دراسة مقارنة(، ط -6

 .159ص
جواهر عادل العبد الرمحن، الرقابة الدستورية على االغفال التشريعي  دراسة حتليلية مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  -7
 .22، ص2016
د. عبد الفتاح عبد الرزاق و حممد عبد الكرمي شريف، الرقابة القضائية على االمتناع التشريعي  دراسة حتليلية مقارنة(، جملة  -8

 .209، ص2018(، 3(، العدد  3زانست العلمية، تصدر عن اجلامعة اللبنانية الفرنسية، اربيل، كوردستان العراق، اجمللد  
د. طيبة جواد محد، املسؤولية الدولية عن االمتناع التشريعي، جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة  -9

 .239، ص2020السنة الثانية عشر،  اببل، العدد الثاين،
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 29: العدد

وعرف كذلك ابنه "قيام املشـــرع ابختاذ موقف ســـليب بعدم اســـتنفاد اختصـــاصـــه التشـــريعي الدســـتوري،  
 .(10 يف حاالت معينة أو ألسباب معينة" بعدم  ارسته له كليا أو جزئيا

ويتضــــح لنا من هذا التعريف انه يشــــتمل على االمتناع واالغفال، ففي حالة االمتناع فإن املشــــرع ميتنع 
عن  ارســة اختصــاصــه التشــريعي عن تنظيم التشــريع، أما حالة االغفال اجلزئي فإن املشــرع ينظم التشــريع، 

تمثل بعدم املعاجلة التشـــــــــــــــريعية الكاملة للحالة حمل التنظيم، فيكون إال أنه يكون معيبا بعيب يصـــــــــــــــيبه وت
التشــــــريع قد أغفل جزئيا عن معاجلتها، وهي تفرتق عن حالة الغياب التام للقاعدة القانونية ســــــواء أكانت 

 تلك القاعدة يف القانون العادي أم يف القانون االساسي.
ع أو اإلغفال التشــــــريعي( على أ ما مصــــــطلحان يف حني جند ان بعض الكتاب قد اشــــــار إىل  االمتنا 

 .(11 مرتادفان يؤداين النتيجة نفسها وهي  الفة الدستور واالخالل ابلضماانت اليت كفلها الدستور
ولكن ما ميكن مالحظته على ذلك أن االمتناع يكون انمجا عن ســــــلوك ســــــليب للمشــــــرع عن مباشــــــرة 

يتمثل بقيام املشــــرع بتنظيم مســــالة أو موضــــوع ورد يف  اختصــــاصــــه، بينما اإلغفال انجم عن ســــلوك اجيايب
 الوثيقة الدستورية إال أن هذا التنظيم جاء قاصراً.

وقد ذهب بعض الفقه إىل "حتديد مفهوم االغفال التشــــــــــــــريعي الذي تنصــــــــــــــب عليه رقابة االغفال مبا 
ثيقة الدســتورية فاملشــرع ســكت عنه أو أغفله املشــرع مبناســبة تنظيمه ملوضــوع من املوضــوعات الواردة يف الو 

بصدد تنظيم موضوع معني أغفل تنظيم أحد جوانبه  ا يؤدي إىل احلد من فعالية املوضوع حمل التنظيم من 
 .(12 انحية وعدم تفعيل أو تكريس النص الدستوري من انحية أخرى" 

ع وكان وما ميكن مالحظته على هذا التعريف أنه قد عرف االغفال ابإلغفال وما ســــــــكت عنه املشــــــــر 
من األوفق لو أوضح ما املقصود ابإلغفال هل هو مبعىن الغفلة مبا فات على املشرع ذكره أم لتعمد املشرع 

 ؟تركه أو تنظيمه بطريقة منقوصة ليستقيم التعريف يف الداللة على معناه
بينما يرى بعض الفقهاء ان موضوع الرقابة على االغفال التشريعي يتمثل بوجود قاعدة قانونية ضمنية 

الســـكوت أو اإلغفال التشـــريعي  نَّ إ الفة لنص من نصـــوص الدســـتور، اي ان انصـــار هذا االجتاه يقولون 
قاعدة قانونية ضـــــــمنية  ليس يف ذاته هو موضـــــــوع الرقابة، وإمنا االنر املرتتبة عن هذا الســـــــكوت من وجود

 .(13  الفة للدستور
و ا تقدم ميكن القول، ان مجيع التعريفات اليت م ذكرها وان اختلفت يف الصـــــــــــــــياغة إال ا ا امجعت 
على اعتبار التنظيم القاصر أو القصور يف التشريع أغفاال تشريعيا  الفا للدستور وانطالقا من ذلك ميكننا 

نه "قيام املشـــــرع بتنظيم موضـــــوع من املوضـــــوعات الواردة ابلدســـــتور على حنو تعريف االغفال التشـــــريعي أب
                                                        

د. عزاوي عبد الرمحن، الرقابة على السلوك السليب للمشرع  اإلغفال التشريعي منوذجا(، جملة العلوم القانونية واإلدارية  -10
 .88، ص2010لسنة  10والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، العدد 

، 2009عبد اجمليد ابراهيم، سليم، السلطة التقديرية للمشرع  دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة الزقازيق،  -11
 .314ص

، 2003الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف مالحمها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية،  ،د. عوض املر -12
 .1416ص

عبري حسني السيد حسني، دور القضاء الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع  دراسة مقارنة(، دار النهضة د.  -13
 .383، ص2009العربية، القاهرة، 
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منقوص وقاصـــــــــــــــر ال حييط به من كافة جوانبه اليت ال يكتمل التنظيم إال هبا  ا يؤدي إىل عدم اإلحاطة 
ابملوضوع حمل التنظيم و الفة أحد أو بعض نصوص الدستور". فقد مجعنا يف هذا التعريف، عناصر فكرة 

، األول يتمثل ابلتنظيم القاصـــــــر من نيفال التشـــــــريعي، واليت تتلخص من وجهة نظران يف أمرين رئيســـــــياإلغ
قبل املشــرع ملوضــوع من املوضــوعات الواردة ابلدســتور، والثاين يتعلق مبخالفة هذا التنظيم القاصــر لنص أو 

 أكثر من نصوص الدستور.
 املفاهيم املقاربةتمييز االغفال التشريعي من : املطلب الثاني

تقوم فكرة االغفال التشـــــــريعي على إغفال املشـــــــرع عن  ارســـــــة اختصـــــــاصـــــــه احملدد يف الدســـــــتور وهو 
التشـــــــريع، يف اطار مبدأ االنفراد التشـــــــريعي بصـــــــورتيه املطلق  الكلي( والنســـــــيب  اجلزئي(، مبعىن ان الربملان 

بني االغفال  اً واختالف اً جند ان هناك تشاهبيتخذ موقفا سلبيا جتاه اختصاصه الدستوري، وابلرغم من ذلك 
التشـــــريعي وغريه من الســـــلوكيات اليت قد يتخذها املشـــــرع خاصـــــة منها فكرة الســـــكوت التشـــــريعي، وعدم 

 االختصاص السليب للمشرع:
 االيف اض التشريعي والسكوت التشريعي: ال رع األوض

امسـاك املشـرع عن التشـريع يف شـان إن جانبا من الفقه الدسـتوري قد عرف السـكوت التشـريعي أبنه "
حني عرفه  . يف(14 بتقديرها" معني وهو يعد  ا يرتخص فيه، ولذا يعد من املالئمات اليت يســـــــــــتقل وحده 

أبنه "الســـــكوت عن تنظيم مســـــالة ما أو عدم التدخل ابلتشـــــريع يف موضـــــوع معني"  جانب اخر من الفقه
 15). 

وما ميكن مالحظته على كل من اإلغفال التشــــريعي والســــكوت التشــــريعي ا ما يشــــرتكان بعدم وجود 
تشــــــريع من حيث األصــــــل، اال انه ميكن اجياد الفارق بينهما  ســــــب طبيعة االختالف، لذا فان للمشــــــرع 

ة ميتاز هبا عند ســـــــــــــكوت خطاب النص الدســـــــــــــتوري من حتديد ميعاد معني ملعاجلة حالة معينة العادي م
ابلذات أو بتحديد االلية الالزمة بتنظيمها، أو أن تنتفي املعايري الدالة على التاكيد بتنظيم التشــــــــــــــريع كان 

الســــــــــــــلطة التقديرية ، إذ تربز (16 ينتفي ذكر العبارات يف مضــــــــــــــمون النص  بقانون، أو وفق نظام قانوين( 
للمشرع واليت تعد من أخص ماهتا، فتقرير احلاجة إىل التشريع، ومن مث، التدخل لتنظيم املوضوع حمل هذا 
التشــــــريع، أو عدم احلاجة اليه، ومن مث، فإن الســــــكوت عن هذا التنظيم يعد من أهم خصــــــائص الســــــلطة 

 .(17 دستوري التقديرية للمشرع، فيمارس التشريع دون رقابة من القاضي ال
إما فيما يتعلق أبوجه اخلالف ما بني اإلغفال التشــــريعي والســــكوت التشــــريعي فهي تكمن من خالل 

 :(18 ما يلي 

                                                        
 .335، ص2017اصول القضاء الدستوري، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  ،د. حممد ابهي ابو يونس -14
سلمان، رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري، اجمللة الدستورية الصادرة من احملكمة العليا املصرية، د. عبد العزيز حممد  -15
 .66، ص2009ابريل  ،، السنة الثامنة15العدد

 .130، ص2005حممد عبد اللطيف، القضاء الدستوري يف فرنسا يف صس سنوات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -16
 .336نس، مرجع سابق، صد. حممد ابهي أبو يو  -17
 .401، ص2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. جابر حممد صبحي، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، ط -18
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فمن انحية جند أن اإلغفال التشـــــريعي تكمن فيه إرادة املشـــــرع عن اإلمســـــاك عن التشـــــريع يف مســـــالة  
بعدم خالل انحيتني، األوىل تتمثل عهد اليه الدســـتور بتنظيمها، فهو خيتلف عن الســـكوت التشـــريعي من 

قيام املشرع بسن القانون الذي أوجب عليه الدستور صدوره. إما الثانية فهي تتمثل ابنصراف إرادة املشرع 
إىل عدم إصـــدار هذا التشـــريع، وهو ما يكون حاصـــلة أن األغفال التشـــريعي هو إمســـاك املشـــرع عن ســـن 

ة أخرى يتضــــح لنا ان مســــلك املشــــرع بصــــدد الســــكوت تشــــريع كان جيب عليه ســــنه دســــتوراي. ومن انحي
 ســـب األصـــل، بينما مســـلك املشـــرع بصـــدد اإلغفال التشـــريعي هو  ســـب  التشـــريعي يعد مســـلكا إراداي

 األصل غري إرادي.
أن االغفال التشـــريعي خيتلف عن الســـكوت التشـــريعي من حيث مدى اخلضـــوع  اضـــافة اىل ذلك جند

اء، فاألغفال التشـــريعي خيضـــع لرقابة القضـــاء الدســـتوري وجيد أســـاســـه يف للرقابة الدســـتورية من قبل القضـــ
مبدأ مو الدســــتور والذي يعين علو القواعد الدســــتورية على غريها من القواعد القانونية املطبقة يف الدولة، 
إما الســـــكوت التشـــــريعي أو ما يســـــميه الفقه ابألغفال الكلي ليس مدعاة لرقابة املشـــــرع من قبل القضـــــاء 

 .(19  لدستوري إذ ال توجد صلة بني احلاجة اىل التشريع وبني دستوريتها
امتداد الرقابة على الســـكوت التشـــريعي تعين حلول القاضـــي الدســـتوري حمل  نَّ إو ا تقدم ميكن القول 

الســــــــــلطة التشــــــــــريعية يف تقدير كثري من االمور من بينها مدى احلاجة اىل التشــــــــــريع، وضــــــــــرورة وامهية هذا 
إذ تعد هذه االمور هي من ابرز مات الســــــــــلطة  ،وتقدير الظروف املالئمة لصــــــــــدور التشــــــــــريع التشــــــــــريع،
للمشـــــرع فضـــــال عن ذلك أن تنظيم موضـــــوع ما ومدى احلاجة إىل وجود التشـــــريع أمر  واخصـــــها التقديرية

ني ختتص به الســـــلطة التشـــــريعية وفقا للمالئمات اليت تراها، فهي اليت تقدر مىت تتدخل لوضـــــع تشـــــريع مع
ومىت ال تتدخل، فإذا قعد املشــرع عن أن يتناول مســالة ما ابلتنظيم فإنه ال جيوز محله على التدخل كاصــل 

 .(20 مامل يكن الدستور قد أوجب عليه التدخل وحدد له وقت تدخله وهو امر ال حيدث كثريا
 االيف اض التشريعي والقصور التشريعي: ال رع الااك

فكرة االغفال التشــــــريعي والقصــــــور التشــــــريعي تتعلق ابختاذ املشــــــرع موقفا ســــــلبيا من اختصــــــاصــــــه  نَّ إ
قد ال ميارس هذا االختصاص املمنوح له مبوجب الدستور، سواء كان  ةفاملشرع وألسباب معين ،الدستوري

الكلي، وعدم جزئية أو كلية، إذ يفسـر هذا االمتناع عن  ارسـة االختصـاص، إما يف صـورة التخلي  ةبصـور 
معاجلة مســالة ما رغم أ ا تدخل يف اختصــاصــه األصــلي، أو انه نظمها بصــورة جزئية، كما قد يتنازل عن 
اختصـــاصـــه لســـلطة اخرى وذلك ابســـتعمال طرق يظهر فيها انه ميارس اختصـــاصـــه، وذلك بوجود تشـــريع 

يذية، إما بتفويض معني ملموس إال أنه يســـــــتعمل أســـــــاليب التنازل الضـــــــمين الختصـــــــاصـــــــه للســـــــلطة التنف
 .(21 اختصاصه التشريعي أو التوسع يف اإلحالة إىل سلطة التنظيم، أو اإلفراط يف العمومية

                                                        
 .24، ص1999د. ثروت عبد العال، حدود رقابة املشروعية واملالئمة يف قضاء الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -19
مد طريح، حدود سلطة املشرع املصري يف تنظيم احلقوق واحلرايت العامة والضماانت املقررة ملارستها، دار النهضة د. هالة حم -20

 .257، ص2011العربية، القاهرة، 
 .87د. عزاوي عبد الرمحن، مرجع سابق، ص -21
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وتقوم فكرة القصـــور التشـــريعي على أســـاس عدم كفاية النص القانوين املوجود ملعاجلة وتغطية املوضـــوع 
نونية، إذ خيتلف اإلغفال أو املســــــــــــالة حمل التنظيم التشــــــــــــريعي بشــــــــــــكل جيد من انحية فن الصــــــــــــياغة القا

التشـــريعي عن القصـــور التشـــريعي، بوســـاطة أن التشـــريع مل يصـــدر أصـــال يف حالة اإلغفال التشـــريعي، فهو 
انتج عن إحجام أو امتناع الربملان عن  ارســة اختصــاصــه التشــريعي، فاملشــرع العادي مل يعا  اصــال وضــع 

فة الدســــتورية ملبدأ االختصــــاص التشــــريعي ابعتبار أن معني يتوجب عليه تنظيمه،  ا أوقعه يف حومة املخال
 .(22 التشريع يعد من صلب اختصاصه الذي من غري املمكن ان تتجاهله 

إما القصور التشريعي فهو يتمثل  الة أن املشرع وهو بصدد تنظيم موضوع معني قد اغفل عن تنظيم 
نظيم من انحية، وعدم تفعيل أو تكريس احد جوانبه  ا قد يؤدي اىل احلد من فعالية املوضـــــــــــــــوع حمل الت

 .(23 النص الدستوري من انحية اخرى 
وبذلك جند أن املشـــــرع قد مارس اختصـــــاصـــــه بشـــــكل اجيايب، اال انه نظم التشـــــريع  الة من القصـــــور 
وذلك إبغفاله عن تنظيم بعض اجلوانب املهمة عند تنظيم التشـــــــــــــريع وإصـــــــــــــداره، ومن مث اجيز للقاضـــــــــــــي 

به بصورة مباشرة االغفال التشريعي اجلزئي الذي نظمه القانون وأغفل يف جزئية منه تلك الدستوري أن يراق
 .(24 املعاجلة، اي ان التنظيم التشريعي جاء قاصرا عن االملام مبا جيب تنظيمه للمعاجلة الكلية للتشريع
يكمن يف ان و ا تقدم ميكن القول إنَّ معيار التمييز بني االغفال التشـــــــــــــريعي والقصـــــــــــــور التشـــــــــــــريعي 

االغفال التشــــريعي يتمثل ابلســــلوك الســــليب للمشــــرع، إما القصــــور التشــــريعي فهو يتعلق ابلســــلوك االجيايب 
 يتجسد يف قانون ملموس ينظم مسالة معينة ولكن بصورة منقوصة.

مبدأ ســمو الدســتور كأســاس لرقابة القضــاء الدســتوري  :المبحث الثاني

 على االغفال التشريعي

ه القاعدة األعلى اليت جيب دّ الرقابة على اإلغفال التشــــــــريعي جتد اســــــــاســــــــها يف محاية الدســــــــتور بع نَّ إ
احرتامها من جانب الســـلطات اليت انشـــاها الدســـتور، فهي هتدف إىل رد املخالفة الدســـتورية النامجة عنه، 

ذلك ربط الفقه بني مو الدســتور والطبيعة االمرة لقواعده وبني الرقابة على اإلغفال التشــريعي، ومن مث، ول
فال خيتلف اســـــاس الرقابة على اإلغفال التشـــــريعي واحجامه ابلتايل عن  ارســـــة اختصـــــاصـــــاته عن اســـــاس 

نه الســــــــلطة التشــــــــريعية الرقابة على دســــــــتورية القوانني يف مفهومها العام، وهو خضــــــــوع القانون الذي تســــــــ
 .(25 للدستور انطالقا من مو هذا االخري والطبيعة االمرة اليت تتسم هبا قواعده 

ويف ضـــــــوء ما تقدم ســـــــنقســـــــم هذا املبحث على مطلبني، نتناول يف املطلب األول اإلغفال التشـــــــريعي 
للســـمو الشـــكلي  املخالف للســـمو املوضـــوعي للدســـتور، وسصـــص الثاين لبيان اإلغفال التشـــريعي املخالف

 للدستور وفق التفصيل االط:
                                                        

، دار الفكر اجلامعي، 1نة(، طد. هادي حممد عبد هللا، التوازن بني السلطات واحلدود الدستورية بينهما  دراسة مقار  -22
 .248، ص2015االسكندرية، 

 .1416د. عوض املر، مرجع سابق، ص -23
 .103، ص2008، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حممد فوزي النوجيي، التفسري املنشئ للقاضي الدستوري، ط -24
يف األنظمة الدستورية األجنبية، أطروحة دكتوراه،  علي السيد علي ألباز: الرقابة على دستورية القوانني يف مصر مع املقارنة -25

 .125، ص1978كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 
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 اإلغفال التشريعي املخالف للسمو املوضوعي للدستور: املطلب األول 
 الفة قواعد الدســـــــتور من الناحية املوضـــــــوعية قد أتخذ صـــــــورة ســـــــلبية، ويكمن ذلك يف أن يغفل  نَّ إ

ســــــكوته هذا عدم اكمال  املشــــــرع تنظيم أحد جوانب املوضــــــوع حمل التدخل التشــــــريعي  يث يرتتب على
االحكام الواردة ابلنص التشــريعي على النحو الذي جيعلها تتوافق مع احكام الدســتور،  ا ينتج عنه وجود 

، فاملفرتض يف هذه احلالة أن املشــــرع قد تدخل ملمارســــة اختصـــاصـــه (26 حالة من الفراغ التشــــريعي اجلزئي 
ا يف معاجلة املوضـــــوع حمل التنظيم بصـــــورة متكاملة الدســـــتوري بنفســـــه، ولكن بداًل من أن يثمر تدخله هذ

حتيط بكافة جوانبه وتضــــــمن حتقيق اهداف الدســــــتور ومقاصــــــده، اســــــفر تدخله وكنتيجة لقصــــــور املعاجلة 
التشـــــريعية وإغفال تنظيم بعض جوانب املوضـــــوع عن تشـــــوية النص الدســـــتوري وعدم حتقيق إرادته بصـــــورة 

نية للدســـتور، ومن مث تنصـــب الرقابة القضـــائية على الســـكوت كاملة،  يث يرتتب على ذلك  الفة ضـــم
 .(27 التشريعي أو اإلغفال املنشئ لقاعدة قانونية ضمنية  الفة للدستور

فضــالً عن ذلك جند أن القاضــي الدســتوري حيرص على أتكيد الســمو املوضــوعي للدســتور من خالل 
مع الدســـــــــــتور واال اصـــــــــــبح القانون يالف ذلك غري  ةالقانون اخلاضـــــــــــع لرقابته يتطابق بصـــــــــــورة كامل عدّ  

خلاضـــع دســـتوري، إذ جند أن القاضـــي الدســـتوري يطبق هذا املبدأ بصـــورة ضـــيقة وخاصـــة اذا كان القانون ا
لرقابته ميس احلقوق واحلرايت االســـــــــاســـــــــية، ومن مث فان اجتاه القاضـــــــــي الدســـــــــتوري فيما يتعلق ابلســـــــــمو 
املوضــــوعي يقتضــــي ان أتط النصــــوص التشــــريعية مطابقة متاما لنصــــوص الدســــتور أو قد يقتصــــر على حمل 

شرع من قبل السلطة ، لذلك فان املشرع الدستوري حيرص على ان تنظم النصوص القانونية وت(28 التنظيم 
التشــــــريعية وال جيوز هلا ان تتخلى عنها اىل ســــــلطات اخرى اال يف حدود ضــــــيقة جداً، أل ا ال تعد امتيازاً 
شخصيا هلا وامنا هي واجب دستوري، ابعتبار ان السلطة التشريعية هي اليت اوكل هلا الدستور محاية هذه 

وضوعي للدستور تكمن يف محاية احلقوق واحلرايت ، ومن اهم مظاهر السمو امل(29 احلقوق وتلك احلرايت
االســـاســـية وكفالة مبدأ املســـاواة ولذلك مل يكن غريبا ان تكون غالبية االحكام الصـــادرة ابلتصـــدي لظاهرة 

 .(30 اإلغفال التشريعي كانت بقصد محاية احلقوق واحلرايت العامة
القول أن اإلغفال التشريعي يتحقق وأتكيداً على ذلك ذهب جانب من فقهاء القانون الدستوري اىل 

إذا تناول املشــرع أحد املوضــوعات اليت خيتص هبا ابلتنظيم لكنه أيط ســواء عن عمد أو امهال غري مكتمل 
اي تنظيم قاصـــــــر عن ان حييط بكافة جوانبه، ومبا يؤدي ابإلخالل ابلضـــــــمانة الدســـــــتورية للموضـــــــوع حمل 

                                                        
26- Gomes (J-J). Direito constituciona 6eme ed Livraria AL medina Coimbra,1993,p.979. 

رية، احملكمة الدستورية العليا املصرية، د. حنفي علي جبايل، الدعوى الدستورية املخالفة املوضوعية للدستور، اجمللة الدستو  -27
 .20، ص2004العدد اخلامس، السنة الثانية، ابريل 

د. محدان حسن فهمي، اختصاصات القضاء الدستوري يف مصر وحجية احكامه وتنفيذها وانرها مع نصوص الدستور  -28
 . 123، ص2009واحدث تعديالت قانون احملكمة، مطبعة ابو اجملد، القاهرة، 

، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 1د. ابراهيم حممد صا ، رقابة احملكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ط -29
 .274، ص2016
د. عبد احلليم حسن، احلرايت العامة يف الفكر والنظام السياسي يف االسالم، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  -30
  .92، ص1974



  

 )دراسة مقارنة( اثر اإليف اض التشريعي يف مبدأ مسو الدستور

105 

ســــــــتور حينما ينص على ضــــــــمان حق الدفاع فان املفرتض يف ، فعلى ســــــــبيل املثال جند ان الد(31 التنظيم 
التنظيم التشـــــــــــــــريعي هلذا احلق ان يكون فعاال ويبطل كل تنظيم قانوين حيد من هذه الفعالية كان خيلو من 
النصـوص اليت تكفل ايصـال املتهم مبحاميه ليس فقط وقت توجيه التهمة بل كذلك يف كافة املراحل املؤثرة 

 .(32 لك مرحلة التحقيق االبتدائي ومرحلة االهتام اليت اعقبتها حىت صدور احلكم يف مصريه مبا يف ذ
ومبا ان حق الدفاع يعد من القواعد املوضـــوعية اليت يرتتب على إغفاهلا كليا أو جزئيا املســـاس ابلســـمو 
ا املوضـــــــــوعي لقواعد الدســـــــــتور، فنجد انه يعد من بني املبادئ اليت نصـــــــــت عليها معظم الدســـــــــاتري و منه

 .(33 الدستور العراقي وااليطايل والتونسي 
رابعاً( منه قد نصــــت على "حق /19جند ان املادة   2005فبالرجوع إىل دســــتور مجهورية العراق لعام 

 الدفاع مقدس ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة".
ري وذلك عندما وما ميكن مالحظته على هذا النص أن املشــــرع قد قلل من فاعلية هذا النص الدســــتو 

( منه لقاضـــي التحقيق 75املعدل يف املادة  1971( لســـنة 23منح قانون أصـــول احملاكمات اجلزائية رقم  
حق منع املتهم ووكيله من الكالم وهذا النص من شــــــانه تقليل حق الدفاع فمنع املتهم ووكيله من حضــــــور 

لدفاع، فالدستور الذي صدر يف مجله هذا إجراءات التحقيق ومنعه من الكالم يشكل انتهاكاً خطرياً حلق ا
القانون تضـــمن نصـــا يكفل حق الدفاع، لذلك جند ان هذا النص يكون  اجة إىل التعديل نتيجة ألغفال 
املشــــرع تنظيم هذا النص بصــــورة دقيقة وواضــــحة تكفل حق الدفاع وتزيد من فاعليته. وابلرجوع إىل قانون 

انــه قــد اعطى للمتهم ضـــــــــــــــمــاانت تتوافق متــامــا مع مــا ورد يف املــادة احملكمــة اجلنــائيــة العراقيــة العليــا جنــد 
رابعاً( من الدســـــــتور، ومن بني هذه الضـــــــماانت جند انه قد منح املتهم الوقت والتســـــــهيالت الكافية /19 

اليت متكنه من اعداد دفاعه فضال عن اعطائه احلرية يف االتصال مبحام خيتاره مبحض ارادته وجيتمع به على 
كذلك حيق للمتهم ان يســتعني مبحام غري عراقي، وله احلق بطلب املســاعدة القضــائية وطلب شــهود انفراد  

، ومن (34 الدفاع واالثبات وغريها من الضـــــــــــماانت اليت تعزز حق الدفاع وتزيد من فاعليته هذا من انحية 
ص احملكمة انحية اخرى جند أن املشــــــرع قد أخفق يف اعطاء وصــــــف دقيق للجرائم اليت تدخل يف اختصــــــا

اجلنائية العراقية العليا وذلك عندما اكتفى بتعدد اجلرائم وتعداد حاالهتا من دون ان تتضـــــــمن وصـــــــفا دقيقاً 
لكل جرمية على حده، وهذا من شـــانه ان يعرض األفراد للخضـــوع حتت طائلة نصـــوص عقابية جترم أفعال 

 .(35 غري موصوفة وحمددة بشكل دقيق 
لقواعد املوضــوعية االمرة اليت تتمتع ابلســمو املوضــوعي للدســتور واليت ال اضــافه إىل ذلك جند انه من ا

يســــتطيع املشــــرع تشــــريع قانون من شــــانه املســــاس هبا هي قاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص او ما تعرف 

                                                        
، 2019،مكتبة القانون املقارن، بغداد، 1. مري داود سلمان، األغفال التشريعي والرقابة القضائية عليه يف العراق، طد -31

 .41ص
 .15د. عبد العزيز حممد سلمان، رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص -32
 .96د. عبد احلليم حسن، مرجع سابق، ص -33
 .2005( لسنة 10( من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم  19التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املادة  للمزيد من  -34
( 10( من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم  13، 11،12للمزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املواد   -35
 .2005لسنة 



  

106 

 29: العدد

 ، إذ يذهب الفقه هبذا الصـــدد إىل ضـــرورة ان تكون النصـــوص اجلنائية(36  مببدأ قانونية اجلرائم والعقوابت( 
من الغموض وااللتباس، إذ ال يكفي ان ينص املشرع  ةاخلاصة هبذا املبدأ حمددة وواضحة  يث تكون خالي

على جترمي فعل معني، وامنا جيب ان يكون هذا الفعل واضــــــــــــح العناصــــــــــــر على حنو يكفل التحديد الدقيق 
ه يكون يف هذه احلالة غري ملاهيته، إما النص على حتديد جترمي السلوك يشوب حتديده اإلهبام والغموض فان

صـا  للتجرمي وذلك ملنافاته مبدأ شـرعية اجلرائم والعقوابت، بينما يذهب البعض االخر إىل القول أن عدم 
وحمدد مبا يهدد حقوق االفراد وحرايهتم األســــاســــية، يعد صــــورة من  حتديد اجلرائم والعقوابت بشــــكل كاف  

ي على املشرع أن يقوم بصياغه النصوص التشريعية اخلاصة صور اإلغفال التشريعي، ففي هذه الصورة ينبغ
 .(37  ةدوحمد ةابلتجرمي والعقاب بصورة واضح

ينبغي أن يكون حتديد املشـــــــــرع للجرائم "وقد أكد على هذا املبدأ اجمللس الدســـــــــتوري الفرنســـــــــي بقولة 
على القاضـــي أن يتاكد ، وذلك منعا لتســـلط الســـلطات العامة، وينبغي ةوالعقوابت بصـــورة واضـــحة وكافي

، أو حتتوي على عنصر من عناصر عدم اليقني ةمن أن النصوص اليت يطبقها ليست غامضة أو غري حمدد
، ففي جمال اإلغفال التشـــــــــريعي (38 ن حتديد اجلرائم والعقوابت واال كان التشـــــــــريع غري دســـــــــتوري ايف شـــــــــ

ن حرية االفرنسي ذلك يف قراره الصادر بش املخالف ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت، اكد اجمللس الدستوري
الصــــحافة، حيث نظم املشــــرع بعض اجلرائم الصــــحفية بصــــورة غري حمددة  ا يؤدي إىل عدم حتديد مرتكيب 

 .(39 هذه اجلرائم مبا خيالف املبدأ الدستوري  شرعية اجلرائم والعقوابت(
( من قانون امليزانية 89املادة   وقد ذهب اجمللس الدســـــتوري يف قرار اخر له قضـــــي فيه بعدم دســـــتورية

وذلك ملنحها االدارة الضريبية سلطة الضبط والتفتي  اثناء  ارستها لومجائفها ويف هذا النص  1983لعام 
اليت تنص على " ال جيوز القبض على احد  1958( من الدســـتور الفرنســـي لســـنة 66 الفة لنص املادة  

لقضـــــــائية على احلرية الفردية وتضـــــــمن احرتام هذا ابلشـــــــروط أو حبســـــــه اال وفق القانون وحتافظ الســـــــلطة ا
( 89املنصــــــوص عليها يف القانون ". وقد انتهى اجمللس إىل ان املشــــــرع كان يتعني عليه ان يضــــــمن املادة  

 .(40 من االحكام والنظم ما يضمن استبعاد تفسريها بصورة مناقضه للشرعية 

                                                        
على هذا املبدأ إذا اطلق عليه البعض مبدأ الشرعية، والبعض االخر يطلق عليه مبدأ قانونية  اختلفت التسميات اليت تطلق -36

اجلرائم والعقوابت، وذهب اخرون اىل تسميته مببدأ املشروعية، و يعين هذا املبدأ أن على املشرع أن حيدد سلفا ما يعترب من األفعال 
ها القانوين، كما حيدد لكل جرمية عقوبتها. وقد اريد هبذا املبدأ عند من اطلق الصادرة عن االنسان جرمية، فيحدد لكل جرمية منوذج

 عليه مبدأ قانونية اجلرائم والعقوابت أن املشرع وحده هو الذي ميلك حتديد االفعال املعاقب عليها واملسماة ابجلرائم وحتديد اجلزاءات
فاصيل هبذا اخلصوص ينظر: د. حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوابت اليت توقع على مرتكبيها واملسماة ابلعقوابت. للمزيد من الت

ضاري خليل -. وينظر ايضا:70، ص1989القسم العام النظرية العامة للعقوابت والتدابري االحرتازية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .19، ص1990اد، حممود، الوجيز يف شرح قانون العقوابت القسم العام، دار القاسية للطباعة، بغد

د. أشرف توفيق هس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجرمي والعقاب يف قضاء احملكمة الدستورية، اجمللة الدستورية  -37
 .200(، بال سنة نشر، ص13املصرية، احملكمة الدستورية العليا املصرية، العدد  

38- Decision 80-127DC du 19 et 20 janvier1981 Rec. p.15 (cons7). 
39- Decision du conseil constitutionnel No.80-127du19-20 janvier 1981. 

 .347عبد اجمليد ابراهيم، مرجع سابق، ص -40
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الدســـــــــــــــتوري قد اســـــــــــــــتخلص من موقف اجمللس وما ميكن مالحظته على ذلك أن جانب من الفقه 
الدستوري الفرنسي، ان املشرع الدستوري قد خول املشرع العادي عددا من االختصاصات، فال جيوز هلذا 

 االخري أن ينكرها واال اصبح  الفا ملبدأ الفصل بني السلطات.
، يعد من اً مهم اً اخر  ضــــــــــافة إىل مبدأ حق الدفاع ومبدأ شــــــــــرعية اجلرائم والعقوابت جند ان هناك مبدأإ

حيث ذهب جانب من الفقه الدســـتوري  ،(41 أهم مظاهر الســـمو املوضـــوعي للدســـتور وهو مبدأ املســـاواة 
لتقرير محاية متكافئة جلميع احلقوق ســــواء تلك  ةه من مقتضــــيات مبدأ املســــاواة أنه يعد وســــيلنَّ إإىل القول 

مث ال جيوز من خالل اعمال هذا املبدأ أن ينكر اليت كفلها الدســـــــــــــتور، أو اليت تقررها التشـــــــــــــريعات، ومن 
 عدّ  املشـــرع أصـــل حق من احلقوق أو يعطل جوهره أو ينتقص منه، بينما يذهب جانب اخر من الفقه اىل 

أن إغفال املشـــــرع يف معاجلة موضـــــوع معني من املوضـــــوعات الدســـــتورية قد ميس الضـــــماانت القانونية اليت 
ويذهب البعض االخر من الفقه  ،(42 ر فضالً عن االخالل مببدأ املساواة جيب التمتع هبا ابملخالفة للدستو 

الدســـــتوري إىل أن الكثري من االحكام القضـــــائية الصـــــادرة بعدم دســـــتورية أحد التشـــــريعات ملخالفتها هلذا 
الانت املبدأ املهم، كونه قد اصبح من االمور املستقر عليها يف الضمري العاملي وتتضمنه املواثيق الدولية وإع

احلقوق وغريها، فهو أســاس لتمتع األفراد  رايهتم، واية صــورة من صــور التمييز بني األفراد يف اجملتمع حىت 
ولو مل تقم على ما ذكرة املشـــــــــرع الدســـــــــتوري من امثلة تشـــــــــكل انتهاكاً ملبدأ املســـــــــاواة الذي اقره املشـــــــــرع 

 .(43 الدستوري 
رة من القضـــــاء الدســـــتوري ابلتصـــــدي حلالة األغفال وخالصـــــة ما تقدم جند أن غالبية األحكام الصـــــاد

التشريعي ترجع إىل املساس أو  الفة مبدأ املساواة، ففي العراق جند ان احملكمة االحتادية العليا، قد ذهبت 
( لســـــــــــــــنـــة 13( من قـــانون هيئـــة دعـــاوى امللكيـــة املرقم  25يف قرار هلـــا بعـــدم دســـــــــــــــتوريـــة نص املـــادة  

ا( واملادة /2لتعارضــــــها مع احكام املادة   2005ضــــــوعية الواردة يف دســــــتور إلغفاهلا للقواعد املو 2010
، اذ عدت احملكمة االحتادية العليا ما شــاب هذه النص من 2005( من دســتور مجهورية العراق لعام 14 

اغفال غري دســـتوري مؤداه جعل هذه النص غري دســـتوري ويســـتتبع وجوب احلكم بعدم دســـتوريته ملخالفته 
نصــــــــت على  2010لســــــــنة 13( من قانون هيئة دعاوى امللكية رقم 25وقد  وجد ان املادة  للدســــــــتور، 

مبــا خيص التعويض وقــت إقــامـة  2006لســـــــــــــــنــة 2"حيق للــذين وقع عليهم غنب نتيجــة تطبيق القــانون رقم 
الدعوى وهلم احلق إبقامة الدعوى مبوجب القانون اجلديد ابثر رجعي لرفع احليف عنهم" ونصـــــــــــــــت املادة 

                                                        
فقد نص  2014لقد نصت على هذا املبدأ العديد من الدساتري ومن بني هذه الدساتري هي الدستور التونسي الصادر عام  -41

 "املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غري متييز".( على أن 21يف الفصل  
( منه على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز  بسبب 14يف املادة   2005كذلك نص دستور مجهورية العراق لعام 

. وقد نص "املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو
( على ان "االردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن 6/1يف املادة   1952الدستور االردين الصادر عام 

( منه على أن "املواطنون لدى القانون 53يف املادة   2014ام اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين". ونص الدستور املصري الصادر ع
اقة سواء وهم متساوون يف احلقوق واحلرايت والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو األصل أو اللون أو اللغة أو اإلع

 أو املستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو اجلغرايف ألي سبب اخر".
 .230د. أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت، مرجع سابق، ص -42
د. صربي حممد السنوسي، أركان صحة التشريع، اجمللة القانونية، هيئة التشريع واالفتاء القانوين، البحرين، العدد الثاين، يونيو  -43
 .65، ص2014
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 29: العدد

ا( من الدســــــتور على "ال جيوز ســــــن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت االســــــاســــــية الواردة يف هذا /2  
على "العراقيون متســـــــاوون أمام القانون دون متييز  بســـــــبب اجلنس أو ( منه 14الدســـــــتور" ونصـــــــت املادة  

وضـــــــع االقتصـــــــادي أو العرق أو القومية أو األصـــــــل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو ال
هو ضــــــــمان حقوق  2010لســــــــنة  13، وحيث ان الغاية املنشــــــــودة من تشــــــــريع القانون رقم "االجتماعي

عقاراهتم خالفا للقانون وتعويضـــــــــــهم تعويضـــــــــــا عادال مبا حيقق جرب الضـــــــــــرر عنهم  املواطنني الذين انتزعت
اً للمواطنني كافة بصورة متساوية دون وحلماية املال العام واحلفاظ عليه والبد ان يكون هذا التعويض مراعي

ســـــادســـــا( منه واليت تنص "أنه /19( من الدســـــتور، واملادة  14متييز بني مواطن واخر تطبيقا لنص املادة  
لكل فرد احلق يف ان يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية" وحيث ان املبدأ الوارد يف املادة 

قد جاء مببدأ يتعارض مع مبدأ املســـــــــــــــاواة بني  2010لســـــــــــــــنة 13مللكية رقم من قانون هيئة دعاوى ا25
ســــــــــــيما يف حاالت االســــــــــــتمالك الاملواطنني يف احلصــــــــــــول على التعويض عن العقارات اليت انتزعت منهم 

( من قانون 105القضــــــــــائي كما انه جاء متعارضــــــــــا مع مبدأ حجية االحكام املنصــــــــــوص عليه يف املادة  
املعدل واليت تنص على "االحكام الصــــــــــــادرة من احملاكم العراقية اليت  1979لســــــــــــنة ( 107االثبات رقم  

حازت على درجة البتات تكون حجة مبا فصـــــــــــــــلت فيه من احلقوق إذا احتدت أطراف الدعوى ومل تتغري 
( منه نصــــــــــت على "ال جيوز قبول دليل 106صــــــــــفاهتم وتعلق النزاع بذات احلق حمال وســــــــــببا" وان املادة  

قد اخل مببدأ املساواة  2010لسنة 13من القانون رقم 25ية األحكام الباتة" وحيث ان املادة ينقض حج
( واملــادة 14بني املواطنني يف احلصـــــــــــــــول على التعويض عن عقــاراهتم اليت انتزعــت منهم الوارد يف املــادة  

مث تكون  الفة للمادة  سادسا( من الدستور، لذا فان املادة املذكورة متعارضة مع املبدأ املذكور ومن/19 
سادسا( من الدستور ومتعارضة مع مبدأ حجية االحكام املنصوص عليه يف قانون االثبات رقم /19و14 

( من 25املعدل وألن لنصــــــــــوص الدســــــــــتور علوية يف التطبيق، وعليه يعد نص املادة  1979لســــــــــنة 107
 /19و14للدســـتور اســـتناداً للمادة  معطلة ملخالفتها  2010( لســـنة 13قانون هيئة دعاوى امللكية رقم  

 .(44 سادساً( منه لذا قررت احملكمة االحتادية العليا عدم دستوريتها(
املخالفة املوضـــوعية لســـمو الدســـتور تتحقق عندما يقوم املشـــرع مبخالفة هذه  نَّ او ا تقدم ميكن القول 

القواعد إما بصــــورة صــــرحية وهو بصــــدد تنظيم مســــالة معينة، لقاعدة دســــتورية أو مبدأ دســــتوري ابلشــــكل 
ا الذي يؤدي إىل اهدار احلق او احلرية او تقييدها او االنتقاص منها مبا ال يتالءم او يتناسب مع طبيعة هذ
احلق او احلرية، وقد تكون  الفته هلذه القواعد املوضوعية بصورة ضمنية وذلك عندما يؤدي تدخله لتنظيم 
مسالة معينة أو موضوع معني إىل االخالل مببدأ دستوري، ففي هذه احلالة وجب على القاضي الدستوري 

من خالل عدم اخالله ابملبادئ مبراقبة مدى مطابقة التشــــــــــــــريعات مع القواعد الدســــــــــــــتورية  ه  يقوم بدور  نْ أ
الدســــــتورية. فإذا كان الغرض من تدخل املشــــــرع بتنظيم موضــــــوع معني او مســــــالة معينة من شــــــانه  الفة 
القواعد الدســـتورية أو اخالله ابملبادئ العامة ذات القيمة الدســـتورية، فإن إغفال املشـــرع عن تنظيم مســـالة 

                                                        
، املنشور على موقع احملكمة 2013 /4/12( يف 2013احتادية /  /114  ينظر: قرار احملكمة االحتادية العليا العراقية رقم -44
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من حاالت املخالفة املوضـــوعية لقواعد الدســـتور، ومن مث  منحه الدســـتور امر تنظيمها مبقتضـــى قانون يعد
 تكون حمال للرقابة الدستورية.

 اإلغفال التشريعي املخالف للسمو الشكلي للدستور: املطلب الثاني
اختصـاصه  ةالتزام املشـرع  دود واليته التشـريعية كما حددها الدسـتور، يتعني عليه ان يقوم مبمارسـ نَّ إ

وضاع واإلجراءات الشكلية اليت يتطلبها الدستور، فضال عن ذلك انه ال يكفي لصحة التشريعي طبقاً لأل
يصـــــــــدر عن جهة االختصـــــــــاص، بل يتعني على تلك اجلهة ان تلتزم ابلقواعد الشـــــــــكلية اليت  التشـــــــــريع أنْ 

ابعتبار ، (45 حددها الدســـــتور بصـــــرف النظر عن اثر تلك االجراءات على عملية إقرار القانون أو امهيتها 
ان االوضــــاع الشــــكلية للنصــــوص القانونية هي مقوماهتا ال تقوم إال هبا وال يكتمل بنيا ا أصــــال يف غياهبا، 
ومن مث تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر هلا خاصـــــــــــية اإللزام، ابإلضـــــــــــافة إىل ذلك جند انه يف 

اجلوهري والثانوي، كما يقرر القضـــــــاء اإلداري يف جمال الرقابة الدســـــــتورية ال توجد هناك تفرقة بني االجراء 
لإلجراءات الشـــــكلية  ةجمال رقابته، ألن أحكام الدســـــتور كلها امرة وتتعلق ابلنظام العام، ومن مث كل  الف

، فضـــــــــــــــال عن ذلك جند ان حاالت اإلغفال (46 اليت حددها الدســـــــــــــــتور تكون  الفة لقاعدة جوهرية 
للدســـــــتور تتحقق عندما ينص الدســـــــتور على إجراءات معينة جيب  التشـــــــريعي املخالفة للســـــــمو الشـــــــكلي

اتباعها لصـــــــدور القانون ومن األمثلة على ذلك اإلجراءات اليت يتطلبها الدســـــــتور الفرنســـــــي الصـــــــادر عام 
فيما يتعلق ابلقوانني األســـــــاســـــــية واللوائح الداخلية للجمعية الوطنية وجملس الشـــــــيومل، فقد حرص  1958

( من 46فرنســــــي من خالل مراقبة اإلجراءات التشــــــريعية املنصــــــوص عليها يف املادة  اجمللس الدســــــتوري ال
الدســـتور على عدم جواز عرض مشـــروع القانون أو االقرتاح بقانون يف اجمللس الذي قدم إليه إال بعد مرور 

ية املطلقة صسة عشر يوماً من ايداعه لدى اجمللس، فضال عن ضرورة اقراره من قبل اجلمعية الوطنية ابألغلب
ألعضــــــائها وليس لعدد احلاضــــــرين، إذ متثل رقابة اجمللس الدســــــتوري ملشــــــروعات القوانني هي رقابة وجوبية 

( اليت تقضـــــــــي بعدم جواز إصـــــــــدار القوانني العضـــــــــوية إال بعد أن يقرر اجمللس 46/4إعماالً حلكم املادة  
ني العادية على مشـــــروعات القوانني الدســـــتوري مطابقتها للدســـــتور، إذا طبق املشـــــرع إجراءات ســـــن القوان

العضوية فإن اجمللس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون الذي طبقت يف شانه إجراءات إقرار القوانني 
العادية، كما جند أن ذات املفهوم ينطبق على إجراءات إقرار القوانني املالية، إذ يراقب اجمللس الدســــــــــــتوري 

( من الدســـتور واليت تقضـــي بضـــرورة عرض 39/2رائية اليت حددهتا املادة  مدى التزام املشـــرع ابلقيود اإلج
 .(47 مشروع قانون املوازنة لدى اجلمعية الوطنية قبل عرضه على جملس الشيومل 

جند أنه مل يشــري إىل وجود القوانني األســاســية  2005وابلرجوع إىل موقف دســتور مجهورية العراق لعام 
، وبقدر تعلق األمر مبوضــــوع اإلغفال التشــــريعي 1958الفرنســــي لعام ابلشــــكل الذي نص عليه الدســــتور 

جند أن هناك نصــــوصــــاً احال مبوجبها تنظيم بعض املســــائل ذات الطبيعة الدســــتورية إىل املشــــرع، ولكن ما 
ميكن مالحظته على ذلك أن املشــرع قد ســكت عن هذا التنظيم ابلرغم من امهية املواضــيع املراد تشــريعها، 

                                                        
 .455الحمها الرئيسية، مرجع سابق، صد. عوض املر، الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف م -45
 .32عبد اجمليد ابراهيم، مرجع سابق، ص -46
 .1958( من الدستور الفرنسي الصادر عام 39/2( و 46للمزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املواد   -47
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القوانني اليت التزال غري مشــــــــرعه لغاية الوقت احلاضــــــــر، القانون اخلاص أبنشــــــــاء جملس االحتاد، ومن امثلة  
( من الدســـتور بقوهلا "يتم انشـــاء جملس تشـــريعي يدعى ب جملس االحتاد( 65وفقاً ملا نصـــت عليه املادة  

عضوية فيه واختصاصاته يضم  ثلني عن االقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم وينظم تكوينه وشروط ال
 .(48 وكل ما يتعلق به بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب" 

( من 137إذ جند أن تشريع هذا القانون قد اصبح امراً الزماً وذلك استناداً إىل ما نصت عليه املادة  
تور إىل حني صــدور الدســتور "يؤجل العمل أبحكام املواد اخلاصــة مبجلس االحتاد اينما ورت يف هذا الدســ

قرار من جملس النواب أبغلبية الثلثني بعد دورته االنتخابية األوىل اليت يعقدها بعد نفاذ هذا الدســـــــــــــــتور" 
 49). 

يتضــح بوســاطة نص هذه املادة أن مدة الدورة االنتخابية اليت اشــرتطتها من اجل اقرار هذا القانون قد 
األوىل من نفاذ الدســــــتور ومل يتم تشــــــريعه لغاية االن، فمن ربع دورات انتخابية بعد الدورة اانقضــــــت مبرور 

االمور الثابتة يف األنظمة الفيدرالية أن الســـــــــلطة التشـــــــــريعية تتكون من جملســـــــــني مها جملس النواب وجملس 
( منه على 48االحتاد وفقاً ملا نص عليه الدستور ايضا يف الباب الثالث  الفصل األول( إذ نص يف املادة  

الســلطة التشــريعية االحتادية من جملس النواب وجملس االحتاد" فاســتمرار جملس النواب إبصــدار  إن "تتكون
( أن يصدر 65التشريعات دون وجود جملس االحتاد يشكل  الفة دستورية جسيمة، كما افرتضت املادة  

 قانون جملس االحتاد أبغلبية موصوفة وهي ثلثي أعضاء جملس النواب.
ي أغفل املشـــــــــــــــرع تنظيمه هو القانون اخلاص بتنظيم عمل احملكمة االحتادية العليا، والقانون االخر الذ

( الفقرة الثانية من الدستور بقوهلا "تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد 92طبقاً ملا نصت عليه املادة  
ارهم وعمل احملكمة من القضاة وخرباء يف الفقه االسالمي وفقهاء القانون، حيدد عددهم وتنظم طريقة اختي

حقيقية  ة، إذ جند أن وجود هذا القانون يشكل ضمان(50 بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب"
ها هي املسؤولة عن ضمان تطبيق الدستور ومو قواعده الشكلية واملوضوعية، وان بقاء عدلعمل احملكمة ب

ون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية الصـــــــادر عام ( من قان44احملكمة املشـــــــكلة وفقا ملا نصـــــــت عليه املادة  
امللغي بقوهلا "تتكون احملكمة االحتادية العليا من تســــعة اعضــــاء ويقوم جملس القضــــاء االعلى أوليا  2004

لغرض  اً وابلتشــاور مع اجملالس القضــائية لألقاليم برتشــيح ما ال يقل عن  انية عشــر اىل ســبعة وعشــرين فرد
. فباإلضـــافة إىل  ارســـتها الختصـــاصـــاهتا الدســـتورية املشـــار (51 كمة املذكورة......."ملء الشـــواغر يف احمل
، ابعتبار ا ا احملكمة اليت تراقب دســـتورية 2005( من دســـتور مجهورية العراق لعام 93اليها وفقا للمادة  

 .(52 نومن مث حيتاا هذا االمر إىل تدخل سريع من جانب املشرع بتشريع هذا القانو  ،القوانني

                                                        
 .2005( من دستور مجهورية العراق لسنة 65ينظر: نص املادة   -48
 .2005من دستور مجهورية العراق لسنة ( 137ينظر: نص املادة   -49
 .2005( من دستور مجهورية العراق لسنة 92/2ينظر: نص املادة   -50
 .2004( من قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية امللغي لسنة 44ينظر: نص املادة   -51
 النافذ. 2005مجهورية العراق لعام ( من دستور 93( واملادة  92للمزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املادة   -52
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و ا ينبغي االشـــــارة اليه هبذا الصـــــدد جند أن اغفال املشـــــرع لإلجراءات الشـــــكلية املنصـــــوص عليها يف 
الدســــــــتور الواجبة االتباع يف جمال املبادرة التشــــــــريعية من شــــــــانه أن يعرض القانون للطعن بعدم دســــــــتوريته 

 ه.ئوالغا
العديد من  توص ذلك جند ا ا قد اصــدر وابلرجوع إىل موقف احملكمة االحتادية العليا يف العراق يصــ

 القرارات اليت تذهب إىل عدم الدستورية نتيجة لوجود اإلغفال التشريعي.
فمن بني هذه القرارات قرار احملكمة االحتادية العليا بعدم دســـــــتورية قانون رواتب و صـــــــصـــــــات جملس 

بعدم دســتورية قانون  25/2/2013الوزراء، حيث قضــت احملكمة االحتادية العليا يف جلســتها املنعقدة يف 
ته  الفا للدســـــــــــتور، إذ جند ان احملكمة قد رأت ابن القانون م درواتب و صـــــــــــصـــــــــــات جملس الوزراء، وع
اليت منحت  2005أواًل( من دســــــــتور مجهورية العراق لعام /60تشــــــــريعه من جملس النواب خالفا للمادة  

احملكمة ان القانون قد شــرع دون اتباع الســياقات  ةحهذا احلق اىل رائســيت اجلمهورية وجملس الوزراء، موضــ
املعمول هبا للتطبيق السليم ملبدأ تقاسم املهام بني السلطات وحتقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة لذا جاء 

ننيا( من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم /5 الفا للدســــــتور وصــــــدر القرار ابات اســــــتنادا ألحكام املادة  
 .(53 (من الدستور94واملادة   2005لسنة  (30 

 الخاتمة

 -لقد توصلنا من خالل  ثنا هذا إىل النتائج والتوصيات االتية:
 أواًل: النتائج

يعرف الباحث االغفال التشــــــــــريعي أبنه "قعود املشــــــــــرع مدة زمنية معينة عن ســــــــــن تشــــــــــريع الزمه  -1
كفله الدستور تنظيماً قاصرا ال حييط بكافة اجلوانب اليت ال الدستور بسنه واقراره، أو تنظيمه ملوضوع معني  

 يكتمل التنظيم القانوين اال هبا".
بسلطة املشرع التقديرية اذ انه يقرر احلاجة  اً اتضح لنا ان السكوت التشريعي يتميز يف كونه متعلق -2

هبا وحده بتقديرها، يالف  لتنظيم التشـــــريع وتقدير التدخل لتنظيمه وفقا للمالئمة التشـــــريعية اليت يرتخص
 بسلطة املشرع املقيدة اليت متحي عندها سلطة التقدير. اً احلال ابلنسبة لإلغفال التشريعي كونه متعلق

اتضــــح لنا ان رقابة القضــــاء الدســــتوري على االغفال التشــــريعي يرتكز على النصــــوص الدســــتورية  -3
فيذهب الرأي الراجح يف الفقه ان أســـــاس  والتشـــــريعية، غري ان هذه النصـــــوص قد تســـــكت عن هذا االمر

رقابة القضاء الدستوري على االغفال التشريعي تعود يف بعض األحيان اىل ما تقرره املبادئ العامة للقانون 
 اليت تكشف عنها االحكام القضائية.

اس اتضـــــح لنا أن مبدأ مو الدســـــتور على ما عداه من قواعد، وطبيعة قواعده االمرة، مبثابة األســـــ -4
 القانوين لقيام الرقابة على االغفال التشريعي.

                                                        
، املنشور على موقع احملكمة 25/2/2013( يف 2012احتادية / /48ينظر: قرار احملكمة االحتادية العليا العراقية املرقم   -53

 https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php 2/4/2020االحتادية العليا: اتريخ الدخول للموقع 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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 ثانيًا: التوصيات 
نقرتح على املشـــرع العراقي أن يقوم أبجراء تعديل على الدســـتور وذلك من اجل ايراد نص صـــريح  -1

خيول القضــــاء الدســــتوري صــــالحية الرقابة على اإلغفال التشــــريعي أو أن ينص على إضــــافة هذا النوع من 
 القانون اخلاص املنظم لعمل القضاء الدستوري.االختصاصات يف 

نتيجة ملا متثله الرقابة على دســـــــــــــتورية القوانني واللوائح من أمهية، لذلك نرى أنه من األمهية مبكان  -2
توســـيع نطاق الرقابة الدســـتورية، لتشـــمل رقابة االغفال التشـــريعي على حنو اكثر صـــراحة، واكثر تطبيقا يف 

الدســــــتور الســــــيما موضــــــوع احلقوق واحلرايت العامة، وذلك نظراً ملرونة النصــــــوص املوضــــــوعات الواردة يف 
الدستورية، واتساع سلطة املشرع التقديرية،  ا يستلزم توسيع القضاء الدستوري العراقي والتونسي لسلطاته 

 الرقابية على التشريعات سواء فيما تضمنته بنصوص صرحية أو ضمنية.
ة العليا العراقية اليت أعملت رقابتها على االغفال التشـــــــــــريعي للحكم بعدم  يب ابحملكمة االحتادي -3

دســـــــتورية بعض النصـــــــوص التشـــــــريعية وذلك إعالء لســـــــمو الدســـــــتور ومحاية احلقوق واحلرايت العامة، أن 
عيباً من العيوب الدســتورية اليت توصــم التشــريعات  ه  تســتخدم مصــطلح "االغفال التشــريعي" صــراحة بوصــف

 تورية.بعدم الدس
 المصادر

 أواًل: الكتب
، منشــورات احلليب 1ابراهيم حممد صــا ، رقابة احملكمة الدســتورية على الســلطة التقديرية للمشــرع، ط .1

 .2016احلقوقية، بريوت، 
 .1999، دار الشروق، القاهرة، 1أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت العامة،ط .2
رقابة املشــروعية واملالئمة يف قضــاء الدســتورية، دار النهضــة العربية، القاهرة، ثروت عبد العال، حدود  .3

1999. 
، دار النهضـــــــة العربية، 1جابر حممد صـــــــبحي، الســـــــياســـــــة القضـــــــائية للمحكمة الدســـــــتورية العليا، ط .4

 .2012القاهرة، 
مقارنة(، دار  جواهر عادل العبد الرمحن، الرقابة الدســــــــتورية على االغفال التشــــــــريعي  دراســــــــة حتليلية .5

 .2016النهضة العربية، القاهرة، 
اختصـاصـات القضـاء الدسـتوري يف مصـر وحجية احكامه وتنفيذها وانرها مع  ،محدان حسـن فهمي .6

 .2009نصوص الدستور واحدث تعديالت قانون احملكمة، مطبعة ابو اجملد، القاهرة، 
 .2005ر النهضة العربية، القاهرة، ، دا5رمزي طه الشاعري، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط .7
 .2017، دار الصفوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1سفر بن عبد الرمحن احلوايل، املعجم الوجيز، ط .8
،مكتبة القانون املقارن، 1مري داود ســــلمان، األغفال التشــــريعي والرقابة القضــــائية عليه يف العراق، ط .9

 .2019بغداد، 
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رح قانون العقوابت القســــــم العام، دار القاســــــية للطباعة، بغداد، ضــــــاري خليل حممود، الوجيز يف شــــــ .10
1990. 

عبري حسـني السـيد حسـني، دور القضـاء الدسـتوري يف الرقابة على السـلطة التقديرية للمشـرع  دراسة  .11
 .2009مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الرئيســـــــــــية، مركز رينيه، جان دبوي عوض املر، الرقابة القضـــــــــــائية على دســـــــــــتورية القوانني يف مالحمها  .12
 .2003للقانون والتنمية، 

، دار النهضـــــــة 2عيد أمحد الغفلول، فكرة عدم االختصـــــــاص الســـــــليب للمشـــــــرع  دراســـــــة مقارنة(، ط .13
 .2003العربية، القاهرة، 
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 أساس رقابة القضاء الدستوري على اإلغفال التشريعي

The basis of the control of the constitutional judiciary on 

legislative omission 

 (1) م.د. علي مدلول محسن الخفاجي

Lect. Ali Madlool Mohsen AL-Khafaji 

 صةخالال

اختصـــاص القضـــاء الدســـتوري يف االصـــل وبصـــورة عامة هو النظر يف النصـــوص التشـــريعية الصـــرحية  نَّ إ
اليت تناول هبا املشــــــــــرع تنظيم احد املوضــــــــــوعات الدســــــــــتورية وبيان مدى توافق هذه النصــــــــــوص مع قواعد 

عن  اال ان املشرع قد يضع النصوص التشريعية ولكنه يضعها بصورة منقوصة وقاصرة ،الدستور من عدمه
فضـــال عن ذلك  ان حتيط ابملوضـــوع من كافة جوانبه وهو ما درا الفقه على تســـميته ابإلغفال التشـــريعي.

أن القضـــــاء الدســـــتوري مل يتطرق يف االنظمة القانونية اىل مفهوم االغفال التشـــــريعي بشـــــكل حمدد، اال انه 
شـــــــــريعي، واليت اكد فيها ان اســـــــــتخدم العديد من املصـــــــــطلحات والعبارات اليت تعرب عن فكرة االغفال الت

االغفال يعد عيبا دســتوراي يســتوجب القضــاء بعدم دســتورية النص التشــريعي املطعون فيه فيما تضــمنه من 
حكم قاصـــر أو عدم دســـتورية التنظيم التشـــريعي القاصـــر فيما مل يتضـــمنه النص املطعون فيه من حكم كان 

 يتعني أن يتضمنه.
Abstract 
The jurisdiction of the constitutional judiciary in general and in general is 

to consider the explicit legislative texts in which the legislator dealt with the 

organization of one of the constitutional issues and to indicate the 

compatibility of these texts with the rules of the Constitution or not, but the 

                                                        
 .--جامعة أهل البيت كلية القانون/   -1
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 legislator may put the legislative texts, but put it incomplete and limited to 

surround the subject of In all its aspects, which is what the jurisprudence 

called the legislative omission. Moreover, the constitutional judiciary did not 

specifically address the concept of legislative omission in legal systems, but 

it used many terms and expressions that express the idea of legislative 

omission, in which he stressed that omission is a constitutional defect 

requiring the judiciary to the unconstitutionality of the contested legislative 

text in its contents. Of a minor sentence or the unconstitutionality of a minor 

legislative organization in a provision that was not included in the contested 

text of the provision that should have been included. 

 المقدمة

 أواًل: موضوع البحث
إنَّ املشرع الدستوري عندما يقوم مبمارسة ومجيفته التشريعية ومبناسبة تنظيمه ألحد املوضوعات فهو قد 
يتناول املوضـــــــــــوع حمل التنظيم ولكن على حنو منقوص وقاصـــــــــــر ال حييط ابملوضـــــــــــوع حمل التنظيم من كافة 
جوانبه، إذ جند ان الفقه قد اطلق على هذه احلالة بتســـمية اإلغفال التشـــريعي، فهو يعد من املصـــطلحات 
احلديثة الظهور واليت مل يتســـــــــــــــن بعد للفقه حتديد معناه ومفهومه ابلقدر الكايف على الرغم من تصـــــــــــــــدي 

 القضاء الدستوري له.
 ثانيًا: اهمية موضوع البحث

خالل أن الرقابة اليت ميارســــــــــها القضــــــــــاء الدســــــــــتوري اجتاه اإلغفال تكمن امهية موضــــــــــوع البحث من 
التشــــــــريعي تبدو يف اعالء مبدأ مو الدســــــــتور وعلوه، ومحاية احلقوق واحلرايت اليت تضــــــــمنها، األمر الذي 
يتعني معه تصــــــدي القضــــــاء الدســــــتوري يف حالة حصــــــول اي  الفة من جانب املشــــــرع للدســــــتور ســــــواء 

ناول هبا تنظيم أحد املوضــوعات الدســتورية أو إبغفال املشــرع تنظيمه للموضــوع بنصــوص تشــريعية صــرحية ت
 بصورة متكاملة.

 ثالثًا: مشكلة البحث
 ث اساس رقابة  مجلة من االشكاالت اليت يتعني مناقشتها ومعاجلتها من خالل بحثيثري موضوع ال

، فمن بني م هذا املوضوعنوين حيكوصول اىل اطار قاال القضاء الدستوري على اإلغفال التشريعي من اجل
االغفال التشـــــريعي على الرغم دســـــتورية  هذه االشـــــكاالت تبين االنظمة القانونية حمل الدراســـــة الرقابة على

من ا ا مل تتضــــمن نصــــا تشــــريعيا صــــرحيا أيخذ هبذه الرقابة، وهو ما انر جدال يف الفقه الدســــتوري بشــــان 
وانقســـم على اجتاهني االول معارض هلذه الرقابة والثاين  رقابة عليهمفهوم االغفال التشـــريعي ومدى جواز ال

 مؤيد هلا،  ا يتطلب  ث مفهوم اإلغفال التشريعي وإساس الرقابة عليه.
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 رابعًا: منهجية البحث
ســــنعتمد يف  ثنا هذا على املنهج التحليلي املقارن لدراســــة موضــــوع اســــاس رقابة القضــــاء الدســــتوري 

اإلغفال التشــــريعي من خالل التطرق اىل اراء الفقهاء يصــــوص مســــالة الرقابة على االغفال، فضــــال على 
 عن ذكر اهم التطبيقات القضائية الصادرة من احملاكم الدستورية وحتليلها.

 خامسًا: خطة البحث
 ســـــنقســـــم خطة البحث على مبحثني نتناول يف املبحث االول ماهية االغفال التشـــــريعي، وهو مقســـــم
على مطلبني سصـــــص املطلب االول لبيان تعريف االغفال التشـــــريعي، إما يف املطلب الثاين فســـــنتناول فيه 

 مصطلحات.متييز االغفال التشريعي عما قد خيتلط به من 
فســــــــــنتناول فيه أســــــــــاس الرقابة على األغفال التشــــــــــريعي وموقف الفقه منها وهو إما يف املبحث الثاين 
أســـاس رقابة القضـــاء الدســـتوري على االغفال التشـــريعي، إما  يف املطلب االول مقســـم على مطلبني نتناول

يف املطلب الثاين فســـنخصـــصـــه لبيان موقف الفقه من الرقابة على االغفال التشـــريعي، مع خامتة نســـتعرض 
 التوصل اليها.فيها اهم النتائج والتوصيات اليت م 

 المبحث األول: ماهية االغفال التشريعي

رع طاملا كان ملتزما أبال ميتنع عن ســــن تشــــريع معني الزمة الدســــتور إبقراره وســــنه، وكذلك أالّ إنَّ املشــــ
يغفل أو يهمل إحدى جوانب التنظيم القانوين واليت ال يكتمل هذا االخري وفقا للتكليف الدســــــــــــتوري إالّ 

ل احملاكم الدســتورية هبا واال عد ذلك موقفا ســلبيا من جانب املشــرع  الفا للدســتور، جيب القضــاء من قب
بعدم دســـتوريته، واســـاس ذلك مو الدســـتور وعلوه على كافه التشـــريعات، ســـواء من الناحية املوضـــوعية أو 

 الشكلية.
يف ضوء ما تقدم سنقسم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب األول تعريف االغفال التشريعي 

تشــــريعي عما قد خيتلط به من املصــــطلحات وفق التفصــــيل ويف املطلب الثاين ســــنتناول فيه متييز االغفال ال
 االط:

 املطلب األول: تعريف االغفال التشريعي
مصطلح اإلغفال التشريعي يعد من املصطلحات احلديثة نسبياً اليت مل يتسن بعد للفقه التعرض له  نَّ إ

إذ يتحقق  ،ابلقدر الكايف لالتفاق على حتديد معناه أو مضــــــــــــمونه رغم مواجهة القضــــــــــــاء الدســــــــــــتوري له
دســتور احد جوانبه االغفال التشــريعي إذا اغفل املشــرع مبناســبة تنظيمه ملوضــوع من املوضــوعات الواردة ابل

و الفة احد أو بعض النصـــــــــــــــوص  ، ا قد يؤدي إىل احلد من فاعلية املوضـــــــــــــــوع حمل التنظيم من انحية
 الدستورية من انحية اخرى.

ولبيان تعريف االغفال التشريعي يتطلب منا تقسيم هذا املطلب على فرعني نعرا يف االول اىل املفهوم 
 اىل بيان املفهوم القضائي.وفق التفصيل االط: االصطالحي لإلغفال التشريعي والثاين
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 ال رع األوض: امل هوم االص   ي لإليف اض التشريعي 
انر اصطالح االغفال التشريعي جدال فقهيا بعده من املصطلحات احلديثة، وقد اختلف الفقه بشان 

من املوضوعات الواردة اجياد تعريف له فالبعض ذهب يف تعريفه لإلغفال ابنه "قيام املشرع بتنظيم موضوع 
ابلدستور على حنو منقوص وقاصر ال حييط به من كافة جوانبه اليت ال يكتمل التنظيم إال هبا  ا يؤدي إىل 

 .(2 عدم اإلحاطة ابملوضوع حمل التنظيم و الفة أحد أو بعض نصوص الدستور"
مســـائل معينة بصـــورة منقوصــة ويرى البعض ان االغفال التشـــريعي يعين "قيام الربملان بتنظيم مســـالة أو 

ميكن أن يرتتب عليها فراغ تشـريعي ال يتماشـى مع التزام الربملان بضـرورة  ارسـة اختصـاصـه التشـريعي على 
 .(3 الوجه املبني ابلدستور"

اضــــــــافة اىل ذلك جند ان الفقه الفرنســــــــي قد عرب عن فكرة االغفال التشــــــــريعي ابحلالة اليت يكون فيها 
ســــتوي مع القواعد واملعايري العامة للقانون والذي يتمثل يف ثغرات ختل يف تكامل النظام تنظيم القانون ال ي
 .(4 القانوين والياته 

وعرف اخرون االغفال التشــريعي هو ذلك الذي تكمن فيه ارادة املشــرع عن اإلمســاك عن التشــريع يف 
 .(5 مسالة عهد اليه الدستور بتنظيمها 

وعرف كذلك أبنه عدم تناول املشـــــــــــــرع ابلتنظيم ما كان يتعني النص عليه صـــــــــــــراحة ليوافق مقتضـــــــــــــى 
. ولكن ما ميكن مالحظته على هذا التعريف انه  تصــــــر وغري واضــــــح يف بيان معىن االغفال (6 الدســــــتور 

 التشريعي من مجيع صوره.
ناول املوضـــــــــوع حمل التنظيم على وذهب جانب اخر من الفقه يف تعريفه لإلغفال بقوله "أن املشـــــــــرع ت

حنو منقوص ال حييط به من كافة جوانبه" ويضــــــــــيف اصــــــــــحاب هذا الرأي أبن املشــــــــــرع قد أوجد القاعدة 
القانونية، ولكنه أوجدها منقوصـــة وغري متكاملة أبن أغفل مراعاة أحد جوانب املوضـــوع الذي اســـتهدفت 

و عدم اإلحاطة ابملوضــــــــوع حمل التنظيم من انحية القاعدة القانونية تنظيمه على حنو من شــــــــانه اإلخالل أ
 .(7 و الفة أحد نصوص الدستور أو بعضها من انحية اخرى 

بينما يرى جانب اخر من الفقه إىل اعتبار اإلغفال التشـــــــــــريعي  الفة موضـــــــــــوعية ألحكام الدســـــــــــتور 
فال النســـيب للمشـــرع ومنهم الدكتور امحد فتحي ســـرور الذي ذهب يف تعريفه لإلغفال التشـــريعي "هو اإلغ

يف معاجلة موضــــــــوع معني خالفا للدســــــــتور قد ميس الضــــــــماانت القانونية اليت جيب التمتع هبا فضــــــــال عن 
 .(8 االخالل مببدأ املساواة"

                                                        
 .30، ص2016، القاهرة ،دار النهضة العربية ،الرقابة الدستورية على االغفال التشريعي ،جواهر عادل العبد الرمحن -2
، 2003، منقحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط ،دراسة مقارنة ،دم االختصاص السليب للمشرععيد أمحد الغفول: فكرة ع -3

 .159ص
 .330، ص2017حممد ابهي ابو يونس، أصول القضاء الدستوري، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  -4
 .336املصدر السابق، ص -5
شريعي، اجمللة الدستورية صادرة عن احملكمة الدستورية العليا املصرية، العدد حممد عماد النجار، قضاء عدم دستورية االغفال الت -6
 .30، ص2010، السنة الثامنة، 17

، 2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 1جابر حممد حجي، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا  دراسة مقارنة(، ط -7
 .398ص-396ص

 .202، ص1999الدستورية للحقوق واحلرايت، دار الشروق، امحد فتحي سرور، احلماية  -8
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ويســــتوي يف االغفال التشــــريعي لريتب اثره يف عدم الدســــتورية أن يكون جاء عمدا أم عن خطا، ألنه 
ليس جزاًء ام عقااب للمشــــــرع على غفلته، وامنا هو جزاء على النقص التشــــــريعي يف التنظيم وعدم اإلحاطة 

توري ليس ســـلطة تعلو اوانب املســـالةكلها حمل هذا التنظيم، وفق النموذا الدســـتوري هلا، فالقضـــاء الدســـ
املشــرع وال ينبغي أن تكون مبثابة ســلطة رائســية عليه حىت يقال أبن عدم الدســتورية جزاء على إغفاله وامنا 
البد أن تفهم ذلك يف اطار مبدأ الفصــل بني الســلطات الذي يفرض توازن الســلطات وتعاو ا إعالء ملبدأ 

ندما يقوم مبهمة مراقبة األغفال التشـــريعي فهو يراقبه مو الدســـتور وســـيادة القانون، فالقضـــاء الدســـتوري ع
أداء لدوره يف االســــــــتيثاق من قدر التطابق أو التباين بني النصــــــــوص التشــــــــريعية والدســــــــتور وهذا ما حيقق 

 .(9 موجبات فلسفة اإلغفال التشريعي ذاهتا 
ال التشــــريعي ولكن ميكن و ا تقدم ميكن القول أنه ابلرغم من عدم اتفاق الفقه يف اجياد تعريف لإلغف

تعريفه ابنه "اغفال الســـــلطة املختصـــــة بعملية التشـــــريع مبمارســـــة اختصـــــاصـــــاهتا التشـــــريعية املنصـــــوص عليها 
ابلدســـــــتور اغفاال كليا أو جزئيا، أو التخلي عنها لســـــــلطة اخرى دون ســـــــند دســـــــتوري،  ا يؤدي اىل فراغ 

 تشريعي".
 ريعي ال رع الااك: امل هوم الق ائي لإليف اض التش

إنَّ القضاء الدستوري مل يتطرق يف االنظمة القانونية اىل مفهوم االغفال التشريعي بشكل حمدد، اال انه 
اســـــــــتخدم العديد من املصـــــــــطلحات والعبارات اليت تعرب عن فكرة االغفال التشـــــــــريعي، واليت اكد فيها ان 

يعي املطعون فيه فيما تضــمنه من االغفال يعد عيبا دســتوراي يســتوجب القضــاء بعدم دســتورية النص التشــر 
حكم قاصـــر أو عدم دســـتورية التنظيم التشـــريعي القاصـــر فيما مل يتضـــمنه النص املطعون فيه من حكم كان 

 .(10 يتعني أن يتضمنه، وأن تدخل املشرع يغدو واجبا حال يدعوه الدستور اىل تنظيم حق من احلقوق 
ان يكون متنازال عن اختصــــــــاصــــــــه إذا تراجع عن فاجمللس الدســــــــتوري الفرنســــــــي قد ذهب اىل ان الربمل

التدخل التشــــــــريعي حيث يلزمه الدســــــــتور ابلتدخل، اضــــــــافة اىل ذلك انه يكون متخليا عن اختصــــــــاصــــــــه 
التشـــــــريعي إذا افرط يف تفويضـــــــه اىل الســـــــلطة الالئحية. كذلك فقد ذهب اجمللس الدســـــــتوري يف اكثر من 

ال تكون هناك عقوبة إال بناء على نص يف القانون  1789 مناســـــــــبة اىل انه وفقا للمادة الثامنة من إعالن
وال عقاب إال على األفعال الالحقة على تطبيق القانون، واســـــــــتنادا اىل ذلك جيب على املشـــــــــرع ان حيدد 
اجلرائم والعقوابت بشـــــــــــــــكل حمدد وكاف  من اجل ابعاد  ة حتكم من جانب الســـــــــــــــلطات العامة واال كان 

عدم 2012نوفمرب عام  23كما اعلن اجمللس الدســـتوري يف قراره الصـــادر يف ،  (11 التشـــريع غري دســـتوري.
الفقرة االوىل، وذلك بســـــــــبب ما اغفلته من وجوب تفعيل مبدأ املشـــــــــاركة ابلنســـــــــبة  120دســـــــــتورية املادة 

للقرارات اإلدارية اليت ليس هلا الصـــــــــــــــفة الالئحية الصـــــــــــــــادرة عن اإلدارة وأجهزهتا، وذلك ابملخالفة للنص 
 وري الوارد ابملادة السابعة من امليثاق الدستوري حلماية البيئة.الدست

                                                        
 .330د. حممد ابهي ابو يونس، مصدر سابق، ص -9

 .32جواهر عادل العبد الرمحن، مصدر سابق، ص -10
عبد احلفيظ الشيمي، رقابة االغفال التشريعي يف احملكمة الدستورية العليا  دراسة مقارنه(، دار النهضة العربية، القاهرة،  -11
 .63، ص2003
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 29: العدد

إما فيما يتعلق مبوقف احملكمة االحتادية العليا يف العراق جند ا ا قد قضـــت أبن "الفصـــل يف االهتامات  
سادسا من الدستور يستلزم  /93املوجهة اىل رئيس اجلمهورية مبوجب اختصاصها املنصوص عليه يف املادة 

قانون بذلك، وان مثل هذا القانون مل يصـــدر لغاية الوقت احلاضـــر، ويلزم حىت ينعقد االختصـــاص صـــدور 
هلا ابلفصـــــل يف هذه االهتامات أن يصـــــدر قانوانً من جملس النواب ينظم كيفية الفصـــــل يف هذه االهتامات 

 .(12 سادسا/ب" /61املوجهة اىل رئيس اجلمهورية يف ضوء احكام املادة 
فقد تبنت احملكمة الدســــــتورية العليا املصــــــرية فكرة األغفال التشــــــريعي يف العديد من اضــــــافة اىل ذلك 

أحكامها فقد اســــتخدمت مصــــطلح األغفال يف مرات اندرة، مث عربت عنه يف ابقي أحكامها مســــتخدمة 
عدم تضـــــمني النص التشـــــريعي املطعون فيه حلكم كان يتعني ان يتضـــــمنه أو تضـــــمني  ، مثلعبارات أخرى

طعون فيه حلكم قاصر، ويف هذا الشان فقد قضت احملكمة يف أحد احكامها مبخالفة املادة األوىل النص امل
إبنشـــــــــاء حمميات طبيعية مبنطقة جبل علبة ابلبحر 1986( لســـــــــنة 450من قرار رئيس جملس الوزراء رقم  

دت يف حكمها ( من الدســــــتور، وأور 66األمحر ملبدأ شــــــرعية اجلرائم والعقوابت الذي نصــــــت عليه املادة  
 .(13 عبارة "وذلك فيما تضمنته من عدم تعيني احلدود اليت تبني النطاق املكاين لتلك احملميات"

يف شــان بعض  1981لســنة 136( من القانون رقم 17وكذلك حكمها الصــادر مبخالفة نص املادة  
أ املســــاواة املنصــــوص عليه األحكام اخلاصــــة بتاجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملســــتاجر ملبد

( من الدســتور.فيما تضــمنه من قصــر اســتمرار عقد إلجيار على الزوجة املصــرية وأوالدها من 40يف املادة  
زوجها املســـــــــتاجر غري املصـــــــــري عند انتهاء إقامته ابلبالد فعال أو حكما دون الزوا املصـــــــــري وأوالده من 

 .(14 زوجته املستاجرة غري املصرية 
كن القول إنَّ االحكام اليت جاءت هبا احملكمة الدســــــتورية العليا املصــــــرية مل تضــــــع مفهوماً و ا تقدم مي

حمددا لإلغفال التشـــريعي، وامنا عربت عنه ابســـتخدام عبارة فيما مل يتضـــمنه النص من حكم كان يتعني أن 
 يتضمنه أو فيما تضمنه حكماً قاصراً.
 التشريعي عما قد يختلط به من مصطلحاتاملطلب الثاني: تمييز االغفال 
عن  ارســـــــة اختصـــــــاصـــــــه احملدد يف الدســـــــتور وهو  شـــــــرعامل إغفالتقوم فكرة االغفال التشـــــــريعي على 

مبعىن ان الربملان  ،يف اطار مبدأ االنفراد التشـــــــريعي بصـــــــورتيه املطلق  الكلي( والنســـــــيب  اجلزئي( ،التشـــــــريع
بني االغفال واختالفاً  اً ي، وابلرغم من ذلك جند ان هناك تشاهبيتخذ موقفا سلبيا جتاه اختصاصه الدستور 

التشـــــريعي، وعدم  لســـــكوتالتشـــــريعي وغريه من الســـــلوكيات اليت قد يتخذها املشـــــرع خاصـــــة منها فكرة ا
 االختصاص السليب للمشرع:

                                                        
 النافذ. 2005من دستور مجهورية العراق لعام  93ينظر املادة  -12
، 1994أكتوبر 1( قضائية دستورية، جلسة 15( لسنة  20ينظر: حكم احملكمة الدستورية العليا املصرية يف القضية رقم   -13

 املوقع الرمي للمحكمة الدستورية العليا.
، املوقع الرمي 2002ابريل. 1( قضائية دستورية، جلسة 20( لسنة  6الدستورية العليا يف القضية رقم  ينظر: حكم احملكمة  -14

 للمحكمة العليا املصرية.
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 ال رع األوض: متييز االيف اض التشريعي عن السكوت التشريعي
فال الكلي أو الســـــــــــكوت التشـــــــــــريعي أبنه "حالة الغياب الكلي أو إنَّ جانب من الفقه قد عرف االغ

 .(15 عدم الوجود الكلي للتشريع أو لقاعدة قانونية تتعلق  الة قانونية حمددة ابلدستور" 
يف حني عرفة جانب اخر من الفقه هو امســـــــاك املشـــــــرع عن التشـــــــريع يف شـــــــان معني وهو ما يعد  ا 

 .(16 اليت يستقل وحده بتقديرها  يرتخص فيه، ولذا يعد من املالئمات
ويذهب البعض االخر يف تعريفه أبنه "الســـــــكوت عن تنظيم مســـــــالة ما أو عدم التدخل ابلتشـــــــريع يف 

 .(17 موضوع معني"
وعارض الســـــــكوت أو الصـــــــمت التشـــــــريعي بعّده أوثق مبجال رقابة املالئمة التشـــــــريعية اليت متتنع على 

كن ان نطلق عليه ابإلغفال التشـــــريعي، فهذا االخري تكمن القضـــــاء الدســـــتوري، تفرتق عن عارض اخر مي
فيه ارادة املشـــــــــرع عن االمســـــــــاك عن التشـــــــــريع يف مســـــــــالة عهد اليه الدســـــــــتور بتنظيمها، فهو خيتلف عن 
الســـكوت التشـــريعي من انحيتني: األوىل عنصـــر مادي مفاده عدم قيام املشـــرع بســـن القانون الذي أوجب 

 عليه الدستور صدوره.
والثانية عنصــــــــر معنوي مفاده انصــــــــراف إرادة املشــــــــرع إىل عدم إصــــــــدار هذا التشــــــــريع، وهو ما يكون 
حاصلة أن األغفال التشريعي هو إمساك املشرع عن سن تشريع كان جيب عليه سنه دستوراي. لذلك فانه 

لدســـتورية، على خالف الســـكوت التشـــريعي ال يدخل يف نطاق املالئمة التشـــريعية، ومن مث خيضـــع لرقابة ا
وخري دليل على ذلك ما ذهبت اليه احملكمة الدســــــــــتورية العليا بقوهلا "... تنظيم احلقوق منوط ابملشــــــــــرع، 
وإذا كان اســتعماله لســلطته يف هذا الشــان رخصــة يباشــرها، كلما اقتضــاها الصــا  العام، ويف الوقت الذي 

إىل تنظيم حق من احلقوق، كما هو احلال يراه مناســـــــــــبا، إال أن تدخله يغدو عزمية إذا ما دعاه الدســـــــــــتور 
 .(18 ابلنسبة حلق التقاضي، فإذا أغفل أو ادى مسلكه اىل اإلخالل هبذا احلق، كان ذلك  الفا للدستور"

اضـــــافة اىل ذلك أن األغفال التشـــــريعي خيتلف عن الســـــكوت التشـــــريعي ايضـــــا من عدة نواحي، فمن 
شــــرع قد تناول املوضــــوع حمل التنظيم بصــــورة قاصــــرة أو على انحية جند أّن األغفال التشــــريعي يكون فيه امل

حنو منقوص، إما السكوت التشريعي يكون عندما ال يتناول املشرع احد املوضوعات ابلتنظيم من األساس 
على الرغم من التزامه دســتوراي بذلك، ومن انحية اخرى فان مســلك املشــرع اجتاه الســكوت التشــريعي يعد 

ألصل،بينما مسلك املشرع بصدد االغفال التشريعي هو  سب األصل غري إرادي مسلكا إراداي  سب ا
 19). 

كذلك جند أن االغفال التشــــــريعي خيتلف عن الســــــكوت التشــــــريعي من حيث مدى اخلضــــــوع للرقابة 
الدســتورية من قبل القضــاء، فاألغفال التشــريعي خيضــع لرقابة القضــاء الدســتوري وجيد أســاســه يف مبدأ مو 

                                                        
 .120عبد احلفيظ الشيمي، مصدر سابق، ص -15
 .335حممد ابهي ابو يونس، مصدر سابق، ص -16
 .121عبد احلفيظ الشيمي، املصدر السابق، ص -17
قضائية دستورية، جمموعة أحكام احملكمة الدستورية  19لسنة 193الدستورية العليا املصرية، القضية رقم  ينظر: احملكمة -18

 .548، ص2000مايو 6العليا، اجلزء التاسع،. 
 .401جابر حممد حجي، مصدر سابق، ص -19
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والذي يعين علو القواعد الدســـــــــــــــتورية على غريها من القواعد القانونية املطبقة يف الدولة، اما الدســـــــــــــــتور  
الســـــــــكوت التشـــــــــريعي أو ما يســـــــــميه الفقه ابألغفال الكلي ليس مدعاة لرقابة املشـــــــــرع من قبل القضـــــــــاء 

 .(20 الدستوري إذ ال توجد صلة بني احلاجة اىل التشريع وبني دستوريته 
كن القول إنَّ امتداد الرقابة على الســــــــــــكوت التشــــــــــــريعي تعين حلول القاضــــــــــــي وخالصــــــــــــة ما تقدم مي

الدســــتوري حمل الســــلطة التشــــريعية يف تقدير كثري من االمور من بينها مدى احلاجة اىل التشــــريع، وضــــرورة 
وامهية هذا التشــــــريع، وتقدير الظروف املالئمة لصــــــدور التشــــــريع، إذ تعد هذه االمور هي من ابرز واخص 

ت الســــلطة التقديرية للمشــــرع فضــــال عن ذلك أن تنظيم موضــــوع ما ومدى احلاجة إىل وجود التشــــريع ما
أمر ختتص به الســـــــلطة التشـــــــريعية وفقا للمالئمات اليت تراها، فهي اليت تقدر مىت تتدخل لوضـــــــع تشـــــــريع 

محله على التدخل معني ومىت ال تتدخل، فإذا قعد املشــــــرع عن أن يتناول مســــــالة ما ابلتنظيم فإنه ال جيوز 
 .(21 كاصل مامل يكن الدستور قد أوجب عليه التدخل وحدد له وقت تدخله وهو امر ال حيدث كثريا

إما من انحية التشــابه بني األغفال التشــريعي والســكوت التشــريعي فنجد ان كال منهما يرد على التزام 
 املشرع بتنظيم موضوع من املوضوعات الواردة ابلدستور.

 الااك: الت ييز بني االيف اض التشريعي وعدم االختصاص السَ  لَ شرعال رع 
إّن فكرة االغفال التشريعي تعد من االفكار احلديثة فهي قد ختتلط بغريها من السلوكيات السلبية اليت 
قد يتخذها املشــــرع، خاصــــة فكرة عدم االختصــــاص الســــليب أو ما يطلق عليه ابلتســــلب التشــــريعي، وجتد 

ة اســــــــاســــــــها يف التزام الربملان ابلتشــــــــريع حيث يوجب عليه الدســــــــتور ذلك، وإال عد  تنعا عن هذه الفكر 
 ارســة اختصــاصــاته التشــريعية، كما تعين عدم ختليه عنها لغريه من الســلطات العامة االخرى، وإذا حدث 

ا عنه فإنه يكون وامتنع الربملان عن  ارسة اختصاصاته التشريعية أو ختلى عنها لتمارسها هيئة اخرى عوض
 .(22 قد خالف الدستور مبا احدث بغري وجه حق من تعديل لقواعد توزيع االختصاصات الدستورية 

اضــافه اىل ذلك ان عدم االختصــاص الســليب يعد احد عوارض االختصــاص التشــريعي، فهو يتبدى يف 
ان تقوم هبذه املهمة بذاهتا، حالة ما إذا عهد الدســتور اىل الســلطة املشــرعة بتنظيم مســالة معينة، فبدال من 

تتنازل عنها اىل جهة اخرى لتتوىل تنظيمها، كان توكل الســـــــلطة التشـــــــريعية اىل الســـــــلطة التنفيذية ما أانط 
الدستور أتديته هبا ففي هذه احلالة تتسلب األوىل من اختصاصها لتعهد به اىل االخرى، وعلى ذلك يقوم 

ري املانح لالختصـــــــاص، نزول اجلهة املختصـــــــة عن هذا التســـــــلب على عناصـــــــر ثالثة وهي النص الدســـــــتو 
 .(23 االختصاص، واجلهة املتنازل هلا عن االختصاص

كذلك جند أن فكرة عدم االختصـــاص الســـليب للمشـــرع تتعلق بتنظيم بعض الدســـاتري الختصـــاصـــات 
ه مبعىن التشـــــريع يف الســـــلطة العامة، والســـــيما فيما يتعلق ابلومجيفة التشـــــريعية اليت ينفرد هبا الربملان دون غري 

املســائل احملجوزة له دون أن يعهد يف ذلك اىل ســلطة اخرى، متاثرا يف ذلك بعملية توزيع االختصــاص بني 
                                                        

املقررة ملمارستها، دار النهضة  هالة حممد طريح، حدود سلطة املشرع املصري يف تنظيم احلقوق واحلرايت العامة والضماانت -20
 .257، ص2011العربية، القاهرة، 

 .109، ص1995، دار الفكر العريب، القاهرة، 1عبد العزيز حممد سلمان، رقابة دستورية القوانني، ط -21
 .43عيد امحد الغفلول، مصدر سابق، ص -22
 .333حممد ابهي ابو يونس، مصدر سابق، ص -23
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، إذ اعترب ان املوضوعات احملجوزة للربملان ال ميكنه يف 1958السلطات اليت تبناها الدستور الفرنسي عام 
 ن طريق التفويض التشريعي.اطارها ان يتنازل عن تنظيمها لصا  سلطة اخرى ع

وما ميكن مالحظته على ذلك ان فكرة عدم االختصــــــاص الســــــليب للمشــــــرع تظهر يف صــــــورتني األوىل 
تتمثل يف عدم االختصـــاص التشـــريعي غري املقرتن ابلتفويض التشـــريعي وحيصـــل ذلك عندما يتخلى الربملان 

الختصـــــــاص مبعىن دون تفويض عن اختصـــــــاصـــــــه، ولكن من دون احالة اىل ســـــــلطة اخرى ملمارســـــــة هذا ا
تشــــــريعي، إما الصــــــورة الثانية فهي تتعلق بعدم االختصــــــاص الســــــليب املقرتن بتفويض تشــــــريعي ولكن ذلك 
يكون فقط يف الظروف االســـتثنائية، إذ يتنازل املشـــرع عن جزء من اختصـــاصـــاته لصـــا  الســـلطة التنفيذية 

لس الدســـتوري الفرنســـي وكذلك احملكمة العليا ، وجتد هذه الصـــورة اســـاســـها يف القرار الصـــادر من اجمل(24 
الذي تصــــدى حلالة التفويض من خالل حتديد الضــــوابط الدســــتورية اليت جيب على الســــلطة التشــــريعية ان 
تتقيد هبا، حيث قضــــت احملكمة الدســــتورية العليا ما يلي "انه يشــــرتط لســــالمة التفويض وصــــحته ان تطرأ 

املدة، معني املوضـــوعات اليت جيري فيها واألســـس اليت يقوم عليها،  مجروف اســـتثنائية تربره وان يكون حمدد
وكلها قيود على الســـــــلطة التنفيذية حىت ال متارس ذلك االختصـــــــاص االســـــــتثنائي إبصـــــــدار قرارات هلا قوة 
القانون إال أن تقوم مربراته ودواعيه على ان يكون ذلك يف احلدود ووفقا للضـــــــوابط اليت تضـــــــعها الســـــــلطة 

 .(25 صاحبة االختصاص االصيل يف  ارسة ومجيفة التشريع"  التشريعية
وخالصة ما تقدم ميكن القول إنَّ املشرع ال ميلك أن يتخلى عن اختصاصه لصا  السلطتني التنفيذية 
والقضــــائية حتت ســــتار التنظيم التشــــريعي، أو حتت ســــتار التفويض التشــــريعي ويف هاتني الصــــورتني، إذا ما 

تصــاصــه فإنه يكون بدون شــك  الفا للتنظيم الدســتوري بشــان توزيع االختصــاصــات ختلى الربملان عن اخ
 بن السلطات العامة.

ويف ضــوء ما تقدم جند ان فكرة عدم االختصــاص الســليب للمشــرع ختتلف عن فكرة االغفال التشــريعي 
 وهذا االختالف يكمن من خالل عدة نواحي:

شـــرع لقواعد االختصـــاص احملددة ابلدســـتور أبن فعدم االختصـــاص الســـليب نقصـــد به  الفة مســـلك امل
يتخلى عن اختصــاصــه لصــا  الســلطة التنفيذية، بينما نقصــد ابألغفال التشــريعي قعود املشــرع عن مباشــرة 

 .(26 اختصاصه أو مباشرته على حنو قاصر ومن مث فال يرتك املشرع اختصاصه لسلطة اخرى 
دم االختصاص السليب يكون مسلك املشرع إراداي، اما من انحية املسلك الذي يتخذه املشرع ففي ع

إما يف األغفال التشريعي فان مسلك املشرع وخاصة يف االغفال اجلزئي الذي يعد اكثر مراقبة، هو  سب 
 .(27 االصل غري ارادي

ومن انحية االســـــــاس القانوين للرقابة الدســـــــتورية على كل من االغفال التشـــــــريعي وعدم االختصـــــــاص 
للمشــرع، جند أن اســاس الرقابة على األغفال التشــريعي تتمثل يف  الفة التشــريع ملبدأ مو الدســتور الســليب 

وعلوه من جانب، و الفة الضــــــــــــــماانت اليت هياها الدســــــــــــــتور حلماية احلقوق واحلرايت العامة من جانب 
                                                        

 .16، ص1981يناير 20،19توري الفرنسي الصادر يف ينظر: قرار اجمللس الدس -24
 .1975./5/4قضائية دستورية والصادرة يف  4لسنه 9ينظر: حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  -25
 .22عبد احلفيظ الشيمي، مصدر سابق، ص -26
 .580، ص2010ت اجلديدة، االسكندرية، عبد اجمليد ابراهيم، السلطة. التقديرية للمشرع  دراسة مقارنة(، دار اجلامعا -27
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عليها هو مبدأ . إما فيما يتعلق بفكرة عدم االختصــــــاص الســــــليب للمشــــــرع جند ان اســــــاس الرقابة (28 اخر 
االنفراد التشــــــــــــــريعي مبســــــــــــــائل معينة ومن مث  الفة القانون لقواعد االختصــــــــــــــاص إذا ما ترك القانون هذه 

 .(29 املوضوعات للسلطة الالئحية
اضـــــافة اىل ذلك إن فكرة عدم االختصـــــاص الســـــليب للمشـــــرع تعد من العيوب اخلارجية للتشـــــريع فهي 

وص عليها يف الدستور ويرتتب على ثبوهتا القضاء بعدم دستورية تتمثل يف  الفة قواعد االختصاص املنص
التشريع املطعون فيه وذلك ملخالفته لقاعدة شكلية واردة ابلدستور، يف حني ال ميكن اعتبار فكرة األغفال 
التشــــــريعي من العيوب اخلارجية للتشــــــريع بل ا ا تعد  الفة صــــــرحية ملضــــــمون أحد نصــــــوص الدســــــتور أو 

 .(30 على وجوده القضاء بعدم دستورية ما أغفل املشرع بيانة للمخالفة املوضوعية للدستور بعضها ويرتتب
و ا تقدم ميكن القول إنَّ الرقابة الدســتورية على األغفال التشــريعي وعدم االختصــاص الســليب للمشــرع 

خالل محاية  هتدف اىل حتقيق غاية معينة فنجد، أن اهلدف من الرقابة على األغفال التشــــــريعي تكمن من
مبدأ مو الدســتور وعلوه وهيمنته على قواعده ومبادئه على ما دو ا من قواعد قانونية ســواء كانت صــرحية 
أو ضـــــــمنية من جانب، وكفالة ومحاية احلقوق واحلرايت اليت تضـــــــمنها الدســـــــتور أبن يكون االنتفاع هبا يف 

وذلك الن حالة االغفال التشــريعي هتدف  الصــورة اليت تصــورها الدســتور نطاقا فاعال هلا من جانب اخر،
، يف حني ان اهلدف من (31 اىل تصـــــحيح النص التشـــــريعي وليس محاية اجملال احملجوز للقانون  التشـــــريع( 

الرقابة على فكرة عدم االختصــــاص الســــليب تتمثل يف محاية اجملال احملجوز للقانون  التشــــريع( وعدم إقحام 
 .(32 السلطة التشريعية السلطات االخرى مباشرة اختصاصات 

المبحث الثاني: أســــاس الرقابة على األغفال التشــــريعي وموقف الفقه 

 منها

إنَّ الفقه الدســـــــتوري قد ربط و ق بني مبدأ مو الدســـــــتور و الرقابة على األغفال التشـــــــريعي،إذ جعل 
، فهدف هذه الرقابة مو الدســــتور وعلوه مبثابة أســــاس قانوين من اجل قيام الرقابة على األغفال التشــــريعي

هي رد املخالفة الدســتورية النامجة عن حاالت االغفال فهي جتد اســاســها يف محاية الدســتور بعده القاعدة 
 االعلى اليت جيب احرتامها من جانب السلطات اليت انشاها الدستور.

القاضــــــــــــــي اضـــــــــــــــافه اىل ذلك أن فقهاء القانون العام قد اختلفوا فيما بينهم حول مدى امكانية قيام 
الدســتوري مبهمة الرقابة على االغفال التشــريعي، إذ تبلور هذا اخلالف يف اجتاهني متعارضــني ولكل منهما 
حججه وأســـانيده ملا يدعيه، فاصـــحاب االجتاه األول يرفض فكرة الرقابة على األغفال التشـــريعي أل ا من 

 اخص مظاهر السـلطة التقديرية للمشرع جهة ترد على قواعد ال وجود هلا، كما ا ا متثل تدخال مباشـرا يف
 عند  ارسته لومجيفته التشريعية.

                                                        
، 2003عوض املر، الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف مالحمها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية،  -28

 .141ص
 .37عيد امحد الغفلول، مصدر سابق، ص -29
 .401جابر حممد حجي، مصدر سابق، ص -30
 .37سابق، صحممد عماد النجار، مصدر  -31
 .579عبد اجمليد ابراهيم، مصدر سابق، ص -32
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إما االجتاه الثاين فهو يتمسك بفكرة الرقابة على األغفال التشريعي، أل ا ترد على قواعد سلبية وليس 
ية مل على ال قواعد، كما ا ا ال متس ســلطة املشــرع التقديرية وامنا هي رقابة على ســلطة مثقلة بقيود دســتور 

 يلتزمها املشرع العادي.
ويف ضــــــــوء ما تقدم ســــــــنقســــــــم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب األول إســــــــاس الرقابة على 
األغفال التشريعي، إما يف املطلب الثاين فسنتناول فيه موقف الفقه من الرقابة على االغفال التشريعي وفق 

 -التفصيل االط:
 ضاء الدستوري على االغفال التشريعياملطلب األول: إساس رقابة الق

إن أســــاس الرقابة على اغفال املشــــرع وإحجامه عن  ارســــه اختصــــاصــــه ال خيتلف  ســــب نظرة بعض 
فقه القانون الدســــتوري، من حيث املبدأ عن أســــاس الرقابة على دســــتورية القوانني يف مضــــمو ا العام وهو 

ر، انطالقا من مبدأ مو الدستور وعلوه على القوانني خضوع القانون الذي تسنه السلطة التشريعية للدستو 
(  ريبس( يرى أن هذا االســــــــــاس غري كاف  لقيام Ribesاملكونة للنظام القانوين للدولة، ولكن االســــــــــتاذ  

هذه الرقابة، فخضــوع املشــرع ألحكام الدســتور يُعد عامال اســاســيا لقيامها، ولكن أســاس هذه الرقابة هو 
 .(33 جمموعة االلتزامات االجيابية اليت يتضمنها الدستور ويفرض على املشرع الوفاء هبا 

عني نتناول يف األول مبدأ مو الدســــــتور، ويف الثاين ويف ضــــــوء ما تقدم ســــــنقســــــم هذا املطلب على فر 
  الفة األغفال التشريعي ملبدأ مو الدستور وفق التفصيل االط:

 ال رع األوض: مبدأ مسو الدستور
إنَّ من اهم االســـــــس اليت تقوم عليها الدولة القانونية هو مبدأ مو الدســـــــتور وعلوه على مجيع القواعد 

ذ ال ميكن ان تنعت الدولة ابلقانونية مامل تكن لقواعد الدســتور الســمو والســيادة على القانونية يف الدولة، إ
، إذ يقصـــــــــد مببدأ مو الدســـــــــتور عرفيا كان ام مكتواب هو القانون األعلى يف الدولة فيعلو (34 ابقي قواعده

لقانون الدستوري، على كل ما عداه من قوانني واعمال، ومو الدساتري تعد من املبادئ املسلم هبا يف فقه ا
، ومع ذلك جند أن بعض الدســـاتري تنص عليه صـــراحة ومن بني (35 حىت لو اغفلت الدســـاتري النص عليه 

( منه على ما يلي 13الذي قضــي يف املادة   2005هذه الدســاتري ما فعله الدســتور العراقي الصــادر عام 
كون ملزما يف احنائه كافة، وبدون اســـتثناء، "أوال: يعد هذا الدســـتور القانون األمى واألعلى يف العراق، وي

ننيا: ال جيوز ســــن قانون يتعارض مع هذا الدســــتور، ويعد ابطال كل نص يرد يف دســــاتري االقاليم، أو اي 
 نص قانوين اخر يتعارض معه".

اضافة اىل ذلك جند أن مبدأ مو الدستور الذي تتمتع به القواعد الدستورية، يستند اىل مضمون هذه 
القواعد وموضــوعها وهو ما يســمى ابلســمو املوضــوعي للدســتور، ويســتند من الناحية االخرى اىل الشــكل 

 .(36 الذي تتبلور فيه وهو ما يسمى ابلسمو الشكلي للدستور
                                                        

 .71عبد احلفيظ الشيمي، مصدر سابق، ص -33
 .537، ص1992عبد الغين بسيوين، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار اجلامعية، القاهرة،  -34
 .173، ص2006ابراهيم عبد العزيز شيحا، املبادئ الدستورية، منشاة املعارف، االسكندرية،  -35
 .101، ص1992حممد حسنني عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -36
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 29: العدد

فيما يتعلق ابلسمو املوضوعي للدستور جند انه يتحقق من خالل النظر إىل مضمون القواعد الدستورية  
تناوهلا ابلتنظيم، فالدســـتور هو األســـاس الذي يقوم عليه النظام القانوين يف الدولة، ذاهتا واملوضـــوعات اليت 

إذ حتدد قواعده أسـس نظام احلكم فيها، وحيدد السـلطات العامة هبا وكيفية  ارسـتها لومجائفها، فضـال عن 
و االجتماعية أو حتديده للفلســـفة أو االيدلوجية اليت يقوم عليها نظام احلكم ســـواء من الناحية الســـياســـية أ

 االقتصادية.
وما ميكن مالحظته على ما تقدم أبن العلو والســــمو الذي يتحقق للدســــتور هو نتيجة منطقية لألمهية 
البالغة للموضـــــوعات اليت ينظمها وضـــــرورهتا اليت ال غىن عنها يف البناء القانوين للدولة، فهو على قمة هذا 

ألصـــــــــول اليت يقوم عليها نظام احلكم وحيدد الســـــــــلطات العامة البناء ألنه القانون الذي يرســـــــــي القواعد وا
 .(37 ويرسم هلا ومجائفها، ويضع احلدود والقيود الضابطة لنشاطها 

كذلك جند أن الســمو املوضــوعي للدســتور يتجلى من خالل مظهرين اســاســيني: املظهر االول يتمثل 
الختصـــاصـــات اليت مينحها لكل منها، أبن الدســـتور هو الذي ينشـــئ الســـلطات العامة يف الدولة، وحيدد ا

وهلذا فهو يُعدل الســند الشــرعي لوجود هذه الســلطات، ومصــدراً ما تضــطلع به من ومجائف واختصــاصــات 
، إما فيما يتعلق ابملظهر الثاين فهو يتمثل أبن الدســــــــــتور هو الذي حيدد فكرة (38 متارســــــــــها ابســــــــــم الدولة

ة وااليدلوجية اليت يقوم عليها النظام القانوين املطبق سواء من القانون السائدة يف الدولة، كما حيدد الفلسف
الناحية الســـياســـية أو االجتماعية أو االقتصـــادية، وعلى ذلك فيكون على اهليئات احلاكمة االلتزام مبا رمه 
الدســـتور يف هذا اخلصـــوص والتقيد ابلفلســـفة اليت يســـتلهمها الدســـتور ويقوم مرتكزا عليها وإال كان ابطال 

 .(39 ل نشاط يتعارض مع هذه الفلسفة أو االجتاه السائد يف الدولة ك
ويرى غالبية الفقه الدستوري أن السمو املوضوعي املستند اىل طبيعة املوضوع الذي يعاجله الدستور أو 
مضـــــــــمونه، ليس له ســـــــــوى أمهية ســـــــــياســـــــــية أو ادبية، فمخالفة إحدى الســـــــــلطات العامة لبعض القواعد 

يثري الرأي العام ضـــــــد هذه الســـــــلطة، ولكن دون ان توجد وســـــــيلة قانونية رمية ميكن  الدســـــــتورية ميكن ان
، فالعلو املوضــوعي للدســتور ال يكفي يف حد ذاته إلعطاء (40 الرجوع اليها لكفالة احرتام احكام الدســتور

ىن أن اغفال قواعده القيمة القانونية واجبة االحرتام من جانب الربملان عند ســــــــــنه التشــــــــــريعات العادية، مبع
مبدأ مو الدســــــتور من الناحية املوضــــــوعية يؤدي اىل انر ســــــياســــــية واجتماعية دون ان يؤدي اىل اية انر 

 .(41 قانونية كإبطال األعمال القانونية الصادرة ابملخالفة ألحكام الدستور
من إما فيما يتعلق ابلســــــــمو الشــــــــكلي للدســــــــتور فهو يتحقق إذا كان تعديله يتطلب إجراءات أشــــــــد 

اإلجراءات اليت تلزم لتعديل القوانني العادية، اضـــــــــافة اىل ذلك أن الســـــــــمو املوضـــــــــوعي للدســـــــــتور اذا كان 
يتحقق جلميع انواع الدســــــــــاتري املدونة وغري املدونة واجلامدة واملرنة، فإن الســــــــــمو الشــــــــــكلي ال يتحقق إال 

نة يف عدم إمكان تعديلها إال إبتباع ابلنســبة للدســاتري اجلامدة وذلك ألن الدســاتري اجلامدة ختتلف عن املر 
                                                        

 .140، ص2015، مؤسسة حورس الدولية، 3سامي مجال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدولية، ط -37
 .176ابراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص -38
 .177املصدر السابق، ص -39
 .57، ص2014ماجد راغب احللو، دستورية القوانني، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  -40
 .181ابراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص -41



  

 أساس رقابة الق اء الدستورغ عَى اإليف اض التشريعي 

127 

إجراءات خاصــة مغايرة عما يتبع يف تعديل التشــريعات العادية الصــادرة من الســلطة التشــريعية، إذ جند ان 
هذا االختالف يف إجراءات التعديل هو الذي يضفي على الدستور السمو الشكلي ويضعه يف مركز أمى 

تفرقة بني القواعد الدســــتورية والقوانني العادية، ويرتتب على الســــمو ، ويؤدي إىل ال(42 من القوانني العادية 
الشـــــــكلي للدســـــــتور احتالل القواعد الدســـــــتورية لقمة التدرا اهلرمي للنظام القانوين يف الدولة،  يث ميتنع 
على الســــــلطة التشــــــريعية أن خترا على قواعده أو ختالف أحكامه فيما تســــــنه من تشــــــريعات، وبذلك تربز 

 .(43 ة القانونية لسمو الدستور اليت تتحقق عن طريق السمو الشكلي لقواعدهاالمهي
و ا تقدم ميكن القول إنَّ السمو املوضوعي للدستور يستند إىل القواعد الدستورية وموضوعها غري انه 

القانونية، اي ان تقتصــــر أمهية الســــمو املوضــــوعي من الناحية الســــياســــية وليس له أمهية أو اثر من الناحية 
 الفة الدســـــــــــــتور قد تؤدي اىل انر ســـــــــــــياســـــــــــــية واجتماعية ولكنها ال تؤدي اىل اية انر قانونية، هذا من 
جانب، ومن جانب اخر ان مبدأ مو الدســـــــــــــــتور لكي يتوافر له امهية قانونية اىل جانب ما حتقق له من 

ه كذلك الســمو الشــكلي الذي يســتند امهية ســياســية عن طريق الســمو املوضــوعي، فانه جيب ان يتحقق ل
إىل شـــــــــــــــكل القاعدة الدســـــــــــــــتورية واجراءاهتا، فهو يتحقق اذا كانت اجراءات تعديله تتطلب اشـــــــــــــــد من 

 االجراءات اليت تلزم لتعديل القوانني العادية.
 ال رع الااك: خمال ة األيف اض التشريعي ملبدأ مسو الدستور

حتمية بني األغفال التشــريعي وبني حتقق املخالفة الدســتورية إنَّ الفقه الدســتور يؤكد على وجود عالقة 
ســواء من انحية الشــكل أو املوضــوع، وذلك الن الدســتور يضــع على عاتق املشــرع جمموعة من االلتزامات 
القانونية اليت جيب الوفاء هبا، إذ تتحقق املخالفة الدســـــــــــــتورية ليس فقط عندما يباشـــــــــــــر املشـــــــــــــرع بومجيفته 

 .(44 ا تتحقق إذا امهل أو اغفل  ارسته هلذه الومجيفة بصورة كاملة أو جزئية التشريعية، بل ا 
و الفة اإلغفال التشـــــريعي ملبدأ مو الدســـــتور تكمن يف صـــــورتني تتمثل الصـــــورة األوىل ابملخالفة ملبدأ 

 السمو املوضوعي للدستور، والصورة الثانية ملبدأ السمو الشكلي للدستور.
وىل جند أن من اهم مظاهر الســـــمو املوضـــــوعي للدســـــتور هو الذي يتحقق من فيما يتعلق ابلصـــــورة األ

خالل النظر إىل مضــمون القواعد الدســتورية واملوضــوعات اليت تتناوهلا ابلتنظيم هو محاية احلقوق واحلرايت 
ال العامة، وكفالة مبدأ املســــــــاواة، لذلك مل يكن غريبا أن غالبية االحكام الصــــــــادرة ابلتصــــــــدي حلالة اإلغف

، وأتكيدا على ذلك جند ان الفقه (45 التشـــــــــــــــريعي كاَن اهلدف منها هي محاية احلقوق واحلرايت العامة 
الدســــــتوري قد ذهب اىل ان تدخل املشــــــرع لتنظيم حق معني فإن تدخله جيب أن يكون متكامل اجلوانب 

                                                        
حيىي اجلمل، النظام الدستوري يف الكويت مع مقدمة يف دراسة املبادئ الدستورية العامة، مطبوعات جامعة الكويت،  -42
 .78، ص1970الكويت، 
 .543عبد الغين بسيوين، مصدر سابق، ص -43
عبد العزيز حممد سلمان، رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري، جملة الرقابة الدستورية، السنة الثانية، احتاد احملاكم واجملالس  -44

 .207، ص2009الدستورية العربية، القاهرة، 
 .77عبد احلفيظ الشيمي، مصدر سابق، ص -45
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نه ان يقلل من مفعال لكافة الضــــــــــماانت الدســــــــــتورية هلذا احلق،  يث إذا اغفل جانبا فإن ذلك من شــــــــــا 
 .(46 احلماية الدستورية هلذا احلق مبا خيالف الدستور

ومن التطبيقات القضائية على  الفة اإلغفال التشريعي للسمو املوضوعي للدستور هي ما ذهبت الية 
احملكمة الدســــــــــــتورية العليا املصــــــــــــرية يف اكثر من حكم هلا إذ اكدت على الطبيعة االمرة جلميع نصــــــــــــوص 

اعتبار ان "الدســـــــتور يتميز بطبيعة خاصـــــــة تضـــــــفي عليه الســـــــيادة والســـــــمو ابعتباره كفيل الدســـــــتور على 
احلرايت وعماد احلياة الدســـــــــــتورية، وأســـــــــــاس نظامها، فيحق لقواعد، من مث، أن تســـــــــــتوي على القمة من 

ســـــــــــتور هي البنيان القانوين للدولة وأن تتبوأ مقام الصـــــــــــدارة بني قواعد النظام العام، اعتبارا أبن أحكام الد
 .(47 أمى القواعد االمرة اليت تلتزم الدولة ابخلضوع هلا يف تشريعها وقضائها"

وما ميكن مالحظته على هذا احلكم أن مو الدستور يقتضي أن تسمو قواعد الدستور وأحكامه على 
ما عداها من قواعد داخل الدولة وهي قواعد تفرض على املشــــــرع محاية موضــــــوعات دســــــتورية كموضــــــوع 

 قوق واحلرايت العامة.احل
ومن التطبيقات القضــــــــــائية على هذه املخالفة ما ذهبت اليه احملكمة الدســــــــــتورية البحرينية يف حكمها 

بشـــان اســـتمالك األراضـــي للمنفعة العامة مقررة "أن  1970( لســـنة 8بعدم دســـتورية املرســـوم بقانون رقم  
القواعد القانونية، وضـــــــبطها للقيم اليت ينبغي أن الطبيعة االمرة لقواعد الدســـــــتور وعلوها على ما دو ا من 

تقوم عليها اجلماعة، تقتضـــــــي اخضـــــــاع القواعد القانونية مجيعا أاي كان اتريخ العمل هبا ألحكام الدســـــــتور 
 .(48 القائم كشرط ملشروعيتها الدستورية"

اســـــاس للرقابة وخالصـــــة ما تقدم ميكن القول إنَّ الفقه الدســـــتوري قد تبىن فكرة مو وعلو الدســـــتور ك
على اإلغفال التشريعي، ابعتبار أن نصوص الدستور هي عبارة عن قواعد قانونية امرة وملزمة تفرض على 
املشرع التزامات اجيابية ابلتشريع حلماية موضوعات دستورية، ولكن يشرتط يف ذلك أبن يكون تنظيمه هلا 

وانبها  ا يؤدي إىل االخالل ابلضــماانت تنظيما كامال غري منقوص أو قاصــر عن أن حييط هبا من كافة ج
 الدستورية، وعليه سلص أبن اإلغفال التشريعي خيالف السمو املوضوعي للدستور.

إما فيما يتعلق ابلصــــورة الثانية فهي تتمثل مبخالفة اإلغفال التشــــريعي للســــمو الشــــكلي للدســــتور، إذ 
جيب اتباعها من اجل صــــــــــدور القانون،  تتحقق هذه املخالفة عندما ينص الدســــــــــتور على اجراءات معينه

ومن التطبيقات على ذلك ما ذهب اليه الدســـــتور الفرنســـــي من خالل اتباعه االجراءات املتعلقة ابلقوانني 
االساسية واللوائح الداخلية للجمعية الوطنية وجملس الشيومل، كذلك الدستور املصري فيما يتعلق ابلقوانني 

 .(49 املكملة للدستور 

                                                        
 .207مان، رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري، مصدر سابق، صعبد العزيز حممد سل -46
،.. 1992يناير 4( قضائية "دستورية"، جلسة 8( لسنه  27ينظر: حكم احملكمة الدستورية العليا املصرية يف القضية رقم   -47

 املوقع الرمي للمحكمة الدستورية العليا.
،. منشور 2007مارس،  26( قضائية جلسة 3( لسنة  2/05ية رقم  د/ينظر: حكم احملكمة الدستورية البحرينية يف القض -48

 .12/4/2007(، اخلميس 2786يف اجلريدة الرمية العدد 
 .78عبد احلفيظ الشيمي، مصدر سابق، ص -49
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ذلك جند ان السمو الشكلي للدستور يتحقق ايضا وفق ما ذهب اليه بعض الفقه إذا كان  اضافه اىل
تعديله للدســـــــتور يتطلب اجراءات أشـــــــد واعقد من اجراءات تعديل التشـــــــريعات العادية، ومن مث، خيتلف 
عن الشــــكل واإلجراءات اليت يتطلبها الدســــتور إلصــــدار التشــــريعات ســــواء أكانت عادية أو اســــاســــية أو 

كملة، كما أن  الفة املشــــرع لشــــكل وإجراءات إصــــدار التشــــريعات بصــــفة عامة إمنا تعد  الفة شــــكلية م
ألحكام الدســـــــتور، وهو خيتلف عن اإلغفال التشـــــــريعي ابملفهوم االصـــــــطالحي ابعتبار ان أغفال املشـــــــرع 

ءات من جانب، لإلجراءات اليت يتطلبها الدســــتور إلصــــدار التشــــريعات يقصــــد به عدم اتباعه هلذه االجرا
ومن جانب اخر أن اإلغفال التشـــــــــريعي يعد  الفة موضـــــــــوعية ألحكام الدســـــــــتور تتعلق مبحل التشـــــــــريع 

 .(50 وليست  الفة لقواعد الشكل واالختصاص 
وما جتب االشارة اليه هبذا اخلصوص ان االحكام الصادرة بعدم دستورية اإلغفال التشريعي من حيث 

ه الدســتوري هذه الندرة اىل أن القوانني املشــوبة ابملخالفة الدســتورية لوجود الشــكل تكون اندرة ويرجع الفق
 إغفال تشريعي يفرتض صحتها شكليا.

و ا تقدم ميكن القول أن كل  الفة للدستور ومنها اإلغفال التشريعي تتضمن ابلضرورة  الفة لسموه 
لفة ملبدأ الســــمو الشــــكلي للدســــتور الشــــكلي قبل  الفتها لســــموه املوضــــوعي، وان حاالت اإلغفال املخا

تتحقق حال  الفته ألي قاعدة وردت ابلدســـتور ســـواء أكانت دســـتورية من انحية طبيعتها أو جوهرها أم 
 مل تكن.

 املطلب الثاني: موقف الفقه من الرقابة على االغفال التشريعي
الرقابة على اإلغفال التشــريعي قد شــهدت تطوراً ملحومجاً، فبعد أن كان القضــاء الدســتوري مرتدداً  نَّ إ

ابألخذ هبا معترباً أن إغفال املشرع عن التشريع يدخل ضمن سلطته التقديرية، ليتطور موقفه فيما بعد من 
ما انعكس بدوره على رؤى  خالل اعتبار اإلغفال التشــــــريعي  الفاً للدســــــتور ومن مث خيضــــــع لرقابته وهذا

 فقه القانون العام، ليربز يف ذلك اجتاهني  تلفني:
األول يرى انه ال ميكن أن ينســـــــــب للمشـــــــــرع قواعد قانونية مل يســـــــــنها صـــــــــراحة، ومن مث، رفض رقابة 
 اإلغفال التشــــــريعي ابعتبار أن الرقابة جيب ان ترد على قواعد قانونية صــــــرحية. إما االجتاه الثاين فقد ذهب

على ســـــند من أن القاعدة القانونية اليت ختضــــع  اىل اخضـــــاع اإلغفال التشـــــريعي لرقابة القضـــــاء الدســـــتوري
 للرقابة ال يشرتط ان تكون قاعدة صرحية بل قد تكون قاعدة ضمنية.

ومن خالل ما تقدم ســــــــنبني هذا االختالف الفقهي من خالل تقســــــــيم املطلب على فرعني سصـــــــص 
 عارض، والثاين لبيان االجتاه املؤيد وفق التفصيل االط:األول لبيان االجتاه امل

 ال رع األوض: االجتا  املعارض لرقابة الق اء الدستورغ عَى االيف اض التشريعي
الفقه الدســـتوري املعارض خلضـــوع اإلغفال التشـــريعي لرقابة القضـــاء الدســـتوري قد قدم جمموعة من  نَّ إ

مث بطبيعة العالقة  ،احلجج تتعلق يف جمموعها بنوع أو ماهية القاعدة اخلاضـــــــــــــــعة للرقابة يف حالة اإلغفال

                                                        
لسياسية، كياليل زهرة، االغفال التشريعي والرقابة الدستورية عليه  دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم ا  -50

 .77، ص2013-2012تلمسان، -جامعة أيب بكر بلقايد 
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منهم إىل القول انه القائمة بني القاضــي الدســتوري من انحية واملشــرع من انحية أخرى، فقد ذهب جانب  
من الصــعب أن تنصــب رقابة القاضــي الدســتوري على امتناع املشــرع عن تنظيم مســالة معينة بصــورة جزئية 
أو بصـــــــــــــــورة كاملة، الن ذلك يعين وقوع هذه الرقابة على قواعد غري موجودة ابلفعل، كما أن اقرار هذه 

بعض القواعد القانونية اىل املشـــرع يف حني  الرقابة يؤدي على التســـليم أبن يقوم القاضـــي الدســـتوري بنســـبة
ان هذا االخري مل يصـــدر عنه شـــيء أصـــال، وذلك يف احلاالت اليت ال يكون فيها املشـــرع قد تدخل مطلقا 

 .(51 لتسوية املسالة أي يف حالة اإلغفال الكلي التام 
يوحي بصـــدوره ويرى البعض االخر أن قيام القاضـــي الدســـتوري بتفســـري النص اخلاضـــع لرقابته بشـــكل 

عن الربملان بصـــــورة انقصـــــة أو غري مكتملة وذلك يف حالة اإلغفال اجلزئي، انســـــبا بذلك اىل إرادة الربملان 
نصـــــا أو بعض نص مل يصـــــدر عنه أصـــــال، وهو امر ال خيلو من جتاوز ألنه ميثل إضـــــافة غري مربرة للنص مل 

 .(52 احة صر  هقر يذهب اليها الربملان الذي لو أراد إقرار حكم معني أل
ويف هذا الصــــــــــــــدد يقول احد الفقهاء إنَّ كل ما ليس جزء من النص اخلاضــــــــــــــع للرقابة، ال ميكن عده 

كما ذهب فقيه أخر إىل القول " .  (53 قاعدة قانونية موجودة، وال ميكن بناء على ذلك نســــــــبته اىل الربملان
ابلالحمدودية " فهي تســـتطيع  أبنه ال شـــك يف أن جمال حترك احملكمة الدســـتورية يتســـم ابلســـعة ولكن ليس

ابلتاكيد هدم ما أقامه الربملان ابملخالفة إلحكام الدســــــــــــتور، لكنها ال تســــــــــــتطيع إقامة ما مل يقيمه الربملان 
ذاته، كما يرى بعض الفقه أن رقابة االمتناع تبدو أمرا غريباً، ألنه من شــــــــــا ا إدانة ما ســــــــــكت النص عن 

 .(54 قوله وليس ما قاله النص
اضــــــــــــافة اىل ذلك جند أن احد الفقهاء خيلص يف هذا الشــــــــــــان اىل القول أبن االجتاه الفقهي املعارض 
لكون اإلغفال التشـــــــــريعي عيبا دســـــــــتوراي يربط بني النص الصـــــــــادر عن املشـــــــــرع وبني حترك جهات الرقابة 

وجود هلا، ومن مث،  الدســـــتورية، فإذا مل يوجد النص فال معىن للرقابة أل ا ســـــوف تؤدي إىل إلغاء قاعدة ال
 .(55 ال جدوى للرقابة

ومن مربرات انصار هذا االجتاه برفض الرقابة على اإلغفال التشريعي أ ا تعد انتهاكا للسلطة التقديرية 
للمشــرع اليت تعد مبناى عن الرقابة الدســتورية، ابالضــافة اىل ان هول اإلغفال التشــريعي ابلرقابة الدســتورية 

 .(56 بة حمل املشرع و ارستها لومجيفة التشريعيعين حلول جهة الرقا
كما ذهب البعض االخر اىل انه ال جيب اخللط بني اإلغفال التشريعي واإلغفال الكلي، ففي اإلغفال 
الكلي جند ان املشـــــرع مل يتدخل بتنظيم أحد املوضـــــوعات الواردة ابلدســـــتور، ومن مث، غياب كلي للقاعدة 

                                                        
املركز القومي  ،1ط، الكتاب الثاين ،حممد ماهر ابو العينني، االحنراف التشريعي والرقابة الدستورية عليه  دراسة تطبيقيه( -51

 .78، ص2013لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
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 .70بد العزيز حممد سلمان، رقابة االغفال يف القضاء الدستوري، مصدر سابق، صع -53
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الســــلطة التقديرية للمشــــرع الذي له ســــلطة التدخل لتنظيم موضــــوع ما،  القانونية، وهو ما يدخل يف نطاق
 .(57 كما له أن ميتنع عن التدخل، يالف االغفال اجلزئي الذي ميتاز بعدم خضوعه للرقابة الدستورية

 ال رع الااك: االجتا  املميد لرقابة الق اء الدستورغ عَى االيف اض التشريعي
ريعي تطرح مشــــــكلة التوفيق بني الســــــلطة التقديرية للمشــــــرع، ودور هيئة إنَّ الرقابة على اإلغفال التشــــــ

الرقابة على دســتورية القوانني واليت تتجســد يف الدور املنشــئ للقاضــي الدســتوري، ويســتشــف من نصــوص 
الدسـتور انه اترة يوجه املؤسـس الدسـتوري أوامر صـرحية للمشـرع العادي، واترة اخرى يرخص له بذلك اي 

طة التقديرية، وهذا راجع اىل تدرا مســتوايت النصــوص الدســتورية واليت تصــنف إىل نصــوص يرتك له الســل
دسـتورية انفذة بذاهتا، واخرى تتضـمن رخصـة للربملان توجب تدخال اجيابيا من املشـرع، ونصـوص دسـتورية 

الدســــتوري  إذ جند أن انصــــار هذا االجتاه يرى بضــــرورة رقابة القضــــاء، (58 تتعلق ابحلقوق واحلرايت العامة 
إلغفال املشـــرع عن التدخل، حيث يوجب عليه الدســـتور ذلك، فموضـــوع الرقابة على اإلغفال التشـــريعي 
يتمثل يف وجود قاعدة قانونية ضمنية  الفة لنص من نصوص الدستور، اي ان انصار هذا االجتاه يقولون 

االنر املرتتبة عن هذا الســكوت  ان الســكوت أو اإلغفال التشــريعي ليس يف ذاته هو موضــوع الرقابة، وإمنا
 .(59 من وجود قاعدة قانونية ضمنية  الفة لنص الدستور

كذلك جند أن جانب من الفقه الدســـــتوري الغالب خاصـــــة يف ايطاليا يرى بضـــــرورة خضـــــوع اإلغفال 
التشـــريعي لرقابة القضـــاء الدســـتوري، إذا ما اغفل املشـــرع عن  ارســـة اختصـــاصـــه التشـــريعي اخلاص بتنظيم 
مسائل معينة ألزمه الدستور بتسويتها، وذلك الن عدم تدخل املشرع ملمارسة اختصاصه يُعد يف حد ذاته 
ســلوكا ســلبيا منه وينشــا قاعدة ســلبية، وعلى القاضــي الدســتوري القيام مبهمة الرقابة اخلاصــة بعدم التدخل 

ميارس اختصاصه الدستوري  عن طريق االستناد اىل نصوص الدستور اليت تلزم املشرع بضرورة التدخل كي
كذلك جند ان الفقه الفرنســـي قد ذهب اىل أن اإلغفال التشـــريعي يف ،  (60 لتســـوية أو تنظيم مســـالة معينة 

رأيه هو عدم االختصــــــــاص الســــــــليب، ينطوي يف ذاته على جتاوز الربملان لســــــــلطته، وأن عدم االختصــــــــاص 
 .(61 صدار قواعد تشريعية خارا جمال اختصاصه السليب يشبه متاما عدم االختصاص االجيايب املتمثل يف إ

ويرى البعض االخر أن املشرع إذا مل يقم بتنظيم املوضوعات اليت تدخل ضمن اختصاصه إما عمدا أو 
إمهاال فإن ذلك يؤدي اىل اإلخالل ابلضــــــــــمانة الدســــــــــتورية للموضــــــــــوع حمل التنظيم، وبناء على ذلك يعد 

ســـــي قانوين على عاتق املشـــــرع ســـــواء كان تنظيم هذه املوضـــــوعات اإلغفال التشـــــريعي إخالال ابلتزام ســـــيا
يدخل ضـــــــــــــمن انفراده املطلق أو النســـــــــــــيب، أو يف دورة عادية أو اســـــــــــــتثنائية، أو من اقرتاح النواب أو من 
احلكومة، ويرجع ذلك لوجوب أن يكون التنظيم التشــــــــريعي للحق أو احلرية املقررة دســــــــتوراي فعاال، ويبطل 
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 29: العدد

قانوين حيد من هذه الفعـالية، ويف املقـابل يكون القـانون ابطال و الفـا للـدســـــــــــــــتور فيما من مث كل تنظيم  
 .(62 انتقص به من ضماانت هذا احلق او تلك احلرية 

بينما جند أن بعض الفقه املؤيد لفكرة خضــوع اإلغفال التشــريعي للرقابة الدســتورية من خالل اخضــاع 
الســــــــــتناد اىل اعتبارين، االول انه اذا كان القاضــــــــــي الدســــــــــتوري اإلغفال اجلزئي دون الكلي هلذه الرقابة اب

يفرض رقابته على دستورية القوانني اليت أوردها املشرع يف جمال تنظيمه ملوضوع معني على أساس مبدأ مو 
وعلو الدســتور، فإن ســلطة القاضــي الدســتوري متتد إىل رقابه النصــوص اليت أغفلها املشــرع واليت ال يكتمل 

القانوين للموضوعات الدستورية اال هبا، إما االعتبار الثاين فيتمثل أبن عدم وجود القاعدة القانونية  التنظيم
الصــــرحية ال حيول دون اللجوء إىل حتريك الرقابة على اإلغفال التشــــريعي اجلزئي، ابعتبار أن رقابة القاضــــي 

من نص تشــــريعي صــــريح أو ضـــمين الدســــتوري تقوم عند كل  الفة للدســــتور ســــواء على ما أورده املشــــرع 
 .(63 ينتج عن أغفال املشرع جلانب أو بعض جوانب املوضوع اليت ال يكتمل التنظيم اال هبا 

كما اكد البعض االخر من الفقه على رقابة االغفال التشــــــــريعي،إذ ميكن للمحكمة الدســــــــتورية العليا 
ال املشـــرع عن اصـــدار قوانني واجبة التطبيق حال قيامها مبهمتها يف الرقابة الســـابقة أن تراقب دســـتورية إغف

على النحو املبني يف الدســتور، ويرجع الســبب يف ذلك ان املشــرع إذا اغفل لنص ما يف املشــروع فهو ميس 
الضماانت اليت أكدها الدستور أو كان من شانه أن يعطل أحد نصوصه ودورها يف هذا الشان ال خيتلف 

 .(64 عن دورها يف الرقابة الالحقة 
اال ان اصـــــــــحاب هذا االجتاه قد تعرضـــــــــوا اىل النقد الشـــــــــديد من قبل معارضـــــــــي الرقابة على اإلغفال 
التشـــــــريعي، وكان ســـــــندهم يف ذلك أبنه ال ميكن أبي حال من األحوال أن متتد الرقابة على مامل يتضـــــــمنه 

الصرحية اخلاضعة النص التشريعي، اي أن الرقابة على الدستورية جيب أن تقتصر على النصوص التشريعية 
 .(65 هلذه الرقابة 

وما ميكن مالحظته على هذا االجتاه انه قد اغفل امرين اســــــــــاســــــــــيني ال يقل احدمها امهية عن االخر، 
ابلرقابة على مشـــــــــــــــروعية القرارات اإلدارية فلم جند نقدا للقرابة على القرارات االدارية  فاألمر األول يتعلق

ســـــكوت االدارة ملدة زمنية حمددة، إذ ان محاية حقوق املواطنني هي الضـــــمنية، واليت ال تســـــتخلص إال من 
اليت دعت املشرع إىل تنظيم الطعن على القرارات االدارية الضمنية املخالفة ملبدأ املشروعية، ويرجع السبب 

ايضا يف ذلك اىل التخوف من هذه القرارات ملا ترتبه من انتهاك ملبدأ املشروعية ولضماانت األفراد متوافرة 
ابلنسـبة للرقابة على السـكوت أو االغفال التشـريعي، ألن السـكوت التشـريعي غالبا ما يؤدي اىل االخالل 
بضماانت وحقوق االفراد املنصوص عليها يف الدستور إذا كان القانون اخلاضع للرقابة يتعلق أبحد احلقوق 

الرقابة على دستورية القوانني، فنجد ا ا ال منهجية  فيما يتعلق ابألمر الثاين فهوإما .(66 األساسية لألفراد 
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تقتصـــر فقط على مقارنة النص اخلاضـــع للرقابة على دســـتورية القوانني بنص دســـتوري معني دون غريه، بل 
ان القاضـــي الدســـتوري يســـتدعي مجيع النصـــوص الدســـتورية اليت هلا صـــلة ابلنص اخلاضـــع للرقابة، ومن مث، 

ة والنص اخلاضــــــــــع للرقابة قد ينتج عنها عدم وجود تطابق يف املعىن فإن العالقة بني النصــــــــــوص الدســــــــــتوري
 .(67 واملضمون من حيث صورمها املختلفة 

وخالصــــــة ما تقدم ميكن القول إنَّ الرقابة على اإلغفال التشــــــريعي وفق نظرة اصــــــحاب هذا االجتاه ال 
مث ال ميكن حتريك هذه الرقابة  ميكن ان تتحقق إال عندما خيالف املشـــرع التزاما أوجبه عليه الدســـتور، ومن

 إال حينما يلزم الدستور السلطة التشريعية بضرورة التدخل لوضع القواعد الدستورية موضع التنفيذ. 
 الخاتمة

بعد أن م  ث موضــوع الدراســة واملتعلق أبســاس رقابة القضــاء الدســتوري على اإلغفال التشــريعي، م 
 -جنملها كاالط:التوصل إىل عدد من النتائج والتوصيات 

 أوال: النتائج
اتضــح لنا أنَّ املشــرع عند  ارســته لومجيفته التشــريعية ومبناســبة تنظيمه ألحد املوضــوعات قد يتناول -1

املوضـوع حمل التنظيم ولكن على حنو منقوص وقاصـر ال حييط به من كافة جوانبه وهو ما يطلق عليه الفقه 
مصطلح اإلغفال من املصطلحات احلديثة الظهور واليت مل يتسن بعد بتسمية اإلغفال التشريعي، إذ. يعد 

 للفقه حتديد معناه ومفهومه ابلقدر الكايف ابلرغم من تصدي القضاء الدستوري له.
ان الفقه الدســــــــتوري قد اختلف يف اجياد تعريف لإلغفال التشــــــــريعي ولكن ذلك ال مينع من اجياد -2

الســــلطة املختصــــة بعملية التشــــريع مبمارســــة اختصــــاصــــاهتا التشــــريعية تعريف له فيمكن تعريفه ابنه "اغفال 
املنصــــوص عليها.ابلدســــتور اغفاال كليا أو جزئيا، أو التخلي عنها لســــلطة اخرى دون ســــند دســــتوري،  ا 

 يؤدي اىل فراغ تشريعي".
كذلك تبني لنا أن االغفال التشـــــريعي خيتلف عن الســـــكوت التشـــــريعي من حيث مدى اخلضـــــوع   -3
قابة الدســـتورية من قبل القضـــاء، فاألغفال التشـــريعي خيضـــع لرقابة القضـــاء الدســـتوري وجيد أســـاســـه يف للر 

مبدأ مو الدســــتور والذي يعين علو القواعد الدســــتورية على غريها من القواعد القانونية املطبقة يف الدولة، 
ابة املشـــــرع من قبل القضـــــاء إما الســـــكوت التشـــــريعي أو ما يســـــميه الفقه ابألغفال الكلي ليس مدعاة لرق

 الدستوري إذ ال توجد صلة بني احلاجة اىل التشريع وبني دستوريته.
إنَّ الفقه الدســــتوري قد اختلف حول اســــاس الرقابة اليت خيضــــع هلا اإلغفال التشــــريعي وانقســــموا  -4

ري، إما االجتاه بصدد ذلك على اجتاهني االول يؤيد فكرة اخضاع اإلغفال التشريعي لرقابة القضاء الدستو 
 الثاين فهو ينكر فكرة خضوع اإلغفال التشريعي لرقابة القضاء الدستوري.

                                                        
، 2016العربية، القاهرة،  ، دار النهضة2عبد املنصف عبد الفتاح، رقابة املالئمة يف القضاء الدستوري  دراسة مقارنة(،ط -67

 .447ص
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يفرض مبدأ مو الدستور على املشرع التزامات اجيابية ابلتشريع حلماية موضوعات دستورية وذلك  -5 
جوانبها  ا يؤدي اىل أبن يكون تنظيمه هلا تنظيما كامال غري منقوص أو قاصــــراً عن أن حييط هبا من كافة 

 اإلخالل ابلضماانت الدستورية هلا.
 ثانيا: التوصيات

اإلغفال التشـريعي يف املوضـوعات اليت يلزم الدسـتور املشـرع امر تنظيمها انتهاكا  عدّ  نقرتح بضـرورة -1
 ملبدأ مو الدستور.

ابة على االغفال نقرتح على الســــــــلطة التاســــــــيســــــــية املنشــــــــاة يف العراق، بضــــــــرورة اجياد تنظيم للرق -2
التشريعي بشقيه الكلي واجلزئي من الناحيتني املوضوعية واالجرائية ضماان لعلو الدستور واحرتاما لنصوصه 

 االمرة.
ومشـــــــــــــــروع قانون احملكمة  2005ابلرغم من عدم وجود نص يف دســـــــــــــــتور مجهورية العراق لعام  -3

الرقابة على حاالت اإلغفال، لذلك نقرتح مينح احملكمة صــــــــالحية  2005لســــــــنة  30االحتادية العليا رقم 
اضــافة فقرة جديدة من خالل النص صــراحة على حالة (، 93 على املشــرع العراقي عند تعديل نص املادة

ها  الفة لنصـــــــوص الدســـــــتور ومنح احملكمة االحتادية العليا صـــــــالحية الرقابة على عداإلغفال التشـــــــريعي ب
 دستوريته.
ري بضــــرورة وقف احملكمة الدســــتورية عند حد القضــــاء بعدم دســــتورية نقرتح على املشــــرع الدســــتو  -4

االغفال التشــــــريعي ســــــواء كان كليا او جزئيا، دون اســــــتخدام الية األحكام التفســــــريية البنائية لســــــد الفراغ 
ويف حالة االغفال الكلي نقرتح على املشـــــرع الدســـــتوري يف العراق بضـــــرورة قبول دعاوى عدم  ،التشـــــريعي
غفال التشــريعي الكلي من قبل االفراد واملرفوعة امامها مباشــرة عن طريق الدعوى االصــلية وان دســتورية اال

فينبغي منها القضــــــــــــاء بعدم  ،تفصــــــــــــل كل منهما يف الدعوى، ويف حال أتكد من وجود اغفال تشــــــــــــريعي
 ه.الدستورية وحتديد مدة زمنية معينة لكي يتدخل املشرع العادي خالهلا ابلتشريع فيما اغفل عن
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تاثير تدعيم طحين الخبز بمسحوق المشروم )الفطر( على الصفات 

 للخبز ةالغذائي ةوالقيم ةوالحسي ةالتصنيعي

Effect of supplementation flour with mushroom powder 

on the bread making properties, 

 nutritional and sensory value 

  Asadi-AlKamil Mahdi(1) كامل مهدي االسدي م.

 مستخلصال

ولكن قيمته  ة،الغذائي ةاخلبز الرمز األول حلياة الشـــــــــــعوب من حيث أمهيته األســـــــــــاســـــــــــية يف الوجب ديع
 حيث م ة،ذات القيمة الغذائية العالي املشروم  الفطر( لذا م اختياره للتدعيم مبسجوق ،الغذائية منخفضة

رالنســــــب املئوية للرطوبة يقدمن خالل ت ،دراســــــة الرتكيب الكيميائي للحنطة والطحني ومســــــحوق املشــــــروم
تبني ابن مسحوق الفطر حيتوي على نسبة عالية  ووالربوتني والدهون والرماد وااللياف والكاربوهيدرات هلا 

اضـــــــــــــــافتة م لذا  ،(%9.65( و االلياف  %7.8( والرماد  %34,6ذات النوعية اجليدة   وتيناتمن الرب 
ذلك على حتسني القيمة الغذائية لطحني احلنطة، حيث انعكس  %20و %15و %10و %5ابلنسب 

. حيث كان مقبوال جلميع النســـب املضـــافة له،احلســـية  كما م دراســـة الصـــفات التصـــنيعية و  للخبز املنتج،
 .يف اخلبز الناتج ٪ كان االقل مقبولية واعطى طعم الفطر20اخلبز املدعم بـ أبستثناء 

Abstract 
Bread is considered the first symbol of peoples' life in terms of its basic 

importance in the diet, but its nutritional value is low, so it was chosen to 

fortify with mushroom powder (truffles) which has high nutritional value, the 

chemical composition of wheat, flour and mushroom powder was studied, 

by estimating the percentages of moisture, protein, fat. Ash, fiber and 

carbohydrates, It was found that the mushroom powder contains a high 

                                                        
 .--جامعة اهل البيت كلية العلوم اإلسالمية/   -1
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 percentage of good quality protein (34.6%), ash (7.8%) and fiber (9.65%), 

so it was added in the proportions of 5%, 10%, 15% and 20% to wheat flour, 

this was reflected. On improving the nutritional value of the bread, as well 

as studying the making and sensory properties of it, as it was acceptable for 

all added ratios. exception of the 20% fortified bread, it was the least 

acceptable and gave the flavor of the mushrooms in the bread. 

 المقدمة

حتتل احلنطة ومنتجاهتا من العجائن املختلفة واليت من أمهها اخلبز مكانة رئيســـــــــــــــية يف الوجبات اليومية 
من العناصــــــر الغذائية الرئيســــــية للطاقة والربوتني ملعظم ســــــكان  دعكما ا ا تُ لإلنســــــان يف مجيع أحناء العامل.

من الربوتني املســــتهلك يف الغذاء %52ولقد قدرت اإلحصــــائيات األخرية أبن احلبوب جتهز حوايل  ،العامل
 ،ولذا عرب عنه بقوت اجلماهري ،ســـيةاخلبز الرمز األول حلياة الشـــعوب من حيث أمهيته األســـا دويع. اليومي

 ،Bakk,and Vickers حيث الختلو منه اية مائدة ويف كافة املنازل ابخالف مســــتوايهتا املعاشــــية والثقافية
 .(2018 غامن، مشهور نواف  و (2007

را غري كاملة القيمة الغذائية نظ دابلرغم من امهية احلنطة ومنتجاهتا كمصـــــــــــــــدر بروتيين فان بروتيناهتا تع
لنقص بعض االمحاض االمينية االســاســية وخاصــة احلامض االميين االســاســي الاليســني فيها  ســيف الدين 

هذة االمحاض، بسبب  منوان عملية حتويلها اىل طحني هي االخرى سبب فقد جزء  ،(2007 اخرون،و 
ن على نســـــــــــــبة ن حيوايي( واجلنني اللذAleuroneازالة جزء كبري من النخالة وخاصـــــــــــــة من طبقة االلريون  

كما ان عملية اخلبز تســـــبب ايضـــــا فقد كبري يف نســــبة .  ةعالية من الربوتينات واالمحاض االمينية االســـــاســـــي
االمحاض االمينية االســاســية وخاصــة حامض الاليســني نتيجة لتفاعلة مع الســكرايت املختزلة فيما تســمى 

مرتبط غري قــايــل اميين  حــامض اىل ه( وحتويلــMaillard Reaction ميلرد(ابلتفــاعالت البنيــة  تفــاعالت 
لذا فإن تدعيم مثل هذه املنتجات واليت من  (،Rufian. J.A. and Pastoriza ,2016  لالســـــتفادة منه

رمـاد( جيعـل من املنتج غـذاء  -معـادن -أليـاف غـذائيـة -أمههـا اخلبز مبواد مرتفعـة القيمـة الغـذائيـة  بروتني 
وم اختيار تدعيم اخلبز بدال من غريه  (2019واخرون، Tasnim Farzana  مرتفع القيمة الغذائية اً صـــحي

وحماولة زايدة القيمة الغذائية له  ،لكثري من الناس اً اســــــــاســــــــي اً غذاء دالن اخلبز وكما اشــــــــران اليه ســــــــابقا يع
 وفطر هابن الوجدان  high biological valu عاليةغذائية  ذات قيمةابضـــافة مادة غذائيه نباتية االصـــل 

لزايدة ، النه يفوق معظم اخلضــــــــــر يف نســــــــــبة الربوتني املرتفع يف قيمته احليوية ذلكاليت حتقق  ةاملادة الغذائي
 ا جعلته الخيتلف يف واملثيونني %( وخاصــة الاليســني  39-34ه من األمحاض األمينية األســاســية.  احمتو 

 Kayode, R. M. O  نب اجلــــاف منزوع الــــدســـــــــــــــم والكــــازين،قيمتــــه الغــــذائيــــة عن تلــــك املوجودة ابلل
وكثري من جمموعـــة من الفيتـــامينـــات ه على ئـــعالوة على إحتوا( Rana, N 2015( و  2015واخرون،

ـــاصـــــــــــــــر املعـــدنيـــه  الرمـــاد واألليـــاف  . مع ارتفـــاع حمتواه من(Farzana, T., Mohajan, S.،2015 العن
ويتميز  ة،ة مع اخلضـــروات املالوفة ابعتباره من احملاصـــيل البســـتنيواملنخفض يف نســـبة الكاربوهيدرات ابملقارن

وخاصــة احلامضــني  ها العايل من األمحاض الدهنية غري املشــبعة.احتو مب الدهن لكنها تتميز سفاض نســبتهاب
 ةاملعدني العناصـــــــــــــرمع أرتفاع نســـــــــــــبة ، %( من كمية 77 -72الدهنيني  األوليك واللينوليك( بنســـــــــــــبة  
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. (Fakhreddin Salehi ،2019  والصــــــوديوم ،الزنك ،كالبواتســــــيوم والفوســــــفور واحلديد و الكالســــــيوم
اضافة اىل حمتواه من الفيتامينات الضرورية للجسم واليت التتاثر مبعامالت احلفظ والتصنيع املختلفة وخاصة 

 ا يكســبه ميزة يف إتباع  كما انه منخفض يف الســعرات احلرارية،( ومحض الفوليكA ،B، D  الفيتامينات
فطر الويف دراســـــــــــــة على األنواع التجارية من . (2016واخرون،  .Johnsy. G الرجيم وعالا الســـــــــــــمنة 

ابلصــــــــــــني وجد أ ا ذات أتثري طيب وهلا العديد من الصــــــــــــفات العالجية واســــــــــــتخدمت يف التغذية كعالا 
إرتفاع نســـــــــبة  ،فاع ضـــــــــغط الدممســـــــــاعد لبعض األمراض كاألنيميا والســـــــــمنة و تصـــــــــلب الشـــــــــرايني، إرت

و استخدم لالغراض  ،احلاالت النفسية، التوتر والصرع ويساعد يف عالا األورام السرطانية ،الكوليسرتول
الطبية والدوائية يف إنتاا مضادات األورام ومضادات الفريوسات وتقوية جهاز املناعة عند األنسان حلمايته 

ـــــدز  ـــــل اإلي ( و 2013واخرون، Khatua, S( و  2011واخرون Ali Keleş . من أمراض خطرية مث
 Valverde, M.E  ،2015واخرون.) 

 Materials and Methodsالمواد وطرق البحث 

. الشــــــركة العامة لتجارة احلبوب /اســــــتعملت احلنطة احمللية واليت م احلصــــــول عليها من ســــــايلو التاجي
. اما %80نسبة استخالص  اساعة مث طحنت وكان الطحني الناتج ذ 24-20رطوبة ملدة  %16ىلارطبت 

من نوع  ،املســـــــــــــــتخــــدم للتــــدعيم هو من انتــــاا مشـــــــــــــــروع الفطر التــــابع اىل مــــديريــــة زراعــــه كربالء فطرال
 AgaricusBisporusمنهخذ ثالث  رات اب املشـــــــــــــروم. م حتضـــــــــــــري منوذا ا( الذي يتميز ابللون األبيض 

ْم طوال الليل للحفاظ على  40يف فرن كهرابئي مبروحة على درجة حرارة  بشــــــــــــكل عشــــــــــــوائي وم جتفيفها
 \mesh 40 ث متر خالل مناخل بقياسي  مث طحنه إىل نفس حجم حبيبات الدقيق، قيمته الغذائية،

inch sieve املشـــــرومإســـــتخدام مســـــحوق  وم حلني اســـــتخدامها للتدعيم،  4-2، مث حفظت على درجة 
والربوتني  ةنســـــــــــــــبة الرطوب م تقديرغم من الطحني.  100%( لكل  5،10،15،20بنســـــــــــــــب  تلفة  

 ومسحوق املشروم  اوالطحني النتاتج منه ةوالدهن والرماد وااللياف والكاربوهيدرات لكل من احلنط
 (Analyzer Moistuer HG53 - Halogen م تقدير نسبة الرطوبة ابستعمال جهاز الكرتوين

. قدر الربوتني تبعاً لطريقة كلدال .AOAC 1980 (1980)(44 -19الطريقة القياســــــــــية   و ســــــــــب
وضــــــــــرب الناتج يف الثابت اخلاص بطحني  (.A.A,C.C (2000)46 -11 و ســــــــــب الطريقة القياســــــــــية

 اجملهزمن قبل شـــــــــــركة InFramatic قدرت نســـــــــــبة الرماد ابســـــــــــتعمال جهاز و 5.7احلنطة لتقدير الربوتني
perten  األملانية. م تقدير نسبة الدهن لنماذا الطحني املستعمل يف التجربة ابستعمال جهاز سوكسليت

قدرت األلياف اخلام  (،AOAC 1995وابســـــــــتعمال اهلكســـــــــان مذيبا. قدرت نســـــــــبه الرماد وفق طرق  
غســـــــــــــــل ، م تقدير نســـــــــــــــبة الكلوتني الرطب ابل(AOAC 1984 لنماذا الطحني ابلطريقة املذكورة يف 
. قدرت نســــبة الكاربوهيدرات بواســــطة طريقة الفرق (Glutamatic) امليكانيكي بواســــطة غســــالة الكلوتني
 الرطوبةالكلية + الرمادالكلي + الربوتني الكلي + الدهن الكلي  -100وكما يلي نسبة الكاربوهيدرات= 

ـــــة %( ـــــاف الكلي ـــــة فـــــاجري فحص الفـــــارينوكراف اب + االلي ســـــــــــــــتعمـــــال أمـــــا الفحوصـــــــــــــــــــات الريولوجي
 أملــاين املنشــــــــــــــــا، أمــا فحص االكســـــــــــــــتنســـــــــــــــوكراف فــاجري ابســـــــــــــــتعمــال جهــاز( Farinographجهــاز 

Extensograph  .أملاين املنشا 
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 29: العدد

 
 :تحضير مخلوط طحين الحنطة ومسحوق المشروم

 بنسب اخللط التالية الفطر مبسحوق  ةم خلط طحني احلنطة مع الكميات املستبدل
 غم طحني بدون اضافة مسحوق املشروم  100:: املعامله االوىل

 غم مشروم 5غم طحني + 95:: ةالثاني املعامله
 غم مشروم 10غم طحني + 90:: ةالثالث املعامله
 غم مشروم  15غم طحني +  85:: ةالرابع املعامله
 غم مشروم  20غم طحني +  80:: ةااخلامس املعامله

 تحضري خبز اللوف )القوالب( املختربي -
يدواي  ة( وخلطت مكوانت العجينA.A.C.C.،2005ة  حســـــــب الطريقة القياســـــــي ةعداد العجينم ا

وكانت كمية املاء املضـــــــــــــــاف  ةق ومن مث عملت منها العجينائدق 6 ( وملدة1كما موضـــــــــــــــح يف اجلدول  
 28على درجة حرارة  ةم بعد ذلك ختمري العجين ،جهاز الفارينوكرافماوجد يف حســــــب  ةلتكوين العجين

وبعدها ،  جرت عملية طرد الغازاتمثكتحضـــري اويل ة  دقيق 45% وملدة  85-75م ورطوبة نســـبية  30-
ووضعت  ةمث شكلت العجين ةدقيق 50اىل التخمري ابلظروف نفسها املستعملة انفا وملدة  ةاعيدت العجين

مث م اخلبز بفرن درجة  ةدقيق 25 ةنهائي ابلظروف نفســـــــــــــــها وملديف قوالب قياســـــــــــــــية واعيدت للتخمري ال
وزن اللوف ، وبوجود مصـــــــــــــــدر للبخار وبعد انتهاء مرحلة اخلبز ةدقيق 15-10وملد  c 240 -200حرارته 

 االزاحة لبذور السلجم. ةوقياس حجمه بطريق
 :اإلختبارات الحسية -

بواســطة  ،العام( الشــكلقابلية املضــغ و  -الطعم -الرائحة -لون اللب -لون القشــرة -احلجم   م تقييم
إىل إختالف معنوي بينها  لتفضـــيل أحســـن املســـتوايت من املادة املدعمة واليت مل تؤد  ذوات خربه، حمكمني 

 .(A.A.C.C. (10-10) ، 1989 بدون إضافة( تبعا لطريقة controlوبني العينة الضابطة 
 .مكوانت خلطة اخلبز -1-جدول رقم 

 املكوانت  خبز من طحني غري مدعم  خبز من طحني مدعم 
  -غم-الطحني  100 100

 --غم - ةجاف ةصري  1 1
 --غم -سكر  5 5
 --غم -ملح طعام  1 1
 --غم -زيت  3 3
  --غم -مشروم  - 5

حسب االمتصاص من اختنبار -ماء  -- --
 الفارينو كراف 

 التحليل االحصائي

( يف حتليل أتثي املعامالت املختلفة يف بعض الصــــفات CRDالتصــــميم العشــــوائي الكامل  اســــتخدم 
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( يف SAS2001.( برانمج فرق معنوي واســــــــــتخدام اقل ابختبار املتوســــــــــطات بني املعنوية الفروق قورنتو 
 التحليل االحصائي

 النتائج والمناقشة

 الرتكيب الكيميائي للحنطة والطحني ومسحوق املشروم
املراد تدعيم  املشـــــــروموالطحني الناتج منها ومســـــــحوق  ةالرتكيب الكيميائي للحنط -2-يبني اجلدول 

والربوتني والدهون والرماد وااللياف والكاربوهيدرات يف  ةللرطوب ةالطحني به. حيث كانت النســـــــــــــــب املئوي
للطحني  ةاملئوي% على التوايل. وكانت النســـــب 65.83و  2.75، 1.12 ،13.7،2.26 ،7,66هي  ةاحلنط
 ،8.60 الفطرملسحوق  ة% على التوايل. اما النسب املئوي 72.3، 1,21، 0.72 ،1.50 ،9.88، 11.9

 % على التوايل 33.60 ،9.65، 2.45،7.80 ،34.60
 ومسحوق املشروم  الفطر(( الرتكيب الكيميائي للحنطه والطحني 2جدول  

ـــــدرات  الكـــــاربوهي
% 

ـــــــربوتـــــــني  الدهن%  الرماد% االلياف% ال
% 

 ةاملعامل %ةالرطوب

 ةاحلنط 7.66 13.7 2.26 1.12 2.75 65.83
الــــــــــــطــــــــــــحــــــــــــني  11.9 9.88 1.50 0.72 1,21  72.3

80% 
 استخالص

  الفطر 8.60  34,6 2.45 7.80 9.65 33.60
4.90 0,59 0,06 0,39 0,45 0,77 L.S.D 0.05 

والطحني ومســــــحوق  ةبني نســــــب الرتكيب الكيميائي للحنط ةوينوتشــــــري النتائج ابن هناك فروقات مع
( %0.72( والرمــــاد  %1.50( والــــدهن  %9.88اسفض الطحني يف حمتواه من الربوتني   ،املشـــــــــــــــروم

( والرمــــاد %2.26( والــــدهن  %13.7من الربوتني   ة( مقــــارنــــة مع حمتوى احلنطــــ%1.21واالليــــاف  
%( وازالة  80ىل نســــــــــبة االســــــــــتخالص للطحني  ( وقد يعود الســــــــــبب ا%2.75( وااللياف  1.12% 

رغم ذلك تقع  على كمية من الربوتني والدهون وااللياف والرماد. ةوبضــــــــــمنها طبقة االلريون احملتوي ةالنخال
 Majid من نتائج  ة(. وقريب2014 بيداء واخرون قبل من اليت وجدت هذه النســــــــــــب ضــــــــــــمن احلدود ا

Majeed  2010 جالل أمحد فضل  و (2017واخرون). 
، 2,45، 34,6، 8,60 هي:للمشـــروم كانت نســـب الرتكيب الكيميائي (  2ه رقم  نفســـ ومن اجلدول

 34,6% على التوايل. حيث متيز مســـــحوق املشـــــروم مبحتواه العايل من الربوتني  33.60، 9.65، 7,80
( و (Melanie Cornelia and Jessica Chandra, 2019مع نتـــــائج. ةتفقـــــت هـــــذه النســـــــــــــــبـــــأو  %،
 Ibrahium  ,اقــــل بقليــــل من نتــــائج  يف حني كــــانــــت (. 2014واخرونMajid Majeed  ،واخرون

 Okafor,G,Iمع نتائج   ةتفقت هذة النســــــــــــبا%( و  7.80وفيما خيص نســــــــــــبة الرماد كانت  ، (2017
( و اقل من نســــــــــــبة الرماد اليت حصــــــــــــل عليها 2017واخرون،  Genenu Alemu( و 2012واخرون، 

, Tekit G.A, 2015)على نسبة عالية املشروم من الرماد دليل واضح على احتواء  ةالعالي ة. وهذه النسب
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من العناصــــــــر املعدنية وخاصــــــــة البواتســــــــيوم والفســــــــفور واحلديد والكالســــــــيوم، وهذا طبعا مهم من الناحية  
ئج مع نتا ةوكانت متفق %9.65كانت املشــروم  وجد ابن نســبة االلياف اليت م تقديرها يف كما   الصــحية.

 Genenu Alemu  ،وضـــــــــــــــمن احلـــــــدود اليت حصـــــــــــــــــــــل عليـــــــه  2017واخرون )Majid Majeed 
واخرون,  Nada Cو اقل بقليل من نتائج  املشـــــــــــــــروم ( عند دراســـــــــــــــتة لعدد من اجناس 2017واخرون.
نســب ذاهتا المعنواي على املشــروم الربوتني والرماد وااللياف يف  ةويف مجيع اال حوال تفوقت نســب (.2013

%( وجاءت هذه  2.45  ةمنخفضـــــفيه كما كانت نســـــبة الدهن   والطحني الناتج منها، ةتني احلنط برو يف
تميز ي( و 2013 اخرون،و  Nada,Č( و 2017واخرون،  Majid Majeedجدا من نتائج    ةالنسـبة قريب

شبعة وخاصة احلامضني املمن االمحاض الدهنية غري  ةالعالية الحتوائه على نسبه عالي هبنوعيتاملشروم دهن 
 .والصحية ةالدهنيني االوليك واللينوليك،  ا يزيد ذلك من قيمته الغذائي

وجاءت  %33.60هي فيه  ةنســـــبة الكاربوهيدرات احملســـــوب( وجد ابن 2ومن خالل اجلدول نفســـــه  
ه على اربعة اجناس من املشــروم ( يف دراســتTeklit GA ,2015هذه النســبة ضــمن احلدود اليت وجدها  

 (.Akafor, J.N.C( واقــل من نتــائج 2017واخرون,  Genenu Alemuايضـــــــــــــــــا مع نتــائج   ةومتفقــ
نســــــــــــــــب (. وهــذا التبــاين يف النتــائج من قبــل البــاحثني طبيعي جــدا، الن من املعروف أن 2012واخرون 

 وسط النمو، الرتكيب الكيميائي، فطر،وهي ساللة ال بعدد من العوامل، تتاثرللمشروم الرتكيب الكيميائي 
 Teklit , وتقنيات اإلدارة، ومجروف التداول وطريقة اعداد املواد االولية للوســــط الغذائي  وقت احلصــــاد،

GA, 2015.) 
 تأثري التدعيم باملشروم يف الصفات الكيميائية للطحني

 15% و 10و  %5ابلنســـب املشـــروم ( أتثري اضـــافة مســـتوايت تدعيم مســـحوق 3يبني اجلدول رقم 
 ةغم طحني على الرتكيـب الكيميـائي للطحني. اذ كـانـت النســــــــــــــــب املئويـة للرطوب 100غم /  20% و 

والربوتني والــدهن والرمــاد واالليــاف والكلوتني الرطــب واجلــاف والكــاربوهيــدرات يف الطحني قبــل التــدعيم 
بينمــا كــانــت ى التوايل، % عل 72.3، 9.55، 31.93 ،2.75، 1.12، 1.50، 9.88، 11.90هي: 

 هي:مسحوق املشروم  %5للطحني املدعم بـ  ةالنسب املئوي
% على التوايل وكـــــانـــــت  70,10، 9,24، 31.60، 82,3، 1.56، 2.89، 12.96، 10.95
 هي  فطر%  10للطحني املدعم بـ  ةالنسب املئوي
اما النســــب % على التوايل،  68,12و  9,00، 30.00، 3,81 ،2.10، 3.04، 14.69، 10.75

 كانت  فطر%  15للطحني املدعم بـ  ةاملئوي
% على التويل، بينما كانت  66,72، 8,82، 29,50، 4,50، 2,44، 3,17، 16,42، 10.60
 هيفطر %  20للطحني املدعم بـ  ةالنسب املئوي
% على التوايل. وتبني ابن  66. 38، 8,77، 28,20، 5,17، 2,88، 3,27، 18,15، 10.4
%(  9,6%( وااللياف   7,8( والرماد  %34.6من الربوتني   ةحيتوي على نســـــبه عاليالفطر مســـــحوق 

( يف حني ان طحني %2.10%(، والــدهون   33.60يف نســـــــــــــــبــة الكــاربوهيــدرات  نوعمــا خفض نم و
على التوايل، لـذا فـان  %(2.75، 1.12 ،9.88منخفض يف حمتواه من الربوتني والرمـاد واالليـاف   ةاحلنطـ
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اىل الطحني انعكس ذلك على زايدة نســــــــبة الربوتني والرماد وااللياف فيه معنواي  الفطر اضــــــــافة مســــــــحوق
( 2013واخرون  Nada,C وجــاءت هــذه النتــائج متفقــه مع مــاذكرتــه ة،وجلميع مســـــــــــــــتوايت االضــــــــــــــــافــ

لوحظ  هومن اجلـــدول نفســـــــــــــــــ(. 2015واخرون  Stella Wو ( 2012واخرون,  J.N.C.) okafor.و
وحدث هذا ، اسفاض طفيف وغري معنوي يف نســـــــــــــــبة الكلوتني الرطب واجلاف جلميع نســـــــــــــــب التدعيم

وعلى الرغم من ذلك كانت مجيع نســـــــــــــــب الكلوتني  ،من الكلوتني ةخالي الفطراالسفاض كون بروتينات 
ايدة ز ل تبعاضـــمن احلدود املوصـــى هبا. كما حصـــل اسفاض غري معنوي لنســـب الكاربوهيدرات يف الطحني 

 االستبدال بني مسحوق املشروم والطحني الرتفاع نسبة الكاربوهيدرات يف االخرينسب 
 يف الصفات الكيميائيه للطحني مبسحوق املشروم  الفطر(( اتثري التدعيم 3جدول  

L.S.D 
0.05 

مسحوق  الفطر قمستويات التدعيم للطحين بمسحو
 الفطر

طحين 
 ةحنط

  ةالمعامل

 20% 15% 10% 5% 
 ةالرطوب 11.90 8.6 10.95 10.75 10.60 10.4 0.88

 البروتين 9.88 34.6 12.96 14.69 16.42 18.15 1.44

 الدهن 1.50 2.10 2.89 3.04 3.17 3.27 0.21

 الرماد 1.12 7.8 1.56 2.10 2.44 2.88 0.44

 االلياف 2.75 9.60 3.82 3.81 4.50 5.17 0.69

الكلوتين  31.95 0 31.60 30.00 29.5 28.20 3.81
 الرطب 

الكلوتين  9.55 0 9.24 9.00 8.82 8.77 0.79
 الجاف

 الكاربوهيدرات 72.3 33.60 70.10 68.12 66.72 65.38 6.26

 يف قراءات الفارينوكراف للطحني املدعم  بمسحوق الفطرتاثري التدعيم 
للخبز  ةعلى الصفات التصنيعياملشروم من مسحوق  ة( اتثري االضافات املختلف4تشري نتائج اجلدول  

حيث تبني ابن نسبة امتصاص الطحني للماء ازدات معنواي طبقا الضافة مسحوق املشروم وجلميع  ،الناتج
 64,7 ،61,2 ،59,3 ،57.7% للطحني قبل التدعيم اىل  56,4حيث ازدات من  ةمســـتوايت االضـــاف

وجاءت هذه النتائج  ،% على التوايل 20و %15 ،%10،%5بعد التدعيم ابملســــــــتوايت  حنيطلل، %
 (2017، اخرونو  Alamri, M.S.،2007 (Genenu Alemu):  مع مــا اشــــــــــــــــار اليــه كــل من ةمتفقــ
اخرون  و ســـيف الدينو  ( 2017اخرون  و Majid Majeed  ( و2012اخرون  وOkafor J.N.C).و
%( وااللياف  34.6من الربوتني  املشــــــروم حيث اوعزوا الســــــبب اىل ارتفاع حمتوى مســــــحوق  ((2007 
 .ابملاءاالحتفاظ ا القدرة على م(، اليت هل% 9,6 

 يف قراءة الفارينو كراف مبسحوق املشروم  الفطر(( اتثري التدعيم 4جدول رقم  
 ةاملعامل مستوايت تدعيم الطحني

L..D.D 
0.005 

20% 15%  10% 5% 0% 
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نســـــــــــبة امتصـــــــــــاص   56,4 57.7 59,3 61,2  64.7 2.25 
 املاء% 

 ( ةمدة النضج  دقيق 4.17 4.23 4.56 4.90 5.22  1.12
 ةمـــدة االســـــــــــــــتقراريـــ 5.12 5.32 5.56 6.32 6.80 0.32

 ( ة دقيق
بني املتوســــــــــــطات  ةيف مدة نضــــــــــــج العجين ةزايدة غري معنوي( تبني ابن هناك 4  هنفســــــــــــاجلدول ومن 
ملدة النضـــج  ةوكانت اعلى قيم املشـــروم،ملســـحوق  ةعند تدعيم الطحني بنســـب االضـــافه املختلفاحلســـابية 

 ،دقيقه( يف عينة املقارنه 4.17دقيقه( واقل قيمه   5.22  % حيث كانت 20 ةعند مســـــــــــتوى االضـــــــــــاف
 و Rao( و  2017ومجـــــــاعتـــــــه،  Genenu Alemu( و 2013اخرون، و Nikolic  واكـــــــد ذلـــــــك

 Torbica, Aوأشــار   العايل من الربوتني وااللياف، ااملشــروم( حيث اوعز ذلك اىل حمتوى 1989اخرون،
( اىل ان زايدة نســــــــــــبة االلياف جراء اضــــــــــــافة مســــــــــــحوق املشــــــــــــروم حتتاا اىل مدة اطول 2010واخرون، 

مستوايت  دةوبشكل معنوي بزاي ازدادت ةدة االستقرايابن م هوكما وجد من اجلدول نفسالمتصاص املاء، 
اىل  5.12من  ةو تراوحت قيم االســتقراري ،%5 ةابســتثناء مســتوى االضــاف املشــروممن مســحوق  ةاالضــاف
حيث كانت  %20ابملســـــــــــــــتوى  الطحني املدعم ةيف عجين ةمدة اســـــــــــــــتقرارياعلى وكانت  ة،دقيق 6.80

وجاءت هذه القيم دقيقة(  5.12دعم  املقارنة(، حيث كانت  للطحني غري امل ةقيم اقلو دقيقة(  6.80 
(  جالل أمحد 2013ومجاعته  Nada Čو   2017 ،ومجاعته Genenu Alemuمع ما اشـــار هلا  ةمتفق
ذلك اىل نفس الســــــبب الســــــابق اي بســــــبب زايدة الربوتني وااللياف يف  ا( واوعزو 2010ومجاعته، ،فضــــــل

و  2003. ومجاعته Giami, S., Y( و 2007اما ســــيف الدين ومجاعته   ،مســــحوق املشــــروم املضــــاف
 Hesham ،ان حمتوى املشــــــــــــروم من الربوتينات ذلك اىل  او ز واوعوجدوا عكس ذلك  (.2007( ومجاعته

 تني.عالية ولكنها خالية من الكلو 
 للخبز الناتج ةعلى الصفات الكيميائي الفطرتاثري تدعيم مسحوق ا

اخلبز كلما زادت مســـــــتوايت  ة( اسفاض غري معنوي يف نســـــــبه رطوب5لوحظ من خالل نتائج اجلدول 
، وقد يعزى السبب اىل ان طحني % 31.8اىل  32.6حيث تراوحت من  املشروم،من مسحوق  ةاالضاف

كما ان   غنياً ابلكاربوهيدرات والكلوتني لذا فان ســـــعة االمتصـــــاص للماء تكون عالية،احلنطة يعد مصـــــدراً 
 اً ثري رت أتث%( ا 20% و 15و %10و %5مبستوايت االضافه   املشروممبسحوق  ةتدعيم طحني احلنط

اىل  0.90% والرمـــاد من  14.86% اىل  7.46على زايدة حمتوى الربوتني يف اخلبز النـــاتج من  معنوايً 
حتســـــــــــــــني القيمــة الغــذائيــة للخبز لــذا انعكس ذلــك على  ،% 2.42اىل  0.51% واالليــاف من  2.52
للخبز  ةمادة مدعمه كلذا  كن اســـــــتخداماملشـــــــروم، من مســـــــحوق  ةوجلميع مســـــــتوايت االضـــــــاف الناتج،

 روماملشولوحظ ايضا ابن زايدة مستوايت التدعيم مبسحوق  .ةكغذاء متوازن غين بقيمته الغذائيواستخدامه  
كما   ،%2.13اىل  قبل التدعيم(  % 1.70معنوية يف نســـــــــــبة الدهن اليت تراوحت من  ســـــــــــبب زايدة غري

، %48.90قبل التدعيم اىل  %( 56.5  مناسفاض غري معنوي حملتوى الكاربوهيدرات يف اخلبز حصــــل 
 Hegazy, Aو   (Melanie Cornelia and Jessica Chandra ,2019 اتفقــت هــذه النتــائج مع  و
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Ibrahium, M. and,2014) 
 للخبز الناتج ةعلى الصفات الكيميائي الفطر( يبني اتثري تدعيم مسحوق 5جدول  

خــــــبـــــز  اخلبز املدعم مبستوايت مسحوق املشروم
غــــــــــــــري 
 مدعم 

مسحوق  الطحني 
 املشروم 

 ةاملعامل
L..S.D 
0.005 

20% 15% 10% 5% 

 ةالرطوب 8.6 11.90 32.6 32.09 31.90 32.3 31.8 
 الربوتني 34.6 9.88  7.46  9.63 11.36 13.10 14.86 1.45
 الدهن  2.10 2.76 1.70 1.81 1.88  2.0 2.13 0.70
 الرماد  7.8 1.12 0.90 1.32 1.70 2.10 2.52  0.40
 االلياف  9.60 2.75 0.51 0.99 1.40 1.95 2.42 0.35

 الكاربوهيدرات 33.60 72.3 56.5 54.42 52.70 49.67 48.90 
 يف الصفات الحسيه للخبز  الفطرتأثري التدعيم بمسحوق 

بة 6أمجهرت نتائج التقييم احلســـــــــــــــي من خالل اجلدول   % من  10٪ و5( ابن اخلبز املدعم بنســـــــــــــــ
، من حيث لون القشـــــرة طحني٪ 100عن خبز الطحني بنســــــبة  اً ال ختتلف اختالفًا كبري الفطر مســــــحوق 

٪ كان  15وامللمس والقدرة على املضـــــــــــغ والنكهة والقبول العام، وان اخلبز املدعم بنســـــــــــبة للب والطعم او 
ا يف معظم مات اجلودة  ،ومع ذلك كان مقبوال من قبل أعضــاء جلنة التقييم احلســي بشــكل عام ،منخفضــً

ــــــــــــــــ   وطعم الفطر اصــبح ،بشــكل ملحوظ يف مجيع الصــفات اً ضــعيف اً ٪ اعطى خبز 20اما الطحني املدعم بـ
(.ابن زايدة 2007اخرون،  و,.Shittu, T.Aو  ، (2015اخرون،  .وMiyaki, Tفيه. اكد   حاً واضــــــــــ

 % يسبب صفات غري مرغوبه يف اخلبز الناتج 15مستوايت من املشروم اكثر من 
 ( يبني أتثري التدعيم مبسحوق املشروم يف الصفات احلسيه للخبز6جدول رقم  

اخلبز املدعم مبســــــــــــتوايت مســــــــــــحوق  
 شرومامل
خبز غري 
 مدعم 

حــــــــــــــــــــــدود 
 ةالدرج

 ةاملعامل

L.S.D.005 20% 15% 10% 5% 
 انتظام الشكل  15 14 14 12 10 7 2.95
  ةلون القشر  15 14 13 12 10 8 3.45
 لون اللب  15 15 14 13 12 9 3.24
 والطعم  ةالرائح 15 15 14 13 11 4 3.89
 اللبانتظام ونعومة  15 14 14 13 12 10 2.33
  ةالنفاشي 15 15 14 13 12 8 3.00
  ةالعام ةاملقبولي 10 9 9 8 7 4  2.53
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 االستنتاجات

للخبز املدعم  ةتبني ابنه حصــــــــل حتســــــــن كبري يف القيمه الغذائيه وصــــــــفات اجلودة والصــــــــفات احلســــــــي
 %( اىل 7.46 و كان واضـــــــًحا هذا من خالل الزايدة يف نســـــــبة الربوتني من  .املشـــــــروم مبســـــــحوق الفطر

. اخلبز النــاتج % 2.42اىل  0.51من  منواالليــاف %  2.52اىل  0.90من الرمــاد  و %(. 14.86 
 10و  5 املشــــــروموذات صــــــفات جيدة عند مســــــتوايت االضــــــافه من مســــــحوق  بعد التدعيم كان مقبوالً 

من قبل  ةليحيث كان األقل مقبو  %20٪، و اسفضـــــــت املقبولية للخبز املدعم مبســـــــتوى االضـــــــافه  15و
من مســـــحوق املشـــــروم اىل الطحني  %20نوصـــــي بعدم اســـــتخدام اكثر من اعضـــــاء فريق التقييم احلســـــي.
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لقياس دور سعر الصرف في  VARاستخدام متجه االنحدار الذاتي 

 2017-1988حالة دراسية للمدة  العراق -االقتصادي التضخم والنمو 

Use Of The Autoregression Vector VAR To Measure The 

Role Of The Exchange Rate In Inflation And Economic 

Growth- Iraq Case Study For The Period 1988-2017 

 Lect. Salam Kadhim Shani(1) م.د. سالم كاظم شاني

 المستخلص

قياس وحتليل دور ســـــــعر الصـــــــرف يف التضـــــــخم، والناتج احمللي اإلمجايل كمؤشـــــــر للنمو يتناول البحث 
، إذ يساهم سعر الصرف بدوره كاداة للسياسة النقدية بشكل اساس 2017-1988االقتصادي للمدة 

 يف حتقيق االستقرار االقتصادي احمللي واخلارجي.
ر رئيس ومهم يف اســـتقرار املســـتوى وانطلق البحث من فرضـــية مفادها، أن مؤشـــر ســـعر الصـــرف له دو 

العام لألســــــــــــــعار املعرب عنه ابلتضــــــــــــــخم واســــــــــــــتقرار الناتج، وأن هذا الدور خيتلف حســــــــــــــب طبيعة النظام 
االقتصــــــــــادي املتبع واالهداف النهائية املطلوب حتقيقها، وملا لذلك من أتثري مهم يف اســــــــــتقرار االقتصــــــــــاد 

 الكلي.
البحث، هي أن ســعر الصــرف أحد أدوات الســياســة النقدية ومن اهم االســتنتاجات اليت توصــل اليها 

املهمة والرئيســـــــة والذي ســـــــاهم بشـــــــكل كبري يف حتقيق االســـــــتقرار االقتصـــــــادي، وهذا يســـــــتند على طبيعة 
 االقتصاد احمللي ومستوى التطور الذي بلغه، فضاًل عن النظام االقتصادي املتبع.

ار االقتصــــادي ملدة البحث، ميكن االســــتعانة ومن أجل توضــــيح دور ســــعر الصــــرف يف حتقيق االســــتقر 
ابلقياس االقتصـــــــادي والذي يعد من األســـــــاليب الكمية املتقدمة يف هذا اجملال، إذ اســـــــتخدم منوذا متجه 

 ( والذي يعتمد على اختباري جذر الوحدة والتكامل املشرتك.VARاالحندار الذاط  

                                                        
 .جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد -1
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 Abstract 
The study examined the measurement and analysis of the role of the 

exchange rate in inflation and GDP as an indicator of economic growth for 

the period 1988-2017. The exchange rate in turn serves as a tool for 

monetary policy, mainly in achieving domestic and external economic 

stability. 

The study started from the assumption that the exchange rate index has 

a major and important role in stabilizing the general level of prices expressed 

by inflation and stability of output. This role varies according to the nature of 

the economic system followed and the final objectives to be achieved. 

One of the main conclusions of the research is that the exchange rate is 

one of the important and important monetary policy instruments, which 

contributed greatly to economic stability. This is based on the nature of the 

local economy and the level of development it achieved, as well as the 

economic system followed. 

In order to clarify the role of the exchange rate in achieving economic 

stability for the duration of research, economic measurement, which is one 

of the advanced quantitative methods in this field, can be used. The VAR 

model is based on testing the root of unity and common integration. 

 المقدمة

يعد ســعر الصــرف أداة مهمة واســاســية من أدوات الســياســة النقدية والذي ميكن ان يســاهم بدور مهم 
ســــواء كان الداخلي  خاصــــة التضــــخم( او اخلارجي. وختتلف طبيعة وأثر  يف حتقيق االســــتقرار االقتصــــادي

هذا الدور حســــــــب طبيعة ومســــــــتوى تطور النظام االقتصــــــــادي القائم. فمن خالل ســــــــعر الصــــــــرف ميكن 
السيطرة على معدالت التضخم، إذ أن استخدام سعر الصرف كمثبت امي يعطي إمكانية السيطرة على 

ن اســـتقرار االقتصـــاد، إذ ميكن أن يســـتخدم ســـعر الصـــرف لتخفيض معدل املســـتوى العام لألســـعار لضـــما
التضــخم يف االقتصــادات اليت تعتمد بشــكل كبري على االســترياد لتلبية اجلزء األكرب من الطلب احمللي. كما 
أن توجيه ســـــــعر الصـــــــرف ميكن أن يســـــــاهم يف اســـــــتقرار الناتج احمللي االمجايل، إذ أن ختفيض قيمة العملة 

 سيجعل السلع واخلدمات احمللية أرخص من وجهة نظر اخلارا، ومن مث زايدة القدرة التنافسية. احمللية
إنَّ طبيعة نظام الصرف املعتمد له دور مهم يف حتديد فعالية السياسة، إذ تكون السياسة النقدية فعالة 

ينخفض ســــــعر صــــــرف  للغاية يف تغيري مســــــتوى الناتج احمللي احلقيقي وفق أســــــعار الصــــــرف املرنة، فعندما
العملة احمللية ســــــــيكون مبثابة حافزاً قوايً لتنشــــــــيط االقتصــــــــاد وزايدة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، كما أن 
البنك املركزي حيتفظ ابلســـــيطرة التامة على عرض النقد. يف حني تفقد الســـــياســـــة النقدية فعاليتها يف تغيري 

 الناتج وفق أسعار الصرف الثابتة.



  

 االقتصادغ لقياس دور سعر الصَر يف الت عم والن و  VARاستعدام متجه االحندار الاا   

151 

 حثمشكلة الب

إنَّ االعتماد على سعر الصرف كمثبت امي الستقرار املستوى العام لألسعار كهدف وسيط لتحقيق 
االستقرار االقتصادي الكلي يف املدى القصر، سيرتتب عليه انر سلبية على بعض القطاعات االقتصادية 

مضـــــــاعفة على مؤشـــــــرات املنتجة للســـــــلع واخلدمات املعوضـــــــة عن االســـــــترياد، وما لذلك من انر ســـــــلبية 
والبعيد، فضـــــالً عن اسفاض القدرة التنافســـــية. ابإلضـــــافة اىل  طاالقتصـــــاد الكلي االخرى يف املدى املتوســـــ

 ضعف أتثري أداة سعر الصرف يف القطاعات االقتصادية األخرى غري املتاجر هبا.
 أهمية البحث

العام لألســعار واســتقرار الناتج،  تتمحور أمهية البحث يف بيان دور ســعر الصــرف يف اســتقرار املســتوى
 كاهداف وسيطة لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي.

 أهداف البحث

 يهدف البحث اىل:
التاصيل النظري لدور سعر الصرف يف استقرار التضخم، والناتج كمؤشر للنمو االقتصادي.  .1

 .2017-1988فضاًل عن عرض وحتليل البياانت ملدة البحث 
 ر الصرف يف استقرار التضخم والناتج.قياس وحتليل دور سع .2

 فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضــــية مفادها، أن مؤشــــر ســــعر الصــــرف له دور رئيس ومهم يف اســــتقرار املســــتوى 
العام لألســــــــــــــعار املعرب عنه ابلتضــــــــــــــخم واســــــــــــــتقرار الناتج، وأن هذا الدور خيتلف حســــــــــــــب طبيعة النظام 

النهائية املطلوب حتقيقها، وملا لذلك من أتثري مهم يف اســــــــــتقرار االقتصــــــــــاد االقتصــــــــــادي املتبع واالهداف 
 الكلي.

 منهجية البحث

 ،االستنباطياملنهج على املنهج االستقرائي و  وذلك ابالعتماداألسلوب التحليلي،  استند البحث على
قتصـــــــادي وحتليل الظواهر واســـــــتقراء الواقع اال املختلفةلبياانت عرب املراحل الزمين لتطور الحتليل  من خالل
استخدام ابإلضافة اىل ومن مث استنباط اآلنر املرتتبة على ذلك،  البحث، وتطورها خالل مدةاالقتصادية 

 .االقتصادية املستخدمة يف البحثتغريات املبني  اتلتحليل العالق (VAR) منوذا متجه االحندار الذاط
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طار النظري لســــعر الصــــرف ودور  حث األول: اإل ه في االســــتقرار المب

 االقتصادي

 أواُل: اإلطار املفاهيمي لسعر الصرف

 م هوم سعر الصَر -1
يعرف ســـــــعر الصـــــــرف أبنه   عدد الوحدات من عملة بلد ما اليت يتم مبادلتها قبالة وحدة واحدة من 

 .(2 عملة بلد اخر((
ابإلضافة اىل التغريات اهليكلية، تعكس التغريات يف أسعار الصرف، االضطراابت النقدية وغري النقدية 
 .(3 وان الفرق األساس يف االضطراابت النقدية يتعلق بتغريات أسعار الفائدة

ائف سعر الصَر -2  (4)ُو
يربط ســـــعر الصـــــرف بني األســـــعار الدولية واحمللية، إذ عن طريق ســـــعر الصـــــرف  الومجيفة القياســـــية: -أ

ميكن للمنتج احمللي التعبري عن األســـــعار الدولية من خالل العملة احمللية ومن مث مقارنة األســـــعار احمللية مع 
 األسعار اخلارجية.

لي وزايدة وتطوير اســـــــتخدام ســـــــعر الصـــــــرف كاداة لتشـــــــجيع اإلنتاا احمل الومجيفة التطويرية: ميكن -ب
الصـــــــــــــادرات يف حالة كون العوائد مرتفعة. اما يف حالة توفري بعض املنتجات املســـــــــــــتوردة بســـــــــــــعر اقل من 

 الداخل، فان أثر ذلك سينعكس سلباً على املشاريع املنتجة هلا حملياً.
حالة  ان يؤدي ســـــعر الصـــــرف ومجيفة التوزيع على املســـــتوى الدويل. ففي الومجيفة التوزيعية: ميكن -ا

قيــام البلــد برفع قيمــة عملتــه احملليــة، فـان ذلـك يؤدي اىل زايدة الوحـدات النقــديـة املـدفوعـة من قبــل الـدول 
املســـتوردة. اما يف حالة ختفيض قيمة العملة احمللية، ســـيحصـــل البلد على اقل من العمالت األجنبية مقابل 

 الصادرات.
 أسعار الصرف وتكافؤ القوة الشرائيةثانيًا: 

 الصَر االمسي واَلقيقي رسع -1
ال يعكس ســعر الصــرف االمي التغريات اليت حتصــل يف مســتوايت األســعار بني دولتني، إذ يعرب ســعر 
الصــــرف االمي عن القوة الشــــرائية للعملة احمللية قبالة العملة األجنبية. بينما يعمل ســــعر الصــــرف احلقيقي 

                                                        
النظرية والسياسة، ترمجة حممد إبراهيم منصور، دار املريخ، اململكة العربية السعودية،  -مايكل ابدمجان: االقتصاد الكلي -2
 .490، ص1999
اململكة العربية -توماس ماير واخرون: النقود والبنوك واالقتصاد، ترمجة أ.د.السيد امحد عبد اخلالق، دار املريخ للنشر، الرايض -3

 .659، ص 2002السعودية، 
 ،حقوق النشر حمفومجة للمؤلفني ،1أسس نظرية وأساليب حتليلية، ط-مري وحسن كرمي محزة: التمويل الدويل مايح شبيب الش -4
 .351-350ص.ص.  ،2015العراق، 



  

 االقتصادغ لقياس دور سعر الصَر يف الت عم والن و  VARاستعدام متجه االحندار الاا   

153 

 مســـــتوى األســـــعار الدولية، أي مبعىن قياس القوة على تكييف ســـــعر الصـــــرف االمي وفقاً اىل التغريات يف
 .(5 الشرائية للسلع واخلدمات احمللية مقابل األجنبية

يفضـــل تعديل معظم املتغريات يف االقتصـــاد الكلي آلنر التضـــخم، إذ أن ســـعر الصـــرف احلقيقي كما 
احلقيقي، هو متوســـط هو احملدد الرئيس لصـــايف الصـــادرات، وليس ســـعر الصـــرف االمي. وســـعر الصـــرف 

ســــعر الصــــرف األجنيب االمي بني البلد وشــــركائه التجاريني، مع التعديل للفرق يف معدالت التضــــخم بني 
( مســـــــاوايً لســـــــعر eصـــــــيغة، حيث نعرب عن ســـــــعر الصـــــــرف احلقيقي  اىل التعريف  حتويلوميكن  البلدين.

 (:Pf مستوى األسعار األجنبية  ( إىلP  ةر احمللياسع( مضروابً بنسبة مستوى اال'eالصرف االمي  

𝑒 = 𝑒′ ∗ (
𝑃

𝑃𝑓
) … … … … … (1) 

 األســـعار مســـتوى إىل ةر احمللياســـعاال مســـتوى نســـبة * االمي الصـــرف ســـعر= احلقيقي الصـــرف ســـعر
 األجنبية.

، فإن االســـــــتريادات تصـــــــبح رخيصـــــــة ابلنســـــــبة للمقيمني احملليني، بينما احمللية العملة قيمةرتفع تعندما ف
تصــــــــــــبح الصــــــــــــادرات مرتفعة الثمن من وجهة نظر األجانب. والنتيجة هي اسفاض األرابح احمللية وارتفاع 

، تتحســــــــــــــن األرابح احمللية احمللية العملة قيمةنخفض تيف احلالة املعاكســــــــــــــة، عندما و معدل البطالة احمللية. 
 .(6 الشركات على تومجيف العمال وحترص
 تكافم القوة الشرائية -2

تتحدد أســــعار الصــــرف يف املدى القصــــري وفقاً لتاثرها بتغريات الســــياســــة النقدية والظروف الســــياســــية 
حني تتحدد أسعار الصرف يف املدى الطويل بشكل اويل وفقاً اىل األسعار النسبية  العرضية. يفوالتغريات 

سعر الصرف  حيدد. ميكن أن يربط البنك املركزي قيمة العملة، أي (7 الدول املختلفة يف واخلدمات للسلع
على املدى الطويل يتم حتديد ســــــــعر الصــــــــرف بني بلدين من خالل القوة الشــــــــرائية  ولكن ،الزمنمن  ملدة

من  ة حدوعندما تستطيع النســـــــبية للعملة داخل كل بلد. وهذا يوضـــــــح نظرية تعادل القوة الشـــــــرائية، أي 
من  رجه. ويتم قياس القوة الشرائية النسبية لعملتنيخاأو لبلد السلع نفسها في اسلة اء لمحلية شرالعملة ا

أن تكون أســــــعار الســــــلع املتداولة هي  جيب املفتوحة االقتصــــــادات ويف .(8 خالل ســــــعر الصــــــرف احلقيقي
 .(9 نفسها يف كل مكان بعد التعديل للرسوم اجلمركية وتكلفة النقل

                                                        
 -جوزيف دانيالز وديفيد فا وز: اقتصادايت النقود والتمويل الدويل، تعريب حممود حسن حسين، دار املريخ للنشر، الرايض  -5
 .67، ص 2010العربية السعودية، اململكة 

6- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris: Macroeconomics, Eleventh Edition, Pearson 
Education, Inc, The United States Of America, 2009, P.P. 168-169. 

 .643، ص 2006، لبنان -، مكتبة لبنان انشرون، بريوت 1سامويلسون ونوردهاوس: علم االقتصاد، ط -7
8- Rudiger Dornbusch And Others: Macroeconomics, Tenth Edition, Published By McGraw-

Hill/Irwin, A Business Unit Of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue Of The Americas, 
New York. NY 10020.,2008, P.289. 

9- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.169-170.  
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يســــــــــتند مفهوم أســــــــــعار الصــــــــــرف يف املدى الطويل، على افرتاض ان هناك عالقة ميكن التنبؤ هبا بني  
تج وســــــــعر الصــــــــرف. وتعتمد العالقة على حقيقة ان الناس خيتارون لشــــــــراء الســــــــلع مســــــــتوايت ســــــــعر املن

 .(10 واخلدمات من بلد اىل اخر وفقاً لألسعار اليت جيب ان تدفع
 يكون أن جيب( e  احلقيقي الصرف سعر أن الصرف، لسعر( PPP  الشرائية القوة تعادل نظرية وفق

 (:2  املعادلة كما يف  للوحدة نبتة بقيمة احلقيقي الصرف سعر حتديد وميكن. نبتاً 

1 =  𝑒′ ∗
𝑃

𝑃𝑓
… … … … … (2) 

 :'e حنصل على (،2  املعادلة من واألمين األيسر اجلانبني مبادلة خالل ومن

e′ =
𝑃𝑓

𝑃
… … … … … (3) 

 ،P احمللي الســـعر مســـتوى من بشـــكل أســـرع Pf اخلارجي الســـعر مســـتوى ارتفع إذا (،3وفق املعادلة  
وجيب أن يرتفع ســــــعر الصــــــرف االمي إذا كان تســــــعري تعادل  Pf / P نســــــبة أن هناك زايدة يف يعينفهذا 

وقد متنع قوى الســــــوق ســــــعر الصــــــرف من التحرك بعيداً عن تعادل القوة  .(11 القوة الشــــــرائية هو الســــــائد
 .(12 الشرائية إىل أجل غري مسمى

جمموعة من املنتجات القابلة للتداول ســـــــــيكون هلا التعادل املطلق للقوة الشـــــــــرائية يفرتض ان ســـــــــلة او 
. ويف األســاس، فان متوســط (13  نفس التكلفة يف البلدان األخرى، اذا م اعالن التكلفة يف العملة نفســها

أســـعار هذه املنتجات، غالباً ما يطلق على مســـتوى ســـعر املنتج، او مســـتوى الســـعر املقوم بعمالت  تلفة 
 .(14 عمالت اخرى وهو نفسه عند حتويلها اىل

 االنتقادات، إذ توجد جمموعة من العوامل اليت من لقد واجهت نظرية تعادل القوة الشـــــــــــــــرائية العديد
 هذه بعض. معدل التضـــخم يف الفرق تغيري دون العملة قيمة أو اسفاضـــاً يف كبرياً   ارتفاعاً  تســـبب أن ميكن

 (15 هي:  العوامل
 ارتفاع يف تتسبب قد االخرتاعات زايدة الصادرات، إذ أن هذهتساهم يف  جديدة منتجات اخرتاع. 1
 .التضخم فرق يف تغيري أي دون العملة قيمة
 . العملة قيمة رفع وابلتايل اىل اخلارا، تصديرها ميكن جديدة خام مواد اكتشاف. 2
 من العمالت طلب على ولكن واالســـــتريادات، الصـــــادرات على فقط ليس الصـــــرف ســـــعر يعتمد. 3
 .األجانب قبل

                                                        
10- Thomas A. Pugel: International Economics, Thirteenth Edition, McGraw-Hill Irwin, 

Americas, New York, NY, 10020, 2007, P.424.  
11- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.169-170.  
12- Rudiger Dornbusch And Others, Op.Cit, P.289.  
13- Thomas A. Pugel, Op.Cit, P.425.  
14- Ibid, P.428.  
15- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.170-171.  
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 لكن بلدين، يف اقتصادي سعر مبؤشر الصرف سعر مقارنة على الشرائية القوة تعادل نظرية . تستند4
 وخدمات املباين إنشـــاء مثالً   تداوهلا يتم ال اليت االقتصـــادي من النشـــاط أنواع يشـــمل قد األســـعار مؤشـــر
 عرب نفســـــــها هي تكون أن على املتاجر هبا غري واخلدمات الســـــــلع أســـــــعار جترب آلية توجد ال ، إذ(التجزئة
 .البلدان
 العملة قيمة اسفاض إىل تؤدي أن احلكومة لســــياســــة ميكن معني، تضــــخمي تفاوت ألي ابلنســــبة. 5
 خالل من احلرة التجارة يف تتدخل أن أيضــاً  للحكومات وميكن. كبرية  أجنبية حتويالت إبجراء تقوم عندما
 االرتفاع من عملتها ملنع تتدخل احلكومة قد كما.  االســـــتريادات على الضـــــرائب فرض أو الصـــــادرات دعم
 األجنبية. العمالت شراء طريق عن

 ثالثًا: دور سعر الصرف يف استقرار التضخم والناتج 

 سعر الصَر ا دَ الوسي  والت عم -1
 معظم ســــــعت وســــــيط، إذ اســــــتخدام هدف طريق عن النهائي للهدف مباشــــــرة غري إدارة ميكن حتقيق

 البنك يســــعى متغري هو الوســــيط واهلدف. النقدية للســــياســــة وســــيطة أهداف اىل اســــتخدام املركزية البنوك
 إذ أن األهداف النهائية، أهدافه مع يتفق من خالله ومبا الكلي االقتصـــــــــــــــاد على الســـــــــــــــيطرة املركزي اىل
 الســـــياســـــة تنفيذ عند وســـــيط هدف الســـــتخدام ســـــببان كوهنا .النهائية لألهداف ســـــبيل مبثابة الوســـــيطة
 التضـــــخم يف النقدية الســـــياســـــة أتثري كيفية  حول النظرايت من متنوعة جمموعة هناك أن هو األول النقدية،
 من لكن االقتصــــــــاد، حول النظر النظرية املختلفة وجهات يف الســــــــياســــــــة صــــــــانعو وقد يشــــــــرتك. واالنتاا
 يكون احلالة، هذه مثل يف. لســـــــياســـــــةا أهداف لتحقيق طريقة أفضـــــــل حول إمجاع إىل التوصـــــــل الصـــــــعب
 االتفاق الصـــعب من يكون عندما وســـط، حل إىل التوصـــل هو وســـيط ســـياســـة هدف حتقيق إىل الســـعي
 حول اختالف وجود من الرغم على املثال، سبيل على. مباشر بشكل النهائية األهداف حتقيق كيفية  على
 االمية الكمية يف التغيري أن إىل تشري النظرايت معظم فإن اإلنتاا، يف النقدي الرصيد تغيريات أتثري مدى
 هدف حتقيق إىل السعي املركزي البنك مسؤولو يقرر قد احلالة، هذه ويف. السعر مستوى يف أتثري له للنقود
 .(16 اآلراء يف توافق عليه يوجد الذي النهائي اهلدف تقريباً  ميثل ألنه النقود رصيد منو معدل

أداة مهمة ملعاجلة التضخم، إذ اعتمدت بعض البلدان سياسة سعر الصرف كمرتكز يعد سعر الصرف 
امي للحد من مشكلة التضخم. وأن استخدام سعر الصرف ينعكس اثره يف اسفاض التضخم املستورد، 
إذ ان ختفيض تكاليف االســترياد وفق ســياســة ســعر الصــرف يكون له دور مهم يف ختفيض معدل التضــخم 

 .(17 احمللي
كن أن يؤدي االنفتاح التجاري الكبري اىل تقليل معدل التضـــــــــخم، ففي هذه احلالة ســـــــــيكون الناتج مي

اقل اســتجابة للتغريات يف مســتوى األســعار، وابلتايل هناك إمكانية حمدودة للناتج يف االســتفادة من ارتفاع 
املنافســـــة غري التامة،  معدل التضـــــخم. كما ان االنفتاح التجاري يف االقتصـــــادات اليت تســـــود فيها أســـــواق

                                                        
16- Errol D'souza: Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, 2008, P.401. 

، 2013لبنان، -كاداة لتسوية االختالل يف ميزان املدفوعات، مكتبة حسن العصرية، بريوتامني صيد: سياسة سعر الصرف   -17
 .60ص
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ســـــــيجعل املنتجات احمللية اكثر عرضـــــــة للمنافســـــــة، االمر الذي يقيد من إمكانية زايدة األســـــــعار عن تلك  
 .(18 السائدة يف مجل املنافسة التامة

عند قيام البنك املركزي من خالل عملية التضـــــــــــييق النقدي، برفع أســـــــــــعار الفائدة ملعاجلة التضـــــــــــخم، 
لطلب على العملة احمللية لالستفادة من سعر الفائدة املرتفع، االمر الذي ينعكس سيؤدي ذلك اىل زايدة ا

اثره يف ارتفاع قيمة العملة احمللية، وهذا ســــيؤدي اىل ارتفاع أســــعار الســــلع احمللية ومن مث تراجع الصــــادرات 
 .(19 وزايدة املستورد

صــادات اليت تعتمد بشــكل كبري غالباً ما يتم اســتخدام ســياســة ســعر الصــرف ملعاجلة التضــخم يف االقت
على االســـــــتريادات لســـــــد حاجة الطلب احمللي. وهذا ما حيصـــــــل يف العديد من االقتصـــــــادات النامية واليت 
تتصــف بضــعف مرونة اجلهاز اإلنتاجي. ورغم مســامهة هذه الســياســة يف معاجلة التضــخم املســتورد، اال ان 

لع واخلدمات  غري املتاجر هبا( واليت ال ميكن هناك بعض املآخذ عليها، إذ أن هنالك الكثري من الســـــــــــــــ
توفريها من خالل االســــــتريادات، وابلتايل مل تفلح هذه األداة يف معاجلة التضــــــخم الناجم عن زايدة الطلب 
على هذه الســلع. ابإلضــافة اىل أن اعتماد ســياســة رفع قيمة العملة احمللية ملعاجلة التضــخم ســينعكس أثرها 

جع القدرة التنافسـية للسـلع واخلدمات احمللية املنتجة، ومن مث تراجع دور ومسـامهة بشـكل او ابخر على ترا
 قطاعات االقتصاد الوطين. هذا ابإلضافة اىل أثر هذه السياسة السليب على حجم االحتياطيات الدولية.

 دور سعر الصَر يف استقرار الناتو -2
( جيب أن r -rfســـــــــــــعار الفائدة احمللية واألجنبية  ال، فان الفرق بني أاملمع افرتاض احلركة التامة لرأس 

 ،املالية أويساوي صفر، إذ أن أي تغري طفيف يف سعر الفائدة احمللي بسبب التغريات يف السياسة النقدية 
يؤدي إىل توليد تدفقات رأمالية من شـــــا ا أن جتعل ســـــعر الفائدة احمللي يتالءم بســـــرعة مع ســـــعر الفائدة 

 .(20 غرييتاألجنيب الذي مل 
بلد بشكل رئيس على فلسفته االقتصادية، إذ يرى البعض مثل ميلتون يف اليعتمد نظام الصرف املتبع 

، أن احلرية االقتصـــــــــــادية والكفاءة تتطلب حتديد األســـــــــــعار وفق العرض (احلائز على جائزة نوبل فريدمان 
وابلتايل، فإن استبدال سعر الصرف الثابت، والطلب يف السوق. وال ينبغي أن حتددها القرارات احلكومية. 

 .للغاية اً إجيابي اً ونظام سـعر صـرف بريتون وودز واعتماد سـعر الصـرف العائم ونظام سـعر السـوق، يعد تغيري 
، أن ســـــــعر الصـــــــرف هو القيمة (احلائز على جائزة نوبل ، مثل روبرت مونديل البعض االخريف حني يرى 

أن احلكومة  ،لة اليت تصــدرها ســتحصــل عليها. يعين ســعر الصــرف الثابتاليت توعد هبا احلكومة أبن العم
حتتفظ ابلعقد الذي أبرمته مع املستثمرين يف الدول األجنبية. وأن السماح لسعر الصرف ابلتعومي هو كسر 

ذا العقد، واجلميع يعرف أن األســـــــــواق ال تعمل إال إذا مل خيالف الناس عقودهم. وابلتايل فإن اســـــــــتبدال هل

                                                        
 .602جوزيف دانيالز وديفيد فا وز، مصدر سابق، ص  -18
 .643-642سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -19

20- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.185.  
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ر الصــرف الثابت، ونظام ســعر صــرف بريتون وودز بســعر الصــرف العائم ونظام ســعر الســوق هو تغيري ســع
 .(21 سليب للغاية

 وميكن توضيح دور سعر الصرف يف استقرار الناتج، من خالل أسعار الصرف املرنة والثابتة.
 أ. سعر الصَر املرج

. اسفاضه أو الصرف سعر ارتفاع ملنع ليتدخ ال املركزي البنك فإن مرنة، الصرف أسعار تكون عندما
 العملة عرض من يزيد  ا املال، رأس تدفق إىل ســــــيؤدي احمللي الفائدة ســــــعر خيفض تغيري أي فإن وابلتايل
 كلما  الصــــــرف ســــــعر ينخفض صــــــرفها، إذ ســــــعر اسفاض يف ويتســــــبب األجنيب الصــــــرف ســــــوق يف احمللية

 يزيد عندما .الفائدة ســــعر النقدية الســــياســــة رفعت كلما  ويرتفع الفائدة ســــعر النقدية الســــياســــة خفضــــت
 أســـــــعار اىل اليمني وتنخفض LMينتقل منحىن  املرنة، الصـــــــرف أســـــــعار مع النقدي العرض املركزي البنك

وترتفع صــــــايف الصــــــادرات  حيث أن الصــــــادرات الصــــــافية هي جزء من  الصــــــرف، ســــــعر ويهبط الفائدة،
 IS(. وابلتــايل يتحول منحىن ISاإلنفــاق املخطط ذاتيــاً، وأي تغيري يف اإلنفــاق املخطط ذاتيــاً يغري منحىن 

إىل اليمني. وابلتايل، فإن الســــياســــة النقدية تكون فعالة للغاية، إذ أن الســــياســــة النقدية تتحكم يف منحىن 
IS  وجتربه على التحرك يف نفس اجتاه منحىنLM 22). 

 ابلعمالت  الصــــادرات وتنخفض أســــعار اتبلد، ترتفع أســــعار االســــتريادالعندما تنخفض قيمة عملة 
ن إمجايل اإلنفاق على اإلنتاا احمللي ذ ألالقتصــــــــــاد، إ اً عملة مبثابة حافز اليكون اسفاض قيمة  واألجنبية(. 

يؤدي اسفاض قيمة عملة  إذ ،(Yالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  يزداد املخزوانت، و سريتفع، وستنخفض 
 الدخول زايدة إىل التوســـعية النقدية الســـياســـة ســـتؤدي بذلك، و .(23 بلد إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايلال

 .(24 السعر و مستوى احمللية
 نةاملر  (، فعالية السياسة النقدية وفق أسعار الصرف1شكل  

                                                        
21- J. Bradford Delong And Martha L. Olney: Macroeconomics, Second Edition, McGraw-Hill 

Companies. Int. 1221 Avenue Of The Americas, New York, NY, 10020, 2006, P.P. 450-451.  
22- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit,P.186.  
23- Karl E. Case And Others: Principles Of Macroeconomics, Global Edition, Tenth Edition, 

Pearson Education Limited, The United States, 2012, P.389. 
24- Robert M. Dunn, Jr. And John H. Mutti: International Economics, Sixth Edition, Routledge, 

The USA, 2004, P.419. 
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Dennis R.Appleyard and Others: International Economics, Seventh Edition, McGraw-Hill 

Irwin, Americas, New York, 10020, 2010, P.669. 

، (25 النقدية والسياسة النقد عرض على ابلسيطرة البنك املركزي حيتفظ املرن، الصرف سعر نظام وفق
 .(26 احلقيقي مستوى الدخل تغيري يف النقدية فعالة للغايةتصبح السياسة كما 

وفقاً اللية التحول النقدي، إذ أ ا االلية اليت تؤثر من خالهلا تغريات عرض النقد يف كل من االنتاا 
واالســـتخدام والتضـــخم واالســـعار، فان ختفيض عرض النقد يف مجل اســـتقرار الطلب على النقود يؤدي اىل 

ئدة ومن مث اسفاض االســـــــــتثمار شـــــــــديد احلســـــــــاســـــــــية لســـــــــعر الفائدة، ابإلضـــــــــافة اىل ارتفاع أســـــــــعار الفا
بعرض  يبطئها أن املركزي البنك . ويف حالة كون االقتصـــــاد يواجه مشـــــكلة التضـــــخم ويريد(27 االســـــتهالك

 على خفض أمجايل الضـــــيقة النقدية الســـــياســـــة ينعكس أثر املرنة، الصـــــرف أســـــعار وفقاً اىل ضـــــيق، نقدي
اما يف مجل االنفتاح التجاري، فان ارتفاع أســــــــــعار الفائدة . الســــــــــعر مســــــــــتوى وينخفض اإلنتاا،و  اإلنفاق

االمر الذي يؤدي  العملة احمللية، قيمة من يرفع  ا احمللية، املالية األســواق إىل األجانب املشــرتين ســيجذب
الطلب الكلي، والذي ينعكس اىل تراجع الصــــادرات وزايدة االســــتريادات. ومن مث اسفاض أحد مكوانت 

أثره يف اسفاض اإلنتاا واالســــــــــتخدام والتضــــــــــخم، إذ مع اسفاض اإلنتاا واالســــــــــتخدام عن املســــــــــتوايت 

                                                        
25- Dominick Salvatore: International Economics, Eleventh Edition, Library Of Congress, The 

United States Of America, 2013, P.473.  
26- Ibid, P.630. 

 . 572-571سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -27
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 إىل االستريادات سعر اسفاض ويؤدي. الطبيعية، فان ذلك يؤدي اىل اسفاض األسعار او االرتفاع ببطيء
 .(28 التضخم ختفيض معدل على اعديس االمر الذي اليمني، إىل العرض إمجايل منحىن حتول

 ومن مثأســــعار الصــــرف وزايدة صــــايف الصــــادرات  ختفيض يفالتوســــع النقدي يف البلد األم  ورغم أتثري
 ، إذ أنلكن الصادرات الصافية املتزايدة تتطابق مع تدهور امليزان التجاري يف اخلارا ،زايدة الناتج والعمالة

يف اخلارا حيصـــل اسفاض و ب من الســـلع األجنبية حنو الســـلع احمللية. ينقل الطل ةختفيض قيمة العملة احمللي
يف اإلنتاا والعمالة. وهلذا الســـــــــبب، أطلق على التغيري الذي حيدثه ختفيض قيمة العملة يف امليزان التجاري 

طريقة لتصـــــــدير البطالة أو خلق فرص عمل حملية على حســـــــاب بقية  يتســـــــمية "التســـــــول بني اجلار"، وه
 .(29 العامل
االعرتاف أبن خفض أســـــــــــعار الصـــــــــــرف هو طريقة لتغيري الطلب من بلد إىل آخر، بدالً من تغيري  نَّ إ

مستوى الطلب العاملي، أمر مهم. وهو يعين ضمناً أن تعديل سعر الصرف ميكن أن يكون سياسة مفيدة 
لة االزدهار يف حا االوىلعلى ســـــبيل املثال، -عندما جتد البلدان نفســـــها يف مراحل  تلفة من دورة العمل 

البلد الذي يعاين عملة  مع العمالة الزائدة( واألخرى يف حالة الركود. ويف هذه احلالة، فإن اسفاض قيمة 
من الركود من شــــــــــــانه أن حيول الطلب العاملي يف اجتاهه، وابلتايل يعمل على احلد من االبتعاد عن العمالة 

ت التجارية للبلدان بشـــــــــــــــكل كبري، كما حدث يف وعلى النقيض من ذلك، عندما تتزامن الدورا. الكاملة
، لن تســــــــــهم حركات أســــــــــعار الصــــــــــرف كثرياً يف 1973الثالثينيات أو يف أعقاب صــــــــــدمة النفط يف عام 

ن حركات أســعار الصــرف ال تصــحح مســتوى الطلب الكلي ولكنها تؤثر إذ أالتومجيف على نطاق العامل، 
حاول كل بلد أن خيفض قيمة العملة  ، فإذالبلدانيف األســـــاس فقط على ختصـــــيص طلب عاملي معني بني ا

جلذب الطلب العاملي، فســـــــــــــــوف يكون لدينا اسفاض تنافســـــــــــــــي وتغري يف الطلب العاملي وليس زايدة يف 
، فســـــينتهي األمر بســـــعر صـــــرف حول مســـــتوى اإلنفاق العاملي. وإذا خفض اجلميع إىل احلد نفســـــه تقريباً 

ختفيضـــات قيمة العملة  معاجة إىل ســـياســـات نقدية ومالية منســـقة هناك ح منه، إذ أناملكان الذي بدأوا 
 .(30 لزايدة الطلب واالنتاا يف كل بلد
 ذ. سعر الصَر الاابه

 التجارة يف للنمو اســـتقراراً  أكثر بيئة ســـيوفر النظام هذا أن الثابتة، الصـــرف أســـعار عن املدافعون يعتقد
بني  التنســـــــــــــيق وزايدة الثابت الصـــــــــــــرف ســـــــــــــعر نظام بني اجلمع أبن جيادلون كما.  الدوليني واالســـــــــــــتثمار
 .(31 الكلي االقتصاد استقرار رفع مستوى إىل سيؤدي السياسات،
 األجنبية العمالت سوق صرف يف املركزي البنك يتدخل أن جيب احمللي، الفائدة سعر تثبيت يتم لكي

 .(32 مع عرضها النقود على احلقيقي احمللي الطلب إمجايل يتساوى  يث النقود عرض من خالل تعديل
                                                        

 .Karl E. Case And Others, Op.Cit, P.391 -. 572-571سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -28
29- Rudiger Dornbusch And Others, Op.Cit,P.308.  
30- Ibid,P.P.308-309.  
31- Richardt. Froyen: Macroeconomics Theories And Policies, Ninth Edition, Pearson Education, 

Inc., United States Of America,2009, P.292.  
32- Paul R. Krugman And Others: International Economics Theory & Policy, Ninth Edition, 

Library Of Congress, The United States Of America, 2012, P.470.  
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اليمني. هذا عادة خيفض جهة إىل  LMنحىن املنتقل يعندما يقوم البنك املركزي بزايدة عرض النقود،  
ســـعر الفائدة وحيفز اإلنفاق. ولكن يف اقتصـــاد صـــغري مفتوح يتمتع  ركة اتمة لرأس املال، يتم تثبيت ســعر 

عندما يزيد البنك املركزي عرض النقد، ســــــتحصــــــل تدفقات و الفائدة عند مســــــتوى ســــــعر الفائدة العاملي. 
ات الدولية. وهكذا، يفقد البنك املركزي السيطرة وخسائر يف االحتياطي اىل اخلارا ضخمة لرؤوس األموال

تصبح  بذلكعلى عرض النقد عندما يتم تثبيت سعر الصرف ويف حالة كون رأس املال ينتقل  رية اتمة. و 
أن نظام سعر الصرف الثابت جيعل السياسة ، إذ مع أسعار الصرف الثابتة متاماً  غري فعالةالسياسة النقدية 

 .(33 ري مستوى الدخل احلقيقيالنقدية عاجزة يف تغي

 

 (، فعالية السياسة النقدية وفق أسعار الصرف الثابتة2شكل  
Dennis R.Appleyard and Others: International Economics, Seventh Edition, McGraw-Hill 

Irwin, Americas, New York, 10020, 2010, P.654. 

 املركزي البنك يتجاهل أن الثابت، الصـــــرف ســـــعر على احلفاظ يتطلب التامة، املال رأس حركة مجل يف
 تلعب النقدية الســياســة تعد إذ مل ،احمللية ويركز على ســعر الصــرف وحده يف حتديد أســعار الفائدة الظروف

 على احمللي املضــاربون الفائدة حيدد ســعر نبتاً، الصــرف ســعر كان  فإذا الداخلي. االســتقرار حتقيق يف دوراً 
 رأس حركات فيها تنخفض بيئة أما يف. الكلية االقتصــــــادية الســــــياســــــة صــــــانعي من بدالً  الدولية العمالت
 االقتصـاد وحتفيز احمللية الفائدة أســعار من خالل حتديد العمل، يف احلرية ببعض املركزية البنوك تتمتع املال،
(34 احمللي

. 

                                                        
33- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit,P.P. 185-186. 
34- J. Bradford Delong And Martha L. Olney, Op.Cit, P.P.448-450. 
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لديها عائق رئيس آخر، يبدو أ ا جتعل األزمات عالوة على ذلك، فإن أنظمة ســـــعر الصـــــرف الثابت 
 .(35 النقدية على نطاق واسع أكثر احتماالً 

 المبحث الثاني: عرض البيانات وقياس وتحليل النتائج 

 أواًل: عرض البيانات وتحليلها
( مليون دينار عراقي يف 19432.2(، تراجع الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من  1يتضـــح من اجلدول  

%(، ذلك بفعل االنر الســــــــــــــلبية 1.2-مبعدل   1989( مليون دينار يف عام 19198.4اىل   1988م عا
حلرب اخلليج االوىل على الناتج وخاصــة انتج النفط. رافق ذلك ارتفاع ســعر الصــرف احلقيقي األجنيب من 

ابإلضافة اىل ارتفاع %(، 52.1( دينار لكل دوالر  تراجع قيمة العملة احمللية( مبعدل منو  3.0( اىل  2.0 
 (.%6.3معدل التضخم احمللي اىل  

-1988(، تطور الناتج احمللي اإلمجايل وســـــــعر الصـــــــرف احلقيقي ومعدل التضـــــــخم للمدة 1جدول  
2017. 

 السنوات

الناتج احمللي االمجايل 
ابألسعار الثابتة 

مليون  100=1988
 دينار عراقي

معدل 
 النمو%

سعر الصرف 
احلقيقي 
 االجنيب

معدل 
 النمو%

معدل التضخم 
1988=100 

1988 19432.2   2.0     

1989 19198.4 -1.2 3.0 52.1 6.3 

1990 34693.9 80.7 5.7 87.7 51.6 

1991 9190.6 -73.5 40.1 602.5 186.5 

1992 13561.3 47.6 150.2 274.6 83.8 

1993 12318.4 -9.2 1581.8 952.9 207.6 

1994 10725.4 -12.9 56497.6 3471.8 492.1 

1995 9593.5 -10.6 906684.1 1504.8 351.4 

1996 11014.6 14.8 520640.8 -42.6 -15.4 

1997 20786.5 88.7 786905.4 51.1 23.0 

1998 20550.6 -1.1 979410.9 24.5 14.8 

1999 36735.7 78.8 1313429.2 34.1 12.6 

2000 50985.4 38.8 1318892.8 0.4 5.0 

2001 36047.2 -29.3 1476587.4 12.0 16.4 

2002 29998.0 -16.8 1759489.7 19.2 19.3 

2003 16318.5 -45.6 2256417.8 28.2 32.6 

2004 23127.3 41.7 2094011.5 -7.2 27.0 

2005 23324.8 0.9 2810110.2 34.2 37.0 

2006 19787.4 -15.2 4179893.6 48.7 53.2 

2007 17634.6 -10.9 4567281.4 9.3 30.8 

                                                        
35- Ibid, P.553.  
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 2008 24199.1 37.2 4287658.6 -6.1 2.7 

2009 20713.4 -14.4 4109404.4 -4.2 -2.8 

2010 25079.3 21.1 4152948.6 1.1 2.5 

2011 31848.9 27.0 4290588.4 3.3 5.6 

2012 35128.9 10.3 4596092.7 7.1 6.1 

2013 36777.0 4.7 4610061.3 0.3 1.9 

2014 35350.5 -3.9 4570432.6 -0.9 2.2 

2015 26589.0 -24.8 4673351.1 2.3 -0.3 

2016 27116.0 2.0 4723291.8 1.1 0.1 

2017 30001.2 10.6 4571881.6 -3.2 0.2 

 معدل النمو المركب  المدد الزمنية

1988-1997 0.7   262.7   

1998-2007 -1.5   16.6   

2008-2017 2.2   0.6   

1988-2017 1.5   62.9   

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على ملحق البياانت.
𝑹 احتسب معدل النمو البسيط وفق الصيغة االتية: =

𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎  

𝑹 احتسب معدل النمو املركب وفق الصيغة االتية: = [((𝑷𝑻/𝑷𝟎)^(𝟏/𝑵)) − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎  

اىل  1989( مليون دينــــــار يف عــــــام 19198.4وقــــــد ارتفع النــــــاتج احمللي اإلمجــــــايل احلقيقي من  
%( بعد انتهاء احلرب وارتفاع انتج النفط. يف 80.7مبعدل منو   1990( مليون دينار يف عام 34693.9 

(، كما ارتفع 87.7%دينار لكل دوالر مبعدل منو  ( 5.7حني ارتفع ســـــعر الصـــــرف احلقيقي األجنيب اىل  
 ( والذي قد يكون انجم عن ارتفاع الطلب.%51.6معدل التضخم اىل  

( 9190.6، تراجع الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي اىل  1991ومع بداية حرب اخلليج الثانية يف عام 
القتصادية وخاصة انتج النفط. كما (، بعد اسفاض انتج اغلب القطاعات ا73.5-%مليون دينار مبعدل  

(، %602.5( دينار مقابل الدوالر مبعدل  40.1تراجعت القيمة احلقيقية للعملة احمللية، إذ ســـــــــــــــجلت  
%(، إذ التجات احلكومة اىل التمويل ابلعجز لســــد 186.5تزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضــــخم بنســــبة  
 ر الرئيسة يف توليد الدخل وخاصة قطاع النفط.النفقات احمللية يف مجل تراجع دور وامهية املصاد

 1994اســـــــــــــــتمر تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدالت موجبة وســــــــــــــــالبة، إذ بلغ يف عام 
(، بســبب تراجع انتج النفط. كما بلغ ســعر الصــرف احلقيقي %12.9-( مليون دينار مبعدل  10725.4 

(، أي مبعىن تراجع قيمـــة العملـــة احملليـــة %3471.8و  ( دينـــار لكـــل دوالر مبعـــدل من56497.6األجنيب  
(، ويعود اجلزء %492.1بشــكل كبري، تزامن ذلك مع اعلى معدل للتضــخم خالل مدة الدراســة، إذ بلغ  

 األكرب من ذلك اىل التمويل ابلعجز.
( %88.7مبعــدل منو   1997( مليون دينــار يف عــام 20786.5وبلغ النــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي  

بعد العمل مبوجب مذكرة التفاهم. واســــتمر ارتفاع ســــعر الصــــرف احلقيقي األجنيب، إذ بلغ يف العام نفســــه 
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(، وهذا يعين تراجع القيمة احلقيقية للعملة احمللية. %51.1( دينار قبال الدوالر مبعدل منو  786905.4 
 (.%23.0كما بلغ معدل التضخم  

%( للنـــــــاتج احمللي اإلمجـــــــايل احلقيقي 0.7  1997-1988وبلغ معـــــــدل النمو املركـــــــب للمـــــــدة 
 ( لسعر الصرف احلقيقي األجنيب.%262.7و 

ـــاتج احمللي اإلمجـــايل احلقيقي يف عـــام  %(، 45.6-( مليون دينـــار مبعـــدل  16318.5  2003بلغ الن
قي بســــــــبب االنر الســــــــلبية حلرب اخلليج الثالثة وخاصــــــــة على انتج النفط. كما بلغ ســــــــعر الصــــــــرف احلقي

%(، بســبب زايدة الطلب 32.6%(، وســجل التضــخم معدل  28.2( مبعدل منو  2256417.8األجنيب  
 وعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي.

اســــــــــتمر تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدالت موجبة وســــــــــالبة، كما اســــــــــتمر ارتفاع ســــــــــعر 
تمرار ارتفاع معدالت التضـــــــــــخم. وقد بلغ الصـــــــــــرف احلقيقي األجنيب قبال الدينار العراقي متزامناً مع اســـــــــــ

%( لســــــعر 16.6%( للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و 1.5-  2007-1998معدل النمو املركب للمدة 
 الصرف احلقيقي األجنيب.

%(، 37.2( مليون دينــار مبعــدل منو  24199.1بلغ النــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي   2008يف عــام 
-( مبعدل  4287658.6النفط. يف حني ســـــــــجل ســـــــــعر الصـــــــــرف احلقيقي األجنيب  بســـــــــبب زايدة انتج 

%(. ويتضــح أن اســتقرار 2.7%(، تزامن مع اسفاض معدل التضــخم مقارنة ابلســنوات الســابقة اىل  6.1
 سعر الصرف احلقيقي كان متزامناً مع استقرار معدل التضخم.
تذبذابً واضــــــــــحاً بفعل تقلبات أســــــــــعار النفط  ويف الوقت الذي شــــــــــهد الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

العاملية واليت استمرت حىت  اية مدة الدراسة، سجل سعر الصرف احلقيقي األجنيب استقراراُ نسبياً مقارنة 
ابلسنوات السابقة، كما شهدت معدالت التضخم استقراراً نسبياً مقارنة ابملدة السابقة، وهذا يفسر دور 

 ستقرار معدالت التضخم.استقرار سعر الصرف يف ا
( %0.6( للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و %2.2  2017-2008وبلغ معدل النمو املركب للمدة 

%( للناتج احمللي 1.5  2017-1988لســـــعر الصـــــرف احلقيقي. يف حني بلغ معدل النمو املركب للمدة 
 ( لسعر الصرف احلقيقي.%62.9اإلمجايل احلقيقي و 

 ائج وتحليلهاثانيًا: قياس النت
 تضمن البحث جمموعة من القياسات االقتصادية واليت ميكن توصيف متغرياهتا كما أيط:

- ER .سعر الصرف احلقيقي االجنيب 
- CPI  .الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
- GDP .الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 
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ــــديكي فولر املوســـــــــــع -1  ــــاوت ل ــــة البي ــــار اســـــــــــتقراري  Augmented Dickeyاختب
Fuller's Test (ADF Test) 

من اجل معرفة مدى استقرار السالسل الزمنية، اذ تكون  Unit Rootُيستخدم اختبار جذر الوحدة 
عندما يكون هلا وســط حســايب وتباين نبتني. كما ان التباين املشــرتك  Ytالســلســلة الزمنية مســتقرة للمتغري 
خرى. ويف حالة عدم حتقق شــــــروط االســــــتقرار او أحدها يكون االحندار يعتمد على فرق الزمن بني فرتة وأ

مزيفاً. ولكي تصـــــــبح الســـــــلســـــــلة الزمنية مســـــــتقرة يتم اخذ الفروق هلا وذلك من خالل اختبار ديكي فولر 
احملتســــبة اكرب من  tاحلرجة ابلقيم املطلقة فاذا كانت قيمة  tاحملتســــبة مع قيمة  tاملوســــع. و يتم مقارنة قيمة

رجة فان الســلســلة مســتقرة، اما اذا كانت اصــغر من احلرجة فان الســلســلة غري مســتقرة ونســتمر يف اخذ احل
 .(36 الفروق حىت تستقر

( نتائج اختبار جذر الوحدة، اذ يتضــح عدم اســتقرار الســلســلة االصــلية للمتغريات 2يوضــح اجلدول  
ط ام بدون قاطع واجتاه عام. وقد عند املســــــــــــــتوى ســــــــــــــواء كان بوجود قاطع واجتاه عام او بوجود قاطع فق
. وبذلك فان الســـــلســـــلة %5و %1اســـــتقرت الســـــلســـــلة بعد اخذ الفروق األوىل هلا عند مســـــتوى معنوية 

 احلرجة. tاحملتسبة أكرب من قيمة  t، اذ ان قيمة I(1)متكاملة من الرتبة 

 ( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر الوحدة2جدول  
a تعين االحندار حيتوي على قاطع واجتاه عام. 
b تعين االحندار حيتوي على قاطع فقط. 
c  واجتاه عام.قاطع  بدونتعين االحندار 

 على التوايل. %5 %، 1*، **، تعين معنوي عند مستوى 
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

                                                        
، جملة 2004-1976على االستهالك اخلاص: حالة األردن خالل الفرتة  آلجلأتثري سعر الفائدة  واخرون:سعود الطيب  -36

 .338، ص2011، 2، العدد 38لد األردن، اجمل -دراسات العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية 

 المتغيرات المستوى الفروق األولى

c b a c b a 
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-2.65 -3.86* -3.68 -4.43* -4.32 -4.34* -1.61 1.40 -2.62 -0.53 -3.22 -1.85 ER 

-1.95 -2.02** -2.97 -3.14** -3.22 -3.06 -1.60 0.20 -2.62 -0.76 -3.22 -2.56 CPI 

-2.65 -6.19* -3.68 -6.09* -4.32 -5.97* -1.61 -0.68 -2.62 -2.50 -3.22 -2.82 GDP 
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 (Johansen Co-integration Test)اختبار التكامك املشرتع جلوهانسن  -2
نة وهلا نفس يســـتخدم اختبار التكامل املشـــرتك جلوهانســـن عندما تكون الســـالســـل االصـــلية غري ســـاك

. ويوضـــــــــــــــح هذا االختبار العالقة التوازنية طويلة االجل بني املتغريات واليت هلا نفس طول (37 رتبة التكامل
املوجة واحلركة طويلة االجل والذي يضــــمن تكامل العالقة بني املتغريات، ويشــــرتط التكامل املشــــرتك وجود 

 .(38 متجه تكاملي واحد على األقل بني املتغريات
( نتائج اختبار التكامل املشرتك، اذ يتضح عدم وجود تكامل مشرتك وفق اختباري 3جلدول  يوضح ا

Trace  وMax-Eigen وهـــذا يعين عـــدم وجود عالقـــة توازنيـــة طويلـــة االجـــل بني املتغريات، أي نقبـــل .
(. وبذلك نســــــــتخدم منوذا %5فرضــــــــية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشــــــــرتك عند مســــــــتوى معنوية  

VAR .ملعرفة العالقة قصرية االجل بني املتغريات 
 اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن (3جدول  
 القيم احلرجة

Critical Value 
ــيـــــــة  الــقــيــم اإلحصــــــــــــــــــــــائ

Statistic Value فرضية العدم الفرضية البديلة 

 Traceاختبار  -1
29.79707 16.97170 r>1 r=0 
15.49471 5.066264 r>2 r≤1 
3.841466 2.042690 r>3 r≤2 

 Max-Eigenاختبار -2
 21.13162  11.90544 r=1 r=0 
14.26460 3.023574 r=2 r=1 
 3.841466 2.042690 r=3 r=2 

 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
َي  -3   ب  ملتغريات ال VAR َيك منو

ملتغريات املثلى  فرتات االبطــاء او التخلفــاتمعرفــة عــدد  البــد من، VAR إجراء حتليــل منوذا لغرض
 .(4اجلدول   ويوضح ذلكالنموذا، 

 بحثملتغريات ال VAR( عدد التاخرات أو التخلفات لنموذا 4جدول  
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1088.079 NA 1.41e+30 77.93425 78.07698 77.97788 

1 -998.1903 154.0956* 4.39e+27* 72.15645* 72.72740* 72.33100* 

2 -990.8552 11.00264 5.08e+27 72.27537 73.27453 72.58083 

 .(5%)*تشري إىل عدد التخلفات أو اإلبطاء املثلى، ومجيع االختبارات عند مستوى معنوية 
                                                        

 .416، ص2017، دار الكتب، العراق، 1محيد عبيد عبد: االقتصاد القياسي، ط -37
 .339سعود الطيب واخرون، مصدر سابق، ص -38
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 LR اختبار :LR. 
FPE.اخلطا التنبوئي النهائي : 
AIC.معيار اكايك : 

 SC.معيار سكوارز : 
HQ كوين.  -: معيار هاانن 

 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
يتضـــــــــــــح من اجلدول أعاله ان فرتة االبطاء املثلى هي فرتة واحدة، وذلك اعتماداً على معياري اكايك 

AIC  وسكوارزSC.من خالل اختيار الفرتة اليت هلا اقل قيمة ، 
مجيع املعامالت أصــــغر من الواحد وان ( اســــتقرار النموذا، اذ يتضــــح أبن 2 الشــــكل البياين ويوضــــح 

اجلذور توجد ضــــــمن دائرة الوحدة، وهذا يعين ابن النموذا ال يواجه مشــــــكلة عدم ثبات التباين او ارتباط 
 األخطاء.

 النموذا( استقرارية 1شكل  

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

-1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 .E-views9من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج الشكل البياين 
بعد اجراء اختبار االستقرارية والتكامل املشرتك، ميكن حتليل العالقات بني متغريات النموذا. ويوضح 

 ، اذ توجد ثالثة مناذا قياسية توضح طبيعة هذه العالقات.VAR( نتائج منوذا 5اجلدول  
الصرف احلقيقي االجنيب يف السنة السابقة مبقدار وحدة واحدة  يوضح النموذا األول، أبن زايدة سعر

(، وهذا يفســـــر أثر تراجع 1.22يؤدي اىل زايدة ســـــعر الصـــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـــنة احلالية مبقدار  
قيمة العملة احمللية يف الســــــــنة الســــــــابقة على قيمتها يف الســــــــنة احلالية. وان زايدة الرقم القياســــــــي ألســــــــعار 
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يف السنة السابقة مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تراجع سعر الصرف احلقيقي االجنيب يف السنة  املستهلك
(، إذ أن ارتفاع األســـعار يف الداخل يؤدي اىل زايدة مبيعات العملة األجنبية من قبل 1.53احلالية مبقدار  

يمة الدينار العراقي يعد عامالً مهماً البنك املركزي لرفع قيمة العملة احمللية قبالة العملة االجنبية، وأن رفع ق
يف ختفيض معدل التضــخم احمللي، ذلك أن اجلزء األكرب من الســلع احمللية يتم توفريها عن طريق االســترياد. 
وأن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار وحدة واحدة يف الســــــــنة الســــــــابقة يؤدي اىل زايدة ســــــــعر الصــــــــرف 

(، إذ أن جزءاً كبرياً من مســـــتلزمات الناتج احمللي اإلمجايل 1.09لية مبقدار  احلقيقي االجنيب يف الســـــنة احلا
 يتم تلبيتها عن طريق االسترياد ومن مث زايدة الطلب على العملة االجنبية.

( من %96.7(، فهذا يعين أن املتغريات التوضـــــــــــيحية تفســـــــــــر  R-squared  96.7%ومبا أن قيمة 
 التغريات يف النموذا.

زايدة سعر الصرف احلقيقي االجنيب يف السنة السابقة مبقدار وحدة واحدة  ا الثاين، أبنيوضح النموذ 
(، أي أن هناك جزءاً 0.07يؤدي اىل ارتفاع الرقم القياســـــي ألســـــعار املســـــتهلك يف الســـــنة احلالية مبقدار  

ينعكس أثره على مهماً من الطلب احمللي يتم توفريه من خالل االســترياد وأن ارتفاع ســعر الصــرف األجنيب 
ارتفاع أسعار السلع املستوردة. وأن ارتفاع الرقم القياسي ألسعار املستهلك يف السنة السابقة ينعكس أثره 
على ارتفاع الرقم القياســـــــي ألســـــــعار املســـــــتهلك يف الســـــــنة احلالية. وأن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار 

الرقم القياســي ألســعار املســتهلك يف الســنة احلالية مبقدار وحدة واحدة يف الســنة الســابقة يؤدي اىل تراجع 
(، أي أن زايدة العرض احمللي بســـــــــــبب زايدة الناتج ســـــــــــينعكس أثره على اسفاض املســـــــــــتوى العام 0.83 

 لألسعار.
 ( من التغريات يف النموذا.%98.8وتفسر املتغريات التوضيحية  

 ملتغريات النموذا (VAR)( نتائج 5جدول  
 ER CPI GDP املتغريات

C 
105337.0 

(180441.) 

[ 0.58377] 

13958.06 

(17574.4) 

[ 0.79423] 

8757.583 

(4124.55) 

[ 2.12328] 

ER(-1) 
1.222496 

(0.18039) 

[ 6.77706] 

0.070639 

(0.01757) 

[ 4.02065] 

0.001542 

(0.00412) 

[ 0.37400] 

CPI(-1) 
-1.538871 

(1.10119) 

[-1.39746] 

0.589031 

(0.10725) 

[ 5.49202] 

-0.003268 

(0.02517) 

[-0.12982] 

GDP(-1) 
1.097065 

(7.24091) 

[ 0.15151] 

-0.834093 

(0.70524) 

[-1.18271] 

0.549214 

(0.16551) 

[ 3.31824] 

R-squared 0.967258 0.988580 0.415152 

Adj. R-squared 0.963329 0.987210 0.344971 
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 Sum sq. resids 3.25E+12 3.08E+10 1.70E+09 

 S.E. equation 360552.5 35116.58 8241.549 

 F-statistic 246.1803 721.3820 5.915391 

 Log likelihood -410.0635 -342.5236 -300.4885 

 Akaike AIC 28.55610 23.89818 20.99921 

 Schwarz SC 28.74470 24.08677 21.18780 

 Mean dependent 2400474. 333407.9 24427.43 

 S.D. dependent 1882806. 310506.4 10183.06 

 Determinant resid covariance (dof adj.) 2.68E+27  

 Determinant resid covariance 1.72E+27  

 Log likelihood -1032.733  

 Akaike information criterion 72.05056  

 Schwarz criterion 72.61633  

 .tتشري إىل اختبار  [ ]، Standard errorsتشري إىل ( 
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

زايدة ســــــــعر الصــــــــرف احلقيقي األجنيب مبقدار وحدة واحدة يف الســــــــنة  ويوضــــــــح النموذا الثالث، أبن
(، إذ أن ارتفاع ســــــــعر 0.0015الســــــــابقة يؤدي اىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســــــــنة احلالية مبقدار  

الصرف األجنيب سيجعل السلع احمللية أرخص نسبياً،  ا يؤدي اىل زايدة الطلب عليها ومن مث انتاا املزيد 
نها والذي ســــــينعكس أثره بشــــــكل إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل. وأن زايدة الرقم القياســــــي ألســــــعار م

املســــتهلك يف الســــنة الســــابقة مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تراجع الناتج احمللي اإلمجايل يف الســــنة احلالية 
ية ومن مث تراجع الناتج. وأن (، إذ أن ارتفاع األســــعار ســــيخفض الطلب على الســــلع احملل00.32مبقدار  

زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســــنة الســــابقة ســــينعكس أثره بشــــكل إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل يف 
 السنة احلالية.

 ( من التغريات يف النموذا.%41.5وتفسر املتغريات التوضيحية  
 ان النماذا أعاله معنوية. Fوحسب اختبار 

 وصياتاالستنتاجات والت

 أواًل: االستنتاجات
ميثل ســــــــعر الصــــــــرف أحد أدوات الســــــــياســــــــة النقدية املهمة والرئيســــــــة يف حتقيق االســــــــتقرار  .1

االقتصــــادي، وهذا يســــتند على طبيعة االقتصــــاد احمللي ومســــتوى التطور الذي بلغه، فضــــالً 
 عن النظام االقتصادي املتبع.
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الصـــادرات، إذ حيتســـب من خالل  لصـــايفيعد ســـعر الصـــرف احلقيقي العامل الرئيس احملدد  .2
تكييف سعر الصرف االمي وفقاً اىل التغريات يف مستوى األسعار الدولية، أي يقيس القوة 

 مقابل األجنبية.الشرائية للسلع واخلدمات احمللية 
ميكن حتقيق إدارة بشــكل غري مباشــر لألهداف النهائية من خالل اســتخدام هدف وســيط،  .3

الصرف كهدف وسيط ميكن ان يساهم يف استقرار مستوى التضخم إذ أن استخدام سعر 
يف االقتصـــادات اليت تعتمد بشـــكل كبري على االســـتريادات يف ســـد اجلزء األكرب من الطلب 

 احمللي يف مجل عدم كفاية العرض احمللي.
رغم مسامهة أداة سعر الصرف يف السيطرة على معدل التضخم املستورد، اال أن هناك جزءاً  .4

 من الســـــــلع واخلدمات واليت ال ميكن توفريها عن طريق االســـــــترياد، أي غري املتاجر هبا كبرياً 
وابلتايل ال ميكن ختفيض معدل التضخم الناجم عنها من خالل سعر الصرف. كما أن رفع 
قيمة العملة احمللية للحد من التضـــــخم املســـــتورد، ســـــينعكس أثره بشـــــكل ســـــليب على القدرة 

خرى اليت تنتج ســــلع بديلة عن االســــترياد. ابإلضــــافة اىل أســــتنزاف التنافســــية للقطاعات اال
 احتياطي العملة األجنبية.

مع احلرية التامة حلركة رأس املال ووفقاً لنظام ســـــعر الصـــــرف املرن، تعد إجراءات الســـــياســـــة  .5
النقدية فعالة بشــكل كبري يف تغيري الناتج احلقيقي، يف حني وفق نظام ســعر الصــرف الثابت 

 سياسة النقدية عاجزة عن تغيري املستوى احلقيقي للناتج.تعد ال
اتضــــح من حتليل البياانت خالل مدة البحث، أن اغلب الســــنوات اليت شــــهدت تراجعاً يف  .6

قيمة العملة احمللية امام العملة األجنبية تزامن مع ارتفاع مســــــتوايت التضــــــخم، يف حني رافق 
 عدل التضخم.استقرار قيمة العملة، استقراراً نسبياً يف م

 إنَّ أهم ما توصل اليه التحليل القياسي: .7
عدم وجود تكامل مشـــــرتك وفق اختبار جوهانســـــن، أي مبعىن عدم وجود عالقة توازنية طويلة االجل  .أ

 بني املتغريات.
األثر الســليب الرتفاع الرقم القياســي ألســعار املســتهلك يف الســنة الســابقة على ســعر الصــرف احلقيقي  .ب

الســـنة احلالية، أي مبعىن ارتفاع قيمة العملة احمللية. وهذا يفســـر ســـياســـة البنك املركزي من األجنيب يف 
 خالل انفذة بيع العملة لرفع قيمة احمللية.

إنَّ تراجع قيمة العملة احمللية يف السنة السابقة، ينعكس أثره يف ارتفاع األسعار يف السنة احلالية، وهذا  .ا
 بسبب تراجع قيمة العملة ومن مث ارتفاع األسعار.يفسر ارتفاع تكاليف االسترياد 

زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســــــنة الســــــابقة، ينعكس أثره على تراجع األســــــعار يف الســــــنة احلالية،  .د
 وهذا يفسر أثر زايدة العرض احمللي على االسعار.

الناتج احمللي يف السنة ينعكس أثر ارتفاع سعر الصرف احلقيقي األجنيب يف السنة السابقة على زايدة  .ه
احلالية، إذ يفســــــــــــــر ذلك أبن ارتفاع قيمة العملة األجنبية جيعل االســــــــــــــترياد أكرب كلفة، ومن مث توجه 

 الطلب حنو اإلنتاا احمللي ومن مث زايدة الناتج.
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زايدة األســعار يف الســنة الســابقة، ينعكس أثرها بشــكل ســليب على الناتج احمللي يف الســنة احلالية، إذ  .و 
ر ذلك من خالل تراجع الطلب على الناتج احمللي بســـــــــــبب ارتفاع األســـــــــــعار ومن مث اسفاض يفســـــــــــ
 الناتج.

 ثانيًا: التوصيات
ضــرورة العمل على تفعيل دور أدوات الســياســة النقدية األخرى وخاصــة اداة ســعر الفائدة اىل جانب  .1

بري، ابإلضــــافة اىل ســــعر الصــــرف كو ا أداة مهمة لتفعيل األنشــــطة االقتصــــادية احلســــاســــة بشــــكل ك
 أدوات السياسة االقتصادية االخرى املساعدة.

توجيه أدوات الســــياســــة النقدية واملالية لغرض زايدة العرض احمللي من الســــلع واخلدمات املعوضــــة عن  .2
االســتريادات، وما يرتتب على ذلك من اســتقرار مســتوى األســعار فضــالً عن اســتيعاب الطلب احمللي 

 اً، ابإلضافة اىل دعم قطاعات انتاا السلع واخلدمات غري املتاجر هبا.والذي يعد عاماًل مهم
تقليل دعم ســـــعر صـــــرف العملة احمللية وحصـــــر ذلك يف اســـــترياد مســـــتلزمات االنتاا احملفزة لألنشـــــطة  .3

االقتصادية اليت هلا دور فعال يف زايدة الناتج واالستخدام وحتقيق التنمية االقتصادية. كما أن ختفيض 
ملة احمللية له دور مهم يف ختفيض األســـــــــــــــعار احمللية من وجهة نظر اخلارا والذي يعد عامالً قيمة الع

 مهماً لتنمية الصادرات.
األعفاء الكلي أو اجلزئي الســــــــترياد مســــــــتلزمات االنتاا ذات األثر املهم يف تنشــــــــيط انتج القطاعات  .4

دور مهم يف تشـــــجيع اإلنتاا احمللي االقتصـــــادية احمللية من الضـــــرائب والرســـــوم اجلمركية، ملا لذلك من 
 ومن مث زايدة العرض.

فرض بعض القيود الكميــة والنوعيــة على االســـــــــــــــتريادات اليت يتوفر البــديــل عنهــا حمليــاً، والعمــل على  .5
إعادة توجيه اإليرادات املتحققة من القيود الكمية لغرض تنمية قطاعات االقتصـــــــــــــــاد الوطين اليت هلا 

 االقتصادية. دور مهم يف حتقيق التنمية
 المصادر

 أواًل: املصادر العربية

 أ. الكتب
النظرية والســــــــياســــــــة، ترمجة حممد إبراهيم منصــــــــور، دار املريخ،  -مايكل: االقتصــــــــاد الكليابدمجان،  .1

 .1999اململكة العربية السعودية، 
علي خضـــري: األســـاليب اإلحصـــائية لقياس التضـــخم ودراســـة انره وســـبل  ومريزا،حممد حســـني  ،ابقر .2

 .1984املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، مطبعة واوفسيت املشرق، بغداد، معاجلته،
ديفيد: اقتصــــادايت النقود والتمويل الدويل، تعريب حممود حســــن حســــين، فا وز، جوزيف و دانيالز،  .3

 .2010اململكة العربية السعودية،  -دار املريخ للنشر، الرايض
 .2006لبنان، -، مكتبة لبنان انشرون، بريوت 1سامويلسون ونوردهاوس: علم االقتصاد، ط .4
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، 1أســــس نظرية وأســــاليب حتليلية، ط -مي: التمويل الدويلحســــن كر  ومحزة،مايح شــــبيب  ،الشــــمري .5
 .2015 العراق، ،حقوق النشر حمفومجة للمؤلفني

امني: ســــــياســــــة ســــــعر الصــــــرف كاداة لتســــــوية االختالل يف ميزان املدفوعات، مكتبة حســــــن  ،صــــــيد .6
 .2013لبنان،  -العصرية، بريوت

 .2017، ، دار الكتب، العراق1محيد عبيد: االقتصاد القياسي، ط ،عبد .7
توماس واخرون: النقود والبنوك واالقتصـــــــــــــــاد، ترمجة أ.د.الســـــــــــــــيد امحد عبد اخلالق، دار املريخ ماير،  .8

 .2002اململكة العربية السعودية، -للنشر، الرايض 
 ذ. التقارير والنشرات والدراسات

والتعمري، االحصــــاءات الدولية وملفات البياانت، نشــــرات احصــــائية لســــنوات  لإلنشــــاءالبنك الدويل  .1
  تلفة.

 نشرات احصائية لسنوات  تلفة. بغداد، البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واال اث، .2
على االستهالك اخلاص: حالة األردن خالل الفرتة  آلجلأتثري سعر الفائدة  واخرون:سعود  ،الطيب .3

، 2، العدد 38األردن، اجمللد  -، جملة دراســـــــــــــــات العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية1976-2004
2011. 

لسنوات اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية االرقام القياسية، بغداد، نشرات احصائية  -وزارة التخطيط .4
 . تلفة

 ثانيًا: املصادر األجنبية

A. Books 
1. Dominick Salvatore: International Economics, Eleventh Edition, Library 

Of Congress, The United States Of America, 2013. 

2. Errol D'souza: Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, 

2008. 

3. J. Bradford Delong and Martha L. Olney: Macroeconomics, Second 

Edition, McGraw-Hill Companies. Int. 1221 Avenue of the Americas, 

New York, NY, 10020, 2006.  

4. Karl E. Case and Others: Principles Of Macroeconomics, Global Edition, 

Tenth Edition, Pearson Education Limited, The United States, 2012. 

5. Paul R. Krugman and Others: International Economics Theory & Policy, 

Ninth Edition, Library of Congress, the United States of America, 2012. 

6. Richardt. Froyen: Macroeconomics Theories And Policies, Ninth Edition, 

Pearson Education, Inc., United States Of America,2009. 

7. Robert J. Gordon and Stanley G. Harris: Macroeconomics, Eleventh 

Edition, Pearson Education, Inc, the United States of America, 2009. 
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 8. Robert M. Dunn, Jr. And John H. Mutti: International Economics, Sixth 

Edition, Routledge, The USA, 2004. 

9. Rudiger Dornbusch And Others: Macroeconomics, Tenth Edition, 

Published By McGraw-Hill/Irwin, A Business Unit Of The McGraw-Hill 

Companies, Inc., 1221 Avenue Of The Americas, New York. NY 

10020.,2008. 

10. Thomas A. Pugel: International Economics, Thirteenth Edition, McGraw-

Hill Irwin, Americas, New York, NY, 10020, 2007. 

رقــــــــــــــــــــــــم 
 4 3 2 1 العمود

السنوا
 ت

الناتج احمللي االمجايل 
يسعر الكلفة  مليون 

 دينار عراقي(

سعر الصرف 
 املوازي

القياسي الرقم 
 املستهلك ألسعار

 العراق100=1988

 ألسعارالقياسي الرقم 
املستهلك 

100=1988(USA) 
1988 19432.2 2 100 100 

1989 20407.9 3 106.3 104.8 

1990 55926.5 3.913 161.2 110.5 

1991 42451.6 10 461.9 115.2 

1992 115108.4 21 848.8 118.7 

1993 321646.9 74 2611.1 122.2 

1994 1658325.8 458 15461.6 125.3 

1995 6695482.9 1674 69792.1 128.9 

1996 6500924.6 1170 59020.8 132.6 

1997 15093144 1471 72610.3 135.7 

1998 17125847.5 1620 83335.1 137.8 

1999 34464012.6 1972 93816.2 140.9 

2000 50213699.9 1950 98486.4 145.6 

2001 41314568.5 1929 114612.5 149.7 

2002 41022927.4 1957 136752.4 152.1 

2003 29585788.6 1936 181301.7 155.6 

2004 53235358.7 1453 230184.1 159.7 

2005 73533598.6 1472 315259 165.1 
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 2017-1988ملحق البياانت: بعض مؤشرات االقتصاد الكلي للمدة 
 املصادر:

نشــرات احصــائية  بغداد، البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصــاء واال اث،( 1،2االعمدة   -
 لسنوات  تلفة.

اجلهاز املركزي لإلحصــــــــاء، مديرية االرقام القياســــــــية، بغداد، نشــــــــرات  -( وزارة التخطيط 3العمود   -
 . لسنوات  تلفةاحصائية 

والتعمري، االحصاءات الدولية وملفات البياانت، نشرات احصائية  لإلنشاءالبنك الدويل ( 4العمود   -
 لسنوات  تلفة.

= الرقم القياسي للسنة tالرقم القياسي للسنة  التالية:م توحيد االرقام القياسية ابالعتماد على املعادلة  -
t  يف السلسلة الثانية* الرقم القياسي للسنة املشرتكة يف السلسلة االوىل/ الرقم القياسي للسنة املشرتكة

 .(39 .يف السلسلة الثانية(
 

                                                        
حممد حسني ابقر و علي خضري مريزا: األساليب اإلحصائية لقياس التضخم ودراسة انره وسبل معاجلته، املعهد العريب  -39
 .96، ص1984والبحوث اإلحصائية، مطبعة واوفسيت املشرق، بغداد، للتدريب

2006 95587954.8 1475 483074.4 170.5 

2007 111,455,813 1267 632029.8 175.3 

2008 157,026,061.60 1203 648891.2 182.1 

2009 130,642,187.00 1182 630713.1 181.4 

2010 162,064,566 1185 646209.7364 184.4 

2011 217,327,107.40 1196 682368.5545 190.2 

2012 254,225,490.70 1233 723692.9182 194.1 

2013 271,091,777.50 1232 737123.3364 197.0 

2014 266,420,384.50 1214 753653.0818 200.2 

2015 199,715,699.90 1247 751120.6454 200.4 

2016 203,869,832.20 1275 751842.8 203.0 

2017 225,995,179.10 1258 753287.2 207.3 
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 النيابية االنتخابات نزاهة ضمان في دوره و الدستوري القضاء

Constitutional Jurisdiction and Its Role in Ensuring the 

Integrity of Parliamentary Elections 

 (1) حاتم الرحيم عبد محمد. د.م

Lect. Mohammed Abed AL-Raheem Hatim 

 المستخلص

الضامن االساس للتعبري عن اإلرادة الشعبية، وخري من يكون مؤهالً الداء هذا يعد القضاء الدستوري 
الدور، وضــــــمن هذا االجتاه وذاك، كيف تعامل التنظيم القضــــــائي الدســــــتور العريب مع الطعون االنتخابية؟ 
ن وكيف نظم املشـــــــــرع الدســـــــــتوري رقابة العملية االنتخابية؟ هل اانط املهمة ابلســـــــــلطة القضـــــــــائية؟ واذا كا

للقضـــــــــــــــاء دور، فما هي املبادئ واألفكار اليت تبناها رجاله لضـــــــــــــــمان عدالة واســـــــــــــــتقاللية ونزاهة العملية 
 .االنتخابية

Abstract 
The constitutional Judiciary is the guaranter of the basis for expressing 

the popular will, and the best tool which is qualified to perform this role and 

within this and that direction. 

How did the Arabic constitutional Judicial organization deal with electoral 

appeals? How did the constitutional legislature monitor the electoral 

process?  

Did he entrust the task to the judiciary? 

And if the judiciary has a rale, what are principles and ideas adopted by 

its men to ensure the fairness, independence and integrity of the electoral 

process? 

                                                        
 القانون. كلية  الكفيل/ جامعة -1
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 المقدمة

 عمليــة ألحكــامهــا وفقــاً  جتري واليت قــانوانً  املرعيــة املــاديــة اإلجراءات: أب ــا االنتخــابيــة ألعمــالا تعرف
 ق بل من عليها ابملصــــــادقة االنتخابية القوائم وتنظيم املرشــــــحني أماء تســــــجيل من بدءاً  لالقرتاع، التحضــــــري
ة، اجلهات  املرشـــــحني، بني املســـــاواة تضـــــمن بشـــــروط وتقييدها االنتخابية، احلمالت بتنظيم مروراً  املختصـــــّ
 .لضغوط خاضعة وغري سرية تكون أنْ  جيب واليت( التصويت  ذاهتا  د االقرتاع بعملية انتهاءً 

 بعض إىل القانون يعطيها سلطة عن عبارة هو الذي السياسي االقرتاع من االنتخاب يف احلقّ  وينحدر
 مباشرة بطريقة العامة احلياة يف األخرية هذه وتشارك االنتخابية، اهلياة يشكلون الذين املواطنون وهم األفراد

 .احلكومة تكوين يف إراداهتم وإمجهار ابلتعبري، الربملاين التمثيل طريق عن مباشرة غري أو
 اهمية موضوع البحث:

 االنتخاب موضوع إنَّ  حيث الدستوريَّة؛ ابألنظمة مقرتانً  دائماً  يبقى واالنتخاب االقرتاع حق تنظيم إنَّ 
 عن معرّبة دميقراطيَّة بصـــــورة احلكَّام اختيار من متَكن اليت الوســـــيلة بعده الدميقراطي النظام قاعدة دائماً  يثري

 اليت الوحيدة هي الدميقراطيَّة احلكومات أبنَّ  القائلة الفكرة إلمتام مجهر االنتخايب احلقّ  فإنَّ  لذلك اإلرادة،
  ارســـــــــــة من احملكومني متّكن اليت واإلجراءات الصـــــــــــيغ وجود حتّتم لذلك مشـــــــــــروعيَّة، ذات اعتبارها ميكن

 .حكامهم اختيار طريق عن وذلك التاسيسية، السلطة
 عملية أحاط املشـرّ ع فإنَّ  واملواطن، القانون دولة دعائم إرسـاء يف االنتخاب لعملية الفاعل للدور ونظراً 

ريها، ينتظم كي  الضـــــماانت من بســـــياا االنتخاابت  من ويصـــــو ا جديتها، ويضـــــمن ضـــــبطها، ويكفل ســـــَ
 .االنتخابية الطعون هو الضماانت هلذه السبيل وان اخلطا وشوائب الشطط غوائل

 ذلك االنتخابية، العملية  ث جمال يف جداً  املهمة املســــــائل إحدى تـَُعد االنتخابية الطعون فان لذلك
ا  مثالب، أو عيوب من هبا يلحق أنْ  عســــاه  َّا وتطهريها، االنتخاابت ملراقبة الالزمة الوســــائل أهم أحد أ َّ
 املمارسة تلحق اليت العيوب يف الفصل من االختصاص جهات تتمكَّن خالهلا من اليت األوىل اخلطوة فهي

 يف للنظر تتصـــــــــــــــدى ان ميكن جهة افضـــــــــــــــل ان اثبتت العملية التجارب وان، برمتها أو جزئياً، االنتخابية
 ومبا الشــعبية، اإلرادة عن للتعبري األســاس الضــامن يعترب الذي و الدســتوري القضــاء هو االنتخابية الطعون

ســــات عدَّة خالل من يتمّ  اإلرادة هذه عن التعبري أنَّ   من يصــــبح ،(النواب وجملس اجلمهورية رائســــة  مؤســــَّ
 جملس وأعضـــــاء اجلمهورية رئيس من كلّ   انتخاب ونظامية قانونيَّة من الدســـــتوري القضـــــاء حتّقق الضـــــروري
 .النواب

 اشكالية البحث:
ا جند فيها، االنتخاابت وقوانني الدول دســــاتري إىل وابلرجوع  الطعن ضــــمانة على ابلنص اتفقت قد أ َّ

ا إالَّ . صحتها يف عيب شاهبا إذا االنتخاابت، وإجراءات بنتائج  هلا ينعقد اليت اجلهة حتديد يف اختلفت أ َّ
 مهمة منح إىل الدســـــــــاتري بعض فذهبت الربملان، أعضـــــــــاء نيابة حول الدائرة الطعون يف النظر اختصـــــــــاص
 ملبدأ وأتكيد الربملان، الســــــتقالل ضــــــمان ذلك ألنَّ  نفســــــه، النيايب اجمللس إىل الطعون صــــــحة يف الفصــــــل
 قضائية. وليس سياسيَّة وجهة ذو العضوية موضوع لكوناضافة  السلطات، بني الفصل
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 29: العدد

 اجملالس عضوية صحة يف الفصل مهمة إسناد يرى الذي الرأي وتفضيل تغليب إىل آخر اجتاه ويذهب 
ن ابلنســـــــبة  ثها، على القدرة توافر تســـــــتلزم قانونيَّة جوانب من املوضـــــــوع هلذا ملا نظراً  قضـــــــائية، جلهات

َ
 مل

الدور، وضــــمن هذا االجتاه و ذاك،  هذا ألداء مؤهالً  يكون َمن خري هؤالء رأي يف والقضــــاء هلا، يتصــــدَّى
 الدســــتوري املشــــرع نظم و كيف العريب مع الطعون االنتخابية؟، الدســــتوري القضــــائي التنظيم كيف تعامل

 هي فما ر،دو  للقضـــــــــــاء كان  واذا القضـــــــــــائيه؟، ابلســـــــــــلطه املهمه هذه اانط هل االنتخابية؟، العملية رقابة
 االنتخابيه. العمليه نزاهة و استقاللية و عدالة لضمان رجاله تبناها اليت االفكار و املبادئ

 منهجية البحث:
 نتناول مباحث اربعة على البحث تقسيم فقد اعتمدان -اعاله-الجل االجابة عن التساؤالت العلمية 

 وذلك االنتخابية، العملية على الرقابة اطار يف العريب الدســـتوري القضـــاء تبناه الذي االجتاه مبحث كل  يف
 يف مستندا. لبنان و الكويت و العراق و مصر من، كل  يف الدستوري القضاء اجتهادات حتليل خالل من
على االجتهادات القضـــــائية احلديثة يف هذا اجلانب مع االســـــتعانة ابلتعليقات العلمية والراي الفقهي  ذلك

 املقارن. التحليلي لك من خالل االعتماد على املنهجيف هذا املوضوع، وذ
وا ينا البحث ابخلامتة و اليت تضـــــــمنت اهم االســـــــتنتاجات العلمية واهم االقرتاحات العلمية و العملية 

 حلل املشاكل ومواطن الضعف اليت شخصناها لعمل القضاء الدستوري يف جمال الطعون االنتخابية.
هات جا حث األول: اّت مة المب ية المحك حاد يا االتِّ ية العل جال في العراق  م

 االنتخابية الطعون

 احملكمة اختصــــــــاصــــــــات عن احلديث معرض يف( ســــــــابعاً /93  املادة يف احلايل العراقي الدســــــــتور نصَّ 
ادية  العامة لالنتخاابت النهائية النتائج على املصــــادقة" احلصــــرية، اختصــــاصــــاهتا ضــــمن من أنَّه العليا، االحتّ 

ادية احملكمة دور أنَّ  أي ،"النواب جملس لعضـــــــــــــــوية  يف ينحصــــــــــــــر االنتخابية الطعون جمال يف العليا االحتّ 
 .االنتخاابت نتائج على املصادقة
 لالنتخاابت، املســــــــــــــتقلة العليا املفوضــــــــــــــية ق بل من إعال ا بعد تكون -احلال بطبيعة- املصــــــــــــــادقة إنَّ 

 االنتخابية العملية إدارة صــــالحية القانون منحها واليت ،(2 الدســــتور نصّ  مبوجب مســــتقلة كهيئة  واملشــــكلة
 وإنَّ  ،(3 علين عام مبؤمتر النهائية النتائج إبعالن وانتهاءً  االنتخابية، احلمالت ومتابعة الرتشـــــــــــــــيح من بدءاً 
 ُعليا قضائية هيئة بواسطة وذلك االنتخابية، ابلعملية املتعلقة الطعون اميع البتّ  بعد يكون النتائج إعالن
 حتت وتعمل حصــــــراً، الغرض هلذا وتشــــــكَّل االنتخاابت، مفوضــــــية تشــــــكيالت ضــــــمن من تكون خاصــــــة
 .(5 األشكال من شكل أبي للطعن قابلة غري  ائية تكون وقراراهتا ،(4 (النقض  التمييز حمكمة إشراف

                                                        
وحتت عنوان  اهليئات املستقلة( "تعد املفوضية العليا حلقوق اإلنسان  ،منه (102 يف املادة  2005الدستور العراقي لعام نص  -2

 هة، هيئات مستقلة ختضع لرقابة جملس النواب وتنظم عملها بقانون".ة النزائواملفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت وهي
 .2007لسنة  (11 قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت رقم  ( من2 ينظر: نّص املادة  -3
 قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت. من  (نلثاً /8 ينظر: نّص املادة  -4
 قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت. من  (سابعاً /8 ينظر: نّص املادة  -5
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 عضــــــوية صــــــحة يف البت  النواب، جملس اختصــــــاصــــــات ضــــــمن أدخل قد العراقي الدســــــتور أنَّ  وجند
 احملكمة أمام العضــــــــــوية بصــــــــــحة املتعلق اجمللس قرار يف الطعن جاعالً  ،(األعضــــــــــاء ثلثي أبغلبية أعضــــــــــائه
ادية  .(6 العليا االحتّ 
 العليا املفوضية قانون ونصوص( 52 واملادة سابعاً /93 املادة  العراقي الدستور نصي حتليل خالل من

 صــــــــفة يكتســــــــب ال االنتخاابت يف الفائز املرشــــــــح أنَّ  جند -أعاله إليهم املشــــــــار- لالنتخاابت املســــــــتقلّ ة
ادية احملكمة مصادقة بعد إالَّ  العضوية -الفائزين املرشحني أماء قوائم أي- النهائية النتائج على العليا االحتّ 

 االنتخاابت فوضــــــــيةمل املقّدمة الطعون مجيع يف البت من االنتهاء بعد إالَّ  يكون ال النتائج إعالن أنَّ  ومبا ،
ادية احملكمة دور فإنَّ  وعليه، -أســلفنا كما-  ائية أحكامها واليت القضــائية، ابهلياة متمثلة  ســيقتصــر االحتّ 
 .االنتخابية العملية من حمدَّدة جزئية يف أي الطعن، موضوع يف البحث على

 وليس حمـدَّداً  طعنـاً  وهو االنتخـايب، الطعن يف مبـاشـــــــــــــــر غري دوراً  يكون هنـا، احملكمـة دور فـإنَّ  وعليـه،
ادية احملكمة إليه ذهبت ما وهذا النواب، جملس من املرفوع ابلطعن حمدَّد فهو ُمطلقاً،  نصَّت إذ العليا، االحتّ 

 يف النواب جملس يبـــت أنْ  قبـــل احملكمـــة أمـــام دعواه أقـــام املـــدَّعي إنَّ  وحيـــث" االجتهـــادات إحـــدى يف
 احملكمــة هــذه أمــام الطعن يقبــل الــذي هو االعرتاض نتيجــة يف البــَت يف النواب جملس قرار ألنَّ  االعرتاض
 وتكون... النواب جملس قرار صدور قبل دعواه أقام املدَّعي وألنَّ  الدستور، من( ننياً /52  للمادة استناداً 
 .(7 "اجلهة هذه من الردّ  واجبه دعواه

دت اه احملكمـــة وأكـــَّ  احملكمـــة أنَّ "... احلكم حيثيـــات يف جـــاء إذ هلـــا، حـــديـــث اجتهـــاد يف ذاتـــه االجتـــّ
ادية  يف ابلبتّ  النواب جملس بقرار ابلطعن النظر يف الدســـــــــــتور من( ننياً /52  املادة وفق ختتصّ  العليا االحتّ 
 ردَّت لذلك قراره النواب جملس يصـــــــــدر أنْ  قبل دعواه أقام املدَّعي وألنَّ  أعضـــــــــائه، أحد عضـــــــــوية صـــــــــحة
 .(8 ..."الدعوى
ادية احملكمة أنَّ  كما ة القضـــــائية اهليئة من الصـــــادرة ابألحكام مقيَّدة االحتّ   االنتخابية ابلطعون املختصـــــَّ
 فيه رأت وإنْ  القضــــــــائية، اهليئة حكم يالف احلكم هلا حيق فال العليا، املفوضــــــــية قانون مبوجب املشــــــــكَّلة
 .الصواب عن ميالً  أو شططاً 

ادية احملكمة قضــــــــــاء فإنَّ  تقدَّم، ما إىل إضــــــــــافة  جلهات ميكن طعن أي ردّ  إىل مييل ما عادةً  العليا االحتّ 
ادية احملكمة اجتهاد من يســـــتنتج ما وهذا االختصـــــاص، عدم بداعي فيه النظر أخرى قضـــــائية  العليا، االحتّ 
ادية احملكمة وجتد"... حيثياته يف جاء الذي  العليا املفوضـــــية مهام صـــــميم يف يدخل... هذا أنَّ  العليا االحتّ 

 فإنَّ  لذا املختصــة، القضــائية اهليئة أمام للطعن خاضــعاً  الشــان هذا يف قرارها ويكون لالنتخاابت، املســتقلة

                                                        
 . 2005الدستور العراقي لعام من ( 52ينظر: نّص املادة   -6
ادية العليا ابلرقم  -7 ادية/4ينظر: نّص قرار احملكمة االحتّ  ادية العليا 27/1/2011يف  2011/احتّ  ، أحكام وقرارات احملكمة االحتّ 
 .59-57صاملرجع السابق، ، 2011لعام 

ادية العليا ابلرقم  -8 ادية/101ينظر: نّص قرار احملكمة االحتّ  وكذلك القرار رقم ؛ 12/11/2015يف  2015/احتّ 
ادية/102 ادية العليامنشور على املوقع اإللكرتوين للمح -ذاهتا متضمن احليثية -2015/احتّ  ، www.Iraqja.iq، على الرابط: كمة االحتّ 

 .16/2/2016اتريخ الزايرة: 

http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
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 29: العدد

اديــة احملكمــة اختصـــــــــــــــــاص من خيرا طلبهــا   عــدم جهــة من الطلــب ردّ  احملكمــة قرَّرت لــذا... العليــا االحتــّ 
 .(9 "االختصاص
 واســــتناداً  النواب، جملس أنَّ  مؤداها فقهية، إشــــكالية تثار الدســــتور، من( 52  املادة نصّ  إىل وابلعودة

 بني فرقاً  هناك أنَّ  إىل يذهب الفقه من جانب وإنَّ ( أعضــــــــائه عضــــــــوية صــــــــحة  يف يبت الدســــــــتور، لنص
 مجيع يشــــــــــمل األخري كون  االنتخابية، اإلجراءات يف الطعن وبني النائب عضــــــــــوية بصــــــــــحة املتعلق الطعن

نتخب، للشـــخص العضـــوية ثبوت قبل االنتخابية اإلجراءات
ُ
 مبا العضـــوية بصـــحة الطعون تتعلَّق حني يف امل

نتخب، للمرشح النائب صفة ثبوت بعد يُثار
ُ
ادية احملكمة مصادقة بعد أي امل  .(10 االحتّ 

 طبيعته يف إجراء وهو العضـــــوية، إســـــقاط إىل يؤدي ثبت ما إذا النائب عضـــــوية صـــــحة يف الطعن وإنَّ 
 كانْ   للعضـوية، مهماً  دسـتورايً  شـرطاً  لفقده أو الدسـتوريَّة، بواجباته إلخالله العضـو ضـد أتديبية صـفة ذات
 يف الطعن أنَّ  حني يف للعضوية، كشرط  عليها املنصوص الدراسية الشهادة على النائب حصول عدم يثبت

 إعالن على الســـــــابقة ابملراحل يتعلق اإلبطال كون  النائب عضـــــــوية إبطال إىل تؤدّ ي االنتخابية اإلجراءات
ادية احملكمة اختصـــــــــــــــاص فإنَّ  وبذلك،. (11 ابلعضـــــــــــــــوية النائب فوز  العملية إطار خارا هو مبدئياً، االحتّ 

 النواب، جملس عضــــــو يف النيابية العضــــــوية شــــــروط توافر مراقبة على ينصــــــب األســــــاس يف فهو االنتخابية،
 ضـــمان وابلتايل العضـــو، شـــرعية لضـــمان الربملانيَّة، الدورة  اية حىت الشـــروط هذه وجود اســـتمرار وضـــمان
 .ابلكامل النواب جملس شرعية

ادية احملكمة منح إىل يتَّجه مل العراقي الدسـتوري املشـرّ ع فإنَّ  وعليه،  على اإلشـراف صـالحية العليا االحتّ 
 بل ابلبحث، تناولناها اليت العربية الدســـــــــــــــاتري فعلت كما  االنتخابية، الطعون يف والنظر االنتخابية العملية
 الرقابة مهمة إانطت الدســـــتوري ابملشـــــرّ ع األجدر وكان ،-أوضـــــحنا كما- مســـــتقلة هليئة املهمة هذه أانط

ادية احملكمة إىل ابلكامل، االنتخابية العملية على واإلشـــــــــــــــراف  ســـــــــــــــلطة احملكمة لكون وذلك العليا، االحتّ 
 قضائيَّة.

 الطعون مجال في المصــري الدســتوري القضــاء المبحث الثاني: اّتجاهات

 :االنتخابية

 دســـــتوريَّة أمهية الســـــياســـــية احلقوق أَوىل الدســـــتوري املشـــــرّ ع أنَّ  جند الدســـــتوري التنظيم على ابالطالع
 إبداء حرية ضمن أنَّه كما  االنتخاب، وحق الرتشيح  ق ابلتمّتع املواطن أحقية على أكَّد إذ ُعليا، ومكانة
 ،(62  املادة نصّ  مبوجب( امللغى  م1971 دســتور يف ذلك على ونصّ  االســتفتاء، عملية إطار يف الرأي
ها يف فجاء  يف وإســــــــهامه القانون ألحكام وفقاً  االســــــــتفتاء يف الرأي وإبداء االنتخاب حق للمواطن" نصــــــــَّ
 على نصّ  وكذلك..."والشــــــــورى الشــــــــعب جمللس الرتشــــــــيح حق القانون وينظم وطين، واجب العامة احلياة
ها يف فجاء ،(87  املادة نصّ  مبوجب م2014 دســـتور يف ذلك  العامة احلياة يف املواطن مشـــاركة" أنَّ  نصـــّ

                                                        
ادية العليا يف العراق ابلرقم  -9 ادية/27ينظر: نّص قرار احملكمة االحتّ  ، منشور يف أحكام وقرارات 29/3/2010، يف 2010/احتّ 

ادية العل  .406صاملرجع السابق، يا يف العراق، احملكمة االحتّ 
 . 406صاملرجع السابق، ينظر: محد،  -10
، كلية احلقوق، 18، جملة احلقوق، العدد "النظام القانوين للطعون االنتخابية للمجالس النيابية"ينظر: د.علي أمحد حسن،  -11

 .165، ص(2007 جامعة النهرين، بغداد، 
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 مباشــــرة القانون وينظّم االســـــتفتاء، يف الرأي وإبداء والرتشـــــيح، االنتخاب حق مواطن ولكل وطين، واجب
 ...".القانون يبيّ نها حمدَّدة حاالت يف الواجب هذا أداء من اإلعفاء وجيوز احلقوق، هذه

 وحق االنتخاب حق جعل الدستوري املشرّ ع أنَّ  جند م،2014 لدستور الدستوري النصّ  استقراء ومن
 املمنوحة الســــــــياســــــــية احلقوق إطار يف اآلخر، عن منهما واحد كلّ   مســــــــتقل ســــــــياســــــــيَّنْي  حقني الرتشــــــــيح
 كحقني  ويظهران ل خر، بعضـــــــــــهما متممان الواقع يف يكوانن احلقني هذين إنَّ  ذاته الوقت ويف للمواطن،
 إىل تنظيمهما وإحالة للحقوق، تعداد وضمن واحدة، عبارة يف عليهما النصّ  خالل من وذلك متكاملني،

 (.أعاله النصّ  يراجع  واحد قانون
 من أفرغا مها إذا أبعادها الشــــــــــعبية الســــــــــيادة حتقق وال دو ما، من تقوم ال النيابية احلياة فإنَّ  وابلتايل،
 عن تعبريه حلقيقة وضــــمان الســــياســــية، ابحلقوق املواطن لتمّتع دســــتوريَّة كضــــمانة  جيعلهما الذي املضــــمون

 وبذلك التمثيلي، اجمللس إىل أوصـــــــــــلتهم اليت ابإلرادة( النواب  املمثلني هؤالء والتزام  ثليه اختيار يف إرادته
 .(12 الدستور ألحكام  الفة يُعدل  احلقني هذين إهدار فإنَّ 

ه قد مصــــــــــر يف العليا الدســــــــــتوريَّة احملكمة قضــــــــــاء أنَّ  املالحظ ومن  وحقّ  الرتشــــــــــيح حقّ  اعتبار إىل اجتَّ
ما عنهم، انفصال ال متكاملني دستوريني حقَّني االنتخاب  خالل من وذلك البعض، بعضهما يتّممان وأ َّ
ا حيث احملكمة؛ اجتهاد  العملية  مبصـــــــــــطلح املقصـــــــــــود تعريف مبعرض وهي احلقني، هذين بني تفرّ ق مل إ َّ

 َمن الختيار بصـــــــــــــــوته الناخب إبدالء تبدأ اليت العملية تلك هي"... احلكم حيثيات يف فجاء( االنتخابية
 بتســـــــــّلمه مروراً  االنتخابية اللجنة رئيس إىل شـــــــــخصـــــــــيته يُثبت وما االنتخابية، بطاقته تقدميه من بدءاً  ميثّ له
 وإيداع منهم، املطلوب العدد أو املرشـــــحني أحد الختيار ســـــرية يف بصـــــوته إبدالئه وانتهاءً  االختيار، بطاقة
 .(13 "اخبنيالن إرادة يُطابق مبا النتيجة إلعالن األصوات فرز مثَّ  االنتخاب، صندوق البطاقة هذه

ت إذ هلا، آخر قرار يف ذاته، الرأي إىل العليا الدســـــــــــــــتوريَّة احملكمة وذهبت  حقي"... أنَّ  على نصـــــــــــــــَّ
 السيادة تتحّقق وال أيَّهما، دون من النيابية احلياة تقوم ال متكامالن حقان مها خاصةً  والرتشيح االنتخاب
 مثَّ  ومن... وفعالة جدية  ارســة  ارســتها يكفل الذي املضــمون من أفرغا مها إذا الكاملة، أبعادها الشــعبية
 تكون أنْ  ولضــــــمان دســــــتورايً، املقّرر حمتواها يف الدميقراطيَّة إلعمال حتمياً  لزوماً  الزمني احلقان هذان كان

 .(14 "عنها صادقاً  تعبرياً  ومعرّبة الشعبية اإلرادة عن حقيقتها يف كاشفة  النيابية اجملالس
 العملية على القانون ودولة الدميقراطيَّة بناء يف يســــــــــــــتند املصــــــــــــــري الدســــــــــــــتوري القضــــــــــــــاء فإنَّ  وعليه،
ون العادي املشــرّ ع التزام ضــرورة على ويؤّكد االنتخابية،  بعدمها االنتخاب وحق وضــمانه، الرتشــيح حق بصــَ

 .( مصر يف اينالربمل النظام عليه يقوم الذي الشعبية، السيادة مبدأ لتفعيل رئيسة دعامة
                                                        

 النهضة دار لقاهرة األوىل، الطبعة السياسية، احلرايت محاية يف العليا الدستوريَّة احملكمة دور حممد الندا، حممود وليد.دينظر:  -12
 .354ص، 2015 العربية،

منشور يف ؛ 22/7/2000قضائية دستوريَّة يف  (13 لسنة  (11 ليا يف القضية رقم ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة الع -13
 .2007يوليو متوز/ 30 مكرر( يف  29اجلريدة الرمية  الوقائع املصرية(، العدد 

جمموعة أحكام  ؛19/5/1990قضائية دستوريَّة يف  (90  لسنة( 37 ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة العليا قضية رقم  -14
 .256، ص4احملكمة الدستوريَّة العليا، ا

-   جند أنَّ املشرّ ع 2014( من دستور 87أم املادة   1971( من دستور 62ابلرجوع إىل نّص الدستور املصري سواء املادة ،
كان النظام الدستوري املصري يؤوم   الدستوري اعترب أن االنتخاب واجب وطين، وأّن اإلعفاء منه يكون العتبارات حيّددها القانون، وإذا
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 يف جاء إذ م،2011 لسنة الدستوري اإلعالن مجل يف الدستوري، القاضي به التزم ذاته املبدأ أنَّ  وجند 
 القواعد الدســـــــــــــــتوري، اإلعالن من( 41-32  املواد حدَّدت وقد"... القانونيَّة األحكام إحدى حيثيات
 حرص الدســــتوري املشــــرّ ع أنَّ  والقواعد األحكام هذه ومؤدى والشــــورى، الشــــعب جملس ابنتخاب املتعلقة
 يف الرأي وإبداء واالنتخاب، الرتشـــــــــــــــيح حق وقوامها مجيعاً، للمواطنني الســـــــــــــــياســـــــــــــــية احلقوق كفالة  على
 .(15 " ارستها من ومتكينهم االستفتاء"

 النظام أســــــاس واعتبارمها الدســــــتوريَّة واحلرايت احلقوق حفظ يف واالنتخاب الرتشــــــيح حق ألمهية ونظراً 
 هلذين تنظيمه يف العادي املشــــــرّ ع على التضــــــييق إىل اجته الدســــــتوري القاضــــــي فإنَّ  الصــــــحيح، الدســــــتوري
 مقدَّســــــــني، حقني ابعتبارمها احلقني هبذين للمســــــــاس طارئ أو مجرف أبي ابلتذرع له يســــــــمح فلم احلقني،
 هذين تنظيم يف التقديرية لســــــــلطته املشــــــــرّ ع  ارســــــــة كانت  مثَّ  ومن"... األحكام إحدى حيثيات يف فجاء
 بتنظيم التذرع له جيوز فال الدســــــــــــــتوري، اإلعالن عليها نصّ  اليت والضــــــــــــــوابط ابحلدود ابلتقّيد رهناً  احلقني
 ربطها اليت ابحلقوق لإلخالل مباشــــرهتا كيفية  أو إجرائها مكان أو لزما ا ابلنســــبة ســــواء االنتخابية العملية
 أو إهداراً  يتضـــــــــــــــمن أو بقائها، يف يؤثر أو منها، ينتقص أو جوهرها، يعطل مبا هبا الدســـــــــــــــتوري اإلعالن
 .(16 "هلا مصادرة
 القضـــائية وواليته ســـلطانه بســـط قد الدســـتوري القاضـــي أنَّ  جند الدســـتوريَّة، احملكمة قرارات خالل من
 املواطن حلق الضـــامن هو الدســـتوري القضـــاء كون  من انطالقاً  وذلك االنتخابية، العملية مراحل مجيع على
 حيث"... القرارات إحدى حيثيات يف جاء حيث الســـلطة؛ يف  ثليه اختيار يف وإرادته رأيه عن التعبري يف
 كفلها  اليت احلماية وكانت...املشـــرّ ع حددها اليت للشـــروط وفقاً  االقرتاع حق مواطن لكلّ  كفل  الدســـتور أنَّ 

 صـــــناديق يف أبصـــــواهتم ســـــراً  اإلدالء من متكينهم جمرد تقتصـــــر ال احلقّ  هذا هبا وأحاط للمواطنني الدســـــتور
 هذه، أصـــــــــواهتم بفرز قانونياً  التزاماً  لتفرض متتدّ  ولكنها احلّق، هذا ملباشـــــــــرة قانوانً  مؤهلني كانوا  إذا االقرتاع

ا واحداً، شـــــــــــــــكالً  يتخذ ال االختيار يف حقهم إهدار وكان صـــــــــــــــحيحاً، منها يكون مبا واالعتداد  يقع وإمنَّ
 .(17 "وتزييفها أصواهتم إبدال وكذلك ابتداء، االقرتاع يف حقهم إنكار بينها من متعّددة بوسائل
 مها والرتشـــيح االنتخاب حق اعتبار أنَّ  على أكد الدســـتوري القاضـــي أنّ  جند أعاله، القرار خالل من
 حق عن ينفصــل ال التمثيلية اجملالس بعضــوية الفوز يف املرشــحني حق فإنَّ  ل خر، أحدمها ُمكمالن حقان

                                                        
على السيادة الشعبية، فكيف ينّص الدستور املصري على اعتبار االنتخاب واجب على املواطن؟ فاملتعارف فقهًا أّن من أهم  يزات 

يف مواجهته  والذي يكون -مبدأ السيادة الشعبية هو أّن االنتخاب يعترب حق للمواطن وليس واجب، يف حني أّن مبدأ سيادة األمة 
هو من يعترب االنتخاب واجب على املواطن وليس حق دستوري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أنَّه من املعروف  -السيادة الشعبية

جود أن الواجب يقرتن إبلزام، و الفته تقتضي إنزال عقوبة قانونيَّة، ولكننا ال جند يف الدستور املصري والتشريعات األدى ما يشري إىل و 
 نصر اإللزام ابجتاه املواطن ألداء االنتخاب، وكذلك فإنَّ من ميتنع عن االنتخاب يف مصر ال يعرض للمساءلة القانونيَّة أو العقوبة.ع

 ، سبق اإلشارة إليه.14/6/2012قضائية دستوريَّة يف  (34 ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة يف القضية رقم  -15
، جمموعة أحكام 20/6/2013قضائية دستوريَّة يف  (34 لسنة  (112 ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة ابلقضية رقم  -16

 .318احملكمة الدستوريَّة العليا، ص
مشار إليه يف أعمال امللتقى  ؛3/2/1996قضائية دستوريَّة يف  (36 ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة يف القضية رقم لسنة  -17
، 2008فرباير شباط/، إحتاد احملاكم واجملالس الدستوريَّة العربية، القاهرة، نتخابالرابع حول موضوع الضماانت الدستوريَّة حلق اال العلمي
 . 136ص
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 من أي يقّيد أنْ  للمشــــــرّ ع حيق ال وابلتايل،. بينهم من به يثقون َمن الختيار أبصــــــواهتم اإلدالء يف الناخبني
 .(18 مصداقيتها وضمان االنتخابية العملية بتكامل تتصل ال بقيود احلقني، هذين

 على تقتصــــــــر مل والرتشــــــــيح االنتخاب حق على املصــــــــري الدســــــــتوري القضــــــــاء رقابة أنَّ  املالحظ ومن
 العملية مراقبة إىل امتدّ  إنّه بل ،(الشــــــــورى وجملس الشــــــــعب جملس  الدســــــــتوريَّة التمثيلية اجملالس انتخاابت
 املادة دســـــــــتوريَّة بعدم حكمت قد العليا الدســـــــــتوريَّة احملكمة فنجد النقابية، التنظيمات إطار يف االنتخابية

 انتخابية جلان بتشكيل والقاضي ،1996 لسنة( 146  رقم والتدريب، العاملة القوى وزير قرار من( 11 
 رئيس يكون أنْ  حيتم والذي العمالية، النقاابت قانون بذلك  الفاً  ،(مدين  عادي مومجف برائســـــــــــــة فرعية
 .(19 (قاضي  القضائية اهليئات أعضاء أحد هو االنتخابية اللجة

 إطار يف االقرتاع عملية لتشــــــــــمل متتدَّ  االنتخاابت رقابة يف الدســــــــــتوري القاضــــــــــي ســــــــــلطة فإنَّ  كذلك
ســـــــات  إنَّ "... االجتهادات إحدى يف فجاء املســـــــتقلة، القانونيَّة الشـــــــخصـــــــية ذات( األهلية  املالية املؤســـــــَّ

 إرســـاءً  وذلك رؤســـائها، وانتقاد و ارســـة تقييم ذلك يف مبا...وأرابحها املشـــروعات إدارة يف نصـــيباً  للعاملني
 العاملني من األعرض القاعدة تباشــــره الذي االقرتاع حق بغري تكتمل ال اليت أُلســــســــها وتثبيتاً  للدميقراطيَّة،

 الــدفــاع يف عوداً  وأصـــــــــــــــلــب مصــــــــــــــــاحلهــا عن تعبرياً  أكثر تراهم الــذين من بينهم، من لعــدد الثقــة متنح اليت
 .(20 "عنها

 االنتخاب، عملية على الكامل اإلشــــــراف املصــــــري الدســــــتوري للقاضــــــي أنّ  جند تقّدم، ما خالل من
ســـــــــــــــات وكذلك العمالية، أو املهنية النقابية التنظيمات إطار يف جتري واليت  ذات واهليئات املالية املؤســـــــــــــــَّ

ا الدور وهذا املســـــــتقلة، الشـــــــخصـــــــية  األعمال ســـــــائر على للقضـــــــاء العامة الوالية مبدأ من انطالقاً  أيط إمنَّ
 احلرايت محاية يف الدســــــتوري القضــــــاء ومســــــؤولية دور إىل إضــــــافة الدولة، إطار يف جتري اليت والنشــــــاطات

 .عنها التعبري ووسائل لألحزاب السياسية واحلقوق
 الطعون مجال في الكويتي الدســتوري القضــاء المبحث الثالث: اّتجاهات

 االنتخابية

 ما االنتخاابت جلنة إىل الناخب تقدمي من بدءاً  ابلتنظيم، االنتخاابت عملية الكوييت املشـــــــــــــــرّ ع أحاط
 يف إرادته عن بذلك معرّباً  بصــوته الناخب إدالء مثَّ  االنتخاابت، جدول يف قيده يفيد وما شــخصــيته يثبت

 األصوات فرز عملية ذلك وبعد له،  ثالً  تكون أنْ  يف يرغب الذي املرشح واختيار املرشحني بني املفاضلة
 من كلّ   عليها حصــــــــل اليت األصــــــــوات جمموع وبيان الفائز، املنتخب املرشــــــــح إعالن يليها علنية، بصــــــــورة

                                                        
 .382، صاملرجع السابقندا، الينظر:  -18
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 29: العدد

 العملية وهذه االنتخاابت، لنتيجة التجميعي الفرز حمضــر حترير ذلك وبعد االنتخابية، الدائرة يف املرشــحني 
 .(21 (االنتخابية الطعون  مسمى وحتت الدستوري القضاء أمام للطعن عرضة تكون بتفصيالهتا
 جملس أعضاء ابنتخاب اخلاصة الطعون يف ابلفصل غريها، دون الدستوريَّة احملكمة املشرّ ع، خصّ  وقد
 رقم الدستوريَّة احملكمة إنشاء قانون من األوىل املادة نصّ  لصريح طبقاً  عضويتهم بصحة أو الكوييت، األمة
 وقد الدســــتور، من( 95  املادة نصّ  مبوجب املقّررة للرخصــــة اســــتجابة جاء والذي ،1973 لســــنة( 14 

 لسلطة خاضعاً  حصراً  جيعله أنْ  آثر املشرّ ع أنَّ  إالَّ  األمة، جملس إىل االختصاص هبذا يعهد ذلك قبل كان
 قضــائي اختصــاص هو طبيعته أصــل يف الطعون هذه شــان يف الفصــل أبنَّ  تقديراً  الدســتوريَّة، احملكمة ورقابة
 .(22 للمحاكم املقّررة االختصاصات سائر شان شانه

 إحدى حيثيات يف جاء االنتخابية، الطعون يف نظرها عند الدســـــــــــــــتوريَّة احملكمة لدور توصـــــــــــــــيف ويف
 الدســـــــــتوريَّة احملكمة إنشـــــــــاء قانون من األوىل املادة نصّ  جاء وقد"... الكويتية الدســـــــــتوريَّة احملكمة قرارات
 أنَّ  كما  شامل، اختصاص هو الشان هذا يف اختصاصها أنَّ  على داالً  إليها الطعون هذه يف الفصل إسناد
 إليه، املشــــار النصّ  يف الواردة"عضــــويتهم بصــــحة أو األمة جملس أعضــــاء ابنتخاب اخلاصــــة الطعون" عبارة
 عن فصـــــــــلها جيوز ال مركبة عملية  ســـــــــبا ا االنتخابية العملية مراحل جلميع واالســـــــــتغراق الشـــــــــمول تفيد

 حكم إبنزال ملتزمة موضــوع، حمكمة بوصــفها الطعون هذه يف تفصــل وهي الدســتوريَّة واحملكمة... بعضــها
 عن متاماً  بعيداً  وضــماانته القضــائي العمل بضــوابط ذلك يف مقَيدة عليها، املطروح النزاع واقع على القانون
 .(23 "وتقديراته  ساابته السياسي العمل

 األحكام إحدى يف فجاء فيه، وأحقيتها به تقوم الذي الرقايب الدور الدســـــــــــــــتوريَّة احملكمة بيَّنت وقد
 حقيقته يف الطـاعن طعن وكـان النـاخبني إرادة عن إعالن هي االنتخـاب عمليـة كـانـت  ملـا أنـّه وحيـث"...
 القرار ذلك كان  إذا ما فحص يتطلب  ا االنتخاب نتيجة إبعالن الصـــــــــــادر القرار صـــــــــــحة يف منازعة هو

 أن الطعن حــدود يف احملكمــة أنَّ  بــه املســـــــــــــــلم من وكــان ال، أم االنتخــاب لعمليــة املنظم القــانون مع متفقــاً 
 االنتخاابت إجراءات مجيع وفحص واملرشــحني ابلناخبني املتعلقة الشــروط فرتاجع االنتخابية العملية تراقب
 .(24 "االنتخابية العملية صحة من للتثبت إليها استناداً  أعلنت اليت النتائج وكذلك سالمتها، من للتاكد
 الختصـــــــاصـــــــها الدســـــــتوريَّة احلدود الكويتية، الدســـــــتوريَّة احملكمة أوضـــــــحت مهم، قضـــــــائي حكم ويف

 بنظر احملكمة هذه اختصـــــــــــــــاص أنَّ  ذلك"... احلكم حيثيات يف فجاء االنتخابية، الطعون يف القضـــــــــــــــائي
 املرشــــــح يوض األســــــاس يف منوط عضــــــويتهم بصــــــحة أو األمة جملس أعضــــــاء ابنتخاب اخلاصــــــة الطعون

 وفرز تصــويت من ذاهتا االنتخاب بعملية الطعن وتعلق الرتشــيح، شــروط جلميع مســتوف وهو االنتخاابت
                                                        

،  ث منشور يف أعمال امللتقى العلمي الرابع حول "الضماانت الدستوريَّة حلق االنتخاب"ينظر: عبد هللا علي العيسى،  -21
 .94-93، ص(2008  فربايرشباط/موضوع الضماانت الدستوريَّة حلق االنتخاب، القاهرة، 

 جامعة الكويت، األوىل، الطبعة الكويت، يف دستوريَّةال احملكمة أمام القضائية الرقابة امللك الصا ، عبد عثمان.دينظر:،  -22
 . 43ص ،198 الكويت،
  انتخاابت جملس األمة(.  22/1/2007يف  2006 لسنة (10 ينظر: نّص حكم احملكمة الدستوريَّة يف الطعن رقم  -23
لكوييت يف الطعون املتعلقة اجّتاهات القضاء ا"د.حممد حسن الفيلي،  :أشار إليه ؛1/1996ينظر: الطعن االنتخايب رقم  -24

، (1997  سبتمربالكويت، أيلول/، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة احلادية والعشرون، "جملس األمة نتخاباب
 . 76ص
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 أنَّ ...وأخطــاء مطــاعن من النــاخبني إرادة عن واإلعالن االنتخــاب عمليــة شــــــــــــــــاب ومــا النتيجــة، وإعالن
 إجراءات على منصـــــــباً  الطعن كان  ســـــــواء األمة جملس عضـــــــو ابنتخاب تتعلق اليت اإلجراءات على الطعن

 ينطوي الرتشـــــيح لشـــــروط فيها فوزه وأعلن االنتخاابت يوض قام الذي املرشـــــح فقدان على أو االنتخاب
ت إذ النهائية، النتائج إعالن رقابة يف أحقيتها عن احملكمة ودافعت". االنتخاب عملية يف طعن على  نصــــــَّ
 القضـــــــاء خيتص  ا إداري، قرار على طعناً  ليس االنتخاب نتيجة إعالن على الطعن إنَّ " ذاته االجتهاد يف

ا اإلدارية، اجلهة إرادة عن إفصـــــاحاً  االنتخاب نتيجة إعالن يُعدل  ال إذ إلغائه؛ بطلب اإلداري  إرادة عن وإمنَّ
 .(25 "الناخبني
 انتخاابت على الســابقة اإلجراءات يف متعلق أمامها مقدم طعن مبناســبة الدســتوريَّة للمحكمة قرار ويف
 اختصــــاصــــاً  االنتخابية الطعون يف ابلفصــــل اختصــــاصــــها أنَّ  احملكمة أكدت م،2012 لســــنة األمة جملس
 مرسوم من بدءاً  فسادها، أو صحتها من للتاكد برمتها االنتخابية العملية على رقابتها بسط فلها شاماًل،
 هو وابلتايل،. مشروعيتها أساس وهو االنتخابية، للعملية الشرعي األساس ابعتباره االنتخاابت إىل الدعوة

 تفصــــل من أّ ا"... قرارها يف احملكمة وبينت منتخبة، هيئة ابعتباره األمة جملس وجود شــــرعية يف األســــاس
 عليها، معروض هو ما واقع على القانون حكم إبنزال وملتزمة موضـــــــــوع حمكمة بوصـــــــــفها الطعون هذه يف

 .(26 ..."القانونيَّة القواعد من سواها ما على الدستور أحكام وتغليب
 احلقيقيـة اإلرادة عن معرباً  جــاء االنتخــاب نتيجــة إبعالن اخلــاص القرار كــان  إذا  ــا للتــاكــد كلــه  وهــذا
 العملية أنَّ  إىل واالنتهاء املنازعة، يف الفصـــــــــــــــل عند احلال مجروف عنه تكشـــــــــــــــف ما وهذا ال، أم للناخبني
ا مثَّ  ومن ســــليمة، كانت  االنتخابية  االنتخابية العملية كانت  إذا أما للناخبني، احلقيقية اإلرادة عن تُعرّب  فإ َّ
 يؤثر ال فإنَّه مثَّ  ومن مؤثر، غري ولكنه بسيط بعيب معيبة كانت  فإذا فرضيات، عدة احلالة هلذه فإنَّ  معيبة،

 االنتخاب دون األصـــــوات تلك إبطال إىل احملكمة معه تنتهي وابلتايل، وحقيقتها؛ اإلرادة تلك ســـــالمة يف
 املقدمني االنتخابيني الطعنني يف احلال هو كما  نتيجة، من قررته وما احلقيقية الناخبني إرادة يف أتثريه لعدم
 أســـاس على االنتخاابت أبطال فيهما احملكمة تقرر مل حيث الســـنة؛ تلك يف الوحيدان ومها م،1981 عام
 .(27 االنتخاابت يف الفائزين اعتبار يف تؤثر ال استنزاهلا ابفرتاض هبا املطعون األصوات عدد أنَّ 

 اليت األصـــول حســـب كلياً   أو جزئياً  االنتخاابت إبطال ابلطعن، الفصـــل عند احملكمة صـــالحية من إنَّ 
 قد االنتخابية العملية أنَّ  هلا تبنيَّ  ما مىت جزئياً  االنتخاب إبطال احملكمة فتملك للمحكمة، تنكشـــــــــــــــف

 أصــــوات جمرد يكون فقد العيب، ذلك عن النظر وبغض النحو، ذلك على إبطاهلا يســــتوجب عيب شــــاهبا
 أو االنتخابية، العملية يف حمدود تزوير لوجود أو املرشـــــــحني، ألحد الرتشـــــــيح شـــــــروط توافر عدم أو ابطلة،
 جوهرية عيوب شابتها ما إذا أبكملها االنتخابية العملية إبطال الدستوريَّة وللمحكمة. األسباب من غريها

                                                        
 ؛2009أكتوبر تشرين األول/ 28يف  2009 لسنة( 20  ابلرقم نتخايبينظر: نّص قرار احملكمة الدستوريَّة يف الطعن اال -25

 .1/11/2009يف  (947 منشور يف اجلريدة الرمية  الكويت اليوم(، العدد 
( بتاريخ 2009وإعادة اجمللس املنتخب يف  ،2012ت جملس األمة انتخاابينظر: قرار احملكمة الدستوريَّة الكويتية بـ إبطال  -26

 .20/6/2012ية  النسخة اإللكرتونية( يف منشور يف صحيفة الوطن الكويت ؛2012يونيو متوز/ 20
 السنة احلقوق، جملة ،"عليه وما له ما الكويت يف الدستوريَّة للمحكمة التفسريي االختصاص" حسني الفيلي، حممد.د ينظر: -27
 .13ص، 1999 الكويت، الكويت، جامعة الثالث، العدد والعشرين، الثالثة
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 29: العدد

 القانون هبا أحاط أســـــاســـــية لضـــــماانت  الفات هناك وكانت الناخبني، إرادة عن تعبريها فســـــاد إىل أّدت 
 اللجنة رئيس قام أو القضــــــــــــــــاء، رجال غري من االنتخـابيـة اللجنـة رائســــــــــــــــة توىل كانْ   االنتخـابيـة، العمليـة

 .(28 األصوات فرز أثناء يف أو االنتخاابت، جراين أثناء املرشحني مندويب أغلب أو مجيع بطرد االنتخابية
 الناخبني، إرادة عن االنتخاابت تعبري سالمة من التاّكد هو االنتخابية، للطعون اخلاص اهلدف أنَّ  ومبا

 القانوين املركز يف التاثري إمكانيَّة يف وتتمثَّل االنتخايب، الطعن يف أخرى خصــــــــوصــــــــية إىل يقود قد هذا فإنَّ 
 املرشـــــــحني لبعض االنتخاابت نتائج إبطال إمكان أي اخلصـــــــومة، يف أطرافاً  يكونوا مل ولو الفائزين، لبعض
 اخلاص القضـــــــائي احلكم ابنســـــــحاب احلالة هذه وتتمثَّل مباشـــــــر، بشـــــــكل   انتخاهبم نتائج يف يطعن مل ولو

ح  حمل القانوين املركز أو نفســها القانونيَّة ابلصــفة معه يشــرتك آخر مرشــح حالة على ابنتخابه مطعون مبرشــَّ
 .(29 اإلبطال
 االنتخاب إبطال يطلب أنْ  انخب لكلّ  احلقّ  أعطى الدســــــــتوريَّة احملكمة إنشــــــــاء قانون يف املشــــــــرّ ع إنَّ 
ح اليت الدائرة حدود يف مرشح لكلّ  احلقّ  هذا أعطى كما  االنتخابية، دائرته يف حصل الذي  .(30 فيها ُرشّ 
 يف الطعن يف الباب فتح قد املشـــــــــــــــرّ ع أنَّ  منه يُفهم ال أنْ  جيب أعاله، النصّ  مبوجب املمنوح احلقّ  إنَّ 
 دون من الطعن إقامة ميكن فال توافرها، يتعني شروط أو ضوابط دون من مصراعيه على االنتخاابت جمال
 إ ا بل الشــــــخصــــــية، أو الضــــــيقة الناخب مصــــــلحة ليس هنا الواجبة واملصــــــلحة ذلك، يف املصــــــلحة توفر

 أية احلقيقية الناخبني إرادة تشـــــــوب وإال شـــــــرعية بطريقة االنتخاابت تتم أن تتطلب اليت املصـــــــلحة تعكس
 العامة، املصــلحة هنا ومتثل املرشــح أو الناخب وملصــلحة واســع مبعىن تفهم هنا املشــرتطة فاملصــلحة شــائبة،
 التمثيل لتوفر الضـــامنة العامة املصـــلحة عن يعرب فإنَّه للطعن تقدميه عند املرشـــح أو الناخب أن آخر ومبعىن

 .(31 الناخبني إلرادة احلقيقي
 الناحية من فيه وينظر يقبل حىت الطعن فإنَّ  الطعن لقبول توافرها الواجب املصـــــلحة شـــــرط إىل إضـــــافة
 وأنْ  متحتماً، حتّققه جتعل  يث قوية قرائن فيه تتوافر أنْ  جيب الدســـــــــــــــتوريَّة، احملكمة ق بل من املوضـــــــــــــــوعية

 األمور أدق من هي اليت االنتخاب مســـــــــــــائل يعرض ذلك بغري والقول منتجاً، ذاته حدّ   يف التحقيق يكون
 احملكمة إليه ذهبت ما هذا هلا حد ال فوضــــــــــــى إىل النيايب، اجمللس يف  ثليها اختيار يف األمة  ق املاســــــــــــة
 .(32 هلا اجتهاد   يف الدستوريَّة

                                                        
 . 97 /11/1ت جملس األمة( جلسة انتخااب  1996لسنة  (1 ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة يف الطعن رقم  -28
 الثالثة السنة احلقوق، جملة ،"عليه وما له ما الكويت يف الدستوريَّة للمحكمة التفسريي االختصاص" حسني الفيلي، حممد.د -29
 . 79.ص1999 ،الكويت الكويت، جامعة الثالث، العدد والعشرين،
 قانون إنشاء احملكمة الدستوريَّة. من ( 14، 1  املوادينظر: نّص  -30
 الكويت، الكويت، جامعة والنشر، والتعريب التاليف جلنة الكويتية، الدستوريَّة احملكمة عادل الطباطبائي،.دينظر:  -31
 .145ص2005
 :أشار إليه ؛22/1/2007 انتخاابت جملس األمة( يف  2006لسنة  (8 ينظر: حكم احملكمة الدستوريَّة يف الطعن املرقم  -32
 . 100ص املرجع السابق،العيسى، 
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 بل مطلقاً، ليس االنتخابية الطعون جمال يف دوره أنَّ  إىل ذهب الكوييت، الدســــــتوري القاضــــــي أنَّ  كما
 تفريط وال إفراط بال للتفسري الصحيح الوجه على وتفسريها الشان، هلذا املنّظمة التشريعات أبحكام حمدَّداً 
 .(33 تضييق أو انتقاص أو توسعه ودون

 الطعون مجال في اللبناني الدســـتوري القضـــاء المبحث الرابع: اّتجاهات

 االنتخابية

 عملية ألحكامها وفقاً  جتري واليت قانوانً  املرعية املادية اإلجراءات هي: االنتخابية األعمال كانت  إذا
 ق بل من عليها ابملصــــــادقة االنتخابية القوائم وتنظيم املرشــــــحني أماء تســــــجيل من بدءاً  لالقرتاع، التحضــــــري
ة، اجلهات  املرشـــــحني، بني املســـــاواة تضـــــمن بشـــــروط وتقييدها االنتخابية، احلمالت بتنظيم مروراً  املختصـــــّ
 .(34 لضغوط خاضعة وغري سرية تكون أنْ  جيب واليت( التصويت  ذاهتا  د االقرتاع بعملية انتهاءً 

 القانون لســـــــلطان وأخضـــــــعها ابلتفصـــــــيل األمور هذه تناول االنتخاابت قانون يف اللبناين املشـــــــرّ ع فإنَّ 
 كان  الدســـتوري اجمللس فإنَّ  ذلك، حتقيق ضـــمان وألجل وصـــونه، االنتخاب يف املواطن رأي ضـــمان ألجل

 القانون إايه منحها صـــــــــــــــالحيات خالل من وذلك االنتخابية، العملية شـــــــــــــــرعية مراقبة يف األبرز الدور له
 .له الداخلي والنظام
 بني النتيجة تصـــــحيح يف تنحصـــــر - العادي املشـــــرتع إرادة  ســـــب -الدســـــتوري اجمللس صـــــالحية إنَّ 
 تتناول أنْ  دون من املتنافســــــني املرشــــــحني بني االنتخاب إبطال أو ،(35 نيابته صــــــحة يف واملطعون الطاعن
 تصحيح عن االستعاضة من الدستوري اجمللس مينع ال معيَّنة مجروف يف والقانون برمَّتها، االنتخابية العملية
 االنتخاب حرية يف التاثري شــــــــــا ا من جســــــــــيمة  الفات وجود من يتحقَّق عندما ابإلبطال االقرتاع نتيجة

 املخـالفات فيهـا أثَّرت اليت األصـــــــــــــــوات عدد حيصـــــــــــــــي أنْ  من متكنـه عدم حال يف ســـــــــــــــّيمـا وال ونزاهتـه،
 .(36 الفادحة
 القضائي، االجتهاد خالل فمن ذلك، من أبعد إىل ذهب قد اللبناين الدستوري اجمللس أنْ  جند أنَّنا إالَّ 
 وســيلة العتبارها إضــافة فهي االنتخاابت، إجراء من املتوخاة الدســتوريَّة الغاية عن الدســتوري القاضــي عرَب 
ا القانون، دولة لبناء  األكفاء اختيار لغرض متعّددة سياسيَّة وبرامج أفكار لعرض دميقراطيَّة وسيلة تـَُعد فإ َّ
 املســــــــــار لرســــــــــم الدســــــــــتوري القاضــــــــــي قبله من كمحاولة  حرية، بكل املواطن ق بل من الوطن بناء يف منها

 االجتهاد نصّ  يف فجاء االنتخابية، احلمالت خالل املواطن تفكري عليه يكون أنْ  جيب الذي الصـــــــــــــــحيح
 مبادئ بني ســــــــياســــــــيَّة منافســــــــة وجمال نقاش ســــــــاحة تكون أنْ  يفرتض أو هي النيابية االنتخاابت أنَّ "...

 مبقتضـــــــــــى حريته وُمصـــــــــــانة مكفولة األمور هذه يف والكالم املواطن، حياة متسّ  وطموحات وبرامج وأفكار

                                                        
 موضوع حول الرابع العلمي امللتقى أعمال يف منشور  ث ،"االنتخاب حلق الدستوريَّة الضماانت" علي العيسى، هللا عبد -33
 .99ص، 2008 فرباير/شباط القاهرة، االنتخاب، حلق الدستوريَّة تالضماان
 .(141، ص1998 بريوت: د.ن.، (، 1997-1996ينظر: د.عادل بطرس، اجمللس الدستوري والطعون النيابية   -34
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 بدور يقوم االجتهاد هذا يف الدســـــــتوري اجمللس إن. (37 ..."لبنان دســـــــتور من عشـــــــرة الثالثة املادة أحكام 
 .املواطن لدى الدميقراطي املفهوم لتطوير بناءً  توجيهي

ه اللبناين الدســـــــــتوري القاضـــــــــي أنَّ  جند ســـــــــبق، ما إىل إضـــــــــافة  أمامه، املقّدمة الطعون يف النظر إىل اجتَّ
 ما يف الدولة، شــورى جملس عن الصــادرة للقرارات اســتئناف قاضــي أو ،(موضــوع قاضــي  أســاس كقاضــي
 .(38 االنتخابية العملية خيص
 ضمن تدخل فيه توافرها الواجب القانونيَّة والشروط املرشح أبهلية النظر"... أنَّ  إىل احملكمة ذهبت إذ

 أنْ  احلالة هذه يف الدســتوري اجمللس على يُوجب ما انتخاب، قاضــي بصــفته الدســتوري اجمللس اختصــاص
ة يف ينظر  النــــائــــب نيــــابــــة صـــــــــــــــحــــة عــــدم يعلن وأنْ  عليهــــا، املرتتبــــة والنتــــائج االنتخــــابيــــة العمليــــة قــــانونيــــَّ

 .(39 ..."املنتخب
 العناصــر كلّ   ضــوء على التقدير يف واســعة ســلطة االنتخابية الطعون نظره عند الدســتوري للمجلس إنَّ 

 القاضـــــي فإنَّ  الســــــلطة هلذه واســــــتناداً  املرشــــــحني، أحد فوز إببطال الطعن معرض يف أُثريت اليت واملســــــائل
 اليت الصفة فيه تتوافر حىت األوَّل اخلاسر هو الطاعن يكون أنْ  الضروري من ليس أنَّه إىل ذهب الدستوري

ا الطعن، لتقــدمي تؤهلــه  يف فجــاء ذاهتــا، االنتخــابيــة الــدائرة يف املنــافســـــــــــــــني أحــد هو يكون أبنْ  يكتفي وإمنــَّ
 انهلا اليت األصوات جمموع ترتيب يف الرابعة املرتبة يف جاء وإنْ  الطعن، مقّدم إنَّ  وحيث"... القرار حيثيات

 مرتبته تكن أايً  الطعن، هذا لتقدمي تؤهله اليت القانونيَّة الصـــــفة مبدئياً  له أنَّ  إالَّ  األربعة، املرشـــــحني من كلّ 
 صــــــــــــــحة يف املطعون إليها ينتمي اليت ذاهتا االنتخابية والدائرة ذاهتا الطائفة من املنافســــــــــــــني أحد بوصــــــــــــــفه

 .(40 ..."نيابته
 صــــــــلة وجود يثبت أنْ  لطعنه، االســــــــتجابة أجل من الطاعن، على أوجب الدســــــــتوري اجمللس أنَّ  وجند
 يف  الفات بوجود اإلدالء يكفي فال. االنتخاابت نتيجة وبني حصــوهلا، يدَّعي اليت املخالفات بني ســببية
 العالقة وجود أي املخالفات، هلذه بفوزه مدين الفائز املرشـــــــــــــــح أنَّ  بيان يقتضـــــــــــــــي بل االنتخابية؛ العملية
ت املبدأ هلذا وتطبيقاً  االنتخاابت، يف املتحققة والنتيجة املخالفات بني الســــــــببية  االجتهادات إحدى نصــــــــّ
 نتيجة على مزورين ســــــــفر اواز ســــــــيدتني القرتاع أتثري ال أنَّه مبا"... على الدســــــــتوري للمجلس القضــــــــائية
 .(41 "السبب هذا رد ينبغي لذلك االنتخاب،
 واملناورات الطائفي ابلتحريض االعتداء رفض"... إىل الدســـــــــــتوري القاضـــــــــــي ذهب آخر، اجتهاد ويف

 نتيجة تعديل شــــــــــا ا من يكن مل إذا...االنتخابية، للحمالت املرافقة اخلدمات وتقدمي والوعود، االنتخابية
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دىل املخالفات بني ســـــــــــببية صـــــــــــلة وجود وضـــــــــــرورة...االنتخاب
ُ
 املســـــــــــتدعي انهلا اليت واألصـــــــــــوات هبا امل

 .(42 ..."ضده
 نيابته يف املطعون النائب من املرتبكة املخالفات جســـــامة مبدأ على اســـــتند الدســـــتوري اجمللس أنَّ  كما
 مراجعة حيثيات يف جاء حيث الطعن مبراجعة تقدَّم الذي اخلاســر، املرشــح مع األصــوات يف الفارق ومدى
 إبطال عدم هو االنتخابية، الطعون شان يف السائد األساسي املبدأ"... أبنَّه الدستوري للمجلس تقدمت

دىل املخالفات كانت  إذا إالَّ  االنتخاب،
ُ
 ونزاهتها، االنتخاابت حرية على اعتداء وتشـــــــــــــــكّ ل خطرية هبا امل

 مهم كعنصــر  األصــوات يف الفارق بعنصــر األخذ وإنَّ ...نتائجها، يف حاماً  أتثرياً  املخالفات هلذه كان  وإذا
 إذا األبطــال إىل أمهيتهــا على املخــالفــات هـذه تؤدّ ي ال  يــث االنتخــاب، إبطــال عـدم أو إبطــال تقرير يف

 .(43 "كبرياً   ومنافسه املنتخب املرشح بني األصوات يف الفارق كان
 ال االقرتاع عمليات يف أو االنتخابية املعركة أثناء أو الشـطب لوائح يف البسـيطة املخالفات فإنَّ  لذلك،

 إالَّ  اخلاســر، واملرشــح الفائز املرشــح بني كبرياً   األصــوات يف الفارق يكون عندما االنتخاب إبطال إىل تؤدّ ي
 االنتخاب، إبطال شـــانه من ذلك فإنَّ  كبرياً،  األصـــوات يف الفارق وكان جســـيمة، كانت  إذا املخالفات أنَّ 

 يُبطــل أنْ  شــــــــــــــــانــه من ذلــك فــإنَّ  حمــدودة واملخــالفــات ضـــــــــــــــئيــل األصـــــــــــــــوات بني الفــارق كــان  لو كــذلــك
 .(44 االنتخاب
 أي ومنظَّمة، وعديدة خطرية املخالفات تكون أنْ  فيه، املطعون االنتخاب إلبطال يشــرتط فإنَّه وعليه،

ا  .(45 والنية والكمية النوعية: ثالثة معايري بني جتمع إ َّ
 عندما النتيجة، تصــــــــــــحيح من بدالً  االنتخاب إبطال إىل اجته الدســــــــــــتوري اجمللس اجتهاد فإنَّ  وعليه،

 حيثيات يف جاء إذ ونزاهته، االنتخاب حرية يف التاثري شـــــــــــــــا ا من جســـــــــــــــيمة  الفات وجود من يتحقَّق
 يعطيان الداخلي بنظامه املتعلّ ق والقانون الدســــــــــــتوري اجمللس إنشــــــــــــاء قانون كان  إذا إنَّه، حيث" االجتهاد
 إعالن مثَّ  ومن ابطاًل، انتخابه واعتبار نيابته صــــــحة يف املطعون النائب نيابة صــــــحَّة عدم إعالن صــــــالحية

 تصـــــــحيح من بدالً  االنتخاب إبطال عليه ميتنع ال فإنَّه للنيابة، تؤهله اليت األغلبية على احلائز املرشـــــــح فوز
 حال ويف ونزاهته، االنتخاب حرية يف التاثري شــــا ا من جســــيمة  الفات وجود من يتحقَّق عندما النتيجة
 .(46 ..."جسيمة بعيوب املشوبة األصوات عدد إحصاء من وقاطعة دقيقة بصورة متّكنه عدم

 االنتخابية الطعون حســـم يف الدســـتوري اجمللس عليها اســـتند اليت املبادئ أهم من هي تلك كانت  وإذا
 تـَُعد واليت انتخايب، كقاضـــي  دوره يفرضـــها حيادية وعلى وقانونيَّة دســـتوريَّة قواعد على اوهرها ترتكز واليت

 ذلك عن تراجع قد اجمللس فإنَّ  الدســــــتوري، اجمللس عن الصــــــادر القرار وعدالة لصــــــحَّة اجلوهرية الضــــــمانة
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 حيثيات وتتلخَّص. (47 2002 نوفمرب/الثاين تشـــرين يف الصـــادر( 5/2002  ابلرقم الشـــهري قراره مبوجب 
 أنَّ  ابعتبار ،"املر غربايل" املنافس املرشـــــح نتيجة إلبطال بطعن تقدَّمت" املر مريان" املرشـــــحة أبنَّ  املراجعة،
 صــواتً،( 34745  على حصــل قد ضــده املســتدعي وأنَّ  صــواتً،( 34760  على حصــلت قد املســتدعية

 ضــــــــــئيل األصــــــــــوات فارق أنَّ  ومبا االنتخاب، عملية صــــــــــاحبت قد عديدة قانونيَّة و الفات خروقات وإنَّ 
 الفرنســـــــي الدســـــــتوري اجمللس عليه ســـــــار ملا وفقاً  االنتخاب إبطال إىل يؤدي هذا ومؤثرة، كبرية  واخلروقات

ا اللبناين، الدســتوري سواجملل  جرت واليت املنت، قضــاء الثانية، لبنان جبل دائرة انتخاابت إبطال تطلب فإ َّ
 .2/6/2002 يوم

 دفاع ومراجعة املســـــــــتدعية واّدعاء الطعن، حيثيات ودراســـــــــة االطالع وبعد الدســـــــــتوري اجمللس أنَّ  إالَّ 
 :قرر لذلك، كافة؛  الالزمة القضائية اإلجراءات واستكمال ضده، املستدعى
 .املنت قضاء الثانية، لبنان جبل دائرة يف الفرعي االنتخاب إبطال طلب رد -
علن املرشح نيابة صحة عدم إعالن -

ُ
 .نيابته وإبطال( املر غربايل  فوزه امل

 .(48  يرب غسان السيد املرشح فوز إعالن -
 يف كبري  جداً  الفارق إنَّ  أي فقط، صــــواتً ( 1773  على حصــــل قد"  يرب غســــان" الســــيد أنَّ  واملعلوم
 قرار جاء كله،  هذا من الرغم وعلى املقدَّم، الطعن يف طرف يكن مل  يرب الســيد أنَّ  إىل إضــافة األصــوات،

 :منها مبادئ بعدَّة هذا الشهري، قراره اجمللس وعلَّل الشاكلة، هذه على اجمللس
رتكبة األخطاء تصحيح إمكانيَّة -

ُ
 سبباً  العتبارها االضطرار دون العليا الَقيد جلنة أو الَقيد جلان من امل

 .لإلبطال
 حق ومن إبطال، قضـــاء فقط وليس شـــاماًل، قضـــاءً  االنتخابية الطعون يف الدســـتوري اجمللس قضـــاء -
 .االنتخايب النزاع إطار وخارا املطلوب من أكثر يقضي أبنْ  اجمللس
 .املميَّز وطابعها ومجروفها خصوصيتها مراجعة لكلّ  -
بين املنحى اعتماد -

َ
 .التشريع وضع من اهلدف على امل

 .(49 املشرتك العي  هتدّ د أوضاع مجل يف الشعيب التمثيل استقامة عدم -
 جدد قضــــاةً  إنَّ  القول جائزاً  أصــــبح الدســــتوري اجمللس إنشــــاء منذ أنَّه القرار، هذا من يســــتنتج وكذلك

 وخارا املطلوب من أبكثر يقضي أنْ  اجمللس هذا حق فمن جديدة، اختصاصات هلم ونشات معه، نشؤوا
 .(50 االنتخايب النزاع إطار

 نفســـه منح اللبناين الدســـتوري القاضـــي أنَّ  جند القرار، نصّ  من اقتبســـناها اليت املبادئ هذه خالل من
 يف واردة دستوريَّة قيمة ذات مبادئ إىل يستند انَّه حىت االنتخابية، الطعون يف للنظر واسعة تقديرية سلطة
 واحلفاظ العام واألمن النظام بضمان ُملزم الدستوري القاضي وأنَّ  املشرتك، العي  كمبدأ  الدستور، مقّدمة
 .شرعيتها على واحلفاظ االنتخابية العملية نزاهة بضمان ُملزم هو كما  عليه،

                                                        
 .1007- 1006ينظر: شكر، النظرية، ص -47
 .349-305ص رجع السابق،امل ،2ينظر: تفصيل هذا القرار يف جمموعة قرارات اجمللس الدستوري، ا -48
 .307-306صاملرجع السابق، ، 2ينظر: جمموعة قرارات اجمللس الدستوري، ا -49
 .املرجع نفسه -50
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 املالحظة" أنَّ  إىل ذهب إذ وتقييم، تعبري خري القرار هلذا شــــــــــــكر زهري الدكتور وصــــــــــــف يف جند ولعلَّنا
 يف ليدخل لعمله الدســــــــــتوري ولإلطار القانونيَّة للحيثيات الدســــــــــتوري اجمللس جتاوز يف تتمثَّل أمهية األكثر
 يةالداخل وزارة وإىل ككل،  احلكومة إىل تعود صــــــــالحية مغتصــــــــباً  الواســــــــع ابهبا ومن الســــــــياســــــــة، صــــــــلب

 يف الصــــالحية صــــاحبة هي فاحلكومة ،(51 جديدة انتخاابت إجراء إمكانيَّة مالءمة تقدير وهي ابلتحديد،
 أنَّ  وجدت إذا إجرائها أتجيل يف واســـــــــتطراداً  جديدة، فرعية انتخاابت إلجراء الســـــــــياســـــــــية املالءمة تقدير

 .(52 "ذلك تقتضي واالستقرار الوطين األمن ضرورات
 قانون يف الثغرات على الضـــــوء تســـــليط إىل االنتخابية الطعون بشـــــان أصـــــلها يف اجمللس قرارات هتدف
 أداء وحتســـــــــــــــني االنتخاب، قانون تطوير ابجتاه الدفع إىل يؤدّ ي االنتخابية،ما العملية إدارة ويف االنتخاب
 .(53 املراحل  تلف ويف كافة،  املستوايت على االنتخابية العمليات عن املسؤولني
 للعملية مراقبته من املتوخاة التشـــريعيَّة الغاايت جتاوز قد الدســـتوري اجمللس فإنَّ  كذلك،  احلال كان  وإذا

 اجمللس أنَّ  جند هذه، البحثية الفقرة خالل من تقدَّم ما ولكل وعليه. له حدَّد  َّا أبعد وذهب االنتخابية،
 التعبري حرية لضـــــــــــــــمان الزماً  رآه الذي ابلقدر االنتخابية الطعون جمال يف اجتهد قد اللبناين الدســـــــــــــــتوري

 الظروف ذلك يف مراعياً  الصــــــــحيح الدميقراطي النظام قيام ضــــــــمان وابلتايل، االنتخاب؛ خالل من والرأي
 العمود مبثابة هو والذي املشــــرتك العي  مبدأ ضــــمان معه جيب  ا لبنان، يف الطائفي والتمثيل االجتماعيَّة

 .الثانية اجلمهورية إطار يف اللبناين الدستوري للنظام الفقري
 الخاتمة

 من خالل  ثنا هذا توصلنا اىل عدة نتائج و اقرتحنا عدة توصيات، وكاالط: 
 النتائج:

تعد الطعون االنتخابية من الضــــماانت الرئيســــة للعملية االنتخابية، لذلك جيب صــــو ا و العمل على  .1
 النظر هبا.ضمان رصانتها و نزاهة 

ان القضــاء الدســتوري هو الضــامن احلقيقي و الفعلي للعملية الســياســية ككل، و اول خطوة يف هذه  .2
 العملية هي االنتخاابت، وان القضاء الدستوري كان دائما على مستوى املسؤولية يف هذا االطار.

 مراقبة العملية االنتخابية مل يعط  املشـــرع الدســـتوري العراقي للمحكمة االحتادية العليا الدور الفاعل يف .3
 على الرغم من امهية هذا املوضوع و دقته.

جند ان القضـــــاء الدســـــتوري املصـــــري قد اجتهد يف صـــــون العملية االنتخابية و حفظها من الشـــــطط،  .4
حيث عد االنتخاابت ضــمانة للحقوق و احلرايت الســياســية اليت نص عليها الدســتور، لذلك كان له 

 ة االنتخاابت و نزاهتها.دور مؤثر يف حفظ حيادي
                                                        

جاء يف حيثيات القرار "...وليس ما حيول ابلتايل دون إستمرار هذه األجواء بل تفاقمها يف حال أجري انتخاب فرعي  -51
ما تدل الدالئل كافة بوجود هذا التشنج السياسي الظاهر...حتول دون إجراء هكذا انتخاب  جديد يف الدائرة ذاهتا على املقعد ذاته على

 .366يف مجروف دميقراطيَّة وسليمة تتامن معها صحته وصدقيها؛ ينظر: أبو عيد، قضااي، ص
 . 1138-1137شكر، الوسيط، ص -52
، مقال منشور يف جمموعة قرارات اجمللس "الدستوريعشرون سنة على إنشاء اجمللس "ينظر يف هذا الرأي: د.عصام سليمان،  -53

 .11ص(، 2015 ، 1(، ا2014-1994الدستوري اللبناين  
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اعطى املشـــــــــرع الكوييت للقضـــــــــاء الدســـــــــتوري الدور الرئيس و املؤثر يف العملية االنتخابية، وذلك من  .5 
خالل منح احملكمة الدســـــــــــــــتورية حق مراقبة العملية االنتخابية بدءا من تســـــــــــــــجيل الناخب ألمة يف 

ابلعملية االنتخابية من اختصاص  سجل الرتشيحات وصوال اىل اعالن اماء الفائزين، و جعل الطعن
 احملكمة الدستورية حصرا.

اعطى املشـــــــرع اللبناين للمجلس الدســـــــتوري حق تصـــــــحيح النتائج االنتخابية بني الطاعن و املطعون  .6
بصــــحة نيابته، مع امكانية ابطال نتائج االنتخاابت بني املرشــــحني الطاعن و املطعون بصــــحة نيابته( 

 اثري على النتائج الكلية لبقية املرشحني يف الدائرة االنتخابية.بشكل حمدود و نسيب دون الت
 التوصيات:

 يف  اية  ثنا هذا، نوصي ابالط:
اذا ما اردان ان نسمو مبؤسساتنا الدستورية و نرسخ النهج الدميقراطي يف بناء دولة القانون و املواطن،  .1

ا و حياديتها يف التعبري عن راي فال بد من العمل على صـــــــــــــــون العملية االنتخابية ضـــــــــــــــمان نزاهته
الشــــــــعب يف اختيار  ثلية، و حىت يتم ذلك البد من نشــــــــر ثقافة االنتخاب بني افراد الشــــــــعب، من 
خالل تعريف االفراد  قوقهم الســياســية و امهية االنتخاابت يف صــون هذه احلقوق و ضــما ا،  يث 

و وســـيلة البعاد العناصـــر غري الكفوءة و  تكون العملية االنتخابية فرصـــة لتصـــحيح العملية الســـياســـيه
 املتلكئة يف خدمة املواطن و الوطن و ابلنسبة لكل السلطات يف الدولة.

اعطاء القضـــــاء الدســـــتوري املســـــاحة االوســـــع يف مراقبة االنتخاابت منذ اخلطوة األوىل  التســـــجيل يف  .2
وانني اليت متنح القضــــاء ســـــجل الناخبني( و حىت املصـــــادقة على النتائج و ذلك من خالل تشـــــريع الق

 الدستوري هذه الصالحيات.
تطعيم احملاكم الدســــتورية و اجملالس الدســــتورية يرباء يف العملية االنتخابية و ان اقتضــــى االمر التعاقد  .3

مع خرباء دوليني ولو لفرتة حمدودة خالل فرتة االنتخـاابت فقط( ويف ذلك تقوية و ترســـــــــــــــيخ لعمل 
 لطعون االنتخابية.القضاء الدستوري يف جمال ا

على قضـاة احملاكم و اجملالس الدسـتورية التوسـع يف اجتهاداهتم القضـائية يف اطار الطعون االنتخابية و  .4
ابلشــــــــكل الذي جيعل من القضــــــــاء الدســــــــتوري الضــــــــامن احلقيقي لنزاهة االنتخاابت و حياديتها، و 

 صمام االمان للعملية السياسية.
كمة االحتادية العليا دوراً اكرب يف مراقبة العملية االنتخابية، بل و حث املشــــرع العراقي على اعطاء احمل .5

حىت االشـــرتاك يف ادارهتا و تنظيمها و اعطاء احملكمة االحتادية العليا الســـطوة على املفوضـــية املســـتقلة 
لالنتخـاابت، وذلـك للمكـانـة اليت يتمتع هبـا القضــــــــــــــــاء، فهم يعـدون حمـل اطمئنـان و امـان يف نفوس 

 من الشعب. العامة
 قائمة المصادر:

 أوال: الكتب:
 .1-1998بريوت، ،(1997-1996د.عادل بطرس، اجمللس الدستوري والطعون النيابية   −
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 الكويت، جامعة والنشــــــــر، والتعريب التاليف جلنة الكويتية، الدســــــــتوريَّة احملكمة عادل الطباطبائي،.د −
 .2005الكويت، 

 األوىل، الطبعة الكويت، يف الدســــــــتوريَّة احملكمة أمام القضــــــــائية الرقابة امللك الصــــــــا ، عبد عثمان.د −
 .1998 الكويت، جامعة الكويت،

 للطباعة، اجلامعية الدار: بريوت  الثانية، الطبعة الدســــــــــتوري، القانون يف زهري شــــــــــكر، الوســــــــــيط .د -
1994.) 

 .(2014 بالل، دار: وتبري   األوىل، الطبعة الدستوري، للقضاء العامة النظرية زهري شكر، .د -
 الدار ،:بريوت لبنان، يف الدســـــــــــــتوري واجمللس القوانني دســـــــــــــتوريَّة رقابة الوهاب، رفعت عبد حممد.د -

 .2000 اجلامعية،
 األوىل، الطبعة الســــياســــية، احلرايت محاية يف العليا الدســــتوريَّة احملكمة دور حممد الندا، حممود وليد.د -

 .2015 القاهرة، ،العربية النهضة دار
 ثانيا: البحوث و املقاالت:

،  ث منشـــــــور يف أعمال امللتقى "الضـــــــماانت الدســـــــتوريَّة حلق االنتخاب"عبد هللا علي العيســـــــى،  -
 (.2008  فربايرشباط/العلمي الرابع حول موضوع الضماانت الدستوريَّة حلق االنتخاب، القاهرة، 

 امللتقى أعمال يف منشـــــــور  ث ،"االنتخاب حلق الدســـــــتوريَّة الضـــــــماانت" علي العيســـــــى، هللا عبد -
 .،2008 فرباير/شباط القاهرة، االنتخاب، حلق الدستوريَّة الضماانت موضوع حول الرابع العلمي
، مقال منشــور يف جمموعة قرارات "عشــرون ســنة على إنشــاء اجمللس الدســتوري"د.عصــام ســليمان،  -

 .(2015 ، 1(، ا2014-1994اجمللس الدستوري اللبناين  
، جملة احلقوق، العدد "ةالنظام القانوين للطعون االنتخابية للمجالس النيابي"د.علي أمحد حســـــــــــــــن،  -
 .(2007 ، كلية احلقوق، جامعة النهرين، بغداد،18

، جملة "جملس األمة نتخاباجّتاهات القضــــاء الكوييت يف الطعون املتعلقة اب"د.حممد حســــن الفيلي،  -
 .1997 سبتمربالكويت، أيلول/احلقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة احلادية والعشرون، 

 ،"عليه وما له ما الكويت يف الدســتوريَّة للمحكمة التفســريي االختصــاص" حســني الفيلي، حممد.د -
 . 1999 الكويت، الكويت، جامعة الثالث، العدد والعشرين، الثالثة السنة احلقوق، جملة

 ،"عليه وما له ما الكويت يف الدســتوريَّة للمحكمة التفســريي االختصــاص" حســني الفيلي، حممد.د -
 .13ص، 1999 الكويت، الكويت، جامعة الثالث، العدد والعشرين، الثالثة السنة احلقوق، جملة

 ثالثا: الدساتري:
 .2005الدستور العراقي لعام  -

 رابعا: القوانني:
 .2007لسنة  (11 قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت رقم -
 ي اللبناين.قانون إنشاء اجمللس الدستور  -
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 .6/6/1996يف  (516 ابلقانون رقم اللبناين النظام الداخلي للمجلس الدستوري - 
 :خامسا: مجموعة االحكام القضائية

 ، اجلزء الثاين  يف الطعون االنتخابية(.2014-1994جمموعة قرارات اجمللس الدستوري  −
فرباير شباط/جمموعة أحكام احملكمة الدستوريَّة العليا إحتاد احملاكم واجملالس الدستوريَّة العربية، القاهرة،  −

2008. 
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 الشفافية في العقود اإلدارية

Transparency in the administrative contracts 

  Dr. Omar Nihad Atta(1) م.د عمر نهاد عطا

 ملخص البحث

اإلدارية يف الدولة وهلا آنر مادية ملموســـــــــــــة تتعلق العقود اإلدارية هي اتفاقيات قانونية تربمها اجلهات 
أبوجه النشـــــــــــاط اإلداري املختلفة، ويف العراق يتم تنفيذها وفقاً لقواعد القانون العام شـــــــــــكالً ومضـــــــــــموانً، 
القواعد اليت تتضمن سلطات األوامر اإلدارية وطرق اإللزام ووجوب القيام أبعمال مع اجلهة أو الفرد الذي 

دارة؛ حتقيقاً للمصـــــــــــلحة العامة يف إطار الشـــــــــــفافية املعلوماتية والبيانية واإلحصـــــــــــائية الوطنية تتعاقد معه اإل
 واحمللية والعاملية.

والشــــفافية يف العقود اإلدارية يف مضــــمو ا متثل حصــــناً منيعاً لإلدارة من إســــاءة اســــتعمال الســــلطة أو 
 خضــم معاجلتنا هلذا املوضــوع وجدان أنه ذو الوقوع يف الفســاد اإلداري ومن مث حتمل عواقبه بعد ذلك، ويف

أمهية كبرية نظراً للمســـــــــــــــؤوليات اجلمة الواقعة على اإلدارة يف مجل النظام واإلجراءات احلكومية املعقدة يف 
 تسيري األعمال اليومية.

ومن جهة أخرى فإنَّ االتفاقيات اليت تربمها اإلدارة من أجل حتقيق خدمة املرفق العام أو املؤســـــــــــســـــــــــة 
ملضـــــــــــــــطلعــة إبدارهتــا متثــل أواصـــــــــــــــر عالقــات قــانونيــة يتم التعــامــل معهــا وفقــًا للقوانني والقرارات واللوائح ا

والتنظيمات السارية واليت تبني طريق إبرام مثل هكذا عقود، وهي ابلتايل متثل أطر وأسس التعامل الشفاف 
 لإلدارة مع املتعاقدين.

كانت أحد وســــــائل اإلدارة يف تســــــيري الشــــــؤون العامة   ويالحظ يف هذا الشــــــان أن العقود اإلدارية وإن
ها ومومجفيها أبمائهم ومناصــــــــــــبهم ولكنها اتفاقيات قانونية تصـــــــــــب يف ئولكنها ليســــــــــــت حكراً على مدرا

                                                        
 .بغداد -كلية احلكمة اجلامعة  -1
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مصـــــــــــــــلحة اخلدمة العامة للجهاز اإلداري أو املرفق العام الذي ختدمه وحتقيق املنفعة العامة احلقيقية للدولة  
 واجملتمع سواًء بسواء.

وهكذا فإنَّ كل القرارات واألوامر واللوائح الومجيفية الصـــــــــــــــادرة مبوجب القوانني النافذة يف العراق واليت 
ها ومســــــؤوليها هي املوجه األول واألســــــاس احلقيق واإلطار ئيعتمدها املرفق العام أو املؤســــــســــــة العامة مبدرا

ليس قوانني أو قرارات أو أوامر أو تعليمات والنظام القانوين الذي تســـــــــري عليه اإلدارة عند ابرامها للعقود و 
ليس هلا وجود أصاًل، وهنا تتحقق الشفافية عندما تكون كل العقود املربمة يف مجل القوانني النافذة يف ضوء 
االختصـــــــــــــاص الومجيفي وفقاً للصـــــــــــــالحيات املخولة حقيقة موجودة وفاعلة؛ أل ا حينئذ  تكون مرآة عمل 

 نونية املشروعة املختلفة.اإلدارة وأساس نشاطاهتا القا
 ثنا هذا يعا  صــــــــــــلة رابطة الشــــــــــــفافية ابلتعاقد اإلداري والعالقة بني كل منهما من حيث الشــــــــــــكل 

 واملوضوع من الناحية القانونية العلمية اجملردة.

Abstract 
Administrative contracts are legal agreements concluded by the 

administrative authorities in the state and have tangible material effects 

related to various administrative activities. the execution of contracts it 

occurs by compatibility with the rules and regulations of the administrative 

law which are implemented in accordance with the rules of the general law. 

in the interest of public interest in the framework of national, local and 

international information, data and statistical transparency. 
The transparency of the administrative contracts in its content represents 

a bulwark against the abuse of power or administrative corruption and then 

its consequences. In the course of our handling of this issue, we found it to 

be of great importance in view of the enormous responsibilities of the 

administration under the system and complex governmental procedures In 

the conduct of daily business. 
On the other hand, the agreements concluded by the administration in 

order to achieve the service of the public facility or the institution under its 

administration represent legal ties that are dealt with in accordance with the 

laws, resolutions, regulations and regulations in force which are indicated by 

the conclusion of such contracts, with the Contractors. 
It is noted that administrative contracts, although one of the means of 

management in the conduct of public affairs, but not limited to managers and 

employees in their names and positions, but legal agreements are in the 

interest of the public service of the administrative body or the public utility 

that serves and achieve the real public benefit of the state and society alike. 
Thus, all decisions, orders and functional regulations issued under the 

laws in force and approved by the Public facility or public institution with their 



  

 الش افية يف العقود اإلدارية 

195 

directors and officials are the first direction, the true basis, the legal 

framework and the administration's management when concluding 

contracts, not laws, decisions, orders or instructions that do not exist at all, 

Transparency is achieved when all contracts concluded under the laws in 

force in the light of functional jurisdiction in accordance with the powers 

vested in reality are present and effective; they are then the mirror of the 

work of the administration and the basis of its various legitimate legal 

activities. 
Our research addresses the relevance of the association of transparency 

in administrative contracting and the relationship between each in terms of 

form and subject matter in purely scientific and scientific terms. 

 المقدمة

وهلا آنر مادية ملموســـــــــــــة تتعلق  العقود اإلدارية هي اتفاقيات قانونية تربمها اجلهات اإلدارية يف الدولة
أبوجه النشـــــــاط اإلداري املختلفة، يتم تنفيذها وفقاً لقواعد القانون العام شـــــــكالً ومضـــــــموانً، تلك القواعد 
اليت تتضــــــمن ســــــلطات األوامر اإلدارية وطرق اإللزام ووجوب القيام أبعمال واالمتناع عن أخرى مع اجلهة 

يقاً للمصــــلحة العامة يف إطار الشــــفافية املعلوماتية والبيانية واإلحصــــائية أو الفرد الذي يتم التعاقد معه؛ حتق
 الوطنية واحمللية.

 هدف البحث

معرفة الشــــــفافية يف العقود اإلدارية من حيث طريقة ابرام هذه العقود وتنفيذها ومعرفة آنرها امللموســـــة 
تمع واملواطنني، ومن مث كشف النشاط على واقع النشاط اإلداري مبا يعود ابلنفع على املؤسسة العامة واجمل

احلقيقي الذي متارســـــــــــــــه اإلدارة يف نطاق زماين ومكاين ويف مجل مجرف معني من خالل قياس مســـــــــــــــتوى 
 الشفافية فيها.

 أهمية البحث

ال ينكر أن للشـــــــــــــــفـافيـة أمهيـة ابلغـة يف حتقيق كفـاءة ونزاهـة ومهنيـة اإلدارة يف أعمـاهلـا املختلفـة، وهـذا 
 احلقيقي للدولة يف جممل النشاطات اإلدارية واملرفقية واملهنية اليت متارسها.يصب يف النتاا 

أضــــف إىل ذلك أن العقود اإلدارية اليت جرى إبرامها وفقاً ملعايري الكفاءة املهنية والنزاهة يف مجل قواعد 
تصــــرفات قانونية تعكس تقدم الدولة ومؤســــســــاهتا العامة  - ق-القانون العام املنظمة للعمل اإلداري هلي 

 اإلدارية أو الوزارة املعنية.داخلياً ودولياً، ومبينة حلقيقة املركز املايل للمرفق أو الوحدة 
 إشكالية الدراسة

الشــفافية مصــطلح واســع ومرن يســتعمل للداللة على مدى تطابق املعلومات والبياانت واالحصــائيات 
مع واقع العقود اإلداريــة املربمــة، وطــاملــا كــان هلــا الوجود الفعلي والقــانوين يف إطــار إبرام العقود فنحن أمــام 

 تصرفاهتا املختلفة ودولة مشروعية يف إداء مهامها وومجائفها.دولة قانونية يف 
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ولكن أثبـــت الواقع العملي أنـــه يف كثري من االحيـــان تتعـــارض العقود اإلداريـــة اليت تربمهـــا الـــدولـــة مع  
يف  أو خطاً  ا يفتح اجملال للفساد اإلداري ويسمح مبخالفة القانونالشفافية وتناقضها إما عمداً أو إمهاالً 

إدارية كثرية قد تضــــــــــر يف مراحل تنفيذها النهائية ابملصــــــــــلحة العامة وتؤدي إىل ضــــــــــرر ابلغ يف إدارة  عقود
الــدولــة ومــاليتهــا بشـــــــــــــــكــل واقعي وعملي خطري، األمر الــذي يشـــــــــــــــكــل طعنــاً يف نزاهــة اإلدارة من جهــة 

 اختصاصاهتا وإهداراً للمال العام، وهو ما سنحاول معاجلته يف  ثنا هذا.
 المتبعمنهج البحث 

يعا  الباحث موضـــوع  ثه بطريقة وصـــفية وحتليلية من خالل التطرق اىل املراجع العلمية املختلفة اليت 
كتبت يف هذا اجملال وأســــــهبت يف الشــــــرح والتوصــــــيف وحتليل احلقائق العلمية للبحث وفقاً ملا يرد فيه من 

 معلومات وبياانت وكتاابت وفقاً لوجهة نظر علمية متواضعة.
 ث األول: العقد اإلداري، الطبيعة والخصائصالمبح

تستعني اإلدارة يف إجناز أعماهلا اليومية أو الشهرية أو السنوية بوسيليت القرار اإلداري والعقد اإلداري، 
ووســـــيلة العقد اإلداري يتم التعامل هبا من خالله ما تربمه من اتفاقيات  تلفة جتد هلا أثراً ملموســـــاً للجهة 

 عاً عاماً للدولة واجملتمع.اليت حتقق نف
وملّا كان للعقد اإلداري هذا األثر اجلوهري امللوس فإنه حيقق ابلتايل خدمة املرفق العام ويســـــــــــــــاهم يف 
تســـــيري أعماله ابنتظام واطراد يف مجل اســـــتقرار وفاعلية من جانب وإدارة املشـــــروعات العامة بشـــــكل إجيايب 

 من جانب آخر.
 -آتية: ةإلداري وطبيعته وخصائصه يف مطالب ثالثونتناول كل من مفهوم العقد ا

 املطلب االول: مفهوم العقد اإلداري
اتفاق يربمه أحد أشـــخاص القانون العام بقصـــد املســـامهة يف تســـيري مرفق  -كما ذكران  -العقد اإلداري

وعات عام على أن خيضـــــــع لقواعد القانون العام وليس اخلاص، أي: قواعد ووســـــــائل وأنظمة األوامر واملمن
 .(2 اإلدارية ووسائل اجلرب والضغط واإلكراه املختلفة

وابلتايل فهو وســـــــــيلة إدارية يف صـــــــــيغة اتفاق مكتوب يتضـــــــــمن قيام الطرف املتعاقد مع اإلدارة ابلقيام 
بعمل مادي أو تنفيذ أمر ما يظهر أثره يف مصــلحة املرفق العام إنشــاًء، تعدياًل، اســتمراراً، تنظيماً يف صــورة 

 .(3 واقعية ملموسة ومتضمناً شروطاً استثنائية غري ملحومجة يف نطاق القانون اخلاص
ومن  -تنظم جانباً أو أكثر من جوانبه -هذا ويســـــــتمد العقد اإلداري قواعده من نصـــــــوص تشـــــــريعية 

أحكام القضـــــــــــــاء اإلداري اليت ميارس القاضـــــــــــــي اإلداري خالهلا دوراً ابرزاً يف إجياد واســـــــــــــتخالص املبادئ 
لقانونية اليت حتكم هذا العقد، وعلى الرغم من أنه مل يرد يف العراق نصـــوصـــاً قانونية يف شـــان تعريف العقد ا

اإلداري وإيضـــــــــاح مكامنه، ولكن حدد املشـــــــــرع العراقي بعض انواعه بنصـــــــــوص قانونية وتعليمات جديدة 
                                                        

 .175، ص 1974مصطلحات قانونية، احتاد اجملاميع اللغوية العلمية العربية، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي،  -2
د. إيهاب عيد، حماضرات يف العقود اإلدارية، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع، جامعة الدمام، اململكة العربية السعودية،  -3
2012. 
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شـــــــــــــــاريع التنمية الكربى املشـــــــــــــــمولة انفذة تعترب كو ا عقوداً إدارية ابملعىن الفين الدقيق، مثل عقود تنفيذ م
، وكذلك قانون بيع وإجيار أموال الدولة 1985لسنة  60أبحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكربى رقم 

لسنة  2، وأخرياً إصدار تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (4 2013لسنة  21وفق احكام القانون رقم 
 والضوابط امللحقة به. 2014

 إنَّ  -القضــائي فقد ورد يف قرار حملكمة التمييز العراقية يف شــان تعريف العقود اإلدارية: وعلى الصــعيد
العقد املربم بني الطرفني ينطبق عليه وصــف أنه عقد إداري؛ ألن اإلدارة قصــدت به تســيري مرفق من مرافق 

مة اكثر من ويف قرار آخر اعتمدت احملك، (5 الدولة وســـــــلكت يف ذلك طريق املناقصـــــــة بشـــــــروط خاصـــــــة(
 وملا كان هذا العقد الذي أبرمته اإلدارة مع املقاول من أجل إنشـــــــــــــــاء  -معيار يف حتديد العقد اإلداري:

مرفق عام متوســــلة يف ذلك أســــلوب القانون العام وبشــــروط غري مالوفة من إجراء مناقصــــة عامة، واشــــرتاط 
العقود املــدنيــة اليت حيكمهــا القــانون اخلــاص أتمينــات وغرامــات التــاخري فــانــه يكون عقــداً إدارايً متميزاً عن 

 .(6 بسبب ما تستهدفه هذه العقود من حتقيق مصا  كربى تعلو على املصا  اخلاصة لألفراد(
( ان يكون أحد اطراف 1  -من هذا املنطلق الفقهي والقضائي يتضح أنَّ عناصر العقد اإلداري هي:

( أن ختتار اإلدارة وسائل القانون العام 3ابملرفق العام   ( أن يتصل موضوع العقد2العقد شخصاً معنوايً  
 ( خضوع العقد للقانون العام وليس اخلاص.4عند التعاقد  

العقد اإلداري بصورة عامة إمنا هو اتفاق يف شروط غري متساوية ومتكافئة  ويرى الباحث من جانبه أن
خر بشــــــــــخصــــــــــه الطبيعي أو االعتباري، بني األطراف يف صــــــــــيغة عقد يربم بني طرف امه الدولة وطرف آ

الغرض من وراء إبرامه حتقيق مصلحة خاصة ابسم الدولة أو املرفق العام الذي تديره وحتقق مصلحة مادية 
 معينة هلا أثرها الكبري يف تسيري األعمال العامة بكل انتظام واستقرار وتقدم.

 املطلب الثاني: طبيعة العقد اإلداري
طبيعته القانونية يتبع ألحكام القانون اإلداري العامة والقوانني والنظم واللوائح العقد اإلداري من حيث 

اإلدارية النافذة شكالً وموضوعا، ويدخل من حيث النطاق القضائي يف اختصاص القضاء اإلداري؛ نظراً 
إلدارة ألنه يســــــــتخدم يف ابرامه أســــــــاليب وقواعد القانون العام ابعتبارها مواد وفقرات وشــــــــروط تضــــــــمنها ا

، أي: شروط تـَُفَسر يف ضوء نظرايت (7 للعقود من أجل حتقيق مصلحة عامة تصب يف خدمة املرفق العام
القانون اإلداري، املســـــــتوحاة من اعتبارات الصـــــــا  العام اليت تســـــــتهدفها اإلدارة شـــــــكالً وموضـــــــوعاً، هذه 

إنَّ وجود شروط استثنائية يف مضمون املصلحة اليت البد أن تكون حمددة ومواكبة لطبيعة العقد ذاته وإال ف
 ضرابً من ضروب التعسف يف استعمال السلطة واساءة الستعماهلا حتماً. دالعقد يع

هذا ويسمى العقد إدارايً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوايً عاماً ومتصالً موضوعه بنشاط املرفق العام 
ملحومجاً فيه ســــــلطة اإلدارة يف اإلشــــــراف على تنفيذه الذي تديره الدولة بشــــــكل مباشــــــر أو غري مباشــــــر، 

                                                        
 .223، ص1989بوري، القانون اإلداري، املوصل، د. ماهر صا  عالوي اجل -4
 متييزية. 1966ح//2566القضية رقم قرار حمكمة التمييز العراقية يف  -5
 . 25/7/1965بتاريخ  65/ حقوقية /  654و  42قرار حمكمة التمييز العراقية يف القضية رقم  -6
اجلزاءات على املتعاقد معها، مقال يف جملة وادي النيل للدراسات أ. حممد طه ابراهيم الفليح، سلطة اإلدارة العامة يف إيقاع  -7

 .374-373، ص 2016والبحوث، جامعة القاهرة، فرع اخلرطوم، العدد احلادي عشر، اجمللد الثالث، يوليو 
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ومراقبة كيفية ســـــريه مباهلا من ســـــلطة عامة على جوانبه الشـــــكلية واملوضـــــوعية، حمملة الطرف املتعاقد معها  
 .(8 كافة اجلزاءات والتعويضات القانونية إذا أخل ابلتزاماته

منذ حلظة ابرامه ولغاية تنفيذه وحىت مراحل وابلتايل جيعل الكفة منعدمة، غري متكافئة بني طريف العقد 
ما بعد التنفيذ أيضاً؛ ألن جهة إبرام العقد ووضع صيغته واملضي إبجراءاته والتنفيذ النهائي له يعود للدولة 
مجلة وتفصياًل، ابعتبارها سلطة عامة تتمتع  قوق وامتيازات يف مواجهة املتعاقد وفق شروط استثنائية غري 

نظريهتا اإلدارة يف العقود اليت تربمها مســــــــتعينة أبســــــــاليب القانون اخلاص وأدواته، وأســـــــاس  مالوفة ال متلك
 .(9 هذه احلقوق واالمتيازات تغليب املصلحة العامة على املصلحة الفردية

هذه املصــــا  املســــتندة إىل القانون العام وأســــاليبه جتعل لإلدارة وابلضــــرورة ســــلطة مراقبة تنفيذ شــــروط 
يه أعمال تنفيذه املوضـــــــوعي واختيار طريقة وحق تعديل شـــــــروطه املتعلقة بســـــــري املرفق وتنظيمه العقد وتوج

ه إبجراء ئـ ـااوحق فســـــــــــــــخ العقـد و  -كمـا ذكران-واخلـدمـة اليت يؤديهـا وحق توقيع جزاءات على املتعـاقـد 
له مرتبط إداري منفرد حىت ولو دون رضـــــــــــــاء املتعاقد معها أ اًء مبتســـــــــــــراً دون تدخل القضـــــــــــــاء، وذلك ك

ابحتياجات املرفق العام الذي يســــــــتهدف العقد اإلداري تســــــــيريه أو ســــــــد حاجته وتغليب وجه املصــــــــلحة 
 .(10 العامة على املصلحة الفردية اخلاصة

وســــواًء كانت االســــتعانة أبســــاليب القانون العام منتجة أو كون اإلدارة شــــخص اعتباري يف حمل العقد 
فمعىن هـذا أن العقود  -عنـد التعـاقـد-اجملتمع موجودة فعاًل وحقيقـة أو حتقيق املصـــــــــــــــلحـة العـامـة للـدولـة و 

اإلدارية اليت تربمها الدولة تصــــــــــــــب ابلضــــــــــــــرورة يف حتقيق املنفعة العامة حمققة ر اً مادايً وفنياً ال خســــــــــــــارة 
 لالقتصاد الوطين.

اقد الثاين ســـواء وطبيعة العقد اإلداري يف مجن الباحث أ ا اتفاق من نوع خاص يلزم طرفاً يســـمى املتع
كان شــــخصــــاً طبيعياً أو معنوايً مع طرف يســــمى املتعاقد األول الشــــخص املعنوي احلكومي ابلقيام بعمل 

فين من أجل حتقيق مصـــــــــــــــلحة عامة جتد هلا أثراً يف املرفق العام أو اجلهة اليت يطلب حتقيق  -معني مادي
 مصلحة عامة هلا.

 اإلدارياملطلب الثالث: خصائص العقد 
حينما تلجا ألسلوب  -من صفات وخصائص العقد اإلداري هو متتع األشخاص العامة التابعة للدولة

بكافة الســــــــــلطات واالمتيازات املنســــــــــجمة مع مبادئ وتوجهات القانون العام؛ ابعتبارها  -العقود اإلدارية
 صالحيات ال نظري هلا يف عامل القانون اخلاص.

                                                        
اطروحة دكتوراه، حممود خلف حسني اجلبوري، احلماية القانونية لألفراد يف مواجهة أعمال اإلدارة يف العراق، دراسة مقارنة،  -8

 .44، ص1986كلية القانون، جامعة بغداد، 
، 2004عبد العزيز خليفة، املنازعات اإلدارية، ضوابط التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،  -9

 .51ص
، شروطها، عقود االشغال العامة، القاضي نبيل حممد اهلادي حممد، ورقة عمل حول العقود اإلدارية، خصائصها،  يزاهتا -10

، جامعة الدول العربية، جملس وزراء العدل العرب، املركز العريب للبحوث القانونية، والقضائية، بريوت، BOOTعقود التوريدات، عقود 
 .6-5، ص 2015لبنان، املؤمتر العام لرؤساء احملاكم اإلدارية، 
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ذلك ألن تصرفات اإلدارة العامة اليت تنطوي على عنصر السلطة وخصائصها وفق مقتضيات األوامر 
فنية وصـــــيغ اإلجبار إمنا هي ختول الســـــلطة اســـــتخدام مثل هذه األســـــاليب، وتدل  -مادية ابلقيام أبعمال

 .(11 شكاًل وموضوعاً على نية ورغبة اإلدارة اختيار وسائل القانون العام وامتيازاته وسلطاته الواسعة
تعليمات وهو األمر الذي ينطبق ابلضــرورة على العقود اإلدارية املربمة يف العراق خصــوصــاً بعد صــدور 

، حيث تسـتعمل اإلدارة عند ابرامها للعقود يف بعض االحيان أسـاليب 2014تنفيذ العقود احلكومية لعام 
 القانون العام من أجل أن تظهر مبركز تعاقدي متميز عن املتعاقد معها.

 ومن خصـــــائص العقد اإلداري أيضـــــاً وجوب أن تكون اإلدارة أحد أطراف العالقة القانونية يف التعاقد
وليس األفراد بذواهتم وصـــــــــــفاهتم العادية، أي: إدارية العقد وليس مدنيته، مبعىن: أن الســـــــــــلطة التنفيذية يف 
الدولة هي اليت تتوىل إبرام العقود اإلدارية وتنفيذها بصــــــــفتها اهليئة الســــــــياســــــــية و اإلدارية العليا، املناط هبا 

لذي تربمه اإلدارة مع األفراد ال ميكن أن يكون إدارايً تنفيذ القوانني والســـــــياســـــــة العامة للدولة، وأنَّ العقد ا
 إال إذا ارتبط ابملرفق العام أو املصلحة العامة للدولة سواًء وجدت معه عناصر أخرى أو مل توجد.

وارتباط العقد ابملرفق العام يعين ارتباطه ابملفهوم املوضــوعي للمرفق العام واملتمثل بشــكله ونوع النشــاط 
األجهزة اإلدارية اليت تديره، ومفهوماً مادايً يتعلق بنشــــــــاط املرفق من حيث التنظيم واإلدارة الذي ميارســــــــه و 

 .(12 واالستغالل والنظام القانوين الذي يديره أو اللوائح املنفذة للقوانني
ووفقاً هلذا الرأي فإنَّ إبرام العقد اإلداري هو من أجل حتقيق مصلحة عامة ال خاصة متعلقة مبرفق عام 

جهـة خدميـة أو انتـاجيـة؛ ألن املرفق العـام ال ميكن أن يؤدي دوره املنصـــــــــــــــوص عليـه يف القـانون دون أن و 
يكون متطوراً، يواكــب كــل تقــدم يف جمــال اإلنتــاا واخلــدمــات مبــا يعود ابلنفع العــام على الــدولــة، وحيقق 

 يا عامة ال خاصة.انتظام واطراد سري املرفق العام يف حتقيقه ألغراض عامة يف الدولة ومصا  عل
معىن ذلك وجوب ال حرية حتقيق املصــــــــــلحة العامة من عدمها، حيث البد من تغليب الصــــــــــا  العام 
على الصــــــا  اخلاص؛ ألنه ببســــــاطة هذه العقود تربم من اجل املنفعة العامة للبالد، وهو اهلدف الذي من 

وتطبيقاً، فإذا كان من العقود املرتبطة الواجب أن يســـــــــود شـــــــــروط العقد وعالقة املتعاقدين إبراماً وتفســـــــــرياً 
إبنشــــــــــــاء املرفق العام تكوينه( كعقد االشــــــــــــغال العامة أو كان من العقود املتعلقة بتنظيم وإدارة املرفق العام 
 تنظيمه املؤســــــســــــي( مثل عقود االمتياز يف التزامات املرافق العامة أو حىت يف حالة اتصــــــاله بتســــــيري املرفق 

نتظامه  ضــــمان اســــتمرار املرفق العام ابنتظام واطراد( فإنَّ الرابطة هنا بني العقد املربم العام وضــــمان إطراد ا
واملرفق العام وثيقة الصـــــــلة وقائمة حتماً ال حكماً، حقيقة وواقع ال شـــــــكاًل مبعىن إذا انقطعت هذه الرابطة 

يذه شـــــــــــــــخص معنوي أصـــــــــــــــبح العقد من عقود القانون اخلاص حىت إذا كان القائم على إبرام العقد وتنف
 .(13 معني

إمنا هي صـــــــــــــــفاته اخلارجة عن نطاق  نظر الباحث املتواضـــــــــــــــعةخصـــــــــــــــائص العقد اإلداري يف وجهة 
أشــخاصــه، املرتبطة بفحواه ومضــمونه وشــروطه، املكســبة إايه صــفة العقد اإلداري ذو الشــروط االســتثنائية 

                                                        
 .175مصطلحات قانونية، مرجع سابق، ص  -11
 .336، ص 1984سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة، د.  -12
 وما بعدها. 453، ص 1980د. شاب توما منصور، القانون اإلداري، بغداد،  -13
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تـازاً مقـابـل مركز املتعـاقـد اآلخر أو املتعـاقـدون اليت وفقـاً هلـا يكون لإلدارة املركز التعـاقـدي اإلداري واملـايل   
اآلخرون، يف مجل إطار قانوين يّعرف األطراف ابتداًء وانتهاء أبن أحد األطراف إمنا تعاقد من أجل حتقيق 
منفعة عامة وفق شــروط اســتثنائية غري مالوفة هي غري مقبولة أســاســاً عند تعاقد األطراف ذوي املركز املايل 

 كافئ يف عقود القانون اخلاص.املتساوي واملت
 المبحث الثاني: الشفافية اإلدارية، الطبيعة واألهمية

من أجل التعامل الصــــــــحيح والســــــــليم مع مقتضــــــــيات أعمال اإلدارة يف نطاق القانون وأحكامه ووفقاً 
أعماهلا اليومية أو للنزاهة والكفاءة واملوضـــــــــــــــوعية تربز الشـــــــــــــــفافية كامر هام حيدد طبيعة تعامل اإلدارة مع 

 الشهرية أو السنوية.
ويف هذا اخلصـــــــوص فإنَّ الشـــــــفافية اإلدارية تعين بوضـــــــوح وجالء ســـــــهولة فهم التشـــــــريعات من حيث 
الصــياغة واألســلوب وانســجامها مع بعضــها ووضــوح لغتها القانونية ومرونتها وتطورها وفقاً للمتغريات كافة 

إلجراءات ونشــــــــر املعلومات والبياانت واإلفصــــــــاح عنها مبا يتناســــــــب مع روح العصــــــــر، وكذلك تبســــــــيط ا
 .(14 وسهولة الوصول إليها

وإذا أردان بيان الشـــــفافية يف جمال النشـــــاط اإلداري فإنَّ أحد الباحثني يف دراســـــة تطبيقية يؤكد أ ا كل 
دارية( بني أمر أو إجراء متوازن يف اإلفصـــــــــــــــاح عن املعلومات اليت ختص املنظمة  املرفق العام(،  اجلهة اإل

 .(15 املستوى املقبول لديها واملستوى الذي ترغب به األطراف املتعددة األخرى ذات العالقة هبا
مطالب نتحدث يف أوهلا عن مفهوم الشــــفافية  ةلى ثالثعوبعد هذا العرض املوجز نقســــم هذا املبحث 

 اإلدارية وعن كل من طبيعتها وأمهيتها يف ننيها ونلثها على النحو اآلط:
 املطلب األول: مفهوم الشفافية اإلدارية

الشــــــــــفافية اإلدارية يف نطاقها اخلاص هبا تتبع تصــــــــــرف اإلدارة يف ضــــــــــوء القرار الذي تتخذه أو العقد 
اإلداري الذي تربمه، فهي وضوح اتم يف اختاذ القرارات اإلدارية املختلفة ورسم اخلطط الشكلية والتفصيلية 

وعرضـــــــــها على األجهزة واجلهات املعنية مبراقبة أداء احلكومة نيابة عن  والســـــــــياســـــــــات العامة اليت تســـــــــريها
الشـــعب مع وجوب خضـــوع املمارســـات اإلدارية او الســـياســـية اليومية من انحية شـــكلها ونوعها وتطبيقها 
د للمحاســــــــبة واملراقبة املســــــــتمرة وفق معايري التقيد أبخالقيات اخلدمة العامة وأنظمة النزاهة الوطنية واالبتعا

 .(16 عن إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها
ومن مث فهي تقاســــم للمعلومات واملكاشــــفة والتدفق احلر والشــــامل واملوصــــول واملتتابع دون انقطاع أو 
إمهال  يث تصــــبح متاحة للجميع وفق إجراءات إدارية شــــكلية وموضــــوعية واضــــحة تـََتب عها أجهزة الدولة 

                                                        
معية العلمية امللكية، األردن، عبد خرابشة، الشفافية يف خدمة املدنية، االسبوع العلمي األردين اخلامس، اجمللد الثاين، اجل -14
 .341، ص1997
هادي حممود، أسس الشفافية اإلدارية وعالقتها مبكافحة الفساد اإلداري، دراسة استطالعية آلراء عينة من األفراد العاملني  -15

جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  يف مكتب املفت  العام لوزارات التعليم العايل، العمل والشؤون االجتماعية، الصناعة واملعادن، مقال يف
 .76، ص2008احلادي والسبعون، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، بغداد العراق، 

علي الشيخ، الشفافية يف اخلدمة املدنية، جتربة وزارة التنمية اإلدارية، األسبوع العلمي االردين اخلامس، تطوير القدرة التنافسية  -16
 .357، ص1997معية العلمية امللكية، عمان، االردن، يف االردن، اجل
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القة بني أصــــحاب املصــــلحة واملســــؤولني، ومن مقتضــــياهتا الكشــــف عن ومؤســــســــاهتا املختلفة يف نطاق الع
 تلف القواعد والتعليمات واألوامر واللوائح النافذة املعتمدة يف وضـــــع وتنفيذ الســـــياســـــات واختاذ القرارات 

 .(17 العامة اليت تصب يف مصلحة الدولة واجملتمع  يث تسمح فيما بعد ابحملاسبة واملساءلة
ية ال الســـــــرية وااللتزام ابملتطلبات أو الشـــــــروط املنظمة للعمل اإلداري وتكافؤ الفرص وأيضـــــــاً هي العلن

للجميع يف جمال العمل والتعاقد واملســــامهة يف الومجيفة وســــهولة اإلجراءات واحلد من الفســــاد والبريوقراطية، 
وم هبا اإلدارة جتاه متثل مبختلف مســــــــــــمياهتا جمموعة الســــــــــــلوكيات وامناط األداء واآلليات الدالة عليها، وتق

مومجفيها بكل حيادية وموضـــــــــــوعية وســـــــــــهولة الوصـــــــــــول إليها متوفرة وتبســـــــــــيط اإلجراءات وآليات العمل 
ووضـــــوحها وســـــهولة االتصـــــال بكل االجتاهات املختلفة يف الدولة وموضـــــوعية اختاذ القرارات وامتالك نظم 

اد وإغالق ابوابه وفق املقاييس الوطنية وتعليمات ولوائح واضحة للمساءلة القانونية يف ضوء مكافحة الفس
 .(18 والعاملية املعدة هلذه الغاية كلها واضحة للعيان

ومن اجلدير ابلذكر يف هذا املقام أنه تتوىل هيئة النزاهة العامة املســـــتقلة يف العراق واليت م تشـــــكيلها يف 
دارية العاملة فعلياً فيه، من العمل على نشـــــــــــــــر ثقافة النزاهة يف العراق يف  تلف اهليئات اإل 2004عام 

خالل تقومي اإلداء اإلداري وتطويره من جهة والعمل على تعزيز الشـــــــــــــــفافية يف العمل احلكومي من جهة 
أخرى؛ ســـــعياً وراء بناء الثقة بني الناس واحلكومة من الناحيتني املوضـــــوعية والتطبيقية، وذلك يتم فعلياً من 

ى عاتق كل من دائرة الوقاية ودائرة التعليم والعالقات العامة التابعتني خالل املهام واملســــــــــــؤوليات امللقاة عل
 هلا.

ومن انفلة القول أنَّ الشــــفافية اإلدارية كما يراها الباحث هي عنوان الشــــرعية واملشــــروعية فعاًل، شــــعار 
يلة ونزاهة للنزاهة الومجيفية واإلدارية، اســـــــــــلوب عمل انجح وكفؤ يف مجل إدارة انجحة ومقتدرة هلا جتربة طو 

 ومجيفية ليس عليها غبار يف جمال الومجيفة اإلدارية واملؤسسية واملرفقية يف آن واحد.
 املطلب الثاني: طبيعة الشفافية اإلدارية

الشفافية اإلدارية هي أحد أشكال الرقابة الذاتية واحملاسبة املوضعية اآلنية واإلشراف اإلداري املوضوعي 
اجلهة املخولة للقيام ابلتفتي  على أمور أو مســـــــائل مادية أو نوعية ومجيفية بعينها يف للمدير أو الرئيس أو 

مجل املعلومات املتاحة والبياانت واإلحصــائيات واألرقام والنماذا واجلداول املعطاة تبعاً للســياســة احلكومية 
مي؛ وذلك من أجل الوصــــول إىل اإلدارية العامة واآللية اليت تتبعها املنشــــاة اإلدارية يف علمها التقليدي اليو 

مثالية شـــــــكلية وموضـــــــوعية يف جمال  ارســـــــة الومجيفة العامة والعمل اإلداري فيما خيص العالقة بني الرئيس 
 واملرؤوس.

ومتثل يف حقيقتها فلســــــــــفة ومنهاا عمل ونظام إداري صــــــــــارم إجيايب على  تلف األصــــــــــعدة وكفؤ يف 
عالنية والدقة والصـــــــــــــــراحة واالنفتاح يف اعطاء املعلومة عن العمل اإلداري اليومي يقوم على الوضـــــــــــــــوح وال

                                                        
، ص 2010حممد براو، الشفافية واملساءلة والرقابة العليا على املال العام يف سياق احلكومة الراشدة، دار القلم، املغرب،  -17

19. 
حممود غنيم الطشة، علي ابسم حوامدة، درجة االلتزام ابلشفافية اإلدارية يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت من وجهة نظر  -18

 .53، ص2009العاملني فيها، مقال يف اجمللة الرتبوية، الكويت، العدد الرابع والعشرين، 
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 29: العدد

 تلف النشــــــــاطات والفعاليات اإلدارية وانشــــــــطة العمل املختلفة اليت تتم بني  تلف املســــــــتوايت الومجيفية  
اإلدارية داخل اجلهاز احلكومي واألجهزة اإلدارية املختلفة ومجهور املواطنني مبا ال يتعارض مع املصـــــــــــــــلحة 

 عليا للدولة ومبدأ السرية يف العمل الومجيفي.العامة ال
يعين ضــــــرورة اإلعالن  اً مهم اً وقانوني ودســــــتورايً  واقتصــــــادايً  اســــــتثمارايً  وتعكس يف حقيقتها مبدأ تنموايً 

واإلفصــــاح والكشــــف عن األنشــــطة واملهام والربامج املنفذة والســــياســــات املتبعة أو اليت هي قيد التنفيذ أو 
وكل ما يدخل يف إطار أعمال اإلدارة واختصــــــــاصــــــــاهتا األصــــــــلية أو الفرعية وفقاً  اليت ســــــــوف يتم تنفيذها

 .(19 للتسلسل اإلداري املعروف يف الدولة
من انحية أخرى متثل مشــــــاركة الكافة، أي: اإلدارة واملتعاقدين واجملتمع ومجهور املواطنني يف املعلومات 

ومشاعة وليست حكراً على جهة معينة وال هي سر من ذات الصلة ابألداء احلكومي؛ أل ا بياانت عامة 
األسرار العامة إال ما تعلق منها مبقتضيات األمن الداخلي أو القومي، هي وضوح يف العمل وتوفري حقيقي 
للمعلومات الكاملة عن األداء احلكومي لكل االطراف ذات الصلة مبا يسمح مبراقبة اإلدارة وحماسبتها عن 

قاً عن القرارات اإلدارية من حيث اختاذها، والعقود اإلدارية من حيث اســــــــــلوب اخلطط املوضــــــــــوعة مســــــــــب
ر َفت على تنفيذها دون إخفاء  إبرامها وإدارهتا وتنفيذها مروراً ابإلجراءات اإلدارية املتبعة واالموال اليت صــــــــــــُ

 .(20 وال تعمد إمهال لكل احلقائق سواًء كانت إجيابية أو حىت سلبية
ظر تتمثل ابلقول أنه لكل عمل ومجيفي معايري للشـــــــــــــــفافية والنزاهة خاصـــــــــــــــة به، والباحث له وجهة ن

وعندما تكون الشــــفافية أداة حماســــبة ومراقبة حقيقية ال جمرد نصــــوص قانونية جترم وتعاقب فهي فعالً معىن 
ملختلفة حقيقي للشـــفافية اإلدارية كما هي دون تغيري، وابلتايل تكون اإلدارة عند  ارســـة مهامها الومجيفية ا

قد اتبعت معايري العمل الصــحيحة واليت تســاعدها يف أداء مهامها بكل ســهولة ويســر وفقاً للتطور الزماين 
واملكاين يف مجل مجروف العمل املختلفة، ويف مجل التقدم التكنولوجي خصوصاً يف جمال املعلوماتية يظهر لنا 

ه يف جمال العمل اإلداري لكي يكون فعالً أن الشـــــــــفافية اإلدارية البد أن تكون رمزاً وشـــــــــعاراً يســـــــــتهدى ب
عمالً عاماً يصب يف مصلحة الدولة واجملتمع، جالباً النفع العام وحمققاً لكل اجلوانب اإلجيابية عند التعاقد 

 يف العمل احلكومي اإلداري وفقاً ألسلوب العقد اإلداري.
 املطلب الثالث: أهمية الشفافية اإلدارية

دارية أمهية كربى على النشاط اإلداري من حيث شكله وواقعه العملي، حيث ال ينكر ان للشفافية اإل
تلعب الدور األهم واالبرز يف اسباغ صفة الرمية املوضوعية على أعمال اإلدارة، وكذا تعطي انطباعاً متميزاً 

 ها يف سبيل حتقيق املصلحة العامة يف مجل الظروف العادية واالستثنائية.ئدااعن 
ا لإلدارة أداة ملعــاجلــة وجتنــب حــاالت الوقوع يف متــاهــات الفســــــــــــــــاد اإلداري وحــل لكـل هــذا كلــه أل ــ

، وذلك من خالل متكني املختصـــني ابلقرارات الصـــادرة من خارا (21 مشـــكالته اخلطرية قبل وقوعه أصـــالً 
                                                        

، 2000موسى اللوزي، التنمية اإلدارية، املفاهيم، األسس، التطبيقات، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  -19
 .149ص

أ. سناء أمحد ايسني، شفافية االداء احلكومي لدولة العراق، مقال يف جملة العلوم االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد، كلية  -20
 .591-590، ص 2017، 23، اجمللد 101لعدد اإلدارة واالقتصاد، ا

 .71هادي حممود، مرجع سابق، ص  -21
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العامة وداخل اإلدارة من معرفة أوجه النشاط الذي ميارسوه وجوانبه السلبية منها والعمل على تلبية حقوق 
من خالل مشــــــــاركتهم يف املعلومات وتقدمي املســــــــاعدة يف فهم إدارة عمليات البياانت الداخلية والســــــــماح 
بتوعية املواطنني واطالعهم الدوري واملســتمر على اخليارات املتعددة املتاحة، األمر الذي يصــب يف تســهيل 

ا، وابلنتيجة الوصول إىل حكومة مفتوحة عمليات تقييم األداء وحتقيق الدميقراطية واملساءلة وضمان جناحه
 .(22 لتحقيق رقابتها ومساءلتها يف آن واحد

كما يراها الفقه الغريب أســـــــــــــــاس قوة النظام االجتماعي، فهي من جهة توفر األمن والعطاء واإلبداع 
ى حتقيق وحتتوي مفاهيم احلرية واملســــــــــــــاواة واملســــــــــــــاءلة، األمر الذي يؤدي إىل زايدة قوة اإلدارة وقدرهتا عل

أهدافها، توفر جو االرتياح وتزيد االنتماء والوالء لدى املومجفني واملواطنني، وتســـــــــــــــهم بدور كبري يف تعزيز 
مستوايت النمو والتطور اخلاص ابملؤسسات، إضافة إىل دعمها عمليات التغيري والنجاح اإلداري وتساعد 

رقابة الداخلية ومســـــــــــاعدة على تعزيز على دعم الســـــــــــياســـــــــــات والربامج املســـــــــــتقبلية، معززة من عمليات ال
، ومن جهة أخرى تســــــــاعد على (23 مســــــــتوايت االســــــــتقاللية لدى العاملني يف اهليئات التنظيمية املختلفة

املشـــــــــاركة بفاعلية يف تطوير نواحي اخلدمة املدنية مجيعها واالســـــــــهام يف بناء االعتماد على الذات بتحقيق 
الل الرتكيز على اجلودة وزايدة االنتـــاا يف العمـــل الومجيفي نوعيـــة أداء أفضـــــــــــــــــل يف القطـــاع العـــام من خ

 .(24 اإلداري
وأيضــــاً الشــــفافية اإلدارية من الناحية احلكومية أســــاس ألســــلوب احلكم املناســــب؛ لتاكيد حســــن إدارة 
االقتصــــاد وحتقيق اآلمال يف التغلب على املشــــكالت وتســــتند قبل كل شــــيء على عالنية القرار املتخذ يف 

الومجيفة اإلدارية، فالقرار الســــــــــــــري ال ميكن ان يُناق  واألعمال اخلفية ال ميكن املســــــــــــــاءلة عنها وإنَّ جمال 
حجب املعلومات عن املهتمني واملتابعني للنشـــــاط اإلداري كفيل بتعطيل املشـــــاركة اليت من غريها يصـــــعب 

 .(25 الوصول الفعلي إىل حلول تتسم ابلدميومة واالستمرار
ما تقدم فإنَّ الباحث يرى أن كل ما م ذكره يصوص أمهية الشفافية اإلدارية هلو  ق وكما م حتليله في

معاجلة موضـــــوعية ســـــليمة وصـــــحيحة وكله يصـــــب يف مصـــــلحة املرفق العام او اجلهة اإلدارية ذات العالقة، 
يكون هنــاك كمــا إنــه يالحظ أنَّ هــذه االمهيــة إن مل جتتمع حمــاور حتقيقهــا مع واقعهــا الفعلي احلقيقي فلن 

شـــفافية إدارية طاملا كانت الفوضـــى يف العمل اإلداري واملســـؤولية اإلدارية وعناصـــر الفســـاد اإلداري فاعلة، 
ويف العراق تربز أمهية حتقيق الشـــفافية خصـــوصـــاً يف مجل الدميقراطية اليت يعيشـــها العراق ووفرة خرياته وتنوع 

كتفية ذاتياً، القابلة للتطور فعلياً مكانياً وزمانياً ويف مصـــــــادر إيراداته خصـــــــوصـــــــاً وأنه من البلدان النفطية امل

                                                        
فارس بن علوش بن بلدي السبيعي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية، اطروحة  -22

-18، ص 2010نية، الرايض، اململكة العربية السعودية، لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، جامعة انيف العربية للعلوم األم
19. 

23- Cameron, B.L, transparency, Trust, and a tale of hedge fund ethics, master of business 
administration, San Diego state university, 2010, p.15. 

ة، مفاهيمها ومعايريها وأثرها على اخلدمة املدنية، االسبوع العلمي عبد هللا عليان، أماين جرار، الشفافية يف اخلدمة املدني -24
 .1997األردين اخلامس، اجلمعية العلمية امللكية، عمان، االردن، 

عطية حسني أفندي، اإلدارة العامة، إطار نظري، مدخل للتطوير وقضااي مهمة يف املمارسة، جامعة القاهرة، القاهرة، مجهورية  -25
 .115، ص 2002مصر العربية، 
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شـــــىت الظروف، األمر الذي ينعكس بشـــــكل واقعي وحقيقي فعال وإجيايب على إدارة الدولة وتقدمي افضـــــل  
 ما ميكن للمجتمع واألفراد على حد السواء، األمر الذي يسهم بشكل واقعي يف حتقيق التنمية املنشودة.

لث ثا حث ال كل  :المب يث الشــــ ية من ح ية في العقود اإلدار فاف الشــــ

 والموضوع

بعد أن أمجلنا الكالم يف العقد اإلداري ومن مث يف الشــــــــــــــفافية اإلدارية آن األوان للتحدث عن العالقة 
 بني كل منهما من حيث رابطتهما وآصرهتما املشرتكة.

اإلدارة إببرامها للعقد اإلداري والرابطة بني كل منهما هي العالقة اليت تثبت وتقّدر وتؤيد أن تصــــــــــرف 
كان فعالً وواقعاً وفق مقتضـــــــــــــيات ومعايري الشـــــــــــــفافية الوطنية واحمللية ويف إطار القانون، وكل ذلك ابلتايل 

 يدخل يف نطاق املصلحة العامة.
وبعد هذا العرض املوجز يتحدث الباحث عن كل من شـــــــــــــــفافية العقد اإلداري من حيث الشـــــــــــــــكل 

 ضوع أو الواقع على النحو التايل:وشفافيته من حيث املو 
 املطلب األول: الشفافية الشكلية يف العقود اإلدارية

املقصــــــود ابلشــــــفافية الشــــــكلية يف العقد اإلداري اإلفصــــــاح عن املعلومات والبياانت واألرقام واجلداول 
ور اإلعداد أو يف الواردة يف العقود اإلدارية وفق شكلها ومنوذجها املعتاد أو املستحدث، سواًء كانت يف ط

 مراحلها التمهيدية أو أصبحت  ائية جاهزة للتوقيع، بصيغة ورقية كتابية على شكل معني.
وهــذا يتحقق من خالل العلنيــة وااللتزام ابملتطلبــات والشـــــــــــــــروط املرجعيــة للعمــل اإلداري وســـــــــــــــهولــة 

آليات العقد اإلداري وكل ما يتم ، من خالل معرفة (26 اإلجراءات املتبعة واحلد من البريوقراطية احلكومية
، ومبعىن أوســع الوضــوح (27 بشــانه وفق معايري العمل اإلداري األخالقية وميثاق العمل املؤســســي والومجيفي

التام يف كل ما يتعلق ابلعقود اإلدارية من حيث رســـــم اخلطط والســـــياســـــات وعرضـــــها على اجلهات املعنية 
املراقبة املستمرة من قبل هيئات مستقلة يف إلدارية للمحاسبة و مبراقبة األداء احلكومي وخضوع املمارسات ا

به التضـــــحية ابملصـــــلحة العامة، وإمنا يقصـــــد به حقيقة االبتعاد عن إســـــاءة  يالدولة ووفق كل عمل ال يبتغ
األمر الذي يتحقق من خالل الرقابة الداخلية  الذاتية( اليت متارســــــــها اإلدارة على  (28 اســــــــتعمال الســــــــلطة

اســـطة الرؤســـاء أو املديرين أو من خيولو م ســـلطة الرقابة واإلشـــراف والتدقيق واحملاســـبة؛ من أجل نفســـها بو 
 .(29 التاكد من حتقيق العقود ألهدافها وحسن ابرامها يف سبيل حتقيق املصلحة العامة

ابقاً، ومن انفلة القول أن الشــــفافية يف العقود اإلدارية شــــكالً هي العلنية وليس الســــرية كما م ذكره ســــ
أي: اإلفصــاح عن فقرات العقد وأحكامه ومفاهيمه وتفســرياته القانونية الواضــحة يف مواده وإجراءاته املالية 

                                                        
نزيه برقاوي، الشفافية يف تنفيذ عمليات التخاصية اخلصخصة(، مقال يف جملة اخبار التخاصية اخلصخصة(، اجمللد األول،  -26

 .32، ص1988العدد اخلامس، 
 عبد العزيز مجيل، عبد احملسن جودة، حممد فوزي خشبة، عبد القادر حممد عبد القادر، سعد عبد احلميد مطاوع، قياس -27

 .105، ص2000األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
 .357علي الشيخ، مرجع سابق، ص -28
أمحد بن صا  بن هليل احلريب، الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة  -29

 .21، ص2003األمنية، اململكة العربية السعودية، انيف العربية للعلوم 
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واإلدارية والشــــــــروط االســــــــتثنائية الواردة فيه ومركز اإلدارة احلقيقي الظاهري وليس الشــــــــكلي أو الباطين يف 
رقام املســــتعملة، وهذا يشــــمل مجيع أعمال احلكومة العقد والبياانت واإلحصــــائيات احلقيقية الواردة فيه واأل

 .(30 يف جمال التعاقد اإلداري اليت هلا أتثري على مصلحة اجلمهور واملواطنني والدولة يف آن واحد
وهذا كله يتحقق ابلضـــرورة وفق أحد الدراســـات من خالل وضـــوح املعايري والنظم واإلجراءات اإلدارية 

ســــــــالة اجلهة اإلدارية ابلطريقة األمثل، ووجوب أن تكون هذه القواعد ووضــــــــوح قواعد العمل  يث ختدم ر 
مرنة، مطاطة، انســـيابية، هادفة إىل حتقيق املصـــلحة العامة؛ من أجل مواكبة التطور العملي يف جمال العقود 
اإلدارية يف العصـــر احلاضـــر، بناًء على معايري احرتام النظم القانونية الســـائدة، خصـــوصـــاً من قبل أصـــحاب 
القرار والســــــــلطة يف الدولة، وتكريس القرارات اإلدارية من أجل خدمة املصــــــــلحة العامة وتعزيز تقدم النظم 
اإلدارية واملرفق العام، وذلك من خالل االستفادة من دعم تقنية املعلومات والتكنولوجيا والتطورات العلمية 

ل املواصــــــــــفات الفنية املعروضــــــــــة على يف مجل ثورة املعلومات يف جمال التعاقد اإلداري، خصــــــــــوصــــــــــاً يف جما
 .(31 اجلهات اإلدارية يف املناقصات واساليب التعاقد اإلداري املختلفة

وال خيفى على أحد من املتخصـــــــــصـــــــــني يف هذا اجملال أنَّ األعمال اإلدارية متارس من حيث الشـــــــــكل 
ارســــــــــــــــة العمل الومجيفي إبجراءات يومية مكتبية وفق أحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات من اجل  

وفق ما م اإلعداد له  -من وجهة نظر الباحث-بشـــــــكله الصـــــــحيح ولكن البد أن تكون هذه املمارســـــــة 
فعالً من الناحية الشــــكلية وبناًء على التعليمات واألوامر الصــــادرة من املســــؤول اإلداري األعلى إىل األدى 

تجديد واالنسيابية ومعايري العمل اإلداري الرصني؛ من واملتضمنة تنفيذ تعليمات العمل اليت فيها املرونة وال
أجل أن تكون اإلجراءات الشـــــــــــــــكلية املتبعة متفقة مع القانون وأحكامه يف مجل الشـــــــــــــــفافية يف املعلومات 
والبياانت واألوامر مع االخذ بنظر االعتبار الشـــــــــــــــفافية يف تنفيذ العقود اإلدارية هذه من ق َبل اإلدارة حتماً 

 اًل وموضوعاً.وواجباً، شك
 املطلب الثاني: الشفافية الواقعية يف العقود اإلدارية

الشـــــــــــــــفافية اإلدارية من الناحية املوضـــــــــــــــوعية والواقعية هي التطبيق العملي يف إطار القانون وأحكامه، 
مه والنزاهة الومجيفية ومعايريها، والكفاءة اإلدارية وجوانبها على جممل ما تتخذه اإلدارة من قرارات أو ترب 

 من عقود  يث يظهر أثره الواقعي على نشاطاهتا املختلفة مجلة وتفصياًل.
وهذا يتم من خالل قدرة املواجهة والتواصـــــــــــــــل احلقيقي مع أفراد اجملتمع عرب فتح الباب أمامهم لتقدمي 

وفق  انتقاداهتم وشكاويهم يف أمر معني واالستماع اىل مقرتحاهتم والعمل اجلاد على حتقيق حاجات اجملتمع
معايري املصـــــلحة العامة، وضـــــرورة التعامل مع وســـــائل االعالم احلرة املســـــتقلة لنقل املعلومات إىل اجلمهور، 
بناًء على أســــــس احرتام العمل وحرية االفراد يف  ارســــــة عملهم والتعبري عن آرائهم إىل وســــــائل اإلعالم يف 

على صـــــــنع القرارات من خالل احرتام حقوق  مجل أجواء دميقراطية قائمة على املســـــــاءلة واحملاســـــــبة والتاثري
العاملني يف املنظمة اإلدارية على اختالفهم وتكريس التفاعل بني العاملني وبينها واملشاركة الفعالة واملستمرة 

                                                        
 .15فارس بن علوش، مرجع سابق، ص  -30
 .77-76هادي حممود، مرجع سابق، ص  -31
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يف جمتمعها، والعقالنية يف صــــــــــــرف النفقات العامة من خالل وضــــــــــــع خطة حمكمة للتعاقد اإلداري الذي  
 .(32 حيقق املصلحة العامة فعالً 

والشــــــــــك يف أنه من أجل تعزيز شــــــــــفافية األداء احلكومي فالبد من وجود مرحلة أوىل لتخطيط األداء 
احلكومي ومرحلة ننية لتنفيذ األداء احلكومي ومرحلة نلثة للرقابة على األداء احلكومي حســــــب رأي أحد 

الســـــــياســـــــة احلكومية، مقرتنة ، وهو ما يتحقق فعلياً من خالل وجود خطط طموحة يف جمال (33 الباحثات
بتنفيـــذ إداري متميز من خالل تقـــارير كميـــة وليس فقط نوعيـــة ملعلومـــات فعليـــة حول األداء احلكومي، 
مرتبطاً بتطوير العمل احملاسيب احلكومي مروراً إىل حتقيق رقابة شاملة على األداء يف  تلف اجملاالت ودراسة 

 ان، ومنه جمال العقود اإلدارية.كل مسببات االحنراف اإلداري يف أي جمال ك
والباحث يعتقد أن حتقيق الشــفافية الواقعية او املوضــوعية هو رهن بتوافر كل مات وصــفات وعناصــر 
جناحها لكي تكون فعالً منطلقاً حقيقياً لنجاح اإلدارة يف اعماهلا، وتبقى عناصــــــر الكفاءة اإلدارية واملهنية 

 اليت تدعم وبقوة مبدأ الشفافية يف جمال العقود اإلدارية. وتطبيقاهتما اليومية من أبرز األمور
 الخاتمة والنتائج

الشفافية يف العقود اإلدارية متثل حصناً منيعاً لإلدارة من إساءة استعمال السلطة أو الوقوع يف الفساد 
ذو أمهية كبرية اإلداري فعالً ومن مث حتمل عواقبه بعد ذلك، ويف خضـــــــم معاجلتنا هلذا املوضـــــــوع وجدان أنه 

نظراً للمسؤوليات اجلمة الواقعة على اإلدارة يف مجل النظام واإلجراءات احلكومية املعقدة يف تسيري األعمال 
 اليومية.

ومن جهة أخرى فإنَّ االتفاقيات اليت تربمها اإلدارة يف ســــــــبيل حتقيق خدمة املرفق العام أو املؤســــــــســــــــة 
اًء هلي متثل أواصـــــــر عالقات قانونية يتم التعامل معها وفقاً للقوانني املضـــــــطلعة إبدارهتا إنشـــــــاًء وتعديالً وإ 

والقرارات واللوائح والتنظيمات الســــارية يف الدولة واليت تبني طريق إبرام مثل هكذا عقود، وهي ابلتايل متثل 
 أطر وأسس التعامل الشفاف لإلدارة مع املتعاقدين معها يف العقود اإلدارية.

ان أن العقود اإلدارية يف العراق وإن كانت أحد وسـائل اإلدارة يف التعاقد ولكنها ويالحظ يف هذا الشـ
ها ومومجفيها أبمائهم ومناصــــبهم الشــــخصــــية ولكنها اتفاقيات قانونية تصــــب يف ئليســــت حكراً على مدرا

العامة  مصــــــلحة اخلدمة العامة للجهاز اإلداري أو املرفق العام الذي ختدمه، وهنا يربز أمر حتقيق املصــــــلحة
 على املصلحة اخلاصة، وحتقيق املنفعة العامة احلقيقية للمرفق العامة أو املؤسسة العامة.

وهكذا فإنَّ كل القرارات واألوامر واللوائح الومجيفية الصـــــــــــــــادرة مبوجب القوانني النافذة واليت يعتمدها 
ألســــــــاس احلقيق واإلطار والنظام ها ومســــــــؤوليها هي املوجه األول وائاملرفق العام أو املؤســــــــســــــــة العامة مبدرا

القانوين الذي تســــــري عليه اإلدارة عند ابرامها للعقود وليســــــت قوانني أو قرارات أو أوامر أو تعليمات ليس 
هلا وجود أصـــــــــاًل، وهنا تتحقق الشـــــــــفافية عندما تكون كل العقود املربمة يف مجل القوانني النافذة يف ضــــــــوء 

                                                        
 .77-76هادي حممود، مرجع سابق، ص -32
 .610-608أ. سناء أمحد ايسني، مرجع سابق، ص  -33
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ملخولة حقيقة موجودة وفاعلة؛ أل ا حينئذ  تكون مرآة عمل االختصـــــــــــــاص الومجيفي وفقاً للصـــــــــــــالحيات ا
 اإلدارة وأساس نشاطاهتا القانونية املشروعة املختلفة.

 المقترحات

ضـــــــــرورة تبين نظام قانوين موحد تســـــــــري عليه اإلدارة عند ابرامها للعقود اإلدارية املختلفة، األمر الذي  .1
ه بشـــــــكل دقيق، وجينب التاويل اخلاطئ للنصـــــــوص يســـــــهل وفقه االتفاق مع املتعاقدين والعمل مبوجب

 القانونية واللوائح التنفيذية أو املختلط لألمور اإلدارية واملالية.
وجوب اتباع أساليب ومجيفية مرنة يف نطاق العمل اإلداري وليست معقدة عند التعامل مع املتعاقدين  .2

 سة أو املرفق العام بشكل جيد.من أجل حتقيق املصلحة العامة، مبا يساهم يف حتقيق منفعة املؤس
عرض امر ابرام العقود اإلدارية على جلنة أو جلان قانونية متخصــــصــــة يف الدائرة من أجل معرفة طريقة  .3

اإلبرام والشــــــروط واألحكام الواردة فيه وليس االجتهاد ابلرأي الشــــــخصــــــي كيفما اتفق من أجل إبرام 
 العقد اإلداري وتنفيذه.

الكافية لكل مبادئ النزاهة الومجيفية وأحكامها واسـاليب الشـفافية الشـكلية يف حتقيق اإلعالم واملعرفة  .4
العمل اإلداري واملوضـــــوعية ابلنســـــبة لكل املومجفني العاملني يف الوحدة اإلدارية من أجل نشـــــر الثقافة 
هة القانونية واملعرفة ابألنظمة واللوائح اإلدارية الســـــــــــــائدة يف العمل الومجيفي يف مجل التنســـــــــــــيق بني اجل

 اإلدارية املعنية وجهات مكافحة الفساد.
تبين ســــياســــة حماســــبة النفس قبل حماســــبة الغري من أجل حتقيق الشــــفافية الذاتية قبل حتقيق الشــــفافية  .5

العامة بنوعيها الشــــــكلي واملوضــــــوعي، األمر الذي يســــــاهم يف ســــــد ثغرات الطعن يف النزاهة الومجيفية 
 وملكافحة الفساد قبل وقوعه أصال.
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 2005السياسة العامة في دستور جمهورية العراق لسنة آليات رسم 

Policy-making Mechanisms in a constitution of the 

Republic of Iraq of 2005 
 Khafaji-Dr. Ahmed A. Abood AL(1) أحمد علي عبود الخفاجي د.

 المستخلص

وفاعليتهُ وهي أســــــاس النظام الدويل إن الســــــياســــــة العامة هي أداة عامة لتقييم أداء النظام الســــــياســــــي 
وقاعدته يف مراحله الثالث واليت تتضــــــمن مرحلة "الوجود" و"االســــــتقرار" و "االســــــتمراريةأو الدميومة". ان 
كل مرحلة من مراحل النظام السياسي جيب ان تكون على فلسفة سياسية خاصة. وهذه الفلسفة ترتجم 

العضـــــو األعلى للنظام لكي يتحقق االســـــتقرار وتؤمن دميومة اىل قوانني العمل الســـــياســـــي املرســـــوم من قبل 
النظام الســــــــياســــــــي واســــــــتدامته يف اجملتمع. ومن هنا تتبنّي أمهية الســــــــياســــــــة العامة ودورها يف فعالية النظام 

 .السياسي
Abstract 
The general policy is a general tool for assessing the performance of the 

political system and its effectiveness, and it is the basis and basis of the 

political system in its three stages, including the stage of existence and 

stability, permanence or continuity Each stage of the political system must 

be based on the political system Political philosophy of his own, and this 

philosophy translated into the rules of the work painted by the supreme 

organ of the system in order to achieve stability and maintain the survival of 

the political system and its sustainability within the community and here 

emerged the importance of public policy and its role in the effectiveness of 

this political system on the one hand. 

                                                        
 .كفيلقانون/ جامعة الكلية ال  -1
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On the other hand, the policy can be considered as an analytical tool to 

understand the political system in particular. The analysis of the political 

system has gone through different stages. The specialists have dealt with 

the possibility of understanding and analyzing the political system from 

various aspects through the constitutional and legal framework of the 

political system. Constitutional rules in understanding and analyzing the 

political system and its effectiveness. 

The importance of this research is to show the importance of public policy 

and its impact on the political system as one of the vital issues that connects 

the needs of the society to the political system and the political system 

needed by society, and understanding the mechanism of public policy which 

is the ministerial government program and the executive plans and 

procedures that seek to Achieving the goals through understanding the 

official institutions, whether governmental or non-governmental in the Iraqi 

political system. 

 المقدمة

ملعرفة مبدأ الفاعلية يف النظام السياسي البد من دراسة العالقة بني السياسة العامة واملؤسسات الرمية 
ظام، ومعرفة دور كل منها ومهامها، فالســـــــــــــــياســـــــــــــــة العامة إذا ما عرّبان عنها مبجموعة اخلطط املكونة للن

والقرارات والتشـــــــــريعات واألفعال ذات التاثري، اليت من شـــــــــا ا حتقق األهداف العامة واليت تعرب عن إدراك 
نظام الســـــياســـــي، النخبة الســـــياســـــية للمشـــــاكل املوجودة داخل اجملتمع الواجب معاجلتها لضـــــمان دميومة ال

ولذلك فإن رســــــم الســــــياســــــة العامة متثل  رجا من  رجات النظام اجتاه البيئة الداخلية، وتعّد نتاجاً ألداء 
مؤسسات النظام السياسي، ويتوقف جناحها أو فشلها ابألداء املؤسساط الذي من شانه حل املشكالت 

 وحتقيق الطموحات اجملتمعية واالرتقاء هبا.
يق أهداف الســـياســـة العامة، بكفاءة وتوازن عمل املؤســـســـات واســـتقالليتها. ألن فقدان لقد ارتبط حتق

اســـتقاللية عمل املؤســـســـات الرمية، وانعدام التوازن بينها، واالفتقار إىل صـــيغ العمل الســـياســـي، وضـــعف 
قنوات االتصال وضعف استجابة النظام السياسي للمطالب اجملتمعية مؤشرات تدل على ضعف أو فشل 

 ألداء املؤسساط داخل النظام السياسي الذي بدوره يعود بفشل السياسة العامة يف حتقيق األهداف.ا
تعّد السياسة العامة مبثابة أداة عامة تقوميية ملعرفة أداء النظام السياسي ومدى فاعليته، ال بل هي تعّد 

تضـــمنة مبرحلة الوجود واالســـتقرار املرتكز واألســـاس الذي يقوم عليه النظام الســـياســـي يف مراحله  الثالث امل
والدميومة أو االســـــــــــتمرار فكل مرحلة من املراحل اليت مير هبا النظام الســـــــــــياســـــــــــي البد أن يســـــــــــتند النظام 
الســــياســــي على فلســــفة ســــياســــية خاصــــة به، وهذه الفلســــفة ترتجم إىل قواعد عمل يرمها اجلهاز األعلى 

بقاء النظام الســــــياســــــي ودميومته داخل اجملتمع وهنا برزت  للنظام من أجل حتقيق االســــــتقرار واحملافظة على
 أمهية السياسة العامة ودورها يف فاعليه النظام السياسي هذا من جهة.

ومن جهة أخرى ميكن عد ٌ الســـــــياســـــــة العامة أداة حتليل لفهم النظام الســـــــياســـــــي خاصـــــــًة، وأن حتليل 
ن إمكانية فهم وحتليل النظام السياسي من أوجه النظام السياسي قد مر مبراحل  تلفة وقد تناول املختصو 
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هذا الفهم قاصـــــــــــراً كونه   متعددة من خالل اإلطار الدســـــــــــتوري والقانوين للنظام الســـــــــــياســـــــــــي وبعدها عد ٌ
 استندَ على القواعد الدستورية يف فهم وحتليل النظام السياسي وفاعليته.

 أهمية البحث:
 وسيتم إجيازها ابلنقاط اآلتية:تكمن أمهية تناول هذا البحث من زوااي عدة 

بيان أمهية الســياســة العامة ومدى أتثريها يف النظام الســياســي كو ا من املواضــيع احليوية اليت تربط  -1
 ا حيتاجه اجملتمع من النظام السياسي وما حيتاجه النظام السياسي من اجملتمع.مب

كومي الوزاري واخلطط واإلجراءات التنفيذية فهم آلية رسم السياسة العامة اليت تتمثل ابلربانمج احل -2
اليت تســــعى إىل حتقيق األهداف من خالل فهم املؤســــســــات الرمية ســــواء كانت حكومية أو غري حكومية 

 يف النظام السياسي العراقي. 
التوجه حنو دراســــــــة واقع النظام الســــــــياســــــــي العراقي من خالل فهم الســــــــياســــــــة العامة واليت ترتبط  -3

داريـة، والقـانونيـة، املـاليـة خطوة ابالجتـاه الصـــــــــــــــحيح حنو تقومي النظـام وتشـــــــــــــــخيص مجلـة من ابجلوانـب اإل
االحنرافات اليت تســـــــهم بشـــــــكل أو آبخر يف إضـــــــعاف ثقة اجملتمع الســـــــياســـــــي اجتاه احلكومة واليت بدورها 

 تعكس عدم فاعلية النظام السياسي.
 فرضية البحث:

عامة تســــــهم يف اســــــتقرار النظام الســــــياســــــي العراقي يقوم البحث على فرضــــــية مفادها أن الســــــياســــــة ال
وفاعليته وبدورها ختلق بيئة منســــــجمة على مســــــتوى الداخل بني اجملتمع والنظام الســــــياســــــي من خالل ما 
حتققه الربامج احلكومية اليت تتمثل ابلســـياســـة العامة للجهاز احلكومي من خدمات للمجتمع واليت يقابلها 

 احلفاظ على النظام السياسي والدفاع عنه يف مجلة من العمليات السياسية و ا يؤدي إىل -تفاعل جمتمعي
واليت تدور من خالل املشـاركة السـياسـية، وإبراز صـفة الدميقراطية على النظام السـياسـي يف احمليط اخلارجي 

 للدولة.
 إشكالية البحث:

ســـة االختصـــاصـــات يتناول البحث إشـــكالية عمل مؤســـســـات النظام الســـياســـي العراقي من حيث  ار 
املتعلقة برسم السياسة العامة ومدى حتقيق التفاعل فيما بينها من أجل خلق فاعلية عامة مع اجملتمع، وهل 
أن أداء تلك املؤســـــســـــات كفيل يف حتقيق الشـــــرعية األدائية اليت تعد الضـــــامن يف بقاء النظام واســـــتمراريته، 

 الذي يعكس االستقرار السياسي واجملتمعي بشكل عام.
 ماهية السياسة العامة :المبحث األول

حيظى موضــوع الســياســة العامة أبمهية ابلغة لدى املختصــني يف اجملاالت القانونية والســياســية ملا هلا من 
دور كبري يف بناء واستقرار وفاعلية النظام السياسي، تتجلى يف حل أغلب املشكالت اليت يواجهها اجملتمع 

امة هي مبثابة منهج يســــاعد النخبة احلاكمة للتوصــــل إىل قرارات وبدائل والنظام الســــياســــي، فالســــياســــة الع
، وللوقوف على ماهية السياسية العامة البد لنا أن نبني مفهوم هو طموحات انجحة، وتعرب عن رؤى اجملتمع

 :طالسياسة العامة ومن مث مراحلها، لذا سنقسم هذا املبحث على مطلبني وكاآل



  

 2005آليات رسم السياسة العامة يف دستور مجهورية العراق لسنة  

213 

 مفهوم السياسة العامة :املطلب األول
يتعدد مفهوم السياسة العامة بتعدد املختصني والباحثني هبذا الشان، حيث ينظر كل  تص للسياسة 
العامة من منظور خاص به منطلقاً بذلك من الظروف املوضــــــــوعية احمليطة به، وأصــــــــبح مفهوم الســــــــياســـــــة 

ســـــــة األخرى، وقد يشـــــــرتك معها من حيث العامة ميتاز يصـــــــائص معينة متيزه عن غريه من املفاهيم الســـــــيا
 املضمون، وسنستعرض يف هذا املطلب تعريف السياسة العامة وخصائصها.

 تعريف السياسة العامة: ال رع األوض
من املشــــــاكل اليت يتعرض هلا الباحث، هي حماولة الوصــــــول إىل تعريف دقيق حمدد واضــــــح للمقصــــــود 

هو اســــــتعمال الســــــياســــــة العامة أو  أوهلاابصــــــطالح الســــــياســــــة العامة، والســــــبب يف هذا يعود إىل أمرين، 
أو  الســــــــــياســــــــــة احلكومية أو جمرد  الســــــــــياســــــــــة( بشــــــــــكل عام غري حمدد أو دقيق لتعين أو تعرب عن معاين

وجود خلط بني هذه املصــطلحات ومصــطلحات إدارية أخرى مثل األهداف  همامصــطلحات  تلفة ونني
 .(2 أو برامج أو قرارات أو قوانني أو غري ذلك  ا يعمل لوصف ما تقوم به احلكومة من أعمال

ذات الطابع للســــياســــة العامة حينما عرّفها أ ا األفعال احلكومية  اً وقد أعطى "ديفيد ايســــتون" مفهوم
القســري من أجل حتقيق أهداف معينة وأضــافت "وصــال العزاوي" للســياســة العامة بعداً آخر عن طبيعتها 

، ويالحظ على (3 املتغرية واملطردة عندما أشارت أب ا عملية ديناميكية حركية مستمرة دائمة التطور والتغري
ى األفعال احلكومية القســـــرية واجبة التطبيق هذين التعريفني أن ديفيد ايســـــتون اقتصـــــر الســـــياســـــة العامة عل

واإلتباع، من دون أن تشــــمل األفراد أو اجلماعات كما ذهب إليه "كارل فردريك" ابملقابل ركزت "وصــــال 
العزاوي" على نقطة جوهرية وتعّد من  يزات أو مات الســـــياســـــة العامة وهي عامل التغيري أو املتغري إذ ال 

امة نبتة إمنا األمر منوط مبدى أتثري املتغريات البيئية الداخلية والدولية ميكن أن تكون هناك ســــــــــــــياســــــــــــــة ع
 للنظام السياسي ومؤسساته اليت تسند هلا عملية رسم السياسة العامة.

( إذ عّرف D. kousoulasولعل أوضــــــح تعريف للســــــياســــــة العامة هو الذي بّينه "دي كوســــــيوالس"  
خلطط اليت تضعها اهليئات احلكومية من أجل معاجلة القضااي العامة السياسة العامة أ ا   تلك القرارات وا

، أما "جيمس اندرسون" فقد عّرف السياسة العامة أ ا   برانمج عمل هادف يوجه ويرشد (4 يف اجملتمع((
 .(5 الفاعلني املتعاملني مع مشكلة أو قضية تثري االهتمام((

براز أركان وعناصـــــر الســـــياســـــة العامة وعرب إوقد قّدم "دأي" تعريفاً آخر للســـــياســـــة العامة يعتمد على 
ــــــــــــــــــــ   هدف أو جمموعة أهداف، واختيار جمموعة من األفعال تقود هلذه األهداف مع توافر إعالن  عنها بـ

                                                        
 .44، ص1988، 1ط  الكويت، ة العامة، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع،خريي عبد القوي: دراسة السياس -2
نقالً عن: إستربق فاضل الشمري: مقومات رسم السياسة العامة يف الوالايت املتحدة األمريكية، رسالة ماجستري، كلية العلوم  -3

 .8، ص2007السياسية، جامعة النهرين، 
السياسة العامة منظور كلي يف البيئة والتحليل، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  نقاًل عن، فهمي خليفة الفهداوي: -4

 .35، ص2001عمان/األردن، 
، 4جيمس اندرسون: صنع السياسات العامة، ترمجة عامر الكبيسي، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان/األردن، ط  -5
 .22، ص2010
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ف واألفعال، مث تنفيذ النية حوهلا، أو عرب اتصـــــــــال حمدود بني عدد من الفاعلني تتفق نواايهم حول األهدا 
 .(6 هذه النوااي((

ومن خالل ما تقدم ميكننا القول إن الســـــــــــــــياســـــــــــــــة العامة، جمموعة من النوااي واملقرتحات املعربة عنها 
ابخلطط والربامج اليت ترمها اهليئات احلكومية بنفســــها أو من خالل التاثري عليها جمتمعياً، هتدف إىل حل 

طموحاهتم املشــــروعة، واليت تتميز ابلتناســــق والعمومية والتنوع والتغيري وفقاً أغلب مشــــكالت اجملتمع وتلبية 
 للمعطيات املوضوعية داخل حدود الدولة. 

 خصائص السياسة العامة: ال رع الااك
إنَّ الســـــــــــــياســـــــــــــة العامة نشـــــــــــــاط حكومي موجه حنو اجملتمع يســـــــــــــعى إىل حتقيق العديد من األهداف 

فية والسياسية اليت من خالهلا حيصل النظام السياسي على شرعيته العليا اليت االقتصادية واالجتماعية والثقا
تتمثل برضــا اجملتمع به، والدفاع عنه واســتمراريته وهذه الســياســات لكي تســتوعب مجيع فئات اجملتمع فإ ا 

ســــية جيب أن تســــتهدفهم مجيعاً من دون متييز فئة عن أخرى وهنا يف هذا املطلب ســــنتناول القواعد األســــا
 اليت جيب أن تتوافر يف السياسة العامة.

 أوال . جدَ إىل  قيق املصَ ة العامة:
إنَّ املصــــلحة تعين الفائدة والعامة هي وصــــف جلميع اجملتمع من دون متييز طبقة عن أخرى أو فئة عن 

ا بقواعد أخرى لذلك فإن على املخولني برسم السياسة العامة عند قيامهم برسم السياسة العامة وجتسيده
 حتقق مصا  املواطنني وأن تكون عامة وملصلحة اجلميع. قانونية أو القرارات جيب أن

فالسياسة العامة هتدف إىل إقامة النظام وحتقيق االستقرار والعدل يف اجملتمع فإن ذلك ال ميكن إدراكه 
احلاالت الفردية  إال إذا اتســــع حكمها ليشــــمل مجيع ما تواجهه من فروض وليســــتوعب يف التطبيق  تلف
 .(7 تكون عامة اليت يستحيل حصرها واليت توجد يف احلال ويف االستقبال ولكي تكون ذلك ينبغي أن

 اثنيا . املشروعية:
الدولة هي نتاا عقد ســـياســـي بني اجملتمع والنخبة الســـياســـية وهذا العقد منظم بشـــكل قانوين كبري  إنَّ 

جتسد يف الدستور الذي يعد هو القانون األعلى املوجود يف البالد، فإن املؤسسات اليت تقوم برسم وتنفيذ 
العقد الســـياســـي الذي تكون مشـــروعة  يث ال ختالف  ناالســـياســـات العامة والقوانني اليت تشـــرعها جيب 

جتســــــد يف الدســــــتور، وعلى هذا األســــــاس فإن الســــــياســــــات العامة جيب أن تنطوي على أعمال مشــــــروعة 
 وليست عبثية أو عشوائية متس اجملتمع وتنتقل به من واقع إىل واقع أفضل. 

ف إىل إنَّ إقرار الســـــــــــــياســـــــــــــات العامة يتطلب إنتاا ترســـــــــــــانة من القرارات والقوانني اليت ترتجم األهدا
إجراءات ملموســـة لذلك كان ضـــرورايً أن حيرتم تدخل الســـياســـات العامة املشـــروعية القانونية أل ا البد أن 

                                                        
دراسة حالة العراق بعد -نقالً عن: علي حسني حسن سفيح الساعدي: آلية صنع السياسة العامة يف النظام السياسي الربملاين -6
 .3، ص2013، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2003
 .35، ص2012وري، بغداد، د. عبد الباقي البكري و د. زهري البشري: املدخل لدراسة القانون، مكتبة السنه -7
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، لذلك فإنَّ أغلب الدســـــــــــــــاتري نصـــــــــــــــت على أن كل قانون أو قرار (8 حترتم اإلطار العام الذي جتري فيه
 يتعارض مع القانون األعلى للبالد يعّد ملغياً  أو ابطال.

 النسجام:اثلاا . ا
عند رســــم الســــياســــات العامة اليت تتمثل ابلقوانني أو القرارات أو اخلطط ينبغي أن تكون بدرجة عالية 
من االنســـجام والتوافق فإن االنســـجام حيقق بيئة قانونية مســـتقرة تعكس اســـتقرارها على النظام الســـياســـي 

يؤدي إىل إرابكها وهذا األمر واجملتمع، فإن أي تعارض قد حيصـــل يف حقل من حقول الســـياســـات العامة 
يؤدي إىل مجهور مجلة من املشــاكل، فاالنســجام ميثل النســق العام مثال جيب أن تقوم احلكومة بزايدة أجور 
الكهرابء بكلفة عالية من دون معرفة نســــبة دخل الفرد مع مراعاة حجم البطالة هذا األمر يؤدي إىل إرابك 

 ومة عن قرارها.الوضع اجملتمعي وقد يؤدي إىل رجوع احلك
 رابعا . التصورية أو التوقعية:

إذا ما اعتربان أن الســياســة العامة هي جمموعة خطط وهذه اخلطط متت إىل تصــورات املختصــني برســم 
تكون تصـــــــورات جيدة وحتقق رضـــــــا وقبول اجملتمع ملا هلا من آنر إجيابية  ناالســـــــياســـــــة العامة، واليت جيب 
 سة اليت مَّ مبوجبها رسم السياسات العامة.متسهم واليت متثل األهداف الرئي

ولذلك فإن القدرة التوقعية ضرورية حىت ال تكون نتائج السياسة العامة عكسية فتكون هلا آنر سلبية 
وعليه فيجب أن متلك احلكومات واألجهزة العمومية مؤســــــــســــــــات تســــــــتطيع حتديد درجة جناح أو فشــــــــل 

 .(9 السياسة العامة
 خامسا . الواقعية:

ب أن تتصــــــف الســــــياســــــة العامة ابلواقعية، وإمكانية تنفيذها يف البيئة اجملتمعية من دون أي عقبات جي
فال ميكن أن ترســـم الســـياســـة العامة يف مجل مثالية ال  ،كو ا متثل انعكاســـاً  ملا هو موجود يف البيئة نفســـها

عّد من أهم القوانني اليت تشــــــــــرعها مثال على ذلك فإنَّ تشــــــــــريع قانون املوازنة العامة الذي ي ،ميكن حتقيقها
املؤســســات الرمية يف الدولة فإن واقعية لغة األرقام قد تســاعد على إجناز األهداف اليت رمتها املؤســســات 
العامة اليت بدورها تقوم يف تنفيذ الســــياســــات العامة مع مراعاة املميزات األخرى اليت م احلديث عنها وأن 

 ي إىل إحداث مشاكل على مجيع مستوايت رسم السياسة العامة.أي خلل يف مبدأ الواقعية يؤد
 سادسا . التكإيف:

إن النظام االجتماعي العام املتكون من األنظمة الفرعية االقتصــــادية والثقافية والســــياســــية واالجتماعية 
ميز الســياســة هو نظام متغري بتغري اجملتمع وفئاته، ولوجود التوقعية يف رســم الســياســة العامة فالبد من أن تت

 العامة بصفة التكٌيف الحتواء مجيع أو أغلب املتغريات الطارئة اليت حتدث يف اجملتمع واستيعاهبا.
وهـــذه الظروف واملتغريات كثرية ومتعـــددة، فقـــد تنشـــــــــــــــــب حرب أو تقع كـــارثـــة طبيعيـــة من زالزل أو 

احملاصـــــــــيل الزراعية الرئيســـــــــية فيضـــــــــاانت أو حتدث أزمة اقتصـــــــــادية داخلية أو عاملية أو يقع نقص كبري يف 
                                                        

حسن بال: مدخل لفهم السياسات العامة،  ث منشورة على شبكة االنرتنت عرب الرابط  -8
https://www.marocdroit.com/ 16/3/2019، م زايرته بتاريخ. 

عرب الرابط توفيق اجلند: مفاهيم أساسية يف السياسات العامة، مؤسسة رنني، اليمن،  ث منشور على شبكة االنرتنت  -9
https://www.fifth- power.org/15/3/2019، م زايرته بتاريخ 9، ص. 
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 29: العدد

للبالد... وغري ذلك من األحوال، ولذا كان البد من قيام اجلهاز املســـــــــــــــؤول عن التخطيط مبواجهة مثل  
تلك الظروف ابلتعديل الســــــريع للخطة، أو إبحالل خطة جديدة أخرى حملها من بني اخلطط البديلة اليت 

 .(10 تتالءم مع هذه املتغريات
 مراحل رسم السياسة العامة: املطلب الثاني

تســــتند الســــياســــة العامة على عدد من العمليات أو اخلطوات اليت جيب أتباعها من قبل املختصــــني يف 
رســم الســياســة العامة، تبدأ ببيان مالمح الســياســة العامة واليت تتعلق بتحديد املشــكلة أو حتقيق األهداف 

وفاعليته، ومن مث تدخل هذه الرؤى حيز التنفيذ  الذي يســـعى النظام الســـياســـي من خالهلا حتقيق شـــرعيته
 وهتيئة مجيع املستلزمات الضرورية إلجناحها، وبعدها حتليل تلك السياسات وتقوميها:

 صيايفة السياسة العامة وتن ياها: ال رع األوض
طوات تُعد عملية صــياغة الســياســة العامة وتنفيذها من املراحل األوىل لرســم الســياســة العامة، تبعاً  للخ

املتبعة اليت يقوم هبا النظام السياسي أو احلكومة الحتواء املشاكل وإجياد احللول للمطالب اجملتمعية وحتقيق 
 األهداف اليت يرجوها النظام السياسي أو احلكومة، وسنتناول هذين األمرين كاآلط:

 أوال . صيايفة السياسة العامة:
طرحها الواقع اليومي امللموس أو املشـــاكل اليت يعانيها متثل الســـياســـة العامة ردود فعل على احلاجات ي

جمتمع ما أو بعض اجملموعات احملددة داخل اجملتمع وترمي الســـــــــــــــياســـــــــــــــات العامة إىل حتقيق جمموعة من 
 .(11 األهداف املنفصلة لتلبية حاجة خاصة لدى اجملتمع املستهدف

املطالب أو األهداف إذ ينبغي على وتتمثل مرحلة صــــــــــياغة الســــــــــياســــــــــة العامة بتحديد املشــــــــــكلة أو 
املختصـــني برســـم الســـياســـة العامة أن يبادروا إىل حتديد املفاهيم اليت مبوجبها يتم صـــياغة ســـياســـة عامة فهل 
الدوافع حنو رســـــــــم الســـــــــياســـــــــة العامة كانت نتيجة مشـــــــــكلة أو مطالب جمتمعية عامة أو أهداف وغاايت 

 ؟حتقيقهامتنوعة يطمح النظام السياسي أو احلكومة من 
كما أ ا تتمثل ابلتحري ومجع املعلومات، فللمعلومات أمهية يف حتديد مشــــــــكالت الســــــــياســــــــة العامة 
ومعاجلتها، فتعرف املعلومات أب ا جمموعة احلقائق أو املعارف اليت حيصـــــــــــــل عليها نتيجة ملعاجلة البياانت. 

 .(12 لى اختاذ القرارات احلكيمةفاملعلومات تزيد من املعرفة املوجودة لدى متخذ القرار وتساعده ع
وأخرياً فإ ا تتمثل ابملناقشـــــــــــــة وتعيني احللول البديلة، فبعد حتديد املشـــــــــــــكلة ومعرفة تفاصـــــــــــــيلها ومجع 
املعلومات عنها أصــبح من الضــروري مناقشــتها من قبل املختصــني برســم الســياســة العامة إلجياد احللول أو 

 .(13 خطة التنفيذ املعاجلات، فضاًل عن اختيار البديل وحتديد

                                                        
 .173، ص1997د. عبد الغين بسيوين عبد هللا: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  -10
قازان، املعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدولية، اان كادوفيت  وليزا ماكلني: صياغة السياسات، ترمجة نور األسعد وسوزان  -11
 .10، ص2009لبنان، 

، 2001دراسة نظرية يف حقل معريف جديد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، -وصال جنيب العزاوي: السياسة العامة -12
 .86ص

 .356د. عبد الغين بسيوين عبد هللا: مصدر سابق، ص -13
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 اثنيا . تن يا السياسة العامة:
يقصــــد بتنفيذ الســــياســــة العامة هي اإلجراءات الفاعلة والالزمة لتحقيق أهداف صــــانع القرار إزاء حل 
مشـــــكلة، أي ترمجة قرار الســـــياســـــة العامة، مبا ينطوي عليه من أهداف للعمل واألداء وحتويلها من حالتها 

ها امليدانية كعمل تنفيذي وعلى هذا األســـــــاس تتضـــــــمن تلك العملية وتســـــــتغرق اإلعالنية كقرار، إىل حالت
مجيع احلدود أو املســـاحة الفاصـــلة بني إعالن الســـياســـة وبني أتثريها احلقيقي، وقد تكون الســـياســـة العامة، 
ى يف جمال ما جيدة كوثيقة مكتوبة لكن ال تتوافر هلا التنفيذ الفعال لســــــبب أو آلخر ما ينعكس ســــــلباً عل

 .(14 حتقيق األهداف والغاايت املنشودة من هذه السياسة
لذلك فيعرف تنفيذ الســــــــــــياســــــــــــة العامة أنه جمموعة من األفعال أو األعمال اليت تتمثل ابجلهود العامة 
واخلاصــــــــة لألفراد واجلماعات واملوجهة حنو حتقيق وإجناز األهداف املرســــــــومة مقدماً يف قرارات الســــــــياســــــــة 

، وهذه (15 عٌد مبثابة خطوات ضـــــرورية تســـــهم يف حتويل الســـــياســـــة إىل أعمال ذات أتثريالعامة مســـــبقاً أو ت
اإلجراءات أو األعمال أو النشاطات اليت ترتجم القرارات اليت يتوصل إليها املخولون برسم السياسة العامة 

 إىل أفعال ملموسة فالبد من جهاز يتوىل مسؤولية تنفيذ السياسة العامة.
  َيك السياسة العامة وتقو ها: ال رع الااك

إنَّ على املخولني برسم السياسة العامة فهم وحتليل وتنسيق املتغريات البيئية اليت تؤثر بشكل مباشر أو 
غري مباشـــر على األهداف اليت رموها مبا حيقق الشـــرعية والفاعلية للنظام الســـياســـي القائم، ويتم ذلك من 

 ها وهذا ما سنتناوله يف هاتني النقطتني:خالل حتليل السياسة العامة وتقومي
 أوال .  َيك السياسة العامة:

حياول القادة يف النظام الســــياســــي دائماً أن يضــــمنوا إنه يف حالة اســــتخدام الوســــائل احلكومية حلل أو 
معاجلة أي مشـــــــــــكلة، تكون القرارات اليت يتم الوصـــــــــــول إليها مقبولة بصـــــــــــورة عامة، ال نتيجة اخلوف من 

أو العقــاب أو اإلكراه فحســــــــــــــــب، وإمنــا نتيجــة اإلميــان أن هــذه القرارات صـــــــــــــــحيحــة من النــاحيــة العنف 
اخللقية.... وعلى هذا يكون من الســــهل على املرء أن يفهم ملاذا جيهد القادة أنفســــهم يف ســــبيل احلصــــول 

مكانة  على الشــرعية، فالصــالحية شــكل فعال من أشــكال النفوذ، وال تكون الصــالحية أطول عمراً وأقوى
 .(16 من اإلكراه فحسب، بل متكن احلاكم أيضاً من أن حيكم أبقل ما ميكن من املوارد السياسية

إنَّ حتليل الســــــياســــــات العامة هو األداة العلمية اليت يعتمد عليها يف دراســــــة العمل احلكومي لصــــــياغة 
قيق األهداف اليت وتنفيذ الســــــياســــــة العامة، والوصــــــول إىل حتديد مســــــببات القصــــــور من الوصــــــول إىل حت

ينشـــدها املشـــروع، ومن مث اقرتاح تغيريات يف الســـياســـة نفســـها، إجراءاهتا التنفيذية أو اقرتاح ســـياســـة بديلة 
تتميز بقدر أكرب من احتماالت النجاح يف حل املشكلة، ويف مجل التطور السريع الذي تشهده مؤسسات 

قيام مبهمة التنســيق والتعاون بني رامي الســياســات النظام اإلداري املعاصــر، فا ا عمدت إىل إنشــاء آلية لل

                                                        
 . 12مصدر سابق، ص علي حسني سفيح الساعدي: -14
 . 273فهمي خليفة الفهداوي: مصدر سابق، ص -15
 .45، ص2001دراسة نظرية يف حقل معريف جديد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  -روبرت دال: السياسة العامة -16
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العــامــة ومتــابعــة عمليــات التنفيــذ وحتليــل النتــائج املرتتبــة عليهــا ومن أهم هــذه اآلليــات مــا يتمثــل يف تكوين  
 .(17 وحدات حتليل السياسات

 اثنيا . تقومي السياسة العامة:
ميع املراحل الســــابقة اليت تشــــمل صــــياغة أو تعٌد مرحلة تقومي الســــياســــة العامة جزءاً هاماً ومتداخالً ا

 تنفيذ أو حتليل السياسة العامة ملا هلا من دور مهم لدى املخولني برسم السياسة العامة.
إن يف وســـع اإلنســـان أن يتصـــور الســـياســـة من دون أن يتخذ قرارات يتعلق هبا،لكن بني أي فرضـــيتني 

يســـهم يف احلياة الســـياســـية إســـهاما فعلياً من دون يتطلب نوعاً من االختيار، فليس يف وســـع اإلنســـان أن 
اختاذ قرارات أو ليس هذا ما نعنيه ابلعمل الســـــــــــياســـــــــــي ابلفعل؟ فالعمل الســـــــــــياســـــــــــي كغريه من األعمال 
 اإلنسانية األخرى يتمثل يف اختاذ القرارات واخليارات بني احللول البديلة والعمل على تنفيذ هذا اخليارات.

ـــــــــــوأخرياً ميكننا  فهم معدالت األداء وتقومي األعمال اليت    القول إن اهلدف من عملية التقومي يتمثل بـ
 ، ومعاجلته األخطاء املكتشفة أثناء تنفيذ السياسة العامة.(18 ((متت قياسها على هذه املعدالت

دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في رسم السياسة : المبحث الثاني

 العامة

الســـلطتان التشـــريعية والتنفيذية دوراً كبرياً يف رســـم الســـياســـة العامة وذلك من خالل ما تتمتع به تلعب 
خصــص هذا املبحث لبيان دور هاتني الســلطتني يف نكل منهما من اختصــاصــات دســتورية واســعة، لذا ســ

م الســـياســة رســـم الســـياســـة العامة يف مطلبني، إذ ســـنبحث يف املطلب األول دور الســـلطة التشـــريعية يف رســـ
 العامة، ونفرد املطلب الثاين لدراسة دور السلطة التنفيذية يف رسم السياسة العامة:

 دور السلطة التشريعية يف رسم السياسة العامة: املطلب األول
تعكس السياسات العامة التشريعية توجهاهتا اجملتمعية واإلنسانية اليت تربطها ابجملتمع ومجهور الناخبني 

لية وتســـــــــعى يف إقرارها لتلك الســـــــــياســـــــــات، على خلق توازن بني املطاليب اجملتمعية وبني القدرة والبيئة احمل
التنفيذية للحكومة، والتوفيق بني الضـــــــغوطات واملصـــــــا  املتبادلة، ذات التاثري يف عملية رســـــــم الســـــــياســـــــة 

وكذلك تبذُل السلطة  (19 العامة، من خالل أعضاء الربملان ورائسة جلساهتم وجلا م املتخصصة ابلقضااي.
التشـريعية جهوداً كبرية لضـمان   حسـن سـري عملية التشـريع الفرعي الذي متارسـه السـلطة التنفيذية كضـرورة 

 .(20 لتطبيق السياسات العامة
إنَّ الســياســة العامة قد تكون على شــكل قوانني ضــرورية، وحاجة ملحة حلل مشــاكل يواجهها اجملتمع 

 الذي من خالله يقوم املخولون برسم السياسة العامة من أجل وضع التصورات أو قد متثل اإلطار القانوين
والبدائل واختيار البديل األفضـــل،إذن متثل هذه القوانني اليت تصـــدر من الســـلطة التشـــريعية األســـاس الذي 

                                                        
 . 138وصال جنيب العزاوي: مصدر سابق، ص -17
 .411د. عبد الغين بسيوين عبد هللا: مصدر سابق، ص -18
 . 67فهمي خليفة الفهداوي: مصدر سابق، ص -19
، 2010عبد الفتاح ايغي: السياسات العامة النظرية والتطبيق، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، القاهرة،  -20
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العامة  تبىن عليه  الســياســة العامة، هلذا فال ميكن إنكار أو جتاهل دور الســلطة التشــريعية يف رســم الســياســة
من خالل العديد من العمليات التشــــــــريعية واليت من خالهلا يتم منح الشــــــــرعية للســــــــلطة التنفيذية، وميكن 

 توضيح هذه العمليات ابآلط: 
 املوافقة عَى الربومو اَلكومي: -1

إنَّ املنهاا الوزاري ميثل الســياســة العامة اليت ســتنتهجها احلكومة خالل مدة أربع ســنوات وهي تشــمل 
ؤى وطموحات وحلول للمشـــــــــــــــاكل اليت يواجهها اجملتمع وابلتايل فإن املنهاا الوزاري هو قريب للربانمج ر 

القوى احلزبية اليت تنافســـــــــــــــت يف العملية االنتخابية كو ا تليب احتياجات اجملتمع  االنتخايب الذي تطرحه ُ
امج ابألهداف اليت تســـــعى احلكومة ابملعىن الواقعي، إالّ أنه مل يشـــــتمل على تفاصـــــيل وإمنا تكتفي هذه الرب 

 إىل الوصول إليها، والسبب يعود لعدة احتماالت وهي كاآلط:
قلة املدة الزمنية املمنوحة ملرشح الكتلة النيابية املكلف بتشكيل احلكومة أو بتسمية الوزارة وعرضها  -أ

تبدأ بتاريخ التكليف، فإن  يوماً  30على جملس النواب ملنحها الثقة وهي املدة املقررة دســــــــــــــتورايً أقصــــــــــــــاها
رئيس جملس الوزراء املكلف يقضـــــي كامل املدة ابلتشـــــاور مع الكتل الســـــياســـــية بتســـــمية مرشـــــحيهم لتويل 
 الوزارات ضمن حدود التوافق السياسي وهنا تكون أولوية تقاسم الوزارات على حساب الربانمج الوزاري.

ع رفد رئيس جملس الوزراء املكلف، عدم وجود مؤســـــــســـــــات أو معاهد أو مراكز  تصـــــــة تســـــــتطي -ب
 بربانمج وزاري متكامل.

التوافق احلزيب بتســــمية الوزراء داخل جملس النواب يكون له األولوية على معرفة تفاصــــيل الربانمج  -ا
 احلكومي ومناقشتها.

/رابعاً( يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف أماء أعضـــــــــــــــاء وزارته واملنهاا  76لذلك نصـــــــــــــــت املادة  
زاري، على جملس النواب وَيعّد حائزاً ثقتها، عنَد املوافقة على الوزراء منفردين واملنهاا الوزاري ابألغلبية الو 

 .(21 املطلقة
 إقرار املوازنة املالية العامة: -2

تعّد املوازنة املالية من أهم الوســــــــــــــائل يف يد احلكومة للتاثري على الوضــــــــــــــع االقتصــــــــــــــادي واالجتماعي 
مســـــــــــتقبلية تؤمن االزدهار والنمو االقتصـــــــــــادي املتواصـــــــــــل، وتنبع أمهية املوازنة يف احلياة  وتوجيهه حنو رؤية

االقتصـــــــــــادية من حجم التدفقات املالية اليت تنســـــــــــاب يف االقتصـــــــــــاد من خالل جباية الضـــــــــــرائب وحجم 
ية أو أمنية الصــادرات للموارد املوجودة يف الدولة، واإلنفاق يف امليادين املختلفة ســواء كانت تربوية أم صــح

 .(22 على سبيل املثال ال احلصر
برانمج مايل يقوم   على أ ا  وقد بنّي قانون اإلدارة املالية والدين العام العراقي، تعريف املوازنة العامة،

، وتعّرف أيضـــــاً (23 ((على التخمينات الســـــنوية إليرادات ونفقات وحتويالت والصـــــفقات العينية للحكومة
يل، لســـنة مالية قادمة تســـتطيع من خالله الدولة القيام بومجائفها وحتقيق نشـــاطاهتا يف رانمج ما  بعلى أ ا 

                                                        
 . 2005/ رابعاً( من دستور مجهورية العراق لعام  76املادة   -21
 . 399، ص2013، 1جورا قرم: نظرة بديلة إىل مشكالت لبنان السياسية واالقتصادية، دار الفارايب، بريوت، ط  -22
 .2004لسنة  94ينظر: قانون اإلدارة املالية والدين العام رقم  -23
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( 62، ولذلك فقد بني الدســـــتور مبوجب املادة  (24 ((اجملاالت االقتصـــــادية واالجتماعية والســـــياســـــية كافة 
العـامـة ضـــــــــــــــمن  على جملس النواب إقرار املوازنـة العـامـة املقـدمـة من قبـل جملس الوزراء وهنـا تـدخـل املوازنـة

نقاشــــــــات وإجراء بعض التعديالت عليها من قبل جملس النواب وهذا النقاش ال يكون مبعزل عن احلكومة 
وإمنا قد تشـــرتك احلكومة يف هذه املناقشـــات على مســـتوى اللجان الفرعية املوجودة يف جملس النواب ومنها 

عنصـــر التمويل للســـياســـة العامة وأن إقرارها من  اللجنة املالية املختصـــة هبذا الشـــان، وأن املوازنة العامة متثل
 قبل جملس النواب ما هي إالّ إضفاء الشرعية على حجم اإلنفاقات واإليرادات املالية.

 تشريع القوانني: -3
ترتبط عملية التشريع يف األنظمة الربملانية ابلسلطة التشريعية، كو ا متثل عامة الشعب وأن كلما يصدر 

ن بســـــبب تطور اجملتمعات واحلاجة امللحة لإلســـــراع يف اإلجناز أدى إىل إعادة النظر منها هو شـــــرعي، ولك
جمـــددًا يف األخـــذ  قيقـــة تكوين وعمـــل هـــذه الومجيفـــة ضـــــــــــــــمن احلقـــائق الواقعيـــة والعمليـــة للمجتمعـــات 

القوانني أدى ذلك إىل إشـــــراك الســـــلطة التنفيذية يف عملية التشـــــريع من خالل احلق يف اقرتاح  (25 .املتطورة
كو ا هي املخولة برســم الســياســة العامة، وذلك فإن إشــراك الســلطة التنفيذية ميثل تنبيه الســلطة التشــريعية 

برســـــم الســـــياســـــة العامة على وفق آليات  بســـــن القوانني أو تعديل أو إلغاء البعض منها اليت يكون هلا دورٌ 
 :(26 التشريع اآلتية

 جلهورية وجملس الوزراء.مشروعات القوانني تٌقدم من رئيس ا -أ
 مقرتحات القوانني تقدم من عشرة أعضاء جملس النواب أو من إحدى جلانه املختصة. -ب

، إذن أن 2006وتنظم عملية التشــريع تلك وفقاً للنظام الداخلي اخلاص مبجلس النواب الصــادر لعام 
مة من خالل إتباعها لطرق الومجيفة اليت ميارســـــــــــــــها جملس النواب من حيث وضـــــــــــــــع القواعد القانونية امللز 

وإجراءات بينها الدســــتور والنظام الداخلي جمللس النواب، فالتشــــريع ومجيفة تقوم على أســــاس ســــن جمموعة 
من القواعد القانونية اليت تنظم احلياة االجتماعية من خالل بيان احلقوق والواجبات ومقرتنة ازاء مادي 

من القوانني والقواعد  هو   جمموعةا حســــن" أن التشــــريع  "حســــني احلا الف هذه القواعد، وقد بنّي خيملن 
واألحكام، يضــــــــــــعها املشــــــــــــرع لتنظيم الروابط الفردية واالجتماعية بني الناس، وبيان ما هلم من حقوق وما 

 .(27 ((عليهم من واجبات
 إذن للتشـــريع دور مهم يف عملية رســـم الســـياســـة العامة، من خالل إجياد النصـــوص القانونية اليت تنظم

وقد ميثل هذا الدور الذي متارســــه الســــلطة  احلالة االجتماعية بني األفراد وبني األفراد واملؤســــســــات الرمية.
التشـــريعية جزءاً من رســـم الســـياســـة العامة من خالل إجياد منظومة قانونية تســـهم بشـــكل أو آبخر يف حل 

 اطن.املشكالت وترسيخ الطموحات اإلجيابية اليت توصل إىل حياة كرمية للمو 
                                                        

ماجستري، كلية القانون،  نقال عن: حممد طه حسني احلسيين: االختصاص املايل للسلطة التشريعية يف الدساتري العراقية، رسالة -24
 .110، ص2010جامعة الكوفة، 

، 2009، 3د. حسان حممد شفيق العاين: األنظمة السياسية والدستورية املقارنة، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ط  -25
 .72ص

 .2005أوالً وننياُ( من دستور مجهورية العراق لعام /60املادة   -26
 .102احلسيين: مصدر سابق، ص نقال عن: حممد طه حسني -27
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 الرقابة عَى أع اض السَ ة التن ياية وا ي ات املستقَة: -4
أانط الدســــــــــــــتور مبجلس النواب مهمة مراقبة أداء الســــــــــــــلطة التنفيذية بفرعيها رئيس اجلمهورية وجملس 

، وهي واحدة من الضـــــــماانت الســـــــياســـــــية اليت ميارســـــــها جملس (28 الوزراء وكذلك مراقبة اهليئات املســـــــتقلة
فالرقابة الربملانية هي تقصـــــــــــي احلقائق من جانب الســـــــــــلطة التشـــــــــــريعية ألعمال الســـــــــــلطة التنفيذية النواب 

للكشـــــــــــف عن عدم التنفيذ الســـــــــــليم للقواعد العامة  الســـــــــــياســـــــــــة العامة( للدولة وحتديد املســـــــــــؤول ذلك 
 دّ التنفيذية، واليت تع ، ويقصد ابلرقابة الربملانية الرقابة اليت يباشرها الربملان على أعمال السلطة(29 ومساءلته

املهمة الرئيسة الثانية اليت يضطلع هبا جملس النواب بعد التشريع، ذلك أن جملس النواب ميثل إرادة الشعب 
، وأن وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية تتسم بتعددها وتدرجها على وفق النصوص (30 ويعرب عن رغباته

ئل يف  األســـــــــئلة وطلبات املناقشـــــــــة العامة االســـــــــتيضـــــــــاح أو الدســـــــــتورية والالئحية، إذ تتمثل هذه الوســـــــــا
 . (31 االستضافة جلان التحقيق واالستجواب وسحب الثقة(

وأخرياً متارس الســــلطة التشــــريعية واملتجســــدة مبجلس النواب يف النظام الســــياســــي العراقي كما أوضـــحه 
الســــــياســــــة العامة من خالل إقرار منظومة قانونية ، دوراً كبرياً يف رســــــم 2005دســــــتور مجهورية العراق عام 

 تشـــريعات( كو ا تشـــمل مجيع اإلجراءات اليت متر عليها مرحلة صـــياغة الســـياســـة العامة من حيث حتديد 
املشــــــــــــاكل أو املطالب أو الطموح، وطرح اخليارات أو البدائل ومناقشــــــــــــتها من خالل  القراءتني اليت نص 

، واختيار البديل الناجح واملتمثل ابلقواعد القانونية (32 (2006نواب لعام عليها النظام الداخلي جمللس ال
اخلاصــــــة اليت يصــــــدرها أو يقرها جملس النواب، وكذلك يتجســــــد هذا النشــــــاط التشــــــريعي من حيث تنفيذ 
 الســياســة العامة من خالل املصــادقة على املوازنة العامة اليت متثل متويل الســياســة العامة والتومجيف والتنسـيق
وذلك فإن  ارســـــــــة جملس النواب ســـــــــلطته يف تعديل أو إلغاء بعض النصـــــــــوص القانونية ميثل عملية حتليل 
للســـــــياســـــــة العامة أما تقوميها فيتمثل بنشـــــــاط جملس النواب الرقايب على أداء الســـــــلطة التنفيذية من خالل 

اســـة العامة أو الرقابة النهائية اليت الوســـائل اليت م تبيا ا والذي يكون مبرحلة الرقابة املصـــاحبة للتنفيذ الســـي
 تقضي إب اء عمل السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها بسبب سوء األداء احلكومي.

 دور السلطة التنفيذية يف رسم السياسة العامة: املطلب الثاني
لعامة، للســــــلطة التنفيذية املتمثلة برئيس اجلمهورية وجملس الوزراء دوٌر كبرٌي يف عملية رســــــم الســــــياســــــة ا

،. وســـــنحاول الرتكيز 2005وهذا الدور هو انعكاس للصـــــالحيات اليت بينها دســـــتور مجهورية العراق لعام 
على دور جملس الوزراء كونه يتحمل املســؤولية الســياســية أمام جملس النواب وهو املســؤول التنفيذي املباشـر 

اجلمهورية يف رسم السياسة العامة إمنا على ختطيط وتنفيذ السياسة العامة. وهذا ال يعين جتاهل دور رئيس 
                                                        

 .260، ص2015، 1دار احلكمة، لندن، ط  رزكار جرجيس الشواين: الشرعية الدستورية يف العراق بني النظرية والتطبيق، -28
دراسة مقارنه، رسالة ماجستري،  2005حسني وحيد عبود العيساوي: احلقوق واحلرايت السياسية يف الدستور العراقي لسنة  -29
 .201ص، 2012نون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، كلية القا
دراسة مقارنة، رسالة 2005حنان شامل عبد الزهرة الشربة: احلقوق االقتصادية والثقافية يف دستور مجهورية العراق لعام  -30

 . 286، ص2013ماجستري، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 
دراسة حتليلية وصفية، رسالة ماجستري، كلية  2005جملس الوزراء يف الدستور العراق لعام مروان حسن عطية العيساوي:  -31

 .132، ص2014القانون، جامعة الكوفة، 
 . 2006( من النظام الداخلي جمللس النواب العراقي لعام 136 -128للمزيد تنظر املواد   -32
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 29: العدد

ميارس رئيس اجلمهورية صــــالحيات من شــــا ا أن تلعب دوراً يف رســــم الســــياســــة العامة وحناول أن نســــلط  
 الضوء على البعض منها وهي ابآلط:

ي ة التن ياية: -1  االختصاصات يف جماض الُو
واســــــــــعة لرئيس اجلمهورية تتمثل ، صــــــــــالحيات إجرائية 2005لقد منح دســــــــــتور مجهورية العراق لعام 

بدعوة جملس النواب لالنعقاد، وتســــمية مرشــــح الكتلة الربملانية األكرب بتشــــكيل احلكومة، واملصــــادقة على 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية بعد موافقة جملس النواب عليها، وقبول الســـــــــــــفراء، واملصـــــــــــــادقة وإصـــــــــــــدار 

، 2005املقررة دســتورايً، أشــار دســتور مجهورية العراق لعام  القوانني اليت يســنها جملس النواب ضــمن املدة
خامســــــــاً/ب، ا( حق جملس الرائســــــــة املشــــــــكل يف الدورة النيابية األوىل ابالعرتاض على /138يف املادة  

 القوانني، ومل يشر إليه صراحةً يف غري ذلك من املواد الدستورية األخرى.
  ق تقدمي مشروعات القوانني: -2

تقدمي مشــــروعات القوانني صــــراحة، أي *من دســــتور مجهورية العراق، لرئيس اجلمهورية 60ة بينت املاد
إبمكان رئيس اجلمهورية من تقدمي مشــــروعات إىل جملس النواب للنظر هبا ومناقشــــتها وإقرارها وابلتايل هو 

ســياســياً وغري  شــريك مع جملس الوزراء هبذا احلق، ولكن يثار تســاؤل إذا كان رئيس اجلمهورية غري ُمســاءل
مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة كيف له أن ميارس هذا احلق وأن مجيع التشريعات أتط لرسم السياسات 

 العامة للدولة؟
ويذكر أن رئيس اجلمهورية اقرتح مشـــــاريع قوانني متعددة يف الدورة الربملانية األوىل مبوجب دســـــتور عام 

مهنة احملاماة، مشـــــــــروع قانون متليك قطع األراضـــــــــي  ، كان من أبرزها، مشـــــــــروع قانون احتســـــــــاب2005
الســـــكنية للقضـــــاة، مشـــــروع قانون أصـــــول احملاكمات اجلزائية العســـــكري، مشـــــروع قانون احملكمة االحتادية 

 .(33 العليا
وأما دور جملس الوزراء فهو أهل وأكثر ختصــص يف رســم الســياســة العامة من رئيس اجلمهورية وســنقوم 

 خالل االختصاصني الذي ميارسهما جملس الوزراء ومها: ببيان هذا الدور من 
ي ة التن ياية:  -1  االختصاصات يف جماض الُو

، إذ متارس الســـــــلطة التنفيذية واليت 2005وهي كما وردت يف نصـــــــوص دســـــــتور مجهورية العراق لعام 
 نقصد هبا  جملس الوزراء( اختصاصات تنفيذية وتتمثل مبا أيط: 

خت ي  وتن يا السياسة العامة لَدولة واخل   العامة واإلشراَ عَى ع ك الوزارات واجلهات  -أ
 يفري املرتب ة بوزارة:

هذا االختصــــاص من أهم اختصــــاصــــات جملس الوزراء ومنه تســــتمد احلكومة صــــالحياهتا يف إدارة يعّد 
، (34 البالد وهي تنهض مبســــؤولياهتا اليت رمتها القوانني النافذة اليت تنظم عمل وزارات الدولة ومؤســــســــاهتا

                                                        
ؤوليته يف الدساتري العربية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، د. علي يوسف الشكري: التناسب بني سلطة رئيس الدولة ومس -33

 .133-132، ص2012، 1ط 
 .100مروان حسن عطية العيساوي: مصدر سابق، ص -34
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عليه العناصـــــــــــر  فالتخطيط حيتل مكانة متقدمة يف العملية اإلدارية وأهم عناصـــــــــــره واألســـــــــــاس الذي ترتكز
والتخطيط يف أوســـع معانيه يعين التدبري الذي يرمي إىل مواجهة املســـتقبل يطط منظمة ســـلفاً   األخرى، 

إذن التخطيط هو يسبق عملية التنفيذ فعندما يستشعر جملس الوزراء بوجود  (35 .((لتحقيق أهداف حمددة
اســـــي ضـــــمن أهداف مشـــــروعة يقدم مشـــــكلة أو أزمة أو يســـــعى إىل حتقيق مطالب جمتمعية أو طموح ســـــي

ابتداءً إىل وضـــــع تصـــــورات منطقية تســـــهم بشـــــكل أو آبخر إبجياد حلول لتلك املطاليب، وتشـــــتمل عملية 
التخطيط عمليات جزئية تتمثل بتحديد األهداف، وحتديد الســـــــــــياســـــــــــات الالزمة لضـــــــــــبط األداء وحتديد 

ت املســـــــــــــــتخدمة يف العمليات، وحتديد القواعد الربامج الزمنية اليت تنظم تنفيذ العمليات وحتديد اإلجراءا
 لضبط التعرفات، حتديد امليزانيات التقديرية ومن مث القيام بتنفيذها.

وأما تنفيذ السياسة العامة ما هو إالّ جمموعة النشاطات واإلجراءات التنفيذية اهلادفة إلخراا السياسة 
تخدام املصــادر واملوارد البشــرية واملادية والتكنولوجية العامة أو قراراهتا إىل حيز الواقع العملي وتقوم على اســ
، مبعىن آخر بعد عملية صـــــياغة الســـــياســـــة العامة (36 وغريها، ويف ســـــبيل حتقيق مقاصـــــد الســـــياســـــة العامة

 املنهاا الوزاري( الذي حظي مبوافقة جملس النواب واليت على ضـــــــــــــــوئها شـــــــــــــــرع جملس النواب العديد من 
 تنفيذ هذه السياسات. القوانني فالبد من احلكومة

وحىت ال تبقى السياسات جمرد قوانني جامدة ومعطلة ال تؤثر مبجرايت احلياة العامة فالسلطة التنفيذية 
متلك صـــــــالحيات القانون العام وســـــــلطة تنفيذ القرارات اليت تتخذها مؤســـــــســـــــات الدولة وهو األمر الذي 

 .(37 يسمى يف أدبيات اإلدارة العامة "تنفيذ السياسات"
وأما اإلشـــــــــراف على عمل الوزارات تتمثل بقيام جملس الوزراء بتحليل الســـــــــياســـــــــة العامة وتقوميها اليت 
خططــت هلــا وعملــت على تنفيــذهــا وأن عمليــة التحليــل والتقومي يف هــذه املرحلــة هي مصــــــــــــــــاحبــة لتنفيــذ 

لس الوزراء يف حتقيق السياسة العامة ألن الوزارات هي من تقوم بعملية التنفيذ وهي متثل أدوات أو أذرع جم
 املقاصد السياسية. 

وهذا األمر يعكس التجانس والوحدة يف حتقيق أهداف الســــــــــــياســــــــــــة العامة فمجلس الوزراء لطاملا هو 
املسؤول عن تصريف شؤون احلكم، واملقرر للسياسة العامة، وجب أن يكون جهاز واحد قائم بذاته، وأن 

تجانس ال تتحقق دائماً، الســـــــــيما يف مجروف األزمات اليت حيقق التجانس بني أعضـــــــــائه، غري أن قاعدة ال
، وهنا تكون فاعلية احلكومة  جملس الوزراء( معتمدة كلياً (38 تفرض صـــــــــــــــيغاً جديدة لتاليف هذا اجمللس

، فاحلكومة هي من تضــع املنهاا الوزاري وهي (39 على القيادة التنفيذية يف رســم الســياســة العامة وتنفيذها
رف على األجهزة التنفيذية العائدة إليها وحتلل الســـياســـات العامة اليت نفذهتا إلجياد من ختطط وتنفذ وتشـــ

بدائل ســــــــريعة يف حال حدوث خلل يف التنفيذ وكما أ ا تشــــــــمل تقومي هذه الســــــــياســــــــة من خالل عملية 
 املراقبة اليت وردت يف نص املادة ابإلشراف.

                                                        
 . 97وصال جنيب العزاوي: مصدر سابق، ص -35
 . 273فهمي خليفة الفهداوي: مصدر سابق، ص -36
 . 139عبد الفتاح ايغي: مصدر سابق، ص -37
 . 126كامجم املشهداين: النظم السياسية، مطبعة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، بال اتريخ، صد. حممد   -38
 .55جيمس أندرسون: مصدر سابق، ص -39
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 الدولية، والتوقيع عَيها، أو من خيوله:الت اوض بشأج املعاهدات واالت اقيات  -ذ 
ال يقتصـــر دور احلكومة  جملس الوزراء( ابلتخطيط وتنفيذ الســـياســـة العامة داخل إقليم الدولة وإمنا قد 
يتجاوزها من خالل هذا الدور، فإن الســياســات االقتصــادية والعســكرية أو األمنية واالجتماعية والســياسـية 

ت الدولية اليت هي جزء من الســــياســــة العامة اليت تتبناها احلكومة، ولذلك اخلارجية اليت تتجســــد ابملعاهدا
، حق جملس الوزراء ابلتفاوض بشـــــــــــــــان املعاهدات واالتفاقيات الدولية 2005منح دســـــــــــــــتور العراق لعام 

 والتوقيع عليها.
ئهما وســــــــــــــيلة لتبادل وجهات النظر بني  ثلي دولتني أو أكثر بقصــــــــــــــد توحيد آرا  إنَّ التفاوض يعين 

وحماولة الوصـــــول إىل حل أو تنظيم ملســـــالة أو موضـــــوع معني ووضـــــع احللول أو التنظيم الذي يتفقون عليه 
عبارة عن أ ا   ، وأما املعاهدة فتعّرف على (40 ((ففي صـــــــــــــورة مواد تكون مشـــــــــــــروع االتفاق املزمع إبرامه

، (41 ة((داث أنر قانونية معيناتفاق بني شخصني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل العام ترمي إىل إح
 .(42 فاملعاهدة هي وضع قانوين تعقد بني عدد من الدول لتخدم مصاحلها

ي ة التشريعية: -2  االختصاصات يف جماض الُو
 لصالحيات ذات طابع تشريعي جمللس الوزراء وتتمثل مبا أيط: 2005أشار دستور العراق لعام 

 تقدمي مشروعات القوانني: -أ
الوزارة  جملس الوزراء( يف النظام الربملاين وضــــــع متميز، فالوزارة أداة للحكم والتقرير إذ متلك إن وضــــــع 

يف اجملال الدســتوري ســلطة البت يف شــان رســم الســياســة العامة للدولة، وهي هيئة هلا كيان ذاط متميز عن 
وحدها عن ســـياســـتها وإدارة  رئيس الدولة  رئيس اجلمهورية( وعن الربملان  جملس النواب( فهي اليت ٌتســـال

 .(43 دفة احلكم يف الدولة
وتضــــــــخم أعمال وواجبات هذه الســــــــلطة يف وقتنا احلاضــــــــر يدعوان إىل النظر جمدداً إىل هذه الســــــــلطة 
وليس على أســــــــــــاس أ ا اجلهة اليت تقوم بتنفيذ القوانني وإمنا دورها يتوضــــــــــــح أكثر يف كو ا اجلهة املوجهة 

، وقد برزت الســـــــلطة التنفيذية اليت تتجســـــــد مبجلس (44 على أعلى مســـــــتوايهتاوالقائدة لســـــــياســـــــة الدولة و 
الوزراء إىل مكان الصدارة يف معظم بالد العامل بينما توارت الربملاانت اليت أصبحت عاجزة عن تفهم الكثري 

 .(45 من مشروعات القوانني ذات الطبيعة الفنية
لس الوزراء احلق يف اقرتاح مشروعات القوانني، ، أن جمل2005لذلك أشار دستور مجهورية العراق لعام 

ويعد اقرتاح القوانني املصـــــدر األول واألســـــاس القانوين الذي يســـــتمد منه التشـــــريع مضـــــمونه، وانطالقاً من 
ية الفقه الدســـــــــــــــتوري أال يكون حق اقرتاح القوانني منفرداً للربملان  جملس النواب( وحده أو للســـــــــــــــلطة ؤ ر 

                                                        
 .92، ص1982، 3د. عصام العطية: القانون الدويل العام، جامعة بغداد، ط -40
 .86املصدر نفسه: ص  -41
 .111، ص2007د. عبد الكرمي علوان: القانون الدويل العام، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  -42
 . 311، ص2005د. سامي مجال الدين: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  -43
 .311د. حسان حممد شفيق العاين: مصدر سابق، ص -44
 . 33، ص2006التنفيذية على أعمال الربملان، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  د. رأفت دسوقي: هيمنة السلطة -45
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، (46 املنطق يقضـــي أن يكون حق االقرتاح مشـــرتكاً بني الربملان والســـلطة التنفيذية التنفيذية وحدها، بل أن
وتعّد هذه الومجيفية هي من مظاهر التعاون بني الســــــــــلطتني التشــــــــــريعية والتنفيذية وإشــــــــــراكهما يف الومجيفة 

تقدمي التشـــــــــــريعية، فالربملان مل يعد الســـــــــــلطة الوحيدة يف عملية ســـــــــــن القوانني فاحلكومة تشـــــــــــاركه يف حق 
مشـــــروعات القوانني وأن معظم مشـــــاريع القوانني هي من وضـــــع الســـــلطة التنفيذية ملا تتمتع به من اخلربات 

، وعندما نقول (47 الفنية وســيطرهتا على الدولة و كم اتصــاهلا املباشــر ابلشــعب عن طريق أجهزهتا املتعددة
هبا، أن جمللس الوزراء صــــــالحية  إن معظم مشــــــاريع القوانني هي من وضــــــع الســــــلطة التنفيذية، فال نقصــــــد

تشــــريع القوانني، ألن تشــــريع القوانني هو من صــــالحيات الســــلطة التشــــريعية حصــــراً، بل نقصــــد بذلك أن 
، كما نصَّ عليها الدســتور، ولكن تبقى (48 جملس الوزراء ميكن أن ميارس صــالحيات ذات ومجيفة تشــريعية

 .(49 ول إىل السلطة التشريعيةمناقشة مشروع القانون وإقراره أو عدم إقراره موك
اجلدول يف أدانه يبني دور الســلطة التنفيذية بتقدمي مشــروعات القوانني ومن مث يتضــح لنا دور الســلطة 

 التنفيذية  جملس الوزراء( برسم السياسة العامة من جانب الومجيفة التشريعية

 السنة املدة االنتخابية
اقرتاحــات 
ــــقــــوانــــني  ال
 الربملانية

مشروعات 
ـــــني الـــــقـــــو  ان

 احلكومية

عــــــــــــــــــــــــــدد 
ــــقــــوانــــني  ال
 الصادرة

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 األوىل 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 األول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاين

2006-2007 
 2006متوز  30 -2006نيسان 22
 2007شباط  8 – 2006أيلول  1

5 
2 
3 

23 
3 
20 

28 
5 
23 

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الثانية 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 األول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاين

2007 – 2008 
 2007متوز  30 – 2007آذار  2
 2008شباط  13 – 2007أيلول  4

18 
13 
5 

52 
24 
28 

70 
37 
33 

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الثالثة

2008 – 2009 
 2008أب  16 -2008آذار  25

6 
2 

34 
11 

40 
13 

                                                        
ضعف األداء التشريعي والرقايب للربملان وهيمنة السلطة -داان عبد الكرمي سعيد: دور الربملان يف األنظمة الربملانية املعاصرة -46

 .79، ص2013، 1 التنفيذية دراسة حتليلية مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط
 . 41،ص2013، 1حسني عبيد: األنظمة السياسية دراسة مقارنه، دار املنهل اللبناين، بريوت،ط  -47
 .229، ص2015، 1دراسة مقارنة، منشورات زين احلقوقية، بريوت، ط  سريوان زهاوي: النظام الربملاين -48
 .301ديدة للنشر، اإلسكندرية، بال اتريخ نشر، صد. حممد رفعت عبد الوهاب: النظم السياسية، دار اجلامعة اجل -49
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الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي  
 األول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاين

 27 24 4 2009آذار  5 – 2008أيلول  9

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الرابعة 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 األول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاين

2009- 2010 
متــوز  27 – 2009نــيســــــــــــــــــــــان  14

2009 
كـــانون الثـــاين   26 – 2009أيلول  8

2010 

10 
3 
7 

38 
9 
29 

24 
12 
36 

 348 295 78 اجملموع
 .93املصدر: داان عبد الكرمي سعيد: مصدر سابق، ص( 1جدول رقم  

 إصدار األنظ ة والتعَي ات والقرارات  دَ تن يا القوانني: -ذ
متارس الســـــــــــــــلطة التنفيذية دوراً هاما يف عملية صـــــــــــــــنع القواعد القانونية، إذ تبادر بتقدمي العديد من 

تكون الســـــلطة  ناضـــــها أو يعدهلا وال غرابة مشـــــروعات القوانني إىل الربملان الذي له أن يوافق عليها أو يرف
التنفيذية هي مصــــدر جل مشــــروعات القوانني اليت ينظرها الربملان إذا تذكران ما هو متاح هلا من معلومات 
وخربات فنية من انحية أخرى حيتاا تنفيذ هذه القوانني بعد صدورها من الربملان إىل قرارات إدارية تتخذها 

 ليت جتسدت يف النظام الربملاين العراقي مبجلس الوزراء.، ا(50 السلطة التنفيذية
، منح الصـالحية جمللس الوزراء من إصـدار األنظمة والتعليمات 2005إن دسـتور مجهورية العراق لعام 

والقرارات، وتكتســـب تلك األنظمة قيمة القانون العادي والســـند الدســـتوري الذي خيول الســـلطة التنفيذية 
هبدف تســـــــــهيل تنفيذ القوانني، وأن هذا احلق يعد كنتيجة ملمارســــــــة  (51 ســـــــــتقلة.حق إصـــــــــدار األنظمة امل

الســـلطات التقديرية املمنوحة جمللس الوزراء واليت مبوجبها تقوم أجهزة اإلدارة العامة برتمجة فهمها للســـياســـة 
فيذ السياسة العامة وفهمها لطريقة تنفيذها بصورة عملية عن طريق وضع التشريعات التنفيذية الضرورية لتن

واليت يطلق ابلتعليمات واللوائح املعربة عن قرارات يتخذها مومجفو ومســـــــــــــــؤولو اإلدارة العامة ويضـــــــــــــــعو ا 
 .(52 بشكل بنود يتم تعميمها على مجيع املؤسسات التنفيذية

 إعداد مشروع املوازنة العامة واَلساذ اخلتامي وخ   التن ية: -ث
الصـــــــــــــالحية جمللس الوزراء إبعداد مشـــــــــــــروع املوازنة املالية،  2005منح دســـــــــــــتور مجهورية العراق لعام 

وهنا  واحلســــــاب اخلتامي وخطط التنمية، وهذا اإلجراء هو نتيجة للتخصــــــص الذي يقوم به جملس الوزراء،
                                                        

، 1كمال املنويف: أصول النظم السياسية املقارنة، أصول النظم السياسية املقارنة، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، ط   -50
 .251-250، ص1987
، 2011، 2األردن، ط -والتوزيع، عمانمصطفى صا  العماوي: التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر  -51

 . 248ص
 . 143عبد الفتاح ايغي: مصدر سابق، ص -52
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 يلجئ جملس الوزراء من خالل املؤســــــســــــات التنفيذية االحتادية من وضــــــع مشــــــروع املوازنة العامة االحتادية
تقدير حجم النفقات العامة اليت تقوم هبا املؤســــــســــــات الرمية االحتادية وغري االحتادية ملدة الذي يتضــــــمن 

 مستقبلية قادمة وتقدر بسنة مالية واحدة.
وثيقة رمية تتضــــــــمن كشــــــــفاً للعائدات والنفقات أب ا   لذلك يعّرف مشــــــــروع املوازنة العامة االحتادية 

مفصــــــــــل  أ ا   تقدير، أو تعّرف (53 ((احدة وهي الســــــــــنة املاليةاملتوقعة وتكون هذه املدة ابلعادة ســــــــــنة و 
 .(54 ((ومعتمد للنفقات العامة واإليرادات العامة من فرتة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة

وأما ابلنســـــــبة إىل إعداد احلســـــــاب اخلتامي وتكون مراحل إعداده متشـــــــاهبة ملراحل إعداد املوازنة املالية 
ارة املالية صـــــــــالحية إصـــــــــدار أوامر إىل وحدات اإلنفاق احلكومي يف كل الدولة لتقدمي وقد منح القانون وز 

تقاريرها املالية، وبعد ذلك تقوم وزارة املالية إبمتام مشروع قانون احلساب اخلتامي مث ترسلهُ إىل ديوان الرقابة 
هر حزيران من كل عام، من شــ 15املالية لغرض دارســته وتدقيقه ووضــع تقرير رقايب عنه، يف موعد أقصــاه 

مث يرفع التقريران معاً إىل جملس الوزراء لغرض مناقشـــــــــــــــته فإذا وافق عليه اجمللس يرفع إىل جملس النواب يف 
ومن خالل ما يتضح دور السلطة التنفيذية الكبري يف  (55 من شهر حزيران من كل عام. 30موعد أقصاه 

ق املعطيات املوضــــــوعية كو ا الســــــلطة اليت تتحمل عملية رســــــم الســــــياســــــة العامة وهذا الدور جاء على وف
 املسؤولية السياسية أمام جملس النواب وأمام اجملتمع.

 ةماتخ

 من خالل ما تقدم من هذه الدراسة توصلنا إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات، وتتمثل ابآلط:
 االستنتاجات: :أواًل
عملية رسم السياسة العامة ليست عملية آنية أو عبثية، وإمنا عملية إدارية تستند إىل عدد من  إنَّ  -1

 العمليات املرتابطة واملتسقة تشرتك هبا مجيع مؤسسات النظام السياسي حتقيقاً ألهداف عامة.
هي الســياســة العامة ليســت نتيجة ملشــكلة يتم تشــخيصــها من قبل مؤســســات النظام بقدر ما  إنَّ  -2

 طموح سياسي ميثل رؤية النخب السياسة احلاكمة لغرض حتقيق الشرعية األدائية. 
تســــتند عملية رســــم الســــياســــة العامة على ثالث ركائز مهمة هي: التخطيط الذي يتمثل مبجموع  -3

 التصورات املستقبلية، والتمويل والكوادر التنفيذية.
ســـــة العامة هو حتقيق الشـــــرعية األدائية اليت إن القصـــــد من وراء انتهاا أي نظام ســـــياســـــي للســـــيا -4

 بدورها حتقق االستقرار االجتماعي واتساع حالة الرضا يف صفوف اجملتمع.
وينصــــب االهتمام  2005عدم االهتمام ابلســــياســــة العامة يف النظام الســــياســــي العراقي بعد عام  -5

والتوافق هبــا مــدد تتجــاوز املــدة ابلــدرجــة األوىل على التشـــــــــــــــكيلــة الوزاريــة  يــث يســـــــــــــــتغرق النقــاش عليهــا 

                                                        
 . 343املصدر نفسه، ص -53
سؤال وجواب صادر من شعبة املنظمات الدولية بتاريخ 25منشور لوزارة املالية مجهورية مصر العربية بعنوان املوازنة يف  -54
 .2، ص2014
 .2004لسنة  94من قانون اإلدارة املالية والدين العام رقم  6ر/للمزيد ينظر: القسم احلادي عش -55
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الدســتورية، وإمنا الربانمج الوزاري فإنه يكتفي بعرضــه أمام جملس النواب للتصــويت عليها، كإجراء دســتوري  
 فقط.

 التوصيات: :ثانيًا
االهتمام ابلربانمج الوزاري كونه يتمتع بذات األمهية اليت تتمتع هبا الوزارة من حيث منحها الثقة  -1

برســم وطرح اخلطوط العامة اليت تعد ٌ مبثابة أهداف احلكومة اليت تســعى إىل حتقيقها وإمنا حيدد وال يكتفي 
جملس النواب وقتـاً كـافيـاً تعـد من خاللـه  احلكومـة إىل حتـديـد املشــــــــــــــــاكـل والطموحـات وكيفيـة العمـل على 

 ر واقعية.إجنازها وتسمى مبفهوم اهلندسة  جدول تقدم األعمال( لكي يتسىن مراقبته بشكل أكث
اللجوء إىل القواعد الدســــــــتورية يف تشــــــــكيل احلكومة من خالل احلكم ابألغلبية بعيداً عن صــــــــَيغ  -2

 التوافق واحملاصصة الطائفية خللق حالة من الفاعلية السياسية بني مؤسسات النظام السياسي.
تفاق على إنشـــاء االنفتاح على دول اجلوار من خالل املصـــا  االقتصـــادية املشـــرتكة من خالل اال -3

منشــــآت ومصــــانع مشــــرتكة تكون على احلدود العراقية ومن مث فإن محاية النظام الســــياســــي العراقي وحتقيق 
االستقرار تسعى إىل حتقيقه الدول اليت لديها مصا  اقتصادية ألن بناء االقتصاد العراقي يف الوقت الراهن 

 حيتاا إىل وقت كبري.
ها احلزيب أو الطائفي أو القومي، ألن يف ؤ ة املشروعة، مهما كان انتمااستيعاب املطالب اجلماهريي -4

جتاهلها ســـريتفع ســـقف املطالب وهذا األمر قد يؤدي إىل خلق حالة من الفوضـــى اليت بدورها تؤدي على 
 إجياد بيئة غري مستقرة سياسياً واقتصادايً واجتماعياً.
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 -قراءة في األداء اللغوي-التنغيم بين القدماء والمحدثين 

Toning between the ancients and modernists -Reading in 

language performance 
 Hadeel Abdel Amir Hassouni(1)م.م هديل عبد األمير حسوني 

 المستخلص

البحث الضــــــــــوء على األداء اللغوي لظاهرة التنغيم بني القدامى واحملدثني وذلك يف أربعة يســــــــــلط هذا 
من الفونيمات فوق الرتكيبية أو اإلضــــــــــــــافية للكلمات واجلمل  دمباحث تناولنا فيها ملمح التنغيم الذي يع

 ي واالصــــــــــــــطالحي،مشــــــــــــــريين يف ذلك إىل معناه اللغو  البىن الومجيفية، يفوأتثريه  لنعرف ماهيته، املنطوقة،
شـــــــارات القدماء إليه ومفهومه عند احملدثني، و إشـــــــكاليته إو  والفرق بينه وبني النغمة، ومن مث مســـــــتوايته،

بني القدماء واحملدثني، وقد ُخت م البحث بتناقضات بعض احملدثني يف عدّ هم التنغيم مرة تركيبًيا وأخرى فوق 
 الرتكييب.

Abstract 
This research highlights the linguistic performance of the phenomenon of 

toning between the old and the modern in four studies in which we dealt with 

the tone of the toning, which is a phonemes above the syntactic or additional 

words and sentences spoken, to know its meaning, and its impact on the 

functional structures, pointing to the meaning of language and terminology, 

And the tone, and then the levels, and the references of the ancients and 

the concept of the modern, and problematic between the ancients and 

modernists, and the research has concluded the contradictions of some of 

the modernists in the number of toning once installed and above the 

compositional.  

                                                        
 .املديرية العامة لرتبية كربالء -1
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 المقدمة 

وكانت الدراســـــــــــــــة  والبحث منذ نزول القرآن الكرمي وحىت يومنا هذا، هتمامحظيت اللغة العربية ابال
 والصوت وغريها من العلوم.، والصرف،والبالغة، والداللة تنصب على موضوعات النحو،

ولقد أقام علماء اللغة واألصــــوات نظرية اســــتطاعت على املســــتويني النظري والتطبيقي أن تكشــــف لنا 
الصــوت داخل نظام أي لغة، فقد اســتطاعت النظرية تطبيقيا أن حتل  النظام الذي تنطوي عليه ومجيفةعن 

كما اســــتطاعت هذه النظرية أن تقدم فكرة أصــــلية للتحليل   كثريًا من املشــــكالت العلمية يف تعلم اللغات،
ومن مث  ة أي اخلصــــــــــائص الصــــــــــوتية اليت متيز فونيما عن فونيم آخر،ياللغوي وهي فكرة املالمح غري الرتكيب

 والســـــــمعية، هوم الفونيم عبارة عن جمموعة من املالمح املميزة اليت تنبع من اخلصـــــــائص النطقية،أصـــــــبح مف
وهذه املالمح الصـــوتية تقع  والصـــوتية اليت حتدد كل صـــوت من أصـــوات اللغة مثل: موضـــع النطق وصـــفته،

 فوق   الرتكيبيةطار البنية اللغوية وهي ما يطلق عليها علماء اللغة واألصــــــــوات تســــــــمية املالمح غريإخارا 
والتنغيم وفيما يلي: نتناول  والنرب، أل ا ال تدخل يف جوهر الرتاكيب اللغوية وتتمثل يف املقطع، الرتكيبية(؛

مشريين يف ذلك إىل معناه اللغوي  البىن الومجيفية،يف وأتثريه  ملمح التنغيم يف أربعة مباحث لنعرف ماهيته،
ومفهومه عند احملدثني،  القدماء إليه، وإشــاراتومن مث مســتوايته، ،والفرق بينه وبني النغمة واالصــطالحي،

وقد ختمت البحث بتناقضـات الدكتور متام حسـان يف عدّ ه التنغيم مرة  شـكاليته بني القدماء واحملدثني،إو 
 تركيبًيا وأخرى فوق الرتكييب.

 المبحث األول: مفهوم التنغيم في اللغة و االصطالح 

وما تنَـغَّم مثله،وما  الكالم اخلفي وســكت فالن فما نـََغم  رف، -يف اللغة-التنغيم مصــدر نّغم،والنّـَغم 
 .(2 وفالُن حسن النَـْغمة  إذا كان حسن الصوت يف القراءة نـََغم بكلمة، والنَـْغَمة جرس الكالم،

 .(3 لحن"الوللتنغيم يف اللغة معان  ثالثة متثلها املفردات اآلتية:"النغمة،اجلرس، 
أو هو"عبارة عن تتابع  ،(4 هو"ارتفاع الصــــــــــوت واسفاضــــــــــه أثناء الكالم" -يف االصــــــــــطالح-والتنغيم 

وذلك االرتفاع واالسفاض يف الصــــــــــوت أو  (5 النغمات املوســــــــــيقية أو اإليقاعات يف حدث كالمي معني"
ومقتضــــــــــــيات معنوية وغاايت  التتابع يف تلك النغمات املوســــــــــــيقية أثناء النطق إمنا يكون ملقاصــــــــــــد تعبريية

التنغيم هو"تغري يف األداء الكالمي ابرتفاع الصـــــــــــــــوت واسفاضـــــــــــــــه يف أثناء الكالم  نّ إداللية؛ولذلك قيل 
 .(6 العادي للداللة على املعاين املتنوعة يف اجلملة الواحدة"

لة إبطار موســـــــــيقي والتنغيم قرينة لفظية إذ ال ميكن أن نتصـــــــــوره إال يف الكالم املنطوق، فبه تُنطق اجلم
ا لبيان مشـــــــــــــــاعر الفرح والغضـــــــــــــــب والنفي واإلثبات والتهكم واالســـــــــــــــتغراب  معني وتُعطى نغًما خاصـــــــــــــــً

                                                        
 .590/ 12،ولسان العرب:5/2045والصحاح: ،4/426ينظر:العني: -2
 .36:  أطروحة(املعىن يف تفسري الكشاف للز شري -3
 .164مناهج البحث يف اللغة: -4
 .93أسس علم اللغة:  -5
 .143مناف املوسوي:  علم األصوات اللغوية، -6
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وغريها من املعاين اليت يقتضيها سياق احلال فهو مرتبط ابلعاطفة واملوقف واالنفعال وتكون  ،(7 واالستهزاء
 ومن حالة نفسية إىل أخرى. موقف، نغمات الكالم دائًما يف تغري من أداء إىل آخر،ومن موقف إىل

صـــــــارت تســـــــتخدم  (8 وملا كان التنغيم إعطاء القول األنغام املناســـــــبة والفاصـــــــل أو الفواصـــــــل املناســـــــبة
األصــــــــوات -ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه  موســــــــيقى الكالم مكان التنغيم عند بعض الدارســــــــني،

من احملدثني العرب فهو يرى أنَّ التنغيم هو موســــــــــــيقى وهو أشــــــــــــهر من نبَّه على دراســــــــــــة التنغيم  -اللغوية
 .(9 الكالم،أو كلمة التلوين املوسيقي

ْر إىل معناه اللغوي شـــــ  ف الدكتور متام حســـــان التنغيم يف كتابه  اللغة العربية معناها ومبناها( ومل يُ مل يعرّ 
اللغوي وذلك يف قوله:"والتنغيم يف وإمنا ذكَر عبارة تضـــــــــــــمنت ومجيفة التنغيم يف األداء  أو االصـــــــــــــطالحي،

الكالم يقوم بومجيفـة الرتقيم يف الكتـابـة غري أن التنغيم أوضـــــــــــــــح من الرتقيم يف الـداللـة على املعىن الومجيفي 
ألن ما يســـــــــــــــتعمله التنغيم من نغمات أكثر  ا يســـــــــــــــتعمله الرتقيم من عالمات  ذلك؛ للجملة ورمبا كان

ويذكر (10 ســـــــــتفهام وعالمة التاثر ورمبا كان ذلك لســـــــــبب آخر"كالنقطة والفاصـــــــــلة والشـــــــــرطة وعالمة اال
الدكتور كالمه هذا يف كتاب آخر معلاًل الســــــــــــبب يف ذلك بســــــــــــبب ما للتنغيم من نغمات كثرية تفوق ما 
رطة والفاصـــــــــــــلة والنقطة وغريها  للرتقيم من عالمات كعالمة االســـــــــــــتفهام وعالمة التاثر  التعجب( والشـــــــــــــَّ

ويف الكثري من حاالته من تعبريات املالمح وحركات أجزاء اجلســــــــم كالرأس  وبســــــــبب ما يصــــــــاحب التنغيم
واليدين وما إىل ذلك جند أن التنغيم أوضـــــــــح من الرتقيم يف بيان القصـــــــــد والداللة على املعىن؛ ومن مثَّ فان 

عبــد ،كمــا يتفق البحــث مع رأي الــدكتور (11 الرتقيم يف الكتــابــة يقوم اــانــب من ومجيفــة التنغيم يف الكالم
ولكن مع  فبــاإلمكــان أن نتــابع الكالم املكتوب دون ترقيم، أكثر أمهيـّـة من الرتقيم، القــادر من أن التنغيم،

 .(12 الكالم املنطوق تظهر أمهية التنغيم يف إبراز القيم الداللية يف الفعل الكالمي
ا، تنوعت مقاطعها مهما  وارتفاًعا يف الوحدة الداللية، فالتنغيم تنوع يف درجات الصـــــــــــــــوت خفضـــــــــــــــً

ألنّه حصــــيلة اجلهود العلمية يف ؛ والتنغيم يعد مجاهرة من الظواهر الســــياقية ومجهورها ضــــمن ســــياق الكالم،
عرب نغمات  ،(13 إذ جتتمع هذه العناصـــــــــر كلها ألداء املعىن والداللة؛ والنحو، والصـــــــــرف، علم الصـــــــــوت،

 .(14 متتابعة يف حدث كالمي معني
هو انتقاالت صـــــوتية بني ارتفاع و اسفاض وتنوعات نغمية حتيط الكالم وحصـــــيلة ما تقدم أّن التنغيم 

املنطوق ملقاصــــــــــد تعبريية ومقتضــــــــــيات معنوية وبســــــــــبب كثرة تلك االنتقاالت وتنوع تلك النغمات وتعدد 
"مصــطلح صــوط  ،أو أنّه:(15 املعاين وطرق التعبري صــار"التنغيم قرينة ال رمز هلا أو يعســر أن حيّدد هلا رموز"

                                                        
 .62ينظر: يف البحث الصوط عند العرب:  -7
 .1ينظر:معجم علم اللغة النظري:  -8
 .566،والدراسات الصوتية عند علماء التجويد:124ينظر: األصوات اللغوية: -9
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يفي حلَّ الكثري من إشـــــــــكاليات الداللة اللغوية املتعلقة مبوجب خط التنغيم فجملة  جاء حممد( تتعدَّد ومج 
أو الرفض، أو  أو أتط للموافقة، أو أتكيديَّة، أو هتكميَّة، صـــورها النغميَّة، فهي تقريريَّة اترة أو اســـتفهاميَّة،

 .(16 اترة أخرى" أو االهئزاز، أو االحتقار، الدهشة،
 الفرق بين النغمة والتنغيم المبحث الثاني:

ا من علمــاء العربيــة احملــدثني حني ترمجوا لفظــة  إ إىل العربيــة وترمجوا تعريفهــا  (Intonationن بعضــــــــــــــــً
( فقد ورد أن "ليس Tonومســتوايهتا الصــاعدة واهلابطة واملســتوية، مل حَيّدوا التنغيم  دود متيزه عن النغمة  

ة معجمية لتنغيم الكلمة أل ا ال تســـتخدمه كاســـتخدام اللغة الصـــينية أو بعض لغات يف اللغة العربية ومجيف
ويعرف الــدكتور بســــــــــــــــام بركــة التنغيم أبنــه:"املنحى اللحين للجملــة يقــاس بتغري ارتفــاع  ،(17 غرب أفريقيــا"

يف  كما يشـــــري الدكتور متام حســـــان إىل أثر التنغيم(18 الصـــــوت يف الســـــلســـــة الكالمية ويقال كذلك النغم"
األداء اللغوي للجمل فهو يؤكد على الومجيفة الداللية للنغمات فيذكر أن للنغمة داللة ومجيفية على معاين 

اي ســـــالم  هللا ...ألن تقال بنغمات  نعم ، اجلمل تتضـــــح يف صـــــالحية اجلمل التاثرية املختصـــــرة حنو: ال ،
والتوكيد واإلثبات ملعان عديدة مثل  النحوي مع كل نغمة بني االســــــــــــــتفهامو متعددة ويتغري معناها الداليل 

تكون النغمة هي العنصــــــــر الوحيد الذي  إذ االفرح واحلزن والشــــــــك والتانيب واالعرتاض والتحقري وهلم جر 
تســــبب عنه تباين هذه املعاين ألن هذه اجلملة مل تتعرض لتغري يف بنيتها ومل يضــــف إليها أو يســــتخرا منها 

من القرائن  دّ شــــــيء ومل يتغري فيها إال التنغيم وما قد يصــــــاحبه من تعبريات املالمح وأعضــــــاء اجلســــــم  ا يع
 تضح لنا ومجيفة التنغيم والنغمة يف األداء اللغوي للجمل وما حتمله من معان  ومن هذا الكالم ت (19 احلالية 

ويشـــــــــــــري الدكتور الســـــــــــــعران إىل دور التنغيم يف بعض اللغات قائاًل:"يقوم التنغيم يف لغات كثرية  وتعبريات،
نهما بدور"مورفولوجي"هام...فنجد يف بعض اللغات صــــــيغتني متماثلتني من الناحية الصــــــوتية ولكن كاًل م

تنطق بنغمة  الفة فيكون لكل منهما معناها وهذا واضــــح وكثري يف لغات الشــــرق األقصــــى كالصــــينية ويف 
، وللتنغيم يف اللغة العربية ومجيفة حنوية وداللية مهمة،فاجلملة الواحدة قد تكون (20 بعض اللغات اإلفريقية"

 .(21 تنيخربية أو استفهامية، والتنغيم هو الفيصل يف التمييز بني احلال
والظاهر أن التنغيم  أل م خلطوا مفهوم النغمة مبفهوم التنغيم، ولكن قد يكون يف هذه النصـــوص نظر،

 خيتلف متاًما عن النغمة.
جند اللســانيني احملدثني يفرقون بني مصــطلح التنغيم ومصــطلح  النغمة( ومنهم الدكتور أمحد  تار عمر 

ميكن  voice pitchك نوعني من اختالف درجة الصــــــــوتيف كتابه دراســــــــة الصــــــــوت اللغوي يذكر أن هنا
 :(22 متييزمها

                                                        
 .27التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي: -16
 .135علم األصوات اللغوية: -17
 .171علم األصوات العام: -18
 .228ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: -19
 .225علم اللغة: -20
 .257، وحماضرات يف اللسانيات: 212ينظر:علم األصوات:  -21
 .225ينظر: دراسة الصوت اللغوي: -22
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وهنا تقوم درجات الصـــــوت املختلفة بدورها املميز على مســـــتوى  tonنوع يســـــمى ابلنغمة أو التون -أ
 .word tonesالكلمة ولذا تسمى توانت الكلمة 

ها املميز على ( وهنا تقوم درجات الصــــــــــــــوت املختلفة بدور Intonationنوع يســــــــــــــمى ابلتنغيم   -ب
مســـــــــــــــتوى اجلملة أو العبارة أو جمموعة الكلمات.ويفرق بعض الدارســـــــــــــــني بني النغمة واللحن فاما النغمة 

أو  أو هابطة، فيقصـــد هبا تنغيم املقطع الواحد يف عموم اجملموعة الكالمية، فتوصـــف النغمة أب ا صـــاعدة،
. ويقرتب (23 ية،أي الرتتيب األفقي للنغماتمســـتوية. وأما اللحن فهو جمموع النغمات يف اجملموعة الكالم

 .(24 بذلك معىن اللحن من داللة مصطلح التنغيم
أما النغمة فهناك لغات تســــتعملها اســــتعماالً متييزايً وتســــمى من أجل ذلك لغات نغمية أو تونية مبعىن 

ختالف ن أخرى ورمبا كان هذا االعأن اختالف درجة الصــــــوت يف هذه اللغات يســــــاعد على متييز كلمة 
هو امللمح التمييزي الوحيد لكلمتني تتطابقان من انحية العلل والســـــــــــــــواكن وهذا النوع من اللغات متناثر 
فوق العامل ورمبا كان مالحظاً أكثر من الصـني وبعض أجزاء إفريقيا وجنوب شـرق آسـيا وكذلك يالحظ يف 

يف لغة  (zukuومثال ذلك الكلمة   كل من اللغات النروجيية والســــــــويدية وبعض اللغات اهلندية األمريكية
 Mixteco)  اليت تنطق بنغمتني مسـتويتني متوسـطتني فتعىن "جبل" وبنغمة مسـتوية متوسـطة ابإلضـافة إىل

هذه هي اللغات النغمية أما اللغات اليت ال تعتمد على النغمة يف  ،(25 نغمة منخفضـــــــــــــــة فتعىن"فرشـــــــــــــــاه"
غري نغميـة ومن ذلـك مثاًل كلمـة  نعم( يف العربيـة ميكن أن التفريق بني معـاين الكلمـات فتســـــــــــــــمى لغـات 

ننطقها بتنوعات من درجة الصوت ومع ذلك فإن هذه التنوعات ليست جزءاً من الكلمة بل تظل الكلمة 
دالة على معىن اإلجياب إال إذا أريد الداللة على أهداف أســــــــلوبية أو أغراض لغوية  تلفة أضــــــــافية كانت 

وســواء كانت اللغة نغمية أو غري نغمية فهناك أنواع من  (26 أو االســتنكار أو الدهشــة نبتة مثل االحتجاا
والعالية جداً  والنغمة العالية، النغمات تســــــــــــــتخدمها فهناك النغمة العادية املســــــــــــــتعملة يف الكالم العادي،

ف اللغات من كما ختتل  وتدل على  اية اجلملة. والنغمة الواطئة؛ أو تناقض، أو تعجب، وتدل على أمر،
وتسمى  أو تغريها، فتسمى مستوية إذا كانت نبتة، وتسمى صاعدة إذا اجتهت حنو الصعود، انحية ثباهتا،

 وتسمى صاعدة هابطة إذا غريت نوعها يف اجتاهني إىل أعلى مث إىل أسفل، هابطة إذا اجتهت حنو اهلبوط،
 .(27 إىل أعلىوتسمى هابطة صاعدة إذا غريت نوعها يف اجتاهني إىل أسفل مث 

وجند هذا يف معظم  أما التنغيم فهو ارتفاع درجة الصـــــــوت واسفاضـــــــه على مســـــــتوى اجلملة أو العبارة،
اللغات كالعربية واالجنليزية اللتني تســـــــــــــــتخدمان التنغيم بطريقة متييزية تفرق بني املعاين إذ ميكن يف معظم 

 يف شـــــــــــــــكل ريدون تغي أو تعجب، انفعال، أو اللغات أن نغري اجلملة من خرب إىل اســـــــــــــــتفهام، أو توكيد،
َر حممٌد صــاحلة ألن تقال بنغمات متعددة فيتغري معناها مع  -مثالً -الكلمات املكونة فاجلملة العربية  َحضــَ

كل نغمة فنرى أ ا تكون اســـــــــــــــتفهامية اترة وتكون خربية اترًة أخرى،كما أ ا قد تكون توكيدية من دون 
                                                        

 .211علم اللغة للسعران  ،166ينظر:مناهج البحث يف اللغة: -23
 .155وأصوات اللغة ،243ينظر: املدخل إىل علم أصوات العربية:  -24
 .226ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -25
 .52، ودراسات يف اللسانيات العربية:226ينظر:م.ن:  -26
 .52-51ودراسات يف اللسانيات ،227وي:ينظر:دراسة الصوت اللغ -27
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املكونة للجملة ولكن التغيري فيها يكون بنطقها بنغمات متعددة فيتغري  ري يف ترتيب أو شكل الكلماتيتغ 
وتكون  معناها مع كل نغمة فنرى أ ا تكون اســـــــتفهامية إذا نُط قت بنغمة صـــــــاعدة من أســـــــفل إىل أعلى،

و توكيدية إذا نُط قت بنغمة صــــاعدة هابطة؛ فرتتيب الكلمات يف اجلمل  خربية إذا نُط قت بنغمة مســــتوية،
 .(28 ها كان على حنو واحد والفرق هو طريقة النطق يف كل مجلةمجيع

 فقد وجه البحث العبارة السابقة وحسب أقوال بعض احملدثني على النحو األط:
 استفهامية إذا نُط قت بنغمة صاعدة من أسفل إىل أعلى.

 خربية إذا نُط قت بنغمة مستوية َحَضَر حممٌد 
 ابطةتوكيدية إذا نُط قت بنغمة صاعدة ه

" إذا نطقت بنغمة هابطة من أعلى إىل أســــــــــــــفل فإ ا تكون مجلة He lives hereواجلملة االجنليزية "
 .(29 إذا نطقت بنغمة صاعدة من أسفل إىل أعلى ?He lives hereخربية وتكون استفهامية 

 وابالعتماد على ما سبق ميكننا توجيه العبارة السابقة على النحو األط:
"He lives here"   إذا نُطقت بنغمة هابطة من أعلى إىل أسفلخربية. 

He lives here?  إذا نُطقت بنغمة صاعدة من أسفل إىل أعلى. استفهامية 
أما التنغيم هو  وخالصـــة ذلك أن النغمة هي ارتفاع درجة الصـــوت أو اسفاضـــه على مســـتوى الكلمة،

وميكن أن يكون التنغيم على مســـــتوى  لعبارة.ارتفاع درجة الصـــــوت أو اسفاضـــــه على مســـــتوى اجلملة أو ا
فعندما يتحدث شخصان ويف أثناء احلديث يقول أحدمها  نعم( فعلى  الكلمة أيضاً إذا كانت مبعىن مجلة؛

الرغم من أ ا كلمة واحدة يف الظاهر إال أ ا مجلة مبعناها الداليل، فهذه الكلمة تندرا حتت مفهوم التنغيم 
يُظهر داللة  نعم( على أ ا مجلة تقريرية مبعىن  نعم أوافق على ما تقول(، وميكن أن وليس النغم، فالتنغيم 

ر ابحلديث(، ســــــتمّ ا نعم  مبعىن اســــــتمرارتكون اســــــتفهامية مبعىن نعم ماذا تقول؟(، وميكن أن تكون طلب 
ون وميكن أن تكون من ابب االحتمال مبعىن  نعم احتمال أن يكون كالمك صــــحيًحا(،كما ميكن أن تك

  نعم أُأكد ما تقول(.ا توكيدً 
وجيعل الدراســة   دراســة الصــوت اللغوي( بني النغمة والتنغيم، ويفرق الدكتور أمحد  تار عمر يف كتابه

ويرى أّن التنغيم هو الذي يغري اجلملة وداللتها من خرب إىل اســـــــــــتفهام إىل توكيد إىل انفعال  املثلى للتنغيم،
مث  الكلمات املكّونة ومع تغري بســــــيط بنوع التنغيم يف اجلمل املنطوقة،دون تغري يف شــــــكل من إىل تعجب 

ز بني صفتني من اللغات النغمّية وغري النغمّية ومبا تؤديه درجة الصوت من دور يف متييز املعىن األساسي مييّ 
 .(30 للكلمة أو اجلملة

ويقوم بومجيفة  اســـات اللســـانية،وهو مصـــطلح قار يف الدر ، كما أن التنغيم يُظهر حتوال  أســـلوبًيا ونصـــًيا
 بعض األدوات ويتسم مبظهر داليل يف التاثر التواصلي مع السامع واملتلقي.

 .(31 أما النغمة فهي مة لألداء الكالمي،وتكون مفتاًحا أو جذرًا حلصول التنغيم
                                                        

 .54ودراسات يف اللسانيات العربية:  ،164ينظر:دراسات لغوية يف الرتاث القدمي: -28
 .310ودراسة الصوت اللغوي: 164،54 نيالسابق ينينظر:املصدر  -29
 .230ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -30
 .54-36ينظر: املعىن يف تفسري الكشاف  أطروحة(: -31
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حلن وهو يشــــمل كل تفاصــــيل الصــــوت أو  ليته النغمة،آوخالصــــة ما تقدم هي أن التنغيم مصــــطلح و 
 ه كما أنه يضم النغمة أيضاً.ؤ الصوت،هبوطه وارتفاعه واستوا

الغناء مصــــــــطلح  هذا غناء، :والنغمة هي أداء املتكلم العملي فنطق اجلملة يســــــــمى نغمة فعندما نقول
يشـــــبه التنغيم فهذا املصـــــطلح يضـــــم املتكلم والنص واملتلقي،كما أن الغناء يشـــــمل املغين وأدواته املوســـــيقية 

 واملستمعني.
 المبحث الثالث: مستويات التنغيم.

 :(32 قسم الدكتور متام حسان التنغيم العريب  سب أساسني  تلفني
 األول: املدى بني أعلى نغمة وأخفضها يف الصوت سعة وضيًقا.

 شكل النغمة يف آخر مقطع وقع عليه النرب يف اجلملة من الكالم. :خراآل
 ملدايت الثالثة اآلتية:فعلى األساس األول ينقسم على ا

جيايب  الواســع(: ويســتعمل يف الكالم الذي تصــحبه عاطفة مثرية أو يف اخلطابة والتدريس املدى اإل -أ
 ألعداد كبرية من الطالب والصياح والغاضب وحنو ذلك.

 اهتزازً والواسع ما كان نتيجة إنرة قوية لألواتر الصوتية بواسطة اهلواء املندفع من الرئتني فيسبب ذلك ا
 ومن مث يعلو الصوت.، أكرب يف األواتر الصوتية

وكل شـيء يف  املدى النسـيب  املتوسـط(: ويسـتعمل يف الكالم غري العاطفي أو احملادنت العادية، -ب
واملتوســــــــــط أقل تطلًبا لكمية اهلواء وما  هذا اجملال نســــــــــيب ألنه ليس هناك ســــــــــعة مطلقة أو ضــــــــــيق مطلق،

 يصاحبها من علو صوت.
املدى السـليب  الضـيق(: ويسـتعمل يف الكالم الذي تصـحبه عاطفة هتبط ابلنشـاط اجلسـمي العام  -ا

 ويف الكالم بني شخصني حياوالن أال يسمعهما نلث قريب منهما. كالعبارات اليائسة احلزينة،
ويقول ، ســــــــــــــتعمل مع هذه املدايت اصــــــــــــــطالحني مها  األول( و الثاين(اوجند الدكتور متام حســــــــــــــان 

تور:"وأما االصــــــــطالحان:"األول"و"الثاين" فال يصــــــــفان إال نغمة آخر مقطع وقع عليه النرب يف اجلملة الدك
وإن ، فإذا كان هذا املقطع منحدرًا من أعلى إىل أسفل فذلك هو الشكل األول للحن العريب، من الكالم

 .(33 كان صاعًدا من أسفل إىل أعلى فهو الشكل الثاين"
 :(34 نيتسم التنغيم على نغمتني اثنوعلى األساس الثاين ينق

واالســـتفهام  والدعاء، نغمة هابطة ينتهي هبا الكالم؛ وتســـتعمل يف اإلثبات، والنفي، والشـــرط، األوىل:
 والعرض. بغري اهلمزة و هل(،

 نغمة صاعدة ينتهي هبا الكالم وتستعمل يف االستفهام ابهلمزة و هل(. والثانية:
ية الهي ابلصــــــاعدة،والهي ابهلابطة،وتكون إذا وقف املتكلم قبل وهناك نغمة نلثة  مســــــطحة( مســــــتو 

ومن أمثلة ذلك الوقف عند كل فاصـــلة مكتوبة  إمتام كالمه كالوقوف على الشـــرط قبل الدخول يف جوابه،
                                                        

 .230-229ر:اللغة العربية معناها ومبناها: ينظ -32
 .229اللغة العربية معناها ومبناها: -33
 .230-229:م.نينظر:  -34
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 29: العدد

ْمُس َواْلَقمَ :يف اآلايت اآلتية من قوله تعاىل  َع الشــــــــــــَّ َف اْلَقَمُر * َومجُ  ُر * َوَخســــــــــــَ ُر * يـَُقوُل فَإ َذا بَر َق اْلَبصــــــــــــَ
ْنَساُن يـَْوَمئ ذ  أَْيَن اْلَمَفرل   .(35 اإْل 

فتظــــل نغمــــة الكالم  فــــالوقف على "البصـــــــــــــــر" و"القمر" أواًل و"القمر"ننيــــًا وقف على معىن مل يتم،
ألنه وقف عند متام معىن  ا الوقف عند كلمة "املفر" فالنغمة فيه هابطة؛أمّ  مسـطحة دون صـعود أو هبوط،

 .(36 االستفهام بغري األداة أي االستفهام ابلظرف
 لى ستة مناذا هي:عم التنغيم العريب متام حسان قسّ  وحصيلة ذلك األمر أنّ 

 النغمة اهلابطة الواسعة. -1
 النغمة اهلابطة املتوسطة. -2
 النغمة اهلابطة الضيقة. -3
 النغمة الصاعدة الواسعة. -4
 النغمة الصاعدة املتوسطة. -5
 نغمة الصاعدة الضيقة.ال -6

 إذ  هول( للتنغيم يف اللغـة االجنليزيـة، Hallمـه التقســـــــــــــــيم الـذي قـدّ يف وهو متـاثر يف تقســـــــــــــــيمـه هـذا 
-boundares يقول:"وهنــاك ثالثــة اجتــاهــات للتنغيم يف اللغــة االجنليزيــة تســـــــــــــــمى أحيــاانً حــدود العبــارة 

Clause وتشـــــــــــــــبه يف مدلوهلا عالمة  النغمات،( وهي ارتفاع يف النغمة على النهاية األخرية لســـــــــــــــلســـــــــــــــة
أو  ،أو هبوط يف النغمة وغالباً ما تســـــتعمل يف األســـــئلة اليت ال حتتاا إىل جواب كاالســـــتنكار االســـــتفهام،

 .(37 إبقاء النغمة يف املستوى نفسه وتشبه يف دالالهتا الفاصلة يف الرتقيم"
ان ما يقابل هذه النغمة األخرية وهو ما مّ  واألشــــــكال  حة(.اه  النغمة املســــــطّ وقد أضــــــاف متام حســــــّ

ان هي  األشــكال النغمية اليت توصــل إليها علماء اللغة  -اتقريبً -النغمية اليت توصــل إليها الدكتور متام حســّ
 .(38 الغربيون

 إىل اآلط: (39 م مستوايت التحليل التنغيمي من جهة نوع األمناط الرتكيبيةومن احملدثني من قسّ 
 والغرابة والنهي احملض. واإلنرة، واالستفهام، والتعجب، ،الصاعدة:تتمثل يف األمر، والرتغيبالنغمة  .1
 والنداء. والنصح واإلرشاد، النغمة املستوية:وتتمثل يف التقرير، واجلمل اخلربية، .2
 وتتمثل يف التمين،والتهكم،وإمجهار األسف،واحلزن. النغمة اهلابطة املستوية: .3

 :(40  طدر عبد اجلليل فقد سجل املستوايت التنغيمية للجمل كما أيأما الدكتور عبد القا
 ./Iالنغمة العالية ورمزها الفونيمي /  -1
 ./II / النغمة املتوسطة ورمزها الفونيمي -2

                                                        
 ستشهد هبا.ا(،مل خيرا الدكتور متام حسان اآلايت اليت 9-7القيامة  -35
 .169-164، ومناهج البحث يف اللغة:230ينظر:اللغة العربية معناها ومبناها:  -36
 .199االجتاهات النحوية لدى القدماء: -37
 .54دراسات يف اللسانيات العربية: -38
 .228واللغة العربية معناها ومبناها: ،157ينظر: التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي:  -39
 .376اللسانيات احلديثة: ينظر:علم  -40
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 ./IIIالنغمة الصغرى ورمزها الفونيمي/  -3
لة الشــــعورية وللتنوع احلاصــــل يف املســــتوايت النغمية الســــابقة أســــباب متباينة، منها أســــباب تتعلق ابحلا

ة الزمنية اليت دومنها أســـــباب تتعلق برتدد النغمة وامل -رجايل أنثوي،-والنفســـــية للمتكلم، ونوعية الصـــــوت 
 .(41 وأسباب تتعلق بظواهر صوتية أخرى تتصل ابلتنغيم كظاهرط النرب والوقف تستغرقها،

 المبحث الرابع:إشكالية التنغيم بين القدماء والمحدثين

 وفق ثالثة حماور كاآلط:على تناول البحث إشكالية التنغيم بني القدامى واحملدثني 
 مفهوم التنغيم عند علماء العربية القدماء: املحور األول:

الباحثني املعاصـــــــــــــرين من عرب ومســـــــــــــتشـــــــــــــرقني يغفلون دور علماء العربية القدماء يف التنغيم  جلّ  نّ إ
ان:"إنّ  ،ويعدونه من منجزات علم اللغة احلديث دراســـــــــــة النرب والتنغيم يف العربية  يقول الدكتور متام حســـــــــــّ

تتطلــب شـــــــــــــــيئــاً من اجملــازفــة أل ــا مل تعرف ذلــك يف قــدميهــا ومل يســـــــــــــــجــل لنــا القــدمــاء شـــــــــــــــيئــاً من هــاتني 
.كما يقول:"التنغيم يف اللغة العربية الفصــــــــــحى غري مســــــــــجل وال مدروس. ومن مث ختضــــــــــع (42 الناحيتني"

 .(43 الوقت احلاضر لضرورة االعتماد على العادات النطقية يف اللهجات العامية"دراستنا إايه يف 
ا الــدكتور أمحــد  تــار عمر، من النوع غري  فــإنــّه يقرر أّن معظم أمثلــة التنغيم يف العربيــة  وهلجــاهتــا( وأمــّ

ا خــاصـــــــــــــــيــّة هلجيــّة أو عــادة نطقيــة لألفراد اد يكون تقعيــده أمر يكــ ولــذا فــإنّ  ؛التمييزي الــذي يعكس إمــّ
قدمت على دراســـــــــــــــته يف اللغة العربية قامت على اختيار أكما ذكر أن مجيع احملاوالت اليت   .مســـــــــــــــتحيالً 

 .(44 فرد معني داخل هذا املستوى ىلإمستوى معني من النطق،وعلى اختبار نغمات الصوت ابلنسبة 
ن التنغيم ومل يعرفوا ويكتفي الدكتور رمضـــــــــــــــان عبد التواب بقوله:"مل يعا  أحٌد من القدماء شـــــــــــــــيئاً م

طها لغويو العرب حقاً من ع  ويقول أنيس فرحية:"إن قضـــــــــــــية النربة مل يُعرها العرب أقل انتباه ومل يُ  (45 كنهه"
ا،ا العنــايـة حىت أ م مل يصـــــــــــــــفو  ونعين قضـــــــــــــــيــة النربة وأثرهـا يف احلركـة من حيــث الطول  هلـا لفظــًا خـاصــــــــــــــــً

 .(46 والقصر"
ا الــدكتور حممــد األنطــاكي فريى ا،ألن النحــاة مل  أمــّ أّن قواعــد التنغيم يف اللغــة العربيــة فكرة جمهولــة متــامــً
 .(47 يشريوا إىل شيء من ذلك يف كتبهم

"نربة الكلمة فكرة كانت جمهولة متاًما لدى النحاة العرب بل مل جند  :Henry fleishويرى هنري فلي 
 .(48 ماً يف سائر مصطلحاهتم"اله 

                                                        
 .26ينظر: القرينة: -41
 .164-163مناهج البحث يف اللغة: -42
 .228اللغة العربية معناها ومبناها: -43
 .366ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -44
 .106املدخل إىل علم اللغة: -45
 . 70اللهجات وأسلوب دراستها: -46
 .253فها:ينظر: احمليط يف أصوات اللغة العربية وحنوها وصر  -47
 49،182هنري فلي  العربية الفصحى،تعريب عبد الصبور شاهني: -48
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.وخيالفه يف ذلك بروكلمان يف كتابه (49 بشـــــيء من النرب املوســـــيقي" ويذهب إىل أن:"العربية التتصـــــف 
يقول:"يف اللغة العربية القدمية يدخل نوع من النرب تغلب عليه املوســــــــيقية ويتوقف إذ عن اللغات الســــــــامية 

على كمية املقطع فإنه يســــــــري من مؤخرة الكلمة حنو مقدمتها حىت يقابل مقطعاً طويالً فيقف عنده فإذا مل 
ويرد الدكتور غامن قدوري احلمد  ،(50 ن يف الكلمة مقطع طويل فإن النرب يقع على املقطع األول منها"يك

يف أحد مؤلفاته على كالم الدكتور رمضــان عبد التواب الذي ذكرته أنفاً فيقول:"وهذا كالم غري دقيق ألن 
النصـــــــوص اليت عثران عليها واليت ســـــــوف القدماء حتدثوا عن التنغيم وعرفوا كنهه على حنو ما يتضـــــــح على 

 .(51 ننقل بعًضا منها هنا"
وهل كان  وعلينا هنا أن نتســـــــــــاءل:أكان لعلماء العربية يف القدمي معرفة ابلتنغيم أو موســـــــــــيقى الكالم؟

 يف الدرس اللغوي احلديث؟.كما هو لديهم إدراك لدوره وومجائفه  
ن علماء العربية شـــا م يف ذلك شـــان ســـائر إ:"وقد أجاب الدكتور كمال بشـــر عن هذا التســـاؤل قائاًل 

خربوا التنغيم ومارســــــــــــــوه يف أدائهم الفعلي للكالم،إ م فعلوا ذلك ال ابلتلقني أو التعليم املرســــــــــــــوم -الناس 
كما كانوا يفعلون مع   القواعد والقوانني،وإمنا كانوا أيتون به على وجهه الصـــحيح ابلعادة والســـليقة والدربة،

 .(52 األخرى من أصوات وصيغ صرفية وتراكيب حنوية" األحداث اللغوية
ا يف التنغيم، ومل يقم هو نفســـــه بدراســـــته نظراًي أو تطبيقًيا، فابو األســـــود مل يتلقَ  وإمنا اســـــتوعب  دروســـــً

 .(53 أبعاده وومجائفه ودوره يف األداء اللغوي بسليقته اجلارية على سنن الناطقني األسوايء
 العربية القدامى إشارات ودراسات حول مفهوم التنغيم ومبا ال يقبل الشك،وقد وردت يف كتب علماء 
وكذلك قضـــيته يف ضـــبط حركات  بنته غري خافية على الباحثني،اه( مع  69فقضـــية أيب األســـود الدؤيل  

أمهيتــه يف التوزيع  مــاءفقــد أدرك العلمــاء العرب القــد مجيعهــا أدلــة على وجود التنغيم لــديهم، املصـــــــــــــــحف،
كُل  ســب منهجه   والعروضــيون، وعلماء القراءات، فقد جتاذبه اللغويون، لي للنص اللغوي ملفومجًا،التحلي

فالتنغيم مصــطلح  ( يف العصــر احلديث،Intonationوأســلوب دراســته، وإْن مل يكن حتت مســمى التنغيم  
 الغربيني.حديث أخذه علماء العربية من ترمجة ما جاء يف كتب اللغة واألصوات عن علماء اللغة 

ولكنهم  ا ملا ذكروه يف دراســــاهتم عن هذا اجلانب،وصــــحيح أن القدماء مل يطلقوا هذا املصــــطلح حتديدً 
لوا القول يف مفهوم هذا املصـــطلح ولكن ليس لوجدانهم قد فصّـــ  ذكروه ضـــمناً يف مؤلفاهتم فلو عدان إليها؛

 نًفا.آحتت املسمى املذكور 
وذلك الهتمامهم ارس األصــوات  لقرينة وأثرها يف توجيه الداللة؛فلم جيهل علماء اللغة القدماء هذه ا

وأثرها يف توليد التنغيم واملوســــيقى يف الشــــعر والنثر،وحّددوا األصــــوات اليت هلا القابلية على إضــــفاء الصــــفة 
أل ما  نتاُه،حســــــــــــــّ  إاّل فقال اخلليل:"العني والقاف ال تدخالن يف بناء  املوســــــــــــــيقية والتنغيمية على الكالم،

                                                        
 .182م.ن:  -49
 .54حلن العامة: -50
 .245مدخل إىل علم أصوات العربية: -51
 .547علم األصوات: -52
 .548م.ن: ينظر: -53
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ا"  ،(55 .وقال ســـــيبويه:"إذا ما ترمنوا فإ م يلحقون األلف والواو والياء"(54 أطلق احلروف وأضـــــخمها جرســـــً
وقال يف حديثه عن مد أصـــــــوات اللني:"وإمنا احلقوا هذه املدة يف حروف الروي ألن الشـــــــعر وضـــــــع للغناء 

وبينوا أنرها يف سلسلة األحداث  ان العرب القدماء إىل صور الكالم التنغيمية،ؤ فقد أشار علما (56 من"والرت 
 :د ألفية بن مالكوهو من شواه النطقّية،ففي قول جلرير بن عطية،

ــــــااب ــــــعــــــت ــــــَــــــوم عــــــاَض وال  أقــــــَــــــي  ال
 

ه  لقـــــد أصـــــــــــــــااب   وقوي إج أصــــــــــبـــــ 
 

والتنغيم،ويف هذا إشــــارة لقول ســــيبويه الســــابق ألنه  ويروى و العتابن(؛ حيث مد الشــــاعر األلف للرتمن
ومســاحة  والواو وهذه من الصــوائت الطويلة اليت تكســب اللفظة مّدا، والياء، قال: إذا ترمنوا أحلقوا األلف،

 .(57 مقارنة ابألصوات العربية األخرى وفضاء أكرب نظرًا لتمتعها بصفة اجلهر والوضوح السمعي،
ن اختالف هذه األجراس ابختالف أصـــــــــــــــوات يف الكالم هي إفادة نغمية و إذن فإن مفاد أجراس األ

ـــــــــــــــ تنوع  (58 مقاطع األلفاظ هو الذي يؤدي تباين أصواهتا واختالف دالالهتا فالتنغيم عند سيبويه يعرف بـ
  أاتين رجٌل( :، فمن صـــــــور التنغيم عند ســـــــيبويه يف توجيه الداللة قوله:"يقول الرجل(59 داللة األســـــــاليب(

أو يقول: أاتين رجــٌل ال  أي أاتك أكثر من ذلــك، فيقــال: مــا أاتك رجــٌل( يريــد واحــًدا يف العــدد ال اثنني،
أي يف قوته ونفاذه فتقول: ما  امرأة( فيقال:  ما أاتك رجٌل( أي  امرأة أتتك(، ويقول: أاتين اليوَم رجٌل(

 .(60 أي  أاتك الضعفاء(" أاتك رجٌل(،
 :(61 العبارات بعض احملدثني على النحو اآلط  وقد وجه هذه

 نغمة مستوية فاجلملة هنا إخبارية. العدد  أكثر من ذلك(
  امرأة أتتك( نغمة صاعدة. اجلنس  ما أاتك رجلٌ 

  أاتك الضعفاء( نغمة هابطة. النوع
ا تنتج املعىن احل واجلملة هنا إخبارية، فالنغمة الصـــــوتية للعدد هنا مســـــتوية، قيقي لألخبار ســـــواء أي:أ َّ

وعند داللة اجلملة على اجلنس تبدأ درجة الصـــــــــــوت  ،(62 أكان اســـــــــــتفهاًما أم تعجًبا أم ســـــــــــخرية أم حزانً 
 .(63 ابلصعود من كلمة  أاتك( لتستقرَّ على كلمة  رجل( وعند هبوط النغمة توحي لنا ابلنوع

اء بعد ســــــــيبويه حول التنغيم كما ســــــــاورد بعضــــــــاً من األمثلة اليت جاءت يف كتب علماء العربية القدم
وذلك  ما جاء يف كتاب اخلصـــــائص البن جين ما نصـــــه:"وقد ُحذ فت الصـــــفة ودّلت احلال عليها. ومنها:

ري عليه ليل، ليل طويل.وكاّن هذا إمنا حذفت فيه  وهم يريدون: فيما حكاه صــــاحب الكتاب من قوهلم:ســــ 
حتُس يف كالم القائل لذلك من التطويح و التطريح الصـــــــــفة ل ما دلَّ من احلال على موضـــــــــعها.وذلك أنك 
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وأنت حتس ذلك من نفســــــــــــك إذا أتّملته،وذلك  والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله:طويل أو حنو ذلك. 
ــــــــــــــــــــ هللا( هذه الكلمة  أن تكون يف مدح إنســــــان والثناء عليه، فتقول كان وهللا رجاًل  فتزيد يف قوة اللفظ بـ

أي رجاًل فاضــــــــــــاًل أو شــــــــــــجاًعا أو كرميًا أو حنو  م وإطالة الصــــــــــــوت هبا  وعليها(،وتتمّكن يف متطيط الال‘
بذلك عن وصــفه  ومتّكن الصــوت إبنســان وتُفّخمه، فتســتغين ذلك.وكذلك تقول:ســالناه فوجدانه إنســااًن 

 ، نساانً آن ذ ته ووصفته ابلضيق قلت:سالناه وكان إبقولك: إنساان َمًْحا أو جوادا أو حنو ذلك.وكذلك 
ا أو حلَ زًا أو ُمبخَّال أو حنو ذلـــك" فيغين وجهـــك وتقطّبـــه، يوتـَْزو   .إن (64 ذلـــك عن قولـــك:إنســـــــــــــــــاان لئيمـــً

مالحظــة األمثلــة اليت ذكرهــا ابن جين لالعتمــاد على مــا وصـــــــــــــــفــه ابلتطويح و التطريح والتفخيم والتعظيم 
َعني
َ
عليه يكشــــف لنا أنه ال يعين بكل  وزايدة قوة اللفظ والتمكني من التمطيط وإطالة الصــــوت ابحلرف امل

دي ومجيفة حنوية وداللية يف اجلملة ؤ ( الذي يIntonation ما يعنيه احملدثون ابلتنغيم  هذه الصـــــــــــــــفات إاّل 
ــــــــــــــــــــــ مطل احلركات واحلذف الســــــــياقي((65  ولكن من احملدثني من يعزو  ،(66 ،فقد أدرك ابن جين التنغيم بـ

 التطويح و  نص الســـــــــــــابق الذكر وعلى ما وصـــــــــــــفه من صـــــــــــــفاتاألمثلة الثالثة اليت قدمها ابن جين يف ال
 .(67 النربإىل التطريح والتعظيم( 

ه الدكتور فاضل السامرائي بــــــــــ النغمة الصوتية( وهي ّماما  -السابق الذكر-وقريب من قول ابن جين 
ذم،فقولنا عنده من القرائن الظاهرة اليت تدل على املعىن فبها يتضـــــــــــــــح اخلرب من االســـــــــــــــتفهام واملدح من ال

وقد تكون مدًحا إذا فخمنا  ســــــــــتفهاميه،اعبارة: هو شــــــــــاعر( ميكن أن تكون خربية،كما ميكن أن تكون 
ن كسران الصوت و رققناه كنا يف موضع الذم إو  ،(شاعر جميد الصوت ومددانه فنستغين بذلك عن قولنا:

 .(68 مة الصوتية كما هو مجاهرفالعبارة الواحدة قد خيتلف مدلوهلا  سب النغ ،والسخرية من ذلك الشاعر
يعدان من -كما يرى الدكتور حممد محاســـة -ومهما يكن من أمر، فإن التنغيم والنرب الســـياقي كليهما 

والقرائن اللفظيــة كلهــا من الســـــــــــــــيــاق اللغوي الــذي يعني على حتــديــد داللــة  القرائن اللفظيــة أو املقــاليــة،
 .(69 اجلملة

نصـــه يف حقيقة األمر ال يقتصـــر  ابن جين الســـابق ويشـــري إىل أنّ ويعلق الدكتور كمال بشـــر على نص 
منطوقه على أتكيد وعيه مبوســـــــيقى الكالم ودور نغماهتا وحلو ا يف الفهم واإلفهام وتنميط تراكيب الكالم 

إذ إن هذا النص وكما يذكر  إىل أجناســـــــــــــــها الرتكيبية والداللية وإمنا تعدى ذلك إىل ما هو أعمق وأهل،
هي ما  يف جممله يشــــري وإن بلمحات خاطفة إىل مســــالة ذات ابل يف الدرس الصــــوط يف عمومه،الدكتور 

أن الكالم الصحيح يؤدى بنغمات  تلفة ومنتظمة لظواهر  -ن "بفن أداء الكالم" ومعناهصطلح عليه اآلا
 احلال،صـــــوتية أخرى من نرب وتطريز وتفخيم لبعض األصـــــوات أو املقاطع،وفقا للمقصـــــود،وطبقا ملقتضـــــى 

فجمع بذلك بني الصــــــــــــحة الداخلية  الرتكيبية( أو الصــــــــــــحة اخلارجية للمنطوق،كما مل يفت ابن جين أن 
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فاشار إىل ما يصاحب هذا املنطوق أو ذاك  يؤكد أمهية الصحة اخلارجية  غري الرتكيبة أو التطريز الصوط(،
توصــــــيل هذا املقصــــــود طبقا  من إشــــــارات جســــــمية تالئم املقصــــــود من مدح أو قدح،واليت ختدم النص يف

للحال أو مقامه، فلله در ابن جين صـــــــاحب اآلنر اليت نعتمدها مبثابة املذكرات التفســـــــريية لقوانني العربية 
 .(70 اليت يسرتشد هبا يف تطبيق هذه القواعد وفهم أصوهلا وأسرارها

فيه أن للتنغيم ومجيفة يتضـح لنا ومن خالل قراءة نص ابن جين السـابق الذكر ومالحظة أقوال احملدثني 
يف األداء اللغوي بوصفه مجاهرة صوتية مهمة يف عملية الفهم واإلفهام وتنميط اجلمل إىل أجناسها النحوية 
والداللية املختلفة وقد كان أمره مســتقرًا يف وعي علماء العربية القدامى وإن مل أيتوا فيه بدراســة نظرية حتدد 

 مفهومه وطبيعته ومستوايته.
 وإن مل يذكره بلفظه وتســـــــميته وإمنا ذكره إبجراءاته وآليته -خر عن التنغيم آابن جين يف نص  وقد عرّب 

وشــــــواهد هذا األســــــلوب كثرية يف  فتضــــــام االســــــتفهام والتعجب ال وســــــيلة حلدوثه إال بصــــــورة تنغيمية، -
ا نريد إنكار األمر وإمن اســـتعمالنا، فاحياانً نعرب عن تعجبنا ودهشـــتنا بصـــيغة ســـؤال ال نريد به االســـتفســـار،

ال أدري كيف خيتلف العرب وهم أخوة يف  أي سرا العبارة يف صورة تنغيمية هابطة كقولنا: بصيغة منّغمة،
وإمنا نريد إنكار األمر بصـــــــــــــــيغة منغَّمة خيتلط فيها  الدين واللغة؟  فنحن ال نريد بذلك االســـــــــــــــتفســـــــــــــــار،

. (71 فهم الســـــامع املقصـــــود فال يبادر يف اإلجابةوهذا التلوين الصـــــوط هو الذي يُ  االســـــتفهام و التعجب،
وذلك قولك:  إذا ضـــــاّمه معىن التعجب اســـــتحال خربًا. :" من ذلك لفظ االســـــتفهام،ينكما يقول ابن ج
وكذلك مررت برجل  ولســت مســتفه ًما. رجل. فانت اآلن  رب بتناهي الرجل يف الفضــل، يّ مررت برجل أ

ا رجل؛ألن ما زائدة. وإمنا كان فكان  والتعّجب ضـــــــرب من اخلرب. كذلك ألن أصـــــــل االســـــــتفهام اخلرب،  أميَّ
قته مهزة ؛ التعجب ّلما طرأ على االســـــــــتفهام إمنا أعاده إىل أصـــــــــله من اخلربيّة من ذلك لفظ الواجب إذا حل 

أي  أأنت قـُْلَت للناسوذلك كقول هللا ســـــــــــــبحانه:  .وإذا حلقت لفظ النفي عاد إجياابً  التقرير عاد نفًيا،
ويتبني لنــا من هــذا النص أن القــدمــاء قــد أدركوا  (72 أمل أيذن لكم" آ  آذن لكموقولــه: مــا قلــت هلم،

مفهوم التنغيم وآليته ولكن من دون اإلشــــــــــــــارة إىل تســــــــــــــميته،أال يدل معىن هذا النص على مفهوم وماهية 
 التنغيم يف العصر احلديث؟.

بني ألوان من االســــتفهام والشــــرط والتعجب والقســــم وعلى أســــاس من التنغيم كان للبالغيني أن مييزوا 
 73). 

الكالم يزدوا  نّ إفيبنيل ذلك بقوله" ويلتقي ابن ســــــــــينا مع ابن جين يف التعبري عن التنغيم وأثره الداليل،
 فقد عدَّ نغم اجلملة ،(74 من هيئة ونغمة ونربة" -إىل جانب احلروف  -و ا يقرتن به  تركيُبه من احلروف،

 .(75 ويؤدي أحيااًن دورًا ومجيفًيا على صـــــــــــــــعيد البنية النحوية متييزية من حيث الداللة اإلبالغّية،ذا ومجيفة 
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ويضــيف ابن ســينا موضــًحا داللة النَّرب والتنغيم بشــكل أكثر وضــوًحا بقوله:"ابلنربة يتحدد طابع اجلملة،إن  
 (76 تعجلًبا أو سؤااًل" كان نداًء أو

بن سـينا للنرب والنغم، إذ حدد النرب على مسـتوى ان هناك تداخاًل يف فهم أنص السـابق الونالحظ من 
 ةفهو جيعل النرب مكوانً من مكوانت النغم الذي يقســـــــــمه على ثالث والنغم على مســـــــــتوى اجلملة، الكلمة،
تعبريًا دقيًقا إذ ولكنه عندما يدقق يف النربات جنده يعرب عنها  (77 والّنربات( والثّقل، وهي: احلدة، ،أقســــــــــام

خلل الكالم توت غري حرفّية يبتدىء هبا اترة، وهي هيئات يف النغم مدية، يقول:"ومن أحوال النغم:الَنرْبات،
 .(78 ويكون فيها إشارات حنو األغراض" ورمبا تقلَّل، ورمبا تكثر يف الكالم، اترة، وتعقب الكالم اترة،

"الصـــــــــــــــوُت هو آلة الّلفظ  واجلوهُر الذي يقوم به  نصـــــــــــــــه:ما  ويذكر اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني(
ا موزواًن وال ا وال كالمـــً د التـــاليف.ولن تكون حركـــات اللســـــــــــــــــان لفظـــً منثورًا إاّل بظهور  التقطيع،وبـــه يُوجـــَ
، م ن متام حســــن  الصــــوت، وال تكون احلروف كالًما إال ابلتقطيع والتاليف. وُحســــُن اإلشــــارة،ابلي د والرأس 

هوة،البيان  ابلل ،واســـــتدعاء الشـــــّ كل والتَقتلل والتثىنّ  وغري  ســـــان،مع الذي يكون مع اإلشـــــارة من الدَّّل والشـــــَّ
. وإشـــــــارة اجلاحظ يف النص الســـــــابق دليل على أمهية التنغيم يف الســـــــياقات التنظيمية (79 ذلك من األمور"

أثنـاء أتديـة الفعل  يفواضـــــــــــــــحـة إىل اجلرس الصـــــــــــــــوط الـذي يرافق احلركـة  ةٌ للمتكلم،وهي بعـد ذلـك التفـاتـ
صـــــــطلح عليه االكالمي،فاجلاحظ هنا يلتمس ويف تيار الكالم الذي يتطلب الوضـــــــوح أن يكون مقرواًن مبا 

"  ا له القدرة على إضـــفاء حالة البيان، و اكتســـاب الســـياق قبواًل حســـًنا،وقوًة  كل" و"التثىنّ  "الدَّّل"و"الشـــَّ
 .(80 يف إيصال الداللة،وإسراًعا يف الفهم

" ليستدل به على التنغيم بقوله:"والنغم األصوات Ton"ستخدم مصطلح النغم اا الفارايب فنجده قد أم
ا  تــدة" ويبــدو أن اللحن عنــد الفــارايب ذو منعكس داليل،  (81 املختلفــة يف احلــّدة والثقــل اليت تتخيــل أ ــّ

ّن اللحن مجاعة النغم اليت تصـــــــــــــــاحب احلروف يف رحلتها أوعنده ، واملراد به التنغيم املصـــــــــــــــاحب لأللفاظ
 .(82 اإلماعّية

وقد أورد الدكتور غامن قدوري احلمد يف كتابه املدخل إىل علم أصوات العربية نصوًصا من كتب علماء 
 .(83 ماء تؤيد أن مفهوم التنغيم قد ُعر ف قدميًاالعربية القد

علماءان القدماء كانوا قد عرفوا التنغيم وأشـــــــــاروا إليه يف  يتضـــــــــح لنا  ا ســـــــــبق ذكره من النصـــــــــوص أنّ 
فهو  ،ولكنهم عرفوه مبسميات أخرى لديهم هبذه التسمية، رّ فهو مل يستق مؤلفاهتم ضمًنا وليس مصطلًحا،

                                                        
 . 265تفكري اللساين يف احلضارة العربية:ينظر: ال -76
 .265ينظر:م.ن: -77
 .265التفكري اللساين يف احلضارة العربية: -78
 .1/79البيان والتبيني: -79
 .375-374ينظر:علم اللسانيات احلديثة: -80
 .109املوسيقى الكبري: -81
 .375ينظر: علم اللسانيات احلديثة: -82
.وقد ذكرت الباحثة طوليزار عزيز يف أطروحتها  القرينة( الكثري من 247-246ة: ينظر:مدخل إىل علم أصوات العربي -83

 .20-19، 1النصوص للقدماء واليت فيها إشارات إىل التنغيم:ف
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وأدركه ابن جين بـــــ مطل احلركات واحلذف   تنوع داللة األساليب(،ـــــ سابًقا بعند سيبويه يعرف وكما ذكران
 .كما قد أشار إليه الفارايب مبصطلح النغم  السياقي(،

ويف ضــــــــــــــوء ما تقدم فمن غري املنصــــــــــــــف أن نقول إّن علماء اللغة العربية القدماء مل يعاجلوا التنغيم ومل 
فما ذكرانه من نصـوص للقدماء  العربية غري مسـجل وال مدروس، أو نقول إّن التنغيم يف اللغة يعرفوا كنهه،

. ورمبا تكون هذه النصوص غيًضا (84 كاف  على من أنكر وجود مجاهرة التنغيم يف الرتاث العريب  ردّ  دليل و
 من فيض ملن أراد البحث يف بطون الكتب القدمية.

 املحور الثاني: مفهوم التنغيم يف دراسات املحدثني:
فهناك ارتفاع واسفاض يف درجة نطقه ، املتكلم الواحد ال يســـــــــــــــري على وترية واحدة يف مقاطع كالمه

وهناك قدر مشرتك من العادات النطقية بني أفراد اجملموعة اللغوية الواحدة يف هذا اجملال تكون  ابألصوات،
ويطلق على نظام توايل  فوق مســــــــــــــتوى اخلصــــــــــــــائص الفردية وتعطي اللغة أو اللهجة صــــــــــــــفاهتا املميزة هلا،

األصــــــــــوات يف درجاهتا مصــــــــــطلح التنغيم أو موســــــــــيقى الكالم أو اإلطار الصــــــــــوط وترتبط به جمموعة من 
ــــــــــــــــــــــــــــ النغمة،  (Intonationف علماء اللغة التنغيم  واإليقاع( وقد عرّ  واللحن، املصــــــــــــــطلحات األخرى كـ

التعريف إىل خلطهم بني مفهوم  ورمبـــا يعود اختالفهم يف بتعريفـــات كثرية  تلفـــة عن بعضـــــــــــــــهـــا البعض،
 ومصطلح التنغيم ومصطلحات أخرى كالنغمة مثاًل.

ا من هذه التعريفات، ذلك ألن علماء العرب احملدثني نقلوا  مبتدئني بتعريفات الغرب؛ وســـنعرض بعضـــً
سيقية فه ماريوابي بقوله:"التنغيم عبارة عن تتابع النغمات املو فقد عرّ  -كما سبق وأشران إىل ذلك   -عنهم 

ويقول برجســـــرتاســـــر:"الضـــــغط والنغمة.وهذه مســـــالة مشـــــكلة  ،(85 أو اإليقاعات يف حدث كالمي معني"
فمنها ما هو  فكل لغة هلا نغمة خاصــــــة هبا؛وذلك أن مقاطع الكالم ختتلف يف أحلا ا املوســــــيقية، صــــــعبة،

،ومنهـــا مـــا هو و  مـــايرتفع يف أثنــاء تتـــدرا بني تلـــك الغـــايتني،وأيضـــــــــــــــــا منهـــا يف أكثر اللغـــات  طىء،اعـــال 
ء من يفــإاّن وإن مل نُغنَّ عنــد النطق العــادي للكلمــات،فكــل كالم ميــازجــه شـــــــــــــــ اللحن،ومنهــا مــاينحــدر؛

وقليل يف بعضـــــــــها؛مثال األول الصـــــــــينية،ومثاهلا أيضـــــــــا بعض اللهجات  الغناء.وهو كثري يف بعض اللغات،
 .(86 األملانية"

إىل معان  عديدة ختتلف يف مجاهرها  (Intonationنغيم  إّما علماء اللغة العربية فقد ترمجوا مصطلح الت
.ومنهم من ترمجه (87 وتتفق يف جوهرها إىل حد  ما فمنهم من ترجم مصــــطلح التنغيم إىل موســــيقى الكالم(

 .(90 ،وقد أطلق عليه بعضهم مصطلح  اإلطار الصوط((89 ،أو النغم((88 إىل معىن  التنغيم(

                                                        
-46ومن علماء الغرب الذين أنكروا وجود مجاهرة التنغيم لدى العرب  براجشرتاسر(.ينظر: التطور النحوي للغة العربية  -84

47. 
 .93لغة:أسس علم ال -85
 .71التطور النحوي: -86
 .163 إبراهيم أنيس(: ينظر:األصوات اللغوية -87
 .366ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -88
 .171 بسام بركة(: ينظر:علم األصوات العام -89
 .164ينظر: مناهج البحث يف اللغة: -90
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احملدثني،جندهم قد تناقلوا تعريفات التنغيم بينهم حرفًيا،وقد نقل املتاخر منهم عن وإذا عدان إىل كتب  
 املتقدم ما أورده األخري من دون زايدة يف التوضيح أو زايدة يف الشرح والتفسري.

جند مفهوم و ، (91 "ارتفاع الصوت واسفاضه يف أثناء الكالم" -ه سابًقايلإوكما أشران -فالتنغيم عندهم 
بل رمبا قد يكون مفهوم  تعريف موافًقا للمعىن العام الذي ذكره وأشـــــــــــــــار إليه علماء اللغة القدماء،هذا ال

وقد يكون فضـــــــــــــــل الالحقني من العلماء على الســـــــــــــــابقني توفّر  القدماء أوىف معىًن من تعريفات احملدثني،
ومنها معرفة درجة الصوت  اء،املختربات الصوتية اليت أعانتهم كثريًا يف احلصول على نتائج مل يذكرها القدم

أي عدد ذبذابت األواتر الصوتية وغريها من األمور اليت توصل إليها  الناجتة عن الرتدد يف النغمة احلنجرية،
 .األصواتيون يف جتارهبم

وقد حاول احملدثون تفســري املوجات التنغيمية اليت أشــار إليها القدماء إىل تفســريات تطبيقية من خالل 
وجدوا  فقد آايت الذكر احلكيم واألبيات الشـــعرية إذ حظي التنغيم أبمهية ابلغة عند احملدثنيشـــرح وتفســـري 

وسبياًل لتوجيه الداللة اللغوية فربطوا بني التنغيم وتفسري القرآن الكرمي عن طريق  فيه وسيلة لكشف املعىن،
ات ونغمتها زايدة على فيتظافر جرس الكلم اجلمع بني التصـــــــــــــــوير واجلرس املوســـــــــــــــيقي يف النص القرآين،
وقد ومجف األســلوب القرآين أصــوات املد  ا،  موســيقى الســياق لتجســيد صــورة يســعى املتكلم إىل إبرازها.

و،ي( خري تومجيف إلبراز اجلانب التنغيمي وأثره يف تصــــــــــــوير املعىن يف مواقعه املناســــــــــــبة وأمثلتها يف القرآن 
يًَّة، فَاْدُخل ي يف  ع َباد ي، اَي أَيّـَتُـَها النـَّْفسُ تعاىل:الكرمي حنو قوله  َيًة َمْرضـــــــــــــ  ع ي إ ىَل َربّ ك  رَاضـــــــــــــ   اْلُمْطَمئ نَُّة،اْرج 
أصوات املد هنا،اليت متأل مثل هذا السياق حالة من الرضا والسكينة النفسية  .فتحكي(92 َواْدُخل ي َجنَّيت  

يًَّة،والرمحة وينقل لنا هذا الشــعور اإليقاع البطيء واملتمثل يف قوله َيًة َمْرضــ   اْدُخل ي( فالتنغيم :  اَي أَيّـَتُـَها، رَاضــ 
املســــــتوى التنغيمي املرتفع  .ويدل(93 ايف هذا النص منخفض بطيء يتناســــــب مع اهلدوء والســــــكينة والرضــــــ

للوهُ :على االمتداد إىل األمام يف قوله تعاىل يَم صـــــــــــــــَ ن مد الواو هنا حيكي افك .(94 ُخُذوُه فـَُغللوُه،مُثَّ اجلَْح 
حركة املد إىل األمام والسوق إىل انر جهنم ويتطابق ذلك مع حركة الشفتني عند نطق الواو حيث تستدير 

إذ  (95  مجالل القرآن( وهذا النوع من التفســــري جنده عند ســــيد قطب يف كتابه يفالشــــفتان ومتد إىل األمام 
النغمات  عن طريقكان موفًقا يف حتليله الفين لنصـــــــــــــــوص القرآن الكرمي معتمًدا اإليقاع الصـــــــــــــــوط املتولد 

 .(96 املتتابعة يف السياق العام ل ايت الكرمية

                                                        
 .243، املدخل إىل علم أصوات العربية:212األصوات: -، علم اللغة العام 164مناهج البحث يف اللغة: -91
 (.30-27سورة الفجر:  -92
 .80ينظر: من صور اإلعجاز الصوط يف القرآن الكرمي   ث(: -93
 (.31-30 :(سورة احلاقة -94
ية سوق الكافرين إىل انر جهنم بتغري اإليقاع عند إصدار .إذ يذكر لنا هول املوقف وكيف6/3675ينظر: يف مجالل القرآن: -95

 احلكم إىل رنة رهيبة جليلة مديدة.
 .25-24، والقرينة:65ينظر: التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي: -96
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وســلمان  ،(97 الكالم العريب املنطوق ومنهم الدكتور متام حســانومن احملدثني من درس التنغيم لتفســري 
وغريهم وكـــان توجههم يتمثـــل يف  (101 وجنـــاح فـــاهم ،(100 وخليـــل عمـــايرة ،(99 وإبراهيم أنيس ،(98 العـــاين

دراســة التنغيم من خالل األمناط واألســاليب اللغوية وتقســيم التنغيم على مســتوايت حمددة لكل منط لغوي 
وذلك من خالل مســـــــــــتوايته  للتنغيم وعات الداللية للتنغيم والنحوية والصـــــــــــرفية والنطقيةواإلشـــــــــــارة إىل التن

 التنغيمية.
نســتنتج  ا ســبق أّن التنغيم هو الصــورة العامة اليت تتمثل يف جمموعة النغمات اليت يشــملها نوع خاص 

أو  نظام الشــــــــرط،ولذ كان جلملة االســــــــتفهام نظام خاص للنغمات خيتلف عن  من أنواع احلدث اللغوي؛
أو االختيار كما أشــــران إليها ســــابًقا يف مســــتوايت التنغيم فيتضــــح لنا  ا ســــبق ذكره أّن ملســــتوايت  التقرير،

 ارتفاع النغمات واسفاضها. طريقن ع هالتنغيم األثر الكبري يف تنوع األداء الداليل للجمل وتغريّ 
نغيم مرة تركيًبا وأخرى فوق املحور الثالث: تناقضــات تمام حســاع يف عدصه مصــطلح الت

 الرتكيبي:
التنغيم،يبدو التنغيم جزءاً من النظام النحوي للغة  علىيف الذي قدمه الدكتور متام حســــــان من الكالم 

وأن  يف الوقت الذي أحصـــــــــاُه فيه مع الظواهر الســـــــــياقية ومن الواضـــــــــح أن النظام النحوي نبت وحتليلي،
 ؟نذافما الوجه الذي يربر إحصاء التنغيم بني الظواهر السياقية  الظواهر السياقية تركيبية وداللية،

 ذلك من وجوه: نمن املمكن أن جياب ع
ذكر الدكتور يف كالمه عن التنغيم يف النظام النحوي أن كل نوع من أنواع اجلمل يتفق مع هيكل  -1

تنغيمي خاص يقف منه يف إطار النظام النحوي موقف الصــيغة الصــرفية من املثال أي كموقف  أســتفعل( 
 .ملثالإىل احيث تقوم الصيغة مقام القالب ابلنسبة  مثاًل من  أستخرا(
واألول منهما أقرب إىل االســـتعمال  خر إفصـــاحي،آا أن للغة جانبني:جانب تعاملي،و ويذكر هنا أيضًـــ 
وهذا اجلانب اإلفصــاحي يغلب عليه الطابع التاثري ومن  أقرب إىل اجلانب الذاط. خراملوضــوعي للغة،واآل

صــــــــــــيحات انفعالية  ا يف صــــــــــــورةوكل هذه تتحقق غالبً ، أمثلته التعجب واملدح والذم وخوالف األصــــــــــــوات
.وقد يكون املتكلم هبذه اللغة اإلفصـــــــاحية يف مقام يتطلب منه أن يغري ومجيفة اجلملة من التعامل إىل ةأتثري

فبدل أن يصـــــــــــــــيح ابللفظ اإلفصـــــــــــــــاحي  اإلفصـــــــــــــــاح كالذي حيدث بني املعلقني على مبارايت كرة القدم،
 كالت النظام عند تطبيقه ويعارضهوهذا حل صوط ملشكلة من مش "هيه"فيخرب ويفصح يف الوقت نفسه،

واملعلق ينشر رسالتني هبذه الطريقة إىل السامعني أوالمها اإلخبار عن  التطبيق مع مطالب السياق، ءثناأ يف
وننيهما نقل  وذلك بواســـــــــــــــطة مجلة خربية الرتكيب، خبار نغمة خاصـــــــــــــــة يف نظام التنغيم(؛النتيجة  ولإل

وذلك بواســـــــــــــــطة إعطاء الرتكيب اخلربي املذكور نغمة  شـــــــــــــــاركة فيه،االنفعال ابعتباره دعوة اجلمهور للم
املرء  يإفصــــاحية أتثرية كنغمة صــــيحات املشــــجعني يف مدرا امللعب.ومن هذا القبيل ما حيدث بني أن حيي

                                                        
 .226، واللغة العربية معناها ومبناها: 198ينظر: مناهج البحث يف اللغة: -97
 .141ينظر: التشكيل الصوط عند العرب: -98
 .176ينظر:األصوات اللغوية: -99
 .162ينظر: يف حنو اللغة وتركيبها: -100
 .55-36ينظر: املعىن يف تفسري الكشاف: -101
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ولكنه يغري ومجيفتها  يكرهه وهو يود أن لو اختفى عن انمجره فيحتفظ ابلعبارة العرفية للتحية، اشـــــــــــــخصـــــــــــــً  
وذلك كان  الكراهية وتعبريات املالمح اليت تصــــــــــــاحبها ما جيعل التنغيم مجاهرة ســــــــــــياقية، وحيملها من نغمة

ص مابني حاجبيه حني ويضــــــيق عينيه ويقلّ  جيعل املتكلم شــــــفتيه على صــــــورهتما اليت ينطقان هبا الكســــــرة،
 .(102 ينطق التحية بنغمة الكراهية قائاًل:"كيف حالك ايعزيزى"

ومن املواطن اليت يصــــــــري فيها التنغيم مجاهرة موقعية يف الســــــــياق أن يعمد املتكلم إىل التظاهر أبمر  -2
هو عكس ما يتطلب املوقف من تنغيم كان يقص املتكلم أمر حادثة مات فيها عدد من أصــــحابه وأقرابئه 

فيصطنع هلذا الكالم الذي ولكنه يريد أن يبدو هادائً يف سرد القصة لئال يثري أحزان السامعني بصورة أشد 
ويكون التنغيم مجاهرة ســـــــــــــياقية على حد  حيتمل نغمة احلســـــــــــــرة واجلزع نغمة أخرى فيها هدوء ومتاســـــــــــــك،

 ولكننا هنا نرى يف التنغيم مجاهرة نصية. (103 قوله
من العالقة بني إحدى كلمات السياق  يحيدث أحياان أن يستعمل املتكلم النغمة على صورة تقوّ  -3

ا طوياًل وكذلك الفتحة الذي سبقت له.فإذا قال"بالد بعيدة" عرب عن شدة البعد مبد الياء مدً  وبني معناها
ا  عن شــــدة البعد مبد الياء والفتحة على نغمة واحدة مســــطحة عالية نوعً بعيدة" عرّب "اليت بعدها من كلمة 

ظام التنغيم يف النحو وهذه بعض األمثلة اليت جتعل التنغيم مجاهرة موقعية حتل مشـــــــــــــــكلة تطبيق ن .(104 ما 
 الستعمايل حني تتعارض قواعد النظام مع مطالب السياق.اعلى السياق 
 خاتمة:

 اها منالتنغيم مجاهرة صــــــــوتية وموقعية تشــــــــرتك فيها معظم اللغات أل ا تؤثر يف تغري داللة اجلمل ومعن
تنغيم مجاهرة موقعية متثل وتلك بعض األمثلة اليت جتعل ال دون أن تتغري مفرداهتا يف ترتيبها أو شـــــــــــــــكلها،

الســــــــتعمايل حني تتعارض قواعد النظام مع مطالب امشــــــــكلة تطبيق نظام التنغيم يف النحو على الســــــــياق 
 السياق.
 واإلثبــات والتهكم، واالســـــــــــــــتفهــام،والنفي، والتعجــب، والتوكيــد، التنغيم دورًا فــاعاًل يف التقرير، ؤديوي
وذلك عن طريق  والياس، والغضــــب؛ واحلزن، إلنســــاين: كالفرح،واإلنكار وغريها من أنواع الفعل ا والزجر،

اليت ســـــــبق وأشـــــــران إليها من -واهلابطة  واملتوســـــــطة، التلوين والتنويع يف درجة املســـــــتوايت التنغيمية العالية،
ولذلك صـنفه علماء اللغة واألصـوات وعدوه من الفونيمات فوق الرتكيبية اليت من شـا ا  -خالل البحث 

به احملدثون  اعتىنخر، فقد آأن تعرفنا وترشدان إىل مواقف املتكلمني من خالل تنوع مجهورها من لسان إىل 
ه العالية، وأقســــــــــامه مبينني درجات التنغيم مبســــــــــتوايت إىل جانب إشــــــــــارات القدماء له واصــــــــــفني أســــــــــبابه،

وداللة السياق  واملستوية موضحني أثره يف األداء اللغوي؛ وذلك يف اختالف املعىن من انحية، واملنخفضة،
 وقد َخُلَص البحث إىل نتائج عدة منها: من انحية أخرى،

فهو قرينة لفظية إذ ال ميكننا أن نتصـــــــــــــــوره إال يف  التنغيم ينتمي إىل جمموعة الفونيمات فوق الرتكيبية، -1
 .نغًما خاًصا يالكالم املنطوق، فبه تُنطق اجلملة إبطار موسيقي معني وتُعط

                                                        
 .309 -308اللغة العربية معناها ومبناها: -102
 .309ينظر: م.ن: -103
 .309ينظر: م.ن: -104
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نا ائفقد ورد ذكره وبشــــــــــــــرح مفصــــــــــــــل وواف  عند علم مل يكن مفهوم التنغيم حديثًا للعهد يف مجهوره، -2
وعلى العكس  ا ورد ذكره يف كتب البعض من احملدثني ومنهم الدكتور رمضــان عبد التواب  القدماء،

من أن القدماء ال يعرفون التنغيم وال يفقهون كنهه أو أنه وكما يقولون غري  -ام حســـــــــــــــانوالدكتور مت
 مسجل وال مدروس يف العربية الفصحى قدميًا.

 قصور الرتقيم يف الكتابة عن التنغيم يف الصوت. -3
ن أســـــــاس علم التنغيم عريب وليس غربًيا كما يعتقد بعضـــــــهم وخالفًا ملا رّوا بعض علماء الغرب م نَّ إ -4

 أن العرب مل يدرسوا التنغيم ومل يعرفوا كنهه.
( فلكل منهما داللته وخصــــوصـــيته Intonation( والتنغيم  tonهناك فرقًا بني مصــــطلحي النغمة  نَّ إ -5

 عن غريه خالفًا ملا ذكره بعض علماء األصوات.
كلمة نعم اليت وعلى مســـــــــتوى الكلمة إذا كانت مبعىن مجلة مثل   التنغيم يكون على مســـــــــتوى اجلملة، -6

 ما النغمة فتكون على مستوى الكلمة فقط.أ سبق و أشران إليها من خالل البحث.
 التنغيم له ومجيفة داللية يف فهم املعىن املراد من الطرف اآلخر. -7
 لغتنا العربية لغة تنغيمية وليست نغمية كما يف بعض اللغات كالصينية. -8
 يم مرة تركيًبا وأخرى فوق الرتكييب.تناقض الدكتور متام حسان يف عّده مصطلح التنغ -9

 المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في كتابة البحث:

 القرآع الكريم

 الكتب املطبوعة
 م.1995، 1بريوت، ط حتقيق:حممد علي النجار، عامل الكتب، ،اخلصائص ،ابن جين -1
، 1يونس، بنغازي، طنوزاد حســـن، املنهج الوصـــفي يف كتاب ســـيبويه،، منشـــورات جامعة قار  أمحد، -2

 م.1996
 ،3ط بريوت، احمليط يف أصــــوات اللغة العربية وحنوها وصــــرفها، دار الشــــرق العريب، حممد، األنطاكي، -3

 د.ت.
 م. 1979، 5ط  مكتبة األجنلو املصرية، إبراهيم، األصوات اللغوية، أنيس، -4
 م.1963، 1أصوات اللغة، مطبعة دار التاليف، القاهرة، ط أيوب، عبد الرمحن، -5
مكتبة  التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وصـــححه وعلق عليه:رمضـــان عبد التواب، براجســـرتاســـر، -6

 م.1973، 2ط القاهرة، اخلاجني،
 م.1988 مركز األمناء القومي، بسام، علم األصوات العام أصوات اللغة العربية(، بريوت، بركة، -7
 م.2000،القاهرة ،والتوزيعغريب للطباعة والنشر  دار علم األصوات، بشر،كمال، -8
 م.1973علم اللغة العام األصوات(، مصر، بشر،كمال، -9
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 م.1974-ه1394، 2ط ،الدار البيضاء دار الثقافة، مناهج البحث يف اللغة، متام، حسان، -14
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حركة الصراع بين الدولة الفاطمية واإلمارة الحمدانية في بالد الشام 

 السياسية والمذهبيةوأثاره 

Movement of Conflict between the Fatimid State and the 

Hamdani Emirate in the Levant and its Political and 

Sectarian Implications 

 (1) محمد مهدي علي الُشَبريم.د. 

Lect. Mohammed M. Ali AL-Shubberi 

 الملخص

 اجملاالت،  تلف يف بينهما الوثيق لإلرتباط، الشام بالد أبجتاه حتركوا مصر على الفاطميني سيطرة بعد
 وان الســـــــــــيما حتمياً  أمراً  لعقيدهتا الدعوة فيه تكون عقائدي أســـــــــــاس   على قائمة الفاطمية، الدولة ولكون
 مع شـــــــديد صـــــــراع يف فدخلوا نشـــــــاهتا، يف اإلماعيلية الدعوة منه أنطلقت الذي املنطلق متثل الشـــــــام بالد
 املنطقة على ابلغ أثر الصـــــــــراع هلذا وكان أنذاك، الشـــــــــام بالد يف املتنفذة القوى أبرز كو ا  احلمدانية الدولة
 كما،  مراحله بعض يف احلمدانيني جانب اىل البيزنطي التدخل إىل أدى  ا األطراف لكل املهمة توابعه وله

 قادة مع احلمدانيني االمراء صـــراع الســـيما احلمدانية الدولة يف احلكم أجنحة صـــراع من الفاطميون أســـتفاد
 .الفاطميني بيد وسقوطها الدولة ضعف اىل أدى والذي جندهم

Abstract 
After the Fatimid domination of Egypt, they moved towards the Levant, 

for their close connection in various fields, and as the Fatimid state, based 

on doctrinal basis, in which the call for its faith is inevitable, especially as the 

Levant represents the starting point from which the Ismaili da'wa was born. 

They had conflicted with the state of Hamdania as the most powerful forces 

                                                        
 للعلوم اإلنسانية.كلية الرتبية جامعة كربالء/   -1
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in the Levant and this conflict had a great impact on the region and has 

important implications for all parties, which led to the intervention of the 

Byzantine side of the Hamdani in some stages, and the Fatimids benefited 

from the struggle of wings of government in the Hamdani state, especially 

the struggle of the princes with the leaders of their soldiers, which led to the 

weakness of the state and fall to the hands of the Fatimids. 

 المقدمة

اخلالفة الفاطمية من شـــــــــهد الشـــــــــرق األدى يف منتصـــــــــف القرن الرابع اهلجري حدنً مهماً وهو أنتقال 
املغرب إىل مصـــــــــــــــر، ونتيجة هلذا األنتقال توجهت أنظار الفاطميني اىل بالد الشـــــــــــــــام أبعتبارها األمتداد 
الطبيعي لبالد النيل من الناحية العســـــــكرية والســـــــياســـــــية، الســـــــيما وأن بالد الشـــــــام كانت متر مبرحلة متزق 

قوى اليت حكمت الدولة اإلســــــالمية والقوى داخلي، نتيجة جمموعة من الصــــــراعات نشــــــبت بني  تلف ال
 احمللية، ليفجر معه فوضى شاملة، ويفرق كلمة املسلمني.

وبطبيعة احلال كانت الدولة الفاطمية ترى أنه من املمكن األســــــــــتفادة من هذا الوضــــــــــع املرتدي، لتمد 
، ولكن أثبتت ســلطا ا إىل تلك املناطق، ومل يكن أمامها من عقبات يف ذلك الوقت حســب وجهة نظرها

األحداث فيما بعد خطا التصـــــــــــــــور الفاطمي حول هذا األمر بســـــــــــــــبب التحالفات اليت واجهتهم من قبل 
القوى املعادية هلم هناك، واليت رأت يف متددهم خطراً على كياانهتا الســـــياســـــية ومصـــــاحلها يف بالد الشـــــام، 

ملعــاديــة للتمــدد الفــاطمي يف بالد ومن بني تلــك القوى كــان احلمــدانيون يف حلــب، إذ مثلوا أهم القوى ا
الشـــــــــام وكان صـــــــــراعهم مع الفاطميني أهم حلقة من حلقات الصـــــــــراع، ويف هذا البحث تناولنا بداية هذا 
الصــــــراع منذ ان وصــــــل الفاطميون اىل مصــــــر وطبيعة العالقة بني الطرفني أنذاك وأســــــباب الصــــــراع ووقائعه 

 والقوى األخرى واملنطقة.والنتائج اليت ترتبت عليه ابلنسبة اىل الطرفني 
وقد قســــم البحث على متهيد، وثالثة مباحث وخامتة، يف التمهيد أســــتعرضــــنا فيه وجود احلمدانيني يف 
حلب ووصــــــــــول الفاطميني اىل مصــــــــــر، ومبحث أول حتدثنا فيه عن بوادر الصــــــــــراع وطبيعة العالقات بني 

ه الصـــراع العســـكري يف زمن املعز والعزيز من الطرفني يف البداية وأســـباب الصـــراع، املبحث الثاين تناول أوج
اجلانب الفاطمي واحلمدانيني وســــعد الدولة وغلمان احلمدانيني وأتثريهم يف ذلك الصــــراع املبحث الثالث: 
تناول األوضـــــــــاع اليت ترتبت على امارة بين محدان يف حلب عقب الصـــــــــراع بني األمراء وغلما م وصـــــــــراع 

فاطميون من ذلك للســـــيطرة النهائية على حلب و اية الصـــــراع بني االمارة الغلمان فيما بينهم وأســـــتفادة ال
 احلمدانية وبني اخلالفة الفاطمية.
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 29: العدد

 تمهيد 

 (5 اجلزيرة  يف (4 ربيعة  داير وموطنها (3 تغلب قبيلة من (2 محدون بن محدان اىل احلمدانيون ينتســــــــــب
 واليتها تقلد ان منذ (8 املوصـــــــل مدينة يف احلمدانيني نفوذ مجهر وقد (7 ونصـــــــيبني (6 ســـــــنجار عند ابلغرب
ســـــــــنة  العباســـــــــي م(907-901ه/295-289  (10 اب   املكتفي اخلليفة قبل من (9 محدان بن هللا عبد

                                                        
 بنوه جد،: عدانن من. الوائلي التغليب رافع بن املثىن بن الرشيد بن لقمان بن احلارث بن محدون بن محدان: محدون بن محدان -2

 بكر، وداير الشام وأكثر حلب صاحب احلمداين الدولة سيف منهم. العباسي العصر يف وحلب، واجلزيرة املوصل ملوك( محدان بنو 
: حتقيق، العرب انساب معرفة يف االرب  اية ،(م1418/ه821ت  علي بن امحد القلقشندي،: ينظر. وآخرون الشاعر، فراس وأبو

 ا، م1979، 4ط، للماليني العلم دار، بريوت، االعالم، الدين خري،الزركلي؛ 199 ص، م1959، القاهرة، 1ط، االيباري ابراهيم
 .274 ص، 2

 معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن هنب بن قاسط بن وائل بن تغلب بنو وهم: تغلب قبيلة -3
 السالم عبد: حتقيق، العرب أنساب مجهرة( م1063 /ه456ت  االندلسي سعيد بن امحد بن علي حممد أبو، حزم ابن. عدانن بن

، للماليني العلم دار، االسالم قبل العرب أتريخ يف املفصل، علي جواد ؛128ص.م1971 القاهرة،، املعارف دار، 3ط، هارون حممد
 .81ص 8ا، م1976 بريوت
 نصيبني، ارزان، ربيعة داير مدن أهم أما املوصل مدينة وقصبتها، اجلزيرة من الشرقية األقسام يف ربيعة داير تقع: ربيعة داير -4
 ومعلثاي، واحلديثة،(،عابدين طور  عبدين وطور ،(ابزبدى  وبَيَزْبدي ،(ابقردى  وقرْدى سنجار، بلد، عرابن، ماردين، عني، راس

 البشاري امحد بن حممد بن حممد هللا عبد ابو، املقدسي: ينظر. عمر ابن وجزيرة تون وكفر ودارا، وبرقعيد، واذرمة، وتلعفر، واحلّسنية،
 القاسم أبو، خرداذبة ابن؛ 137ص م،1906، ليدن، بريل مطبعة، 2ط، االقاليم معرفة يف التقاسيم أحسن-(:م997 /ه375ت 

 –املثىن مكتبة ابألوفست طبعه أعادت م، 1889 بريل، مطبعة ليدن، واملمالك، املسالك(، م 912/ه300ت  هللا عبد بن هللا عبيد
 والبقاع، األمكنة أماء على اإلطالع مراصد ،(م1338/ه 739ت  احلق عبد بن املؤمن عبد الدين صفي البغدادي،؛ 95ص.، بغداد
 .548ص، 2ا، م 1954 والنشر، للطباعة املعرفة دار بريوت، ،1ط البجاوي، حممد علي حتقيق
 واالمرباطورية ارمينية الشمال من حيدها. والفرات دجلة  ري بني اليت البالد من الشمالية األقسام على يطلق اسم اجلزيرة: اجلزيرة -5
 علي بن حممد القاسم أبو،حوقل ابن: ينظر. اذربيجان الشرق ومن العراق الشرقي واجلنوب اجلنوب ومن لشاما بالد الغرب ومن البيزنطية
 ،… مراصد البغدادي،؛ 189ص م، 1979 احلياة، مكتبة دار منشورات بريوت، األرض، صورة ،(م 977/  ه 367 ت  النصييب

؛ 373ص، الدينية الثقافة دار البلدان تقومي ،(م1331/ه732ت  عمر بن حممد بن إماعيل الدين عماد،الفدا أيب؛ 331ص ،1ا
 .108 ص ،(2 اخلارطة ينظر؛ 45ص م، 1977 للطباعة، الرسالة دار بغداد، واملوصل، اجلزيرة، محادي جاسم حممد، املشهداين
 عبد أبو، احلموي. أايم ثالثة مسري املوصل وبني بينها، سنجار جبل سفح يف واخلابور دجلة بني، اجلزيرة مدن من: سنجار -6
 .262ص، 3م، م1956بريوت، صادر، دار البلدان، معجم(، م1228/ه626ت  البغدادي الرومي هللا عبد بن ايقوت الدين شهاب
 من التجارية القوافل طريق على وهي والفرات دجلة  ري بني وتقع والبساتني واحلدائق األ ار كثرية  عظيمة مدينة: نصيبني -7
 احليدرية، املطبعة النجف، البلدان، ،(م 897 /ه 284 ت  الكاتب واضح بن يعقوب أيب بن أمحد، اليعقويب: ينظر. الشام إىل املوصل
 دار بريوت، عباس، إحسان حتقيق األقطار، خرب يف املعطار الروض ،(م1310/ه 710ت  املنعم عبد بن حممد، احلمريي، 119ص
 .1374ص ،3ا ،… مراصد البغدادي، ،577ص، م 1975 للطباعة، العلم

 إىل يقصد ومنها خراسان ومفتاح العراق ابب هي وعظما، كربا  النظري قليلة االسالم قواعد احدى مشهورة مدينة: املوصل -8
 .225-223ص ،5مج، البلدان معجم، احلموي ايقوت ينظر. والعراق اجلزيرة بني وصلت أل ا املوصل وميت أذربيجان،
 و املوصل إمرة يوليه أبن املكتفي اخلليفة يقنع أن متكن التغليب محدون بن محدان بن هللا عبد اهليجاء أىب: محدان بن هللا عبد -9
. ه317 سنة بغداد يف قتل و جديد من امرهتا إىل عاد لكنه و مرات، ثالث عنها عزل أنه رغم و ه، 293 سنة مرة ألول أعماهلا
 شعيب النبالء، حتقيق أعالم سري( م 1374/  ه748ت  قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين هس، الذهيب

 .54ص ،15ا،م1985/ ه1405 ،3ط الرسالة، مؤسسة وأخرون، األرانؤوط
 وفاة بعد ابخلالفة وبويع. ه236 سنة ولد جيجك امها تركيه ولد أم وأمه. املتوكل بن طلحة املوفق بن أمحد: اب  املكتفي -10

 وستة سنوات ست مدته فكانت.. ه295 سنة القعدة ذي 12 يف تويف. ه289 سنة اآلخر ربيع يف وذلك منه بعهد املعتضد أبيه
 .485-480ص ،13ا النبالء، أعالم سري الذهيب،. يوماً  19و أشهر
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 واليا اقره اخلالفة (م932-904/ه320-295  (12 اب   املقتدر اخلليفة ويل ملا، و (11 (م904/ه292 
 اخلليفة ملقتل دبرت اليت ابملؤامرة اشــــــــــــرتك حيث ،(م929/ه307 ســــــــــــنة  من امورها يلي فضــــــــــــل عليها،
 .(13 القتل مصريه فكان اب ، املقتدر العباسي
 القبائل على للقضــــــــــاء ابحلمدانيني اســــــــــتعان املقتدر العباســــــــــي فإن اخلليفة كل ماتقدم  من الرغم على
 فرض من متكن كما  املوصل، والية (14 محدان  بن هللا عبد بن احلسني اىل فاسند اجلزيرة، اقليم يف املتناحرة
 .(16 وربيعة (15 بكر داير على نفوذه
 اهلرب اىل (18 املتقي  العباســـــي اخلليفة اضـــــطر اخلالفة دار و بوا بغداد على (17 الربيديون اســـــتوىل وملا
 بغداد اىل عاد مث اشـــــــــهر اربعة يقارب ما فقضـــــــــى املوصـــــــــل، مدينة اىل جيشـــــــــه يف فريق مع وســـــــــار منها،
 عبد بن احلســــن على املتقي اخلليفة فخلع محدان بين شــــان عال الوقت ذلك ومنذ ،(م941/ه330 ســــنة

                                                        
 أبناء أنباء و األعيان وفيات ،(م1282 /ه681ت،  بكر أىب بن حممد بن امحد الدين هس العباس أبو ،خلكان ابن -11
 م، 1997، 1ط العريب، بريوت، الرتاث أحياء دار اهلادي، عبد هللا عبد رايض فهارسها اعد املرعشلي الرمحن عبد حممد تقدمي ،الزمان
 .175، ص1ا

 وفاة بعد ووليها ابخلالفة، املكتفي أخوه إليه وعهد ه 282 سنة رمضان يف ولد. العباسية الدولة خلفاء من: اب  املقتدر -12
 ،15ا النبالء، أعالم سري الذهيب،. ه320 سنة يف األتراك قتله لصغره، أايمه يف كثريا  النظام واختل سنة، عشرة ثالث وعمره املكتفي

 .56 -43ص
 احلنفي؛ الُنجوم الظاهري هللا عبد بن بردي تغري بن يُوُسف الدين مجالُ  احملاسن أبو ،(م1470/ ه 874  بردي تغري ابن -13
 ،م1992 /ه1413، 1ط. العلميَّة الُكتب دار: لُبنان - بريوت الدين، هسُ  ُحسني حُممَّد: تقدمي والقاهرة، مصر ُملوك يف الزاهرة

 .223، ص2ا
 بن احلارث بن محدون بن محدان بن هللا عبد بن احلسن الدولة انصر امللك املوصل صاحب: محدان بن هللا عبد بن احلسني -14
 رائق بن حممد قتل الذي وهو وقدرا سنا الدولة سيف أخيه من أكرب وكان. اهليجاء أيب األمري ابنا الدولة سيف امللك أخو التغليب لقمان
 اجلزري حممد بن علي احلسن األثري، أبو ابن. سنة وعشرين بضعا الدولة انصر دولة وكانت بويه، بين يداري وكان. متلك الذي

 ص، 2 األعيان،ا وفيات، خلكان ابن ؛593 ص، 8ا، م2003بريوت،،صادر دار التاريخ، يف الكامل ،(م1232/ ه630ت 
 أمحد حتقيق ابلوفيات، الوايف ،(م1362/  ه 764  هللا عبد بن أيبك بن خليل الصَّفاء أبو الدين صالح، الصفدي، 117 -114

 ص، 4 ا، الزاهرة النجوم، بردي تغري ابن؛ 90-89 ص، 12 ا، م2000 العريب، الرتاث أحياء دار مصطفى، وتركي األرانؤوط،
، القدسي مكتبة، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات(، م1678/  ه 1089 ت  حلي عبدا الفالح أبو احلنبلي، العماد ابن؛ 27

 ا، م 1983 /ه 1403.، لبنان، بريوت، للمطبوعات التعارف دار الشيعة، أعيان، حمسن، األمني، 27ص، 3 ا ،ه1350 القاهرة
 .97 ص، 22

 آيفا حصن ومنه دجل اىل نصيبني على املطل اجلبل بالد اىل دجلة من غّرب ما من متتد واسعة كبرية  بالد وهي: بكر داير -15
 .330ص، 3 ا، البلدان معجم، احلموي. وميافارقني وآمد

 .68-67،ص8الكامل،ا االثري، ابن -16
قَتد ر أايم على خطرياً  دورا لعبوا. البصرة يف الربيد صاحب أبوهم كان  إخوة لثالثة إسم: الربيدي: الربيديرن -17

ُ
 أكربهم. وُخلفائه امل

 أاب أخاه إغتالَ . ُمقلة إبن وزارة يف طائلة ثروةً  فجمع األهواز على عامال وكان( م 945 -هجرية 333 يف تويف  أمحد هللا عبد أبو
 واألهواز البصرة من كال  الربيديون حكم م 945 سنة بغداد يف أُعد مَ  فقد احلسني أبو الثالث األمل أما. م 943 سنة يعقوب يوسف
 338 عام الربيديني والية على البويهي الدولة معز استوىل ما بعد حكمهم تالشى مث بغداد، أطراف إىل مؤقتا نفوذهم وامتد وواسط،

 .ه
 ابملتقي امللقب الرشيد بن املعتصم ابن املتوكل بن طلحة املوفق بن املعتضد بن املقتدر بن إبراهيم إسحاق أبو: املتقي اخلليفة -18

 333 يف اخلالفة من وخلعوه األتراك، عليه نر ه،329 سنة اب  الراضي أخيه موت بعد ابخلالفة له وبويع. ه 295 سنة يف ولد.  
 مكتبة والنهاية، ، البداية(م1372/ ه774ت  عمر بن إماعيل الدين عماد كثري،  ابن. ه 357 سنة تويف حىت السجن يف به وزا ه،

 .279 ص ،6 ا األثري، الكامل، ابن ،199-198 ،ص11ا، م1990/ه1410بريوت، املعارف،
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 29: العدد

. مث أخذ انصــــر (20 الدولة بســــيف ولقبه (19 هللا عبد بن علي اخيه على خلع كما  الدولة، انصــــر ولقبه هللا 
مل يوفق يف توفري عناصــــــر األســــــتقرار الدولة ببســــــط نفوذه يف أقليم اجلزيرة حماوالً إعالن أســــــتقالله، غري أنه 
وحني تويف اخلصـــــمان أســـــتمر  (21 لدولته فكانت حياته ســـــلســـــلة من الصـــــراع املرير مع معز الدولة البويهي

، وكــانــت النتيجــة أن فقـد (23 وعضــــــــــــــــد الــدولــة البويهي (22 الصـــــــــــــــراع بني خليفتيهمــا أيب تغلــب احلمــداين
 .(24 اً احلمدانيون سيادهتم على اجلزيرة الفراتية  ائي

                                                        
 اجلود وكعبة الوفود مقصد حلب صاحب محدان بن هللا عبد بن علي احلسن أبو الدولة سيف: محدان بن هللا عبد بن علي -19
 م. وثالثني ثالث سنة يف اإلخشيذ انئب الكاليب من حلب أخذ تشيع فيه النظم مليح أديبا كان  اجلهاد لواء وحامل اإلسالم وفارس

/  ه 597ت  علي بن الرمحن عبد الفرا أبو، اجلوزي ابن: ينظر. ه 356 سنة تويف عليهم، هللا ينصره أكثرها وقعة أربعون الروم من له
 ا الكامل، االثري، ابن ؛41 ص ،7 ا م،1990 بغداد، النشر، و للطباعة الوطنية الدار األمم، و امللوك اتريخ يف املنتظم(، م 1201

 دار حلب، اتريخ من احللب زبدة ،(م1262/ه660  جرادة أيب بن هللا هبة بن أمحد بن عمر، العدمي ابن ،399 -396 ص، 8
، الفداء أبو؛ 406 -401 ص، 3 ا، األعيان وفيات، خلكان ابن ؛152 -111ص ،1 ا م،1996 /ه 1417 العلمية، الكتب
، 2ا، ه1325 املصرية، القاهرة، احلسينية املطبعة البشر، أخبار يف املختصر ،(م1331/ه732  علي بن إماعيل الدين عماد
، 1ا، م1999، بريوت، صادر دار، مروة اماعيل حسن حتقيق، اإلسالم دول، الذهيب 306 -305/  2: العرب؛ 108 -107ص
، العماد ابن؛ 18 -16 ص،4الزاهرة،ا النجوم، بردى تغري ابن؛ 264 -263 ص، 11 ا، والنهاية البداية، كثري  ابن؛ 221ص

 .188- 187ص، 16ا، النبالء اعالم سري، الذهيب ؛21 -20ص، 3ا الذهب، شذرات
 سروش،، إمامي القاسم ابو حتقيق االمم، جتارب ،(م1030/ ه 320  يعقوب بن حممد بن أمحد علي أبو مسكويه، -20
 .28 ، ص2ا، م2000، 2ط، طهران

 سالطني من متلك من أول الدولة، مبعز امللقب الديلمي، بويه بن أمحد احلسن أبو البويهي السلطان هو: البويهي الدولة معز -21
 فيها دخل اليت السنة وهي ه،334 سنة   املطيع اخلليفة عهد من ابتداءً  العباسية اخلالفة على الدولة هذه تسلطت البويهية الدولة
 الدولة أمراء مثل العراق أطراف على املتغلبني األمراء مبحاربة الدولة معز اشتغل ذروهتا، عهده يف الثقافية احلياة بلغت بغداد، الدولة معز

 األول ربيع 13 يوم يف وفاته، غدير خم، وبيوم كربالء  بيوم ابالحتفال الناس وأمر التشيع شعائر أمجهر الربيدي، القاسم وأيب احلمدانية،
 .190، 16ا، سري، الذهيب ؛450 -449 ص، 8ا ،"الكامل: "األثري ابن، ه356 سنة

 الدولة ُعّدة امللّقب التغليب محدان بن هللا عبد اهليجاء أيب بن احلسن بن الغضنفر هللا فضل تغلب أبو: احلمداين تغلب أيب -22
 بن املفرّا بن دغفل فاسره الشام اىل فهرب ملكه على وأستولوا فهزموه البويهيني وحارب السلطة عن والده عزل واجلزيرة املوصل حاكم
 .307ص ،16ا، النبالء اعالم سري الذهيب،.مصر إىل رأسه وأرسل وقتله للفاطميني، املشايع الشام ابدية أمري الطائي اجلراح

 ولد األطراف من حوهلا وما شرياز بالد على ملكا كان  بويه بن حسن الدولة ركن بن الدولة عضد: البويهي الدولة عضد -23
 عرف وطربستان، جرجان غزا ه،367 سنة بغداد على استيالئه بعد ابلعراق ومجفر واسط، يف الرتك هزم وعمان، قرمان فتح أبصفهان،
 ابن ؛464 ص ،6األمم، م جتارب، مسكوية. ه 372 سنة النجف يف ودفن بغداد يف تويف، الفقراء على احسانه و للعلماء برعايته
 .29 -290 ص ،14 املنتظم،ا:اجلوزي

 على التحقيق اجملموع التاريخ كتاب  على مذيل األنطاكي، أتريخ ،(م 1065 /ه 458 ت  سعيد بن حيىي األنطاكي، -24
 .110-111ص،1ا، 19: بريوت اآلابء، مطبعة البطريق، البن والتصديق
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حىت  (25 غري أن ســــــــقوط احلمدانيني يف املوصــــــــل اليعين أختفاءهم فقد مجلت دولتهم قائمة يف حلب 
أواخر القرن الرابع اهلجري ذلك أن ســـــــــيف الدولة احلمداين أســـــــــتطاع أن يقتطع أغلب بقاع ســـــــــوراي على 

 .(28  دمشق أحياانً ، وميتد جنوابً حىت(27 بل وميتد سلطانه اىل العواصم والثغور (26 حساب األخشيديني
ولكي يتفهم الباحث أتريخ احلمدانيني جيداً جيب أن يدرســــــــــه يف ضــــــــــوء عالقاهتم اخلارجية، ذلك ان 
البقعة اليت قامت فيها الدولة أصــــــــبحت يف النصــــــــف الثاين من القرن الرابع ميداانً الطماع قوتني عظيمتني 

 .(29 مها البيزنطيون والفاطميون
إ م وبعد اســــتقرار دعاة املذهب إالماعيلي يف املغرب ومصــــر وتكوين الدولة أما ابلنســــبة للفاطميني ف

الفاطمية اليت أصــــــــــــــبحت تتمتع بقوة عســــــــــــــكرية، ومادية كبرية، تؤهلها من مواجهة اعدائها الذين يريدون 
القضــــــاء على دعوهتا، أصــــــبحت هذه الدولة الفتية هتدد مركز اخلالفة العباســــــية يف بغداد من خالل توجيه 

 هناك. (30 دعاة إىل بالد الشام، والعراق، لنشر املذهب إالماعيليال
اما ابلنســــــــبة اىل القبائل العربية يف بالد الشــــــــام فإن اخللفاء الفاطميني أتبعوا ســــــــياســــــــة الضــــــــغط على 
أمرائهم، ودعوهم إلقامة اخلطبة للخليفة الفاطمي، بدالً من اخلليفة العباســـــــــــــــي، وتغيري إإلذان وجعله على 
املذهب إالماعيلي، على الرغم من أنَّ أمراء الشـــــــــــــــام ال يرغبون أبزدايد النفوذ الفاطمي يف بالدهم خوفاً 
على سلطا م، فاحلمدانيون يف املوصل وإطراف بالد الشام مييلون إىل املذهب العلوي ويعطفون عليه، إال 

اً يهدد ســــلطا م، لذلك نرى قائد إ م كانوا خيشــــون ازدايد نفوذ الفاطميني الســــياســــي، ألن يف ذلك خطر 
اجليوش الفاطمية عندما م له االستيالء على بالد الشام أرسل داعياً إىل أيب تغلب انصر الدولة بن محدان 

، غري أنَّ انصــر الدولة أجابه برد  حازم (31 يف املوصــل أيمره أبقامة اخلطبة العلوية اخلليفة املعز اب  الفاطمي
  له:فيه حتد  كبري قائالً 

                                                        
. ابهبا على جيري قوي و ر بيض  جارة مسورة عظيمة مدينة وهي. ميال عشر اثنا قنسرين وبني بينها ابلشام مدينة: حلب -25
 .196ص املعطار، الروض احلمريي،
 واحلجاز الشَّام ابجتاه الحًقا وامتدَّت م،935 /ه323 مصر يف اإلخشيد طُغج بن حُممَّد أسَّسها إسالميَّة إمارة: األخشيديني -26
صر فاستقلَّ   اإلخشيد، وفاة وبعد حلب، عدا واأُلرُدن ومحص ودمشق فلسطني: الشَّام أجناد أغلب على واستوىل العبَّاسيَّة، الدولة عن مب 
 ابن. م968 سنة مصر على الفاطميون استوىل عهده ويف اإلخشيد، حفيد أمحد، الفوارس أبو وبعده كافور  املسك أبو خادمه توىلَّ 

 يف مصر، إماعيل سيّ دة كاشف،  ؛104 -101 ، ص3ا الزاهرة، بردي؛ الُنجوم تغري ابن ؛58 ص.، 5ا،األعيان وفيَّات خلّ كان،
 .56 ص م،1989. ل لكتاب العامَّة املصريَّة اهليئة: مصر - القاهرة. اإلخشيديني عصر

 وقورس، ورعبان، ودلوك، منبج، من كالً   جعل اخلالفة، الرشيد هارون اخلليفة توىل عندما: العواصم: والثغور العواصم -27
 فتعصمهم هبا يعتصمون املسلمني ألن العواصم وماها العواصم، وماها واحده كورة  هشام، ورصافة وابلس، واجلومة، وتيزين، وأنطاكية،
 انيس هللا عبد: حتقيق البلدان، فتوح(، م892/ه279ت  حيىي بن امحد، البالذري. الثغر من وخرجوا غزوهم من انصرفوا إذا ومتنعهم
(، م951/ ه365 ت  اهلمداين إسحاق بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو: الفقيه ابن؛ 156 ص ،1 ا، م1957القاهرة،، الطباع
 .14 ص ،1 ا، م1996 /ه1416 ،1ط، بريوت الكتب، عامل، اهلادي يوسف حتقيق البلدان،
 .72-68 ص احللب، زبدة: العدمي ابن -28
 .35-34 ذيل، ص: القالنسي ابن -29
 مفهوم يف االثنا عشرية مع اإلماعيلية يشرتك عشرية االثىن بعد أكربها ونين الشيعة فرق إحدى: إالماعيلي املذهب -30
 إماعيل االمام ان االماعيلية يرى الصادق، جعفر السادس اإلمام موت بعد الشيعة ابقي وبني بينهم وقع االنشقاق أن إال اإلمامة،
 االماعيلية متكن ذلك، الناس وشهادة أبيه حياة يف إماعيل موت لثبوت الكامجم موسى أخوه هو اإلمام أن أخر فريق رأى بينما املبارك،

 .ونزارية مستعلية اىل انقسموا مصر، مث املغرب يف الفاطمية الدولة أنشاء من
 ،(م963/ه365 - م951 /ه341، املهدي عبدهللا بن أبمرهللا القائم حممد بن اب  املنصور اماعيل بن معد، متيم أبو -31

 ؛66ص - 47 ص ،7ا، الكامل، االثري ابن: ينظر. خالفته يف القاهرة وبنيت مصر إىل ابخلالفة أنتقل، ولد ام وامه، املهدية يف ولد
 اتريخ(، م 1349/  ه749ت  الفوارس أيب ابن حممد بن عمر بن مظفر بن عمر، الوردي ابن ؛145ص ،3ا، املختصر، الفدا ابو
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 29: العدد

"هذا ما ال يتم إلاّن يف دهيلز بغداد والعســــــــــاكر قريبُة مّنا، ولكن إذا قربت عســــــــــاكركم من هذه الداير  
 .(32 امكَن ذلك"

 المبحث األول

على الرغم من التقارب املذهيب بني كل  من احلمدانيني والبويهيني والفاطميني، فإن املصــلحة الســياســية 
صـــــــــــفاً واحداً حتت راية اخللفاء  (34 ، والبويهيون الزيدية (33 ريةاقتضـــــــــــت إن يقف احلمدانيون اإلثنا عشـــــــــــ

اإلماعيليني الذين وقفوا بوجه الفاطميني وحاربوهم  (35 العباســــيني ضــــد الفاطميني، كذلك احلال للقرامطة
بضـــــــراوة، على الرغم من أن دعوهتم واحدة، وهي الدعوة إالماعيلية، إال إن زوال نفوذهم يف الشـــــــام أدى 

 ي دوراً مهماً يف السياسة بني املعتنقني له.دتصادم العنيف بينهم، وهذا يعين أنَّ املذهب قلما يؤإىل ال
 كانوا  الدولة حكام أن ابملعىن الســياســي رغم مذهبية مل تكن دولة احلمدانية الدولة مضــافاً إىل ذلك أن

، املذهب نفسه على أيضاً  كانوا  السكان من كبرية  أعداداً  أن كما  عشري، اإلثين الشيعي ابملذهب يدينون
 النه الشــــــيعة من قضــــــاة يعني مل الدولة ســــــيف أن حىت، طائفي بشــــــكل تصــــــرفوا أ م عنهم يؤثر مل أ م إال

 أختذ (36 الدولة  ســـــعد أن إال األمري، هذا أفق ســـــعة على دليل وهو الســـــنة الســـــكان أغلبية مذاهب راعى
 أثناء دولته يف أعدادهم زادت عشري اإلثين الشيعي املذهب أتباع ألن الشيعة من القضاة بعض بعد فيما

 .ه351 سنة بعد السيما حكمه

                                                        
 /ه 845  علي بن أمحد الدين تقي املقريزي، ؛416 ،2ا م،1996/ه1417، 1ط بريوت، العلمية، الكتب دار، الوردي إبن

 .159ص ،2ا م،1998، 1ط،القاهرة، مدبويل مكتبة زينهم، حممد حتقيق واألنر، اخلطط بذكر واألعتبار املواعظ ،(م1442
 احلنفاء اتعاظ(، م1442/  ه 845 ت  الشافعي املقريزي حممد بن القادر عبد بن علي بن أمحد الدين تقي، املقريزي -32
، اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس، أمحد حممد حلمي حممد حتقيق، اخللفاء الفاطميني األئمة أبخبار
 .246ص، 2ا، 1ط، القاهرة

 نصاً  بعده من االمام على امام كل  نص وقد هاشم، بين من اماماً  عشر ابثىن يعتقدون فهم عشرية االثىن أو االمامية الشيعة -33
 الباقر علي بن وحممد السجاد احلسني بن وعلي علي بن واحلسني علي بن واحلسن طالب أيب بن علي االمام وهم، االهبام من خيلو

 علي بن وحممد اهلادي حممد بن وعلي اجلواد علي بن وحممد الرضا موسى بن وعلي الكامجم جعفر بن وموسى الصادق جممد بن وجعفر
 /م869/ه255 سامراء يف والدته وكانت -- املنتظر املهدي وهو احلسن بن حممد ولده يف االمامة العسكري االمام ونقل العسكري
، م1993بريوت،، املفيد دار، 2ط، البعثة مؤسسة حتقيق، االفصاح( م1022/  ه 413  النعمان بن حممَّد بن حممَّد املفيد، الشيخ
، م1988، 2ط بريوت،، األضواء دار، االنبياء تنزيه(، م1044/ه436ت  املوسوي احلسني بن علي، املرتضى الشريف؛ 30ص
 .109ص، م1983، قم، املهدي مدرسة، والتبصرة االمامة(، م940/ه329ت  اببويه بن علي: القمي.؛ 501ص

 تكون االمامة ان وترى -- طالب أيب بن علي بن احلسني بن العابدين زين علي بن زيد اىل الزيدية تنسب: الزيدية -34
 بن حيىي بن امحد البالذري،. ابلسيف خيرا وان -- فاطمة ولد من يكون ان يشرتط وامنا معصوماً  يكون ان واليشرط ابالختيار

، 2ا، م1974بريوت، األعلمي، مؤسسة، احملمودي ابقر حممد حتقيق، األشراف أنساب(، م892/ه279ت  جابر
، 2ط، فهمي امحد: عليه وعلق صححه، والنحل امللل( م1153/ه548ت  بكر بن الكرمي عبد بن حممد ؛الشهرستاين،أبوالفتح52ص
 رسالة احملصل تلخص(، م1274/ه673ت  الدين نصري الطوسي،؛ 154-153ص، 1ا، م2009، بريوت، العلمية الكتب دار

 .461ص، م1985، بريوت، األضواء دار، 2ط، العقائد قواعد
 هذه يتخذوا مل والقرامطة ابمه الدعوة عرفت حيث قرمط حلمدان تنسب الغالية اإلماعيلية الفرق من فرقة وهي: القرامطة -35
 على استولوا األرض، يف واملصلحون لدينه والناصرين اب  املنصورون املؤمنون  أنفسهم على يطلقون كانوا  بل حلركتهم عنوان التسمية
(، م941/ه330ت  إماعيل بن علي احلسن أبو األشعري،، الفاطميني وحاربوا احلرم و بوا الشام وابدية العراق وجنوب البحرين
-100ص، م1985القاهرة،  ،،السعادة مطبعة، 2ط، احلميد عبد الدين حمي حممد حتقيق، املصلني واختالف اإلسالميني مقاالت
 .166-164(، ت.د بريوت، العريب الكاتب دار، حروهبم، هماترخي، نشاهتم، أصلهم، القرامطة، عارف اتمر،، 101

 األعيان، وفيات خلكان، ابن. م991/  ه381 رمضان يف تويف محدان بن الدولة سيف بن شريف الدولة سعد املعايل أبو -36
 .406ص ،3ا
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 حديثاً  الواصـــلني الفاطميني الداعية حملاربة الدعوات مع واجلزيرة املوصـــل يف احلمدانيون أنســـاق وابلتايل
الوعد للقرامطة، بتزويدهم ســــــلطان بغداد إىل قطع  (37 الشــــــام، فعندما ابدر عز الدولة ييار البويهي لبالد

، إذ ارسل إىل أيب تغلب انصر الدولة بن (38 ابملال، والرجال، ومساعدهتم على حرب الفاطميني يف الشام
أيمره بتزويد القرامطة مببلغ اربعمائة الف درهم، ومل يتوان احلمدانيون عن  (39 محدان الذي كان يف الرحبة 

اجـابـة هـذا الطلـب، فعلى الرغم من اقـامـة اخلطبـة الفـاطميـة يف بالدهم، إال إن موقفهم كـان الخيتلف عن 
الدولة  : "إن يتيار بن عز(40 موقف العباســــــيني يف الرغبة مبســــــاعدة القرامطة إالماعيليني، يقول املقريزي 

يف الرحبة أربعمائة ألف  (41 طلب من أيب تغلب بن انصــــــر الدولة بن محدان إن يدفع للحســــــن األعصــــــم 
درهم ففعل ابو تغلب ذلك كما زود احلسن اي   كبري من إالخشيدية اجملتمعه لديه من مصر وفلسطني، 

ذا املوضـــــع إىل إن يرد عليل وأرســـــل إليه يقول: هذا شـــــيُء أردت إن أســـــري أان فيه بنفســـــي، وإان مقيُم يف ه
 خربك فإن احتجت إىل مسريي سرُت اليك".

وبعد إن استوىل على دمشق هدد احلمدانيني إبالستيالء على بالدهم  (42 وذلك إلن جعفر بن فالح 
إذا مل يقيموا اخلطبة الفاطمية يف بالدهم،  ا انر هذا التهديد ســــــــخط احلمدانيني، فعملوا على مســــــــاعدة 

 .(43 ابملال والرجال عندما توفرت الفرصة املناسبة لإلنتقام القرامطة 
، فقد حاولوا جذب الفاطميني اىل جانبهم، وقد ســــــبق هلم ان كتبوا أما ابلنســــــبة للحمدانيني يف حلب

يعرضــون عليه املســاعدة والنصــرة يف فتح مصــر اال ان املعز لدين هللا حذر قائده من مغبة حمالفة  (44 جلوهر
قائالً  (45 مراسلتهم او فسح اجملال هلم يف قيادة اجلي  الفاطمي او امتالك اعمال للفاطمينيبين محدان او 

                                                        
 بعد أبيه  لكة الدولة عز ويل الديلمي بويه بن أمحد احلسني أيب الدولة معز بن( الدولة بعز  امللقب يتيار منصور أبو هو -37
 عز فقتل م،977 /ه367 سنة بينهما احلرب إىل أدت منافسات الدولة عضد عمه وأبن الدولة عز بني وكان شديداً  ملكاً  وكان موته،
 .268 -267ص ،1ا األعيان، وفيات خلكان، أبن. الدولة عضد إىل رأسه ومحل سنة وثالثني ست عمره وكان املعركة هذه يف الدولة

 احلصان على يوضع درع -جوشن وألف درهم أبلف الكوفة من تزويدهم على القرامطة وبني الدولة عز بني م إالتفاق إن -38
 خسرو،. ذلك مجيع إليه مُحل الكوفة إىل اجلنايب علي أبو وصل إذا وقال جعبه، وألف قوس، وألف رمح، وألف سيف، وألف-

 القالنسي، ابن ؛94، ص1ا م،1970 بريوت، الكتاب، دار اخلشاب، حيىي العربية، إىل نقلها سفرانمة،( م 1088/  ه481 انصر،
 /ه 1403 ،1ط دمشق، والنشر، للطباعة حسان دار زكار، سهيل حتقيق، دمشق اتريخ ذيل ،(م1160/ه 555  محزة يعلى أبو

 .1ص م، 1983
 خالفة يف التغليب عتاب بن طوق بن مالك أحدثها قرقيسيا، أسفل الفرات شاطي على وبغداد الرقة بني مدينة: الرحبة -39
 .38ص ،3م البلدان، معجم احلموي،. املامون

 .249ص احلنفا، ريزي، اتعاظقامل -40
 ابألحساء ولد. ابألعصم امللقب القرمطي اجلنايب الفرس أبناء من هبرام بن حسن سعيد أيب بن أمحد بن احلسن علي أبو امللك -41

 مقدم فالح بن جعفر والتقى مجوعه، وعظمت وثال ائة، وصسني سبع سنة يف الشام على استوىل. الفرس من أصله ،ه278 سنة يف
 ،ه366 سنة ابلرملة وفاته وكانت الشام، إىل رجع مث، أشهرا، مصر حاصر مث مصر، إىل ايوشه وسار فذ ه، به ومجفر املعز جي 
 .275ص ،16ا سري، الذهيب،. العباسي الطائع طاعة يظهر وكان

 فلما، املصرية الداير لفتح توجه ملا جوهر القائد مع وجهزه الفاطمي، املعز قواد أحد الكتامي، فالح بن جعفر علي أبو -42
 ه359 سنة احملرم يف فملكها دمشق على غلب مث ه358 سنة احلجة ذي يف الرملة على فغلب، الشام إىل جوهر بعثه مصر أخد

 يوم يف ذلك و أصحابه، من الكثري وقتل فقتله القرمطي به فظفر عليل هو و ابألعصم، املعروف القرمطي أمحد بن احلسن حارب
 .361 ص ،1ا ،األعيان وفيات خلكان، ابن /ه360 سنة القعدة ذي من اخلميس
 .47ص، م 1958 والتوزيع، والنشر للطباعة مصر  ضة دار، الفاطمية الدولة اتريخ، ابراهيم حسن، حسن -43
 اجلامع ومؤسس القاهرة وابين مصر فاتح القائد، الكاتب، الرومّي، الصقّلّي، الصقليب، احلسني، أبو هللا، عبد بن جوهر -44
 اخلطط، املقريزي،؛ 348ص ،1ا األعيان، وفيات خلكان، ابن م،992 /ه381 سنة القعدة ذي من بقني لسبع" جوهر تويفّ  األزهر

 .97، ص1ا اتّعاظ، املقريزي، ،379ص ،1ا
 .293-292ص ،1ا م،1970 بغداد، االميان، مطبعة وحلب، املوصل يف احلمدانية الدولة فيصل، السامر، -45
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 29: العدد

له: "ان بين محدان يتظاهرون بثالثة اشــــــــــــياء عليها مدار العامل وليس هلم فيها نصــــــــــــيب، يتظاهرون ابلدين  
ابلشجاعة وشجاعتهم  وليس هلم فيه نصيب، ويتظاهرون ابلكرم وليس لواحد  منهم كرٌم يف هللا، ويتظاهرون

 .(46 للدنيا ال ل خرة، فاحذر كل احلذر من االستناد اىل احد منهم" 
يظهر ان املعز لــدين هللا ادرك ان احلمــدانيني لن يقنعوا ابلتبعيــة لــه بــل كــانوا يطمحون اىل الســـــــــــــــيــادة 

كانت املصـا  السـياسية واالسـتقالل، لذا مل يكن االنتماء الشـيعي يشـكل عامالً للتقرب بني اجلانبني، بل  
ومل يكن تقرب  (47 تفرض نفســـــــــــــــهــا يف هــذه االوقــات،  ــا ادى اىل وجود عالقــات عــدائيــة بني الطرفني

اال  (48 م 970ه/360احلمدانيني للفاطميني، واقامة الدعوة للمعز الفاطمي على منابرهم يف حلب ســــنة 
م وتغلبهم على حلب  ا ادى اىل هروب اســتجابة حلالة الضــعف اليت حلقت هبم بعد توغل الروم يف بالده

م( واضــــطراره فيما بعد لعقد الصــــلح مع الروم 991-966ه/381-356امريهم ســــعد الدوله احلمداين  
 .(49 م969ه/359وفق شروط مهينة يف سنة 
 المبحث الثاني 

الدولة بن مل يقتصــــــــــر موقف احلمدانيني املعادي هذا على انصــــــــــر الدولة وحده، بل أنَّ موقف ســــــــــعد 
ســيف الدولة احلمداين أمري حلب من الفاطميني ونفوذهم كان املوقف ذاته فهو مل يتاخر عن تقدمي املعونة 

م واستنجد ابحلمدانيني، فقد أرسل له 974هــــــــ/364الذي دخل بالد الشام سنة  (50 لــــــــ الفتكني الرتكي(
وأكرم  (51 د توجهــه إىل محصقوة كبرية من املــال والرجــال، كمــا اســـــــــــــــتقبــل ســـــــــــــــعــد الــدولــة الفتكني عنــ

 .(52 ضيافته
من فرض هيمنته على  (53 إال أن حالة الضــعف يف الدولة الفاطمية ســولت ألحد غلما م وهو قرغويه

، فســـــــــار أبو املعايل إىل (54 م، وأخرا أاب املعايل ســـــــــعد الدولة احلمداين منها969/  ه358حلب ســـــــــنة 

                                                        
 .157ص ،2ا اخلطط، املقريزي، ؛98ص ،1ا احلنفا، اتعاظ املقريزي، -46
 .292ص ،1ا احلمدانية، الدولة السامر، -47
 .127ص ،1ا احلنفا، اتعاظ املقريزي، ؛40ص ،7ا الكامل، االثري، ابن -48
 ؛368ص ،11ا والنهاية، البداية كثري،  ابن ؛163ص ،1ا احللب، زبدة العدمي، ابن ؛37ص ،7ا الكامل، االثري، ابن -49

 أمراء موقف أمينة، البيطار، ؛29 -22ص م،1976 بغداد الفاطمي، العصر خالل الشام بالد يف السياسية احلياة خاشع، املعاضيدي،
 .51-32ص ،1980 دمشق، اهلجري، اخلامس القرن أواخر حىت الفاطميني من والعراق ابلشام العرب

 خرا البويهي الدولة ملعز وهو موىل جلد، عبد ابلرتكية وعناها وأفتكني وهفتكني الفتكني املصادر يف متعددة بصور امه ورد -50
 عنه وعفى أسره الذي الفاطمي العزيز حارب مث الفاطميني جي  قائد جوهر وحارب دمشق على استوىل االتراك بسبب العراق من

 ،16 سري،ا الذهيب، ؛358-355 ،7ا الكامل، االثري، ابن. ه373 سنة له السم كلس  ابن دس أن بعد مات مصر، يف منه وتقريبه
 .307ص

: ينظر. مكنف بن جان بن املهر بن محص له يقال رجل بناءها وحلب، دمشق بني مّسور، كبري  قدمي مشهور بلد: محص -51
 .305-302، ص2البلدان، ا معجم احلموي، قوت اي

 .11دمشق، ص اتريخ ذيل القالنسي، ابن -52
 /ه380 سنة تويف. م965/  ه354 عام حلب احلمداين الدولة سيف واله. احلمداين الدولة سيف غلمان أحد هو: قرغويه -53
 اجلديد، الكتاب دار املنجد، الذين صالح حتقيق اإلسالم، يف دمشق أمراء ،(م1362 /ه764 ت  أيبك بن خليل الصفدي،. م900
 .103 ص ،86ص احللب، زبدة العدمي، ابن ،37ص م،1983 /ه1403 ،2ط

 املعهد الفاطمية، الدولة أخبار يف املضية الدرة( م 1432/  ه 736 بعد ت  أيبك، بن هللا عبد بن بكر أبو الدواداري، -54
 .200ص م،1961/ ه1380 مصر، ل نر، األملاين
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مث توجه اىل محص وعمرها  (57 حيث أقام هبا  (56  محاه وأقام عندها، مث ســـــــــــــــار إىل (55 والدته مبيافارقني 
 .(59 ، وقام قرغويه بقطع الدعاء أليب املعايل سعد الدولة بعد أن تقرب من أهل حلب (58 

م تصـــــــــــا  قرغويه مع أيب املعايل، فخطب له قرغويه  لب، مث قطعا اخلطبة 971 /ه360ويف ســـــــــــنة 
ب قرغويه للمعز يف حلب، وأبو املعايل خطب له  مص، بيد للخالفة العباسية وأقاماها للفاطميني، فخط

أن الفاطميني مل جيدوا نصرياً قوايً يف الشام، ألن السواد األعظم من أهل السنة واجلماعة كانوا خيالفو م يف 
 .(60 مذهبهم

 إن تذبذب العالقات بني احلمدانيني والفاطميني، وعدم اســـــــــــــــتقرارها دفع بعض موايل احلمدانيني إىل
 أحكم أن اســتغالل هذا الوضــع، وحماولة التقرب من اخللفاء الفاطميني لتحقيق أطماعهم الســياســية، فبعد

 ســــــــــيده على قبض أمر بكجور قوي فلما هبا، له انئباً  (61 بكجور مواله عني حلب على ســــــــــيطرته قرغويه
 حانت مث ،(63  (م975 /ه364ســــــــــــنة   احلجة ذي يف (62 حلب  بكجور وملك  بســــــــــــه، وقام قرغويه

 أســـــــاء بكجور ألن محص من إليهم أهلها ابلقدوم كاتبه  أن بعد حلب إىل ابلعودة الدولة لســـــــعد الفرصـــــــة
 .(64 معهم  سريته

ســار ســعد الدولة اىل حلب وحاصــرها أربعة أشــهر، وحتصــن بكجور يف قلعتها مدة، مث جرت وســاطة 
األمان وان يتوىل محص، فاجابه ســــــــــعد أعيان حلب بني ســــــــــعد الدولة وبكجور، على أن يكون لبكجور 

 .(65 الدولة إىل ذلك

                                                        
 بني احلد على تقع سور حوهلا مدينة الصغرى، أرمينية مدن من مدينة وميافارقني ،(تركيا  بكر بداير معروف بلد: ميافارقني -55
 من وهي شرفات َأعاَله ويف عظيم، برا السور هَذا من ذراعا صسني كل  بعد وعلى عظيم بسور حماطة وميافارقني الروم، وجزيرة أرمينية
د، هبا. الدقة د ومحامات أسواق الربض يف اْلمديَنة هذه وخارا. اجْلمعة مسج   ابن: انظر. أيضاً  اجْلمعة فيه يصلون آخر وجامع ومسج 

 البكري،. 44،41 ص ،1 ا انمة، سفر خسرو،. 353 ص ،2 ا األرض، صورة حوقل، ابن. 215 ص1 ا املسالك، خرداذبة،
 .59ص ،1 ا اإلشارات، اهلروي،. 814 ص ،2 املشتاق، ا. نزهة اإلدريسي،. 1286 ص ،4 ا معجم

 وجامع كثرية  أسواق حمكم، سور هبا حييط األسواق، حفلة الرقعة واسعة األسعار رخيصة اخلريات كثرية  كبرية  عظيمة مدينة -56
 احلموي،. جامعها بركة اىل وتصب بساتينها، فتسقي العاصي من املاء تستقي عدة نواعري عليه ابلعاصي املعروف  رها على مشرف مفرد
 .344ص ،2ا البلدان، معجم

 .550-449ص ،1ا املختصر، الفداء، ابو -57
 .372ص ،15ا والنهاية، البداية كثري،  ابن ؛200ص املضية، الدرة ايبك، ابن ؛27ص ذيل، القالنسي، ابن -58
 .99ص احللب، زبدة العدمي، ابن -59
 .197ص ،1ا م،1983 /ه 1403، 3ط دمشق، النوري، مكتبة الشام، خطط حممد، علي، كرد  -60
 طاعته عن وخرا، الفاطمي للعزيز دمشق، محص إمرة ويل احلمداين، الدولة سيف موىل الفوارس ابو االمري وهو: بكجور -61
 حلب بنواحي قُتل ان اىل العزيز دعوة هبا وأقام الرقة اىل اكور وذهب وتصاحلا، الفاطميون فانتصر، م988 /ه378 سنة العزيز فحاربه
 .30-29ص ،27 ا،اإلسالم اتريخ، الذهيب. م991 /ه381 سنة

 .372ص ،15ا والنهاية، البداية كثري،  ابن ،200ص املضية، الدرة، ايبك ابن -62
 .99ص احللب، زبدة، العدمي ابن -63
 بتاريخ النبالء إعالم، حممد، احلليب الطبامل ؛28ص، ذيل القالنسي، ابن ؛.372ص ،15والنهاية، ا البداية كثري،  ابن -64
 .270ص، 1ا م1988 /ه1408 ،2ط، حلب، العريب القلم دار منشورات، كمال  حممد: حتقيق، الشهباء حلب

 .99ابن العدمي، زبدة احللب، ص -65
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 29: العدد

فقد حاول بكجور الرتكي احد موايل ســـــــــــــــعد الدولة يف محص إن يكاتب اخلليفة الفاطمي العزيز اب   
 .(67 ويداريه خلسة حىت استطاع إن حيصل على وعد منه بوالية دمشق (66 

لدولة بعث بكجور إىل اخلليفة م بني بكجور وســــــــــعد ا983ه/ 373فلما وقعت خالفات يف حدود 
 .(68 العزيز، يطلب منه إجناز وعده، فتمَّ لُه ماأراد

 .(69 غري أنَّ سوء سريته مع أهايل دمشق ادت إىل اقصائه عن امارته من العزيز
م اســتعادة نفوذه على محص وإالســتحوإذ على حلب أيضـاً، 991ه/381وعندما حاول بكجور ســنة
مبد يد العون له، السيما بعد إن ذكره بكجور أبمهية حلب قائاًل: إ ا دهليز  سارع اخلليفة الفاطمي العزيز

وبعض والة  (70 العراق ومىت أخذت ما كان بعدها أســــــــــــــهل منها، حينئذ أرســــــــــــــل العزيز إىل وايل طرابلس
 .(71 الشام أيمرهم إبنفاذ اجليوش إىل بكجور، ومساعدته على احتالل حلب

يل ملك الروم، الذي أمدهم بســـــتة آالف مقاتل الســـــتوىل الفاطميون ولوال اســـــتنجاد احلمدانيني بباســـــ
 .(72 على محص ومحاة

ونتيجة لتجاوزات بكجور السابقة ضد احلمدانيني ساءت عالقة سعد الدولة احلمداين مع اوالده بعد 
ور مقتل أبيهم، ويف الوقت نفســُه فإن عالقة احلمدانيني ابلفاطميني مل تكن جيدة بســبب مســاعدهتم لبكج

يف الوقوف بوجــه احلمــدانيني، لــذا فــإن اخلليفــة الفــاطمي العزيز اب  كتــب لســـــــــــــــعــد الــدولــة كتــاابً يتوعــده، 
 .(73 ويتهدده، وأيمره إبرسال أوالد بكجور إىل مصر، بعد إن اشتكوا له معاملة إالمري احلمداين هلم 

ْد إىل صـــاحبك وقل له: لســـُت عُ  -غري أنَّ ســـعد الدولة احلمداين اســـاء معاملة رســـول العزيز وقال له:
 ن ختفى أخبارك عنه، ومتويهاتك عليك، ومابك حاجة إىل جتهيز العســـــاكر إيّل فإنين ســـــائُر اليك ليكون 

. محص إىل أمامه عســـــــــــاكره من الدولة قطعة ســـــــــــعد ، وقدم(74 اللقاء قريباً منك وخربي أيتيك من الرملة 
 حلب بظاهر الدولة ســـــــعد وأقام منه وبلغ ذلك فازعجه وشـــــــاهده معه ما فعرفه العزيز إىل الرســـــــول وعاد
اخذ ســـــعد الدولة يتاهب للحرب لوال ان  ، مث(75 عســـــكره  من تقدمه من ويتلو أموره يرتب أن على أايماً 

                                                        
 حلب للعزيز وفتحت. ه365 سنة األول ربيع يف أبيه بعد قام ه344 سنة ولد إماعيل، بن معد املعز بن نزار منصور أبو -66

 القولنج، من محام يف ببلبيس العزيز مات رمضان يف ه386 سنة ويف املغرب، ومدائن وابلشام ابليمن أيضا له وخطب ومحص ومحاة
 .173 -167ص ،15ا سري، الذهيب،. وأشهرا سنة 42 وعمره

 .18-17ص ،8التاريخ، ا يف الكامل االثري، ابن -67
 .101احللب، ص زبدة العدمي، ابن -68
 .103املصدر نفسه، ص -69
 .344ص ،2ا البلدان، معجم احلموي،. وعكا الالذقية بني الشام  ر ساحل على مشهورة مدينة -70
 .85ص ،9التاريخ، ا يف الكامل االثري، ابن -71
 التحقيق على اجملموع التاريخ" املسمى، بطريق بن سعيد كتاب  صلة ،(م 1066 /ه 458  سعد بن حيىي االنطاكي -72
 .174ص ،2ا م، 1909 اليسوعيون االابء بريوت، مطبعة ،"والتصديق
  63، ص1ابن القالنسي، اتريخ دمشق، ا -73
 أهلها، شرب منه صغري  ر وهلا خرهبا أن بعد الد سكان هلا ونقل امللك عبد بن سليمان مصرها فلسطني يف مدينة: الرملة -74

 من أخالط املدينة وأهل املطر ماء فيها جيري صهاريج ومن اآلابر ماء من الرملة أهل ميال، وشرب عشر اثين على منها فطرس أيب و ر
 .166ص البلدان، اليعقويب، ،.سامرة وذمتها والعجم العرب من الناس

 .65ص، 1ابن القالنسي، اتريخ دمشق، ا -75
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م بعد إن مهَّد البنه ســــــــعيد الدولة أيب الفضــــــــائل والية حلب 991ه/381عاجلتُه املنّيه فتويّف يف الســــــــنة 
 .(78 فاستوىل على األمور وزوا أبنته سعيد الدولة  (77 ؤلؤ اخلادم ، وأوصى به ل(76 

ما إن توىل ســــــعيد الدولة والية حلب، حىت طمع العزيز إبالســــــتيالء عليها، والثار  ا حلق برســــــوله إىل 
وإليه على دمشــــــــق إبعداد جي  كبري الحتالل  (79 ســــــــعد الدولة احلمداين من أهانة فعهد إىل منجوتكني

 .(80 حلب
ومل يســـــــــتعن ســـــــــعيد الدولة ابلبويهيني هذه املرة حلماية نفســـــــــه إذ أن البويهيني مل يكونوا يف تلك الفرتة 
مبصـــــــــاف القدرة العســـــــــكرية للدولة الفاطمية يف عهد العزيز، كما أن عضـــــــــد الدولة متيز بعالقة  تلفة عن 

فابن ، حرص عضـــــــــــــــد الدولة على توثيق عالقته ابخلليفة الفاطمي العزيز اب إذ أســـــــــــــــالفه من البويهيني 
ويف هذه الســــنة ورد رســــول العزيز اب  صــــاحب مصــــر ((ه قال:  369عند كالمه عن حوادث  (81 األثري

ن االســـــتقبال احلافل الذي إ . وان كنا الندري حقيقة هذه املســـــائل، أال))إىل عضـــــد الدولة مبســـــائل أداها
يف تلك الســنة. يدل على  همابل به رســول اخلليفة الفاطمي يف بغداد والرســائل الودية اليت تبادلت بيناســتق

 .(82 أن العالقة بني القاهرة وبغداد كانت على جانب من الصفاء والتفاهم
جزءا من الرســــــــــــــالة اليت بعث هبا اخلليفة العزيز اب  إىل عضــــــــــــــد الدولة  (83 ولقد أورد ابن تغري بردي

ويقر للعزيز انه أهل تلك ألنبعه  --إليه عضـــــــــــــــد الدولة كتااب يتعرف به بفضـــــــــــــــل أهل البيت فكتب
 .))احلضرة الشريفة((الطاهرة وانه يف طاعته و خاطبه بـ

الذي مل ( ه416 -366م / 1025-963 فاستعان سعيد الدولة احلمداين مبلك الروم ابسيل الثإين 
حى احلرب بني الطرفني إنتصــر منجوتكني على اجليوش احلمدانية يتاخرعن أبداء املســاعدة له، وملا دارت ر 

 .(84 م 992هـ/ 382والرومية سنة 
وعلى الرغم من هذا االنتصار، إال إن منجوتكني مل يستطع من اخذ والية حلب بسبب قلة إالقوات، 

د الدولة  ا اضــطر اخلليفة الفاطمي إىل إرســال اجليوش إىل حلب وحصــارها من جديد، فما كان من ســعي
احلمداين إال إن يطلب النجدة من ملك الروم مرة أخرى، بعد ان خوفُه من ســـــــــــــــقوط حلب بقوله: مىت 

                                                        
 .66املصدر نفسه، ص -76
 م،1002/  ه392 سنة زوجته وسمّ  ّمَّهُ  لؤلؤُ  محوه ان غري، لؤلؤ اببنة الدولة سعيد تزوا وقد الدولة، سعد قوات من قائد -77

 .77ص ،8ا اإلسالمية، املعارف دائرة انظر. لنفسه العرش استخالص يف طمع ألنه
 .168ابن العدمي، زبدة احللب، ص  -78
 (م997/ ه387 سنة  مدة، ويف وبقي (م991/ه381 سنة  دمشق ويل الفاطمي، العزيز العزيزي، موىل الرتكي منجوتكني -79

 كانت  مث مصر، من جييئه من حلرب الرملة اىل وسار الطاعة منجوتكني فالح، فنزع بن جعفر بن سليمان عوضه وارسل احلاكم عزله
 احلاكم عنه فعفا مصر اىل وبعث اجلراح ابن اىل وجلا اذرعات اىل فهرب نصرته اهلها ورفض دمشق ووصل منجوتكني وهزم الوقعة

 .160-159ص اإلسالم، اتريخ الذهيب،:ينظر الفاطمي،
 .174ص ،2ا ،اجملموع التاريخ األنطاكي، صلة -80
 .373 ص، 7 ا، الكامل األثري، ابن -81
 .349ص ،م1971، بريوت، النهضة دار، والفاطمي العباسي التاريخ يف  تار، امحد العبادي، -82
 القرنني يف والعراق الشام بالد يف الفاطمي النفوذ الدين، مجال حممد، سرور؛ 129ص،4ا، الزاهرة النجوم بردى، تغري ابن -83

 .82ص، م1959 القاهرة،، االعتماد مطبعة، 2ط، اهلجرة بعد واخلامس الرابع
 .119ص ،4ا، الزاهرة النجوم، بردى تغري ابن -84
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، ومىت أخذت أنطاكية أخذت قســطنطينية، فســار ابســيل الثإين بنفســه (85 أخذت حلب أخذت انطاكية 
 .(87 ومحص (86 إلنقإذ حلب من أيدي الفاطميني فاستوىل على شيزر

وقد عظم على العزيز نبا هزمية منجوتكني وعودته إىل دمشـق، فقرر اخلروا بنفسـه لفتح حلب غري أنَّه 
 .(88 م 996هـ/ 386تويّف يف سنة 

من خالل ما ذُكر يتبني لنا أمهية مكانة حلب يف الوضــع الســياســي والعســكري لقوى الصــراع يف تلك 
والدولة البيزنطية، إذ رأى الفاطميون أن ســـيطرهتم على املنطقة، الســـيما ابلنســـبة للدولة الفاطمية يف مصـــر 

بالد الشــــــــام التكتمل اال ابلســــــــيطرة على حلب، كما أن حلب متثل هلم الطريق الرئيســــــــي للســــــــيطرة على 
إليه وخطا متقدماً يف مواجهتهم مع العباســـــــــيني، اما ابلنســـــــــبة للدولة البيزنطية فان  العراق، كو ا  راً مهما
 إمارهتم موقع اً دفاعياً مهماً ابلنســـــــــــــبة ملركزهم يف إنطاكية، وقد تنبه أمراء حلب خلطورةحلب متثل هلم خط

لألخرين لذلك اســـــــتغل أمراء حلب احلمدانيون هذه األمهية فكانوا يســـــــتنجدون ابلروم البيزنطيني  ابلنســـــــبة
زنطيني، كما كانوا كلما تعرضـوا للخطر الفاطمي، وكانوا يهادنون الفاطميني إذا أحسـوا بقوهتم وضـعف البي

 يستغلون القوى األخرى املعارضة للفاطميني ويساعدو ا حينما حتني الفرصة.
 المبحث الثالث:

مل تكد تســــــتقر األمور لســــــعيد الدولة أيب الفضــــــائل يف والية حلب حىت وقع يف شــــــر مواله لؤلؤ الذي 
ــــــــــــــــ392 صـفر 15 السـبت ليلة الدولة سـعيد انفسـه على أمارته، تويف وا هـ

ُ
( يناير  الثاين كانون  2 فيه فقامل

يعاز   أو جواريهما إحدى يد على إمَّا مســــمومني زوجته مع م1002  ســــعيد وفاة الكبري، كانت لؤلؤ من إب 
ثابة الدولة لب، احلمدانيَّة اأُلسرة حل ُكم الفعليَّة النهاية مب   ابسم حيكم الدولة، حاكم أضحى لؤلؤ أنَّ  ب فعل   
ي ّ  يكون أن دون من شـــريف، املعايل وأيب علي احلســـن أيب الصـــغريين الدولة ســـعيد ولديّ   يف أثرٌ  منُهما أل 
مع سائر افراد البيت مصر  إىل ولديه ، وأبعد(90 م 1003هـ / 394، وأنفرد  كم حلب سنة (89 الُسلطة
 .(91 احلمداين

حيظى برضــــــــــا اخلليفة تويف لؤلؤ، وخلفه ابنه منصــــــــــور الذي اســــــــــتطاع إن  1008ه/ 399ويف ســــــــــنة 
الفاطمي احلاكم أبمر هللا الذي منحه لقب مرتضــــــــــــى الدولة فقد اعرتف منصــــــــــــور هذا بســــــــــــلطان اخلليفة 

 .(92 الفاطمي وذكر امه يف اخلطبة فاكرم احلاكم أبمر هللا ولدّي املنصور ابقطاعهما ضياعاً يف فلسطني

                                                        
 266ص ،1ا ،البلدان معجم: ايقوت. وليلة يوم حلب وبني بينها الشامية الثغور من العواصم قصبة هي مدينة: انطاكية -85
، صغري ربض وال، حبل اليها يصل وال منجنيق عليها حيكم ال مكان يف منفرد، عايل جبل راس على صغرية قلعة وهي: شيزر -86

 .324ص، 1ا،البلدان معجم، احلموي ايقوت: انظر
 .44-43ص ،دمشق اتريخ ذيل، القالنسي ابن -87
 . 318، ص2املقريزي، اتعاظ احلنفا، ا ؛89ص، 9ا ،التاريخ يف الكامل، االثري ابن -88
ملوصل احلمدانيَّة الدولة أخبار(، م1216 / ه 613 احُلسني  ت بن مجافر بن علي األزدي، -89  والثُغور بكر وداير وحلب اب 
 .40 - 39 م، ص1985 / ه1405. حسَّان دار: لُبنان، ، بريوت1ط الروَّاف، متيمة: حتقيق

 .195، ص1ا ،حلب اتريخ يف احللب زبد، العدمي ابن -90
 .122، ص4الزاهرة، ا النجوم بردي، تغري ابن ؛192-190،ص1ا احللب، زبدة العدمي، ابن -91
 .195ص،احللب زبد، العدمي ابن -92
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  وقيــل عزيز امللــك( أاب الــدولــة عزيز الفــاطمي اخلليفــة احلــاكم عني م 1016 /ه407 رمضــــــــــــــــان ويف
، حتصــــــــيناهتا وجدد، حلب يف ســــــــلطاته فاتك وطد وقد ،(93 األمراء أمري ولقبه حلب فاتك على شــــــــجاع
 وضــــــــــرب، املنرب على لنفســــــــــه ودعا احلاكم طاعة خلع مث ،(94 الروم  مع معاهدة وعقد، شــــــــــانه هبا وعظم

 رب  يلتقيا ومل، الروم إبمرباطور فاتك فاســتنجد عليه، للقضــاء جيوشــه احلاكم فارســل ،(95 الســكة ابمه 
 .(96 م 1020 /ه411 سنة احلاكم وفاة بسبب
 غالم من حتريض امللك ســــت أخته متكنت احلاكم وفاة عقب إذ طويالً  حلب على فاتك والية تدم مل
 الظاهر ، توىل(97 م، واعلن والءه للفاطميني2210 /ه413 ســنة قتله على فاقدم،  بدر( ويســمى لفاتك
 املدينة على أحدمها ،حلب على الوالة من اثنني بتعيني وقام، هللا أبمر احلاكم وفاة الفاطمية بعد اخلالفة
 حلب إبخضــــــــاع جنح الفاطميون وبذلك ،(98 اآلخر عن ابحلكم أحدمها ينفرد ال كي  القلعة؛ على واآلخر

 .احلمدانيني على النصر حتقيق يف جيوشهم عجزت أن بعد بسياستهم
ويعزو ســــــــــــــبب تســــــــــــــاهل الفاطميون يف قيام حكم مســــــــــــــتقل يف حلب خالفا لبين اجلراح، اىل ارتباط 
احلمدانيون ابخلطبة والســــكة مع الدولة الفاطمية ابالضــــافة ان احلمدانيني كانوا مصــــدر قلق للفاطميني مع 

يف وصـــــــــــــــيتـــه اىل اخلليفـــة العزيز اب   (99 فقـــد عرب يعقوب بن كلس ،ني اعـــداء الفـــاطميني لوالئهميزنطيالب
ســـــــامل الروم ما ســـــــاملوا واقنع مع احلمدانية امراء حلب ابلدعوة والســـــــكة وال تبق مع "الفاطمي حيث قال: 

 .(100 " دغفل بن جراح، امري طيء، ان عرضت لك فيه فرصة
منذ ذلك احلني وبذلك قضـــــــى الفاطميون يف وميكن ان يقال إنَّ نفوذ الفاطميني امتد إىل والية حلب 

 عهد احلاكم أبمر هللا الفاطمي على حكم احلمدانيني يف حلب.
 وعالقتها مع الفاطميني والروم يف احلمدانية الدولة ســياســة يوجه كان  وهناك مالحظة مهمة بشــان من

 اجلي  نواة كانوا  الذين مانالغل أنَّ  إال السلطة رأس على احلمدانيني األمراء وجود من فبالرغم الوقت ذلك
بيدهم، وال أدل من ذلك هو قيام غلمانه فيما  والعقد احلل وأصــــــــــبح األمور مقاليد إليهم أنتهت احلمداين

 بعد من أقصائهم من السلطة متاماً واخلضوع للفاطميني.
ذلك عن  فضالً  الفرات، إىل مصر حدود من عليها سيطر حيث الشام يف احلاكم جناح مجهر سبق  ا
الدعوة األماعيلية بالد صـــــــاحلة  معادية للفاطميني أصـــــــبح يف عهده بفضـــــــل نشـــــــر قرية كانت  وقد الشـــــــام

 الشيعة. مراكز من مركزاً  تزال ال الشام ان  يث الشيعية، للدعوة للدعوة صاحلة
                                                        

 .325االنطاكي، اتريخ االنطاكي، ص ؛129 ،2ا، احلنفا اتعاظ، املقريزي -93
 .92ص، الصليبية احلروب، علية، اجلنزوري، 124ص، احللب زبدة، العدمي ابن -94
 .129ص، 2ا، احلنفا اتعاظ، املقريزي -95
 .124ص، احللب زبدة، العدمي ابن -96
 .488، ص1املختصر، ا الفداء، ابو -97
 .21، ص4الزاهرة، ا النجوم، بردي تغري ابن ؛52االشارة،ص الصرييف، -98
 الشام إىل وسافر هبا، ونشا بغداد، م 930 / ه 318 - عام يهودية لعائلة ولد كلس بن يوسف بن يعقوب :كلس بن يعقوب -99
 لدين املعز خدم حيث املغرب إىل توجه إسالمه كلس ابن أمجهر مث اإلخشيدي كافورب فاتصل م، 942 / ه 331 سنة مصر إىل فانفذمنها

 كتاب مثال الفقه يف مؤلفات عدة له الوازرة، ويل مث أموره وتوىل الفاطمي اب  العزيز عند حظوة واكتسب مصر، إىل معه وعاد الفاطمي هللا
 األثري: ابن .347 ص ،14ا املنتظم، اجلوزي: ابن.م 990 /ه 380 سنة تويف ،)الوزيرية الرسالةـ ب يعرف وآخر( الوزير مصنفـ ب يعرف

 .422 ص ،4 ا السابق، املصدر العماد: ابن .670 - 669 ص ،26 ا اإلسالم، اتريخ الذهيب: .448 ص ،7 ا الكامل،
 .295 ص -249 ص ،1 ا اتعاظ، ؛447 ص ،7 ا الكامل، األثري، ابن ؛ املقريزي،21القالنسي،ذيل، ص ابن -100
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 (101 املنجم  احلكيم هبا أما ابلنســــــبة لإلماعيلية كدعوة فيبدو إ ا أنتشــــــرت يف حلب أوالً وكان القائم 
، ومنت الدعوة حىت (102 الطاهر العجمي أبو رفيقه بعده من ابألمر قام( ھ 496  ســــــنة احلكيم مات وملا

، ملك حلب، الذي مال اىل االماعيلية بشـكل (103 بلغت ذروهتا زمن رضـوان بن تت  بن ألب أرسـالن 
ذلك ســـــــبباً يف أنتشـــــــار التشـــــــيع  كبري وزادت حضـــــــوهتم عنده، واصـــــــبح هلم يف حلب النفوذ الكبري، وكان

 (107 وبزاغة (106 عليم  وبين (105 والســـــــــــماق ومجل (104 واجلوز كســـــــــــمرين  ومناطقهم االماعيلي يف حلب
 .(110 ، وغريها (109 وافاميه  (108 واعزاز

 م1113هـــــــــــــــــ/507بعد موت امللك رضوان سنة ولكن اإلماعيلية سرعان ما تعرضوا إىل اإلضطهاد 
ــــ/508امللك الب ارسالن  ت هعلى يد ابنفقتل العديد منهم  القتل  دعاهتم، وكان مصري (111 م(1114هـ

األمري ايلغازي  ولكنهم ما لبثوا أن عادوا بعد تويل، (112  واحلبس والتشــــــــــريد وهرب الكثري منهم من حلب
من بغداد بعد  ابلداعية اإلماعيلي هبرام الذي هربوترحيبه م( 1122ه/516 ت للحكم (113 بن ارتق

 ولكن كره املناوئني لهواســــكنه حلب  فاحتضــــنه (114 مقتل خاله إبراهيم االســــرتاابدي على يد الســــالجقة 

                                                        
، غالب؛ ھ 495 سنة تويف  لب النزارية اإلماعيلية دعاة داعي، العجمي احلسن بن قاسم بن اسعد وھ: املنجم احلكيم -101
 .87 ص(، ت. د،  ضةهالن دار: بريوت( اجلبل شيخ  الدين راشد سنان، مصطفى

، سنان، غالب، ينظر ه 495 سنة املنجم احلكيم مقتل بعد اإلماعيلية الدعوة توىل الذي العجمي الصانع الطاهر أبو هو -102
 .88 ص

 متلك( م1113 /ه507 ت  الرتكي تقاق بن سلجوق بن بك جغري بن أرسالن ألب بن تت  بن رضوان امللك فخر -103
، الذهيب، أنطاكية الفرنج منه وأخذت،  لب استقل مث، أايما أبوه قتل عندما بدمشق له خطب وقد، أايمه وامتدت، أبيه بعد حلب
 .315ص، 19ا، سري

 ت  حممود بن حممد بن زكراي، القزويين، معبدا القدمي يف كانت  كاّ ا  بنية هبا، حلب نواحي من قرية: اجلوز أروم هلا ويقال -104
 .151ص(، ت.د، بريوت صادر دار، العباد واخبار البالد انر ،(م1283 /ه682

 نزه، طّيب مكان وهو السّماق منبت وانّه. لالماعيلّية أكثرها وقرى مدن على يشتمل، حلب أعمال من عظيم جبل -105
 .207ص، البالد انر، القزويين

 ..420ص، 1ا، البلدان معجم، احلموي، فوث بسر حصن هبا حلب نواحي يف جبال: عليم بين -106
 226ص، البلدان تقومي: الفداء ابو. حلب من الشرقية الشمالية اجلهة يف تقع بلدة: بزاغة -107
 .526ص ،3ا، البلدان معجم، احلموي. حلب هال تقع بلدة: عزاز -108
. املقلوب النهر يشقها حلوة  رية وهلا األرض، من نشز على محص كور  من وكورة الشام سواحل من حصينة مدينة: أفامية -109
 .301ص، البلدان تقومي، الفداء ابو، 269، 1ا، البلدان معجم، احلموي

 .147ص ،2 ا، احللب زبدة، العدمي ابن -110
 مستبدا لؤلؤ وكان االخرس يلقب فكان حبسة لسانه يف وكانت مغتلما صبيا وكان ابيه وفاة بعد اخلادم لؤلؤ مواله له ابيع -111

 عبد، خلدون ابن. شاه سلطان أخاه امللك يف ونصب لؤلؤ فقتله له تنكر مث شقيقه منهما شاه ملك وكل أخويه قتل ملكه الول عليه
 السلطان ذوي من عاصرهم ومن والرببر العرب اخبار ذكر يف اخلرب و املبتدأ وديوان العرب ،(م1406 /ه808ت  حممد بن الرمحن
 .145ص5ا،م1999، بريوت، العريب الرتاث احياء دار، املصطفى تركي: حتقيق، االكرب

 اتريخ يف الزمان مرآة(، م1265/ ه654ت هللا  عبد بن وغلي قزا يوسف املظفر ابو الدين هس اجلوزي، ابن سبط -112
 .48ص ،1ق ،8ا م،1990بغداد،،للطباعة الوطنية الدار اهلموندي، حممد جليل جنان: حتقيق االعيان،

 .435ص، 19ا، سري، الذهيب، ماردين صاحب، الرتكماين أكسب بن أرتق األمري ابن الدين جنم امللك -113
 القرن يف االسالم اعتنقوا دقاق بن سلجوق زعيمها من امها اشتق تركستان يف تسكن اليت الرتكية القبائل من جمموعة -114

 ويف خراسان على وسيطروا اجملاورة املناطق على واستولوا عشر احلادي القرن يف قوهتم وزادت السين للمذهب وحتمسوا امليالدي العاشر
 كمال  امحد، حلمي. العباسية اخلالفة من بدولتهم االعرتاف على حصل سنوات ثالث وبعد السالجقة دولة قيام اعلن م1037 سنة
 .25-24-21ص. م1975 /ه1395، 1ط،والتوزيع للنشر العلمية البحوث دار، واحلضارة التاريخ يف السالجقة، الدين
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-1104/ه522-497  (116 هللا عبد بنطغتكني  (115  إىل دمشـــــــــــــــق بدعوة من األاتبكدفعه للتوجه 
 .(117  بناء على اقرتاح من األمري ايلغازي وسكن هو واتباعه فيها (م1128

كما ا م متكنوا من اســـــــــــــــتمالة وزيره أيب علي  الرعاية واحلماية من األاتبك طغتكني إلماعيليةوجد ا
الذي اصـــــبح من اشـــــد أنصـــــارهم وعندما شـــــعروا بكراهية أهل دمشـــــق هلم طلبوا من األاتبك  (118 املزدقاين

م( واســــتقروا هبا وحصــــنوا 1126ه/520 ســــنة  (119  ليه فســــلمهم مدينة ابنياسإون ؤ طغتكني مكاان يلج
 .(120 وأصبحت منطلقاً لدعاهتم للدعوة وكسب األتباع قلعتها 

 الخاتمة

لدولة الفاطمية واإلمارة احلمدانية يف حلب يقودان يف  اية املطاف ان الدراســـــة ملوضـــــوع الصـــــراع بني ا
 إىل إستنتاجات هامة ميكن تلخيصها فيما أيط:

كان احلمدانيون يرون أن الفاطميني يف مصر يتبعون سياسة قائمة على التوسع اخلارجي، ومبا أ م مل  .1
د، فال قوهتم العسكرية وال إمكاانهتم يكن هلم القدرة على مواجهة هذه املشاريع التوسعية بشكل منفر 

اإلقتصـادية كانت تسـمح بذلك، رأوا يف الدعوة البويهية واإلسـتعداد القرمطي حملاربة الفاطميني فرصة 
  ينة ملواجهة الفاطميني.

أترجحت الســــياســــة احلمدانية بني أتييد العباســــيني مرة وأتييد الفاطميني مرة أخرى حســــب الظروف  .2
 ية احمليطة هبم.السياسية والعسكر 

كانت ســــياســــة الفاطميني جتاه الدولة احلمدانية واضــــحة األهداف وإن تعددت الوســــائل، وملا أدركوا  .3
صــــــعوبة حتقيق اهلدف عن طريق اإلســــــتيالء املباشــــــر إعتماداً على القوة العســــــكرية دفعة واحدة، فقد 

ة، وهي أتييد عمليات أعتمدوا على التدرا يف إضـــــعاف احلمدانيني وكانت تلك وســـــيلتهم األســـــاســـــي
 التمرد واإلنقسام بني احلمدانيني واملنشقني من غلما م وقادة عسكرهم.

                                                        
 األمري معىن يعطيان فا ما املقطعني مجع فإذا أمري مبعىن( بك و أب مبعىن( اات  مها مقطعني من يتكون تركي لفظ االاتبك -115

، البستاين؛ 16ص م،1982، القاهرة ،2ط،املصرية -االجنلو مكتبة، القاهرة، احلديثة املعارف دائرة امحد،هللا عطية. األب واألمري الوالد
 لبنان  ضة دار ،2ط، امليسرة العربية املوسوعة، شفيق حممد، غرابل؛ 487ص ،5مج، م1964، بريوت، الشعب املعارف دائرة، فؤاد
 .44،ص1ا، م1980، بريوت، والنشر للطبع

 حكومة ومؤسس تركي عسكري وقائد أاتبك هو أاتبك، طغتكني ابسم املشهور طغتكني الدين مجاهر منصور أبو األمري -116
 أ ك مرضا مرض أن بعد( م1128 فرباير 11  ه522 عام صفر 8 يف طغتكني تويف معارك من العديد يف الصليبني البوريينحارب

 بن علي القاسم أبو عساكر، ابن. فيه عليه قائم واملام إال سوق وال حملة فيها يبق ومل دمشق أهل عليه فحزن جسمه، وأحنل قوته
 بريوت، لبنان، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار، شريي علي: وحتقيق دراسة دمشق، مدينة اتريخ ،(م1175/ه571ت احلسن
 .502ص ،495ص ،10ا الكامل، االثري، ابن؛ 256-254ص، دمشق اتريخ ذيل القالنسي، إبن؛ 3ص ،25م، م1995

 .215دمشق،ص اتريخ ذيل: القالنسي ابن -117
قتله بوري بىن املسجد على الشرق هايل دمشق ويسمى مسجد الوزير بن سعيد املزدقاين املزدغاني طاهركمال الدين ;هو -118

، ص 60؛ ابن عساكر، اتريخ دمشق، ا238، ص5؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ا354 ص دمشق اتريخ ذيل .ه 523سنة 
88. 

، 1ا، التقاسيم أحسن، املقدسي. أبواهبا أحد إىل يفضي  ر حتتها يستدير قلعة وهلا صغرية، دمشق مدن من: ابنياس -119
، م1964، بريوت صادر، دار جبري، ابن رحلة ،(م1212/ه614ت جبري  ابن امحد بن حممد احلسن ابو جبري، ابن؛ 142ص
 .210ص،1ا

 .434،ص14ا النبالء، اعالم سري: الذهيب -120
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نتيجة للســــياســــة الفاطمية جتاه احلمدانيني يف حلب والقائمة على القضــــاء على وجودهم واإلســــتيالء  .4 
تقليدي على  تلكاهتم،  ا دفع هبم إىل إشــــراك طرف خارجي يف هذا الصــــراع واإلســــتنجاد بعدوهم ال

 البيزنطية، وقد أنعكس ذلك سلباً وعجل بنهايتهم احملتومة. أي الدولة
إنَّ التناقض والفوضـــــــــــى اليت ميزت الســـــــــــياســـــــــــة اخلارجية والداخلية للدولة احلمدانية ابلقوى اخلارجية  .5

 والداخلية، كانت السبب األساسي يف أ يار حكمهم و اية وجودهم.
يعي الذي مجع الفاطميني مع احلمدانيني مل يكن قد مجع تبني من خالل البحث أن املذهب الشـــــــــــــــ .6

الطرفني حقاً وقوى صـــــــــــــــالهتم كما يُرجى من ذلك بل حدث العكس فقد آثر احلمدانيون إتباع  ج 
 سياسي بعيد عن اخلط الذي جيمعهم ابلفاطميني.

 المصادر

 دار التــــاريخ، يف الكــــامــــل ،(م1232/ ه630ت  اجلزري حممــــد بن علي احلســـــــــــــــن أبو،األثري ابن .1
 م.2003بريوت،،صادر

ملوصــــــــــــــل احلمدانيَّة الدولة أخبار(، م1216/  ه 613 ت  احُلســــــــــــــني بن مجافر بن علي األزدي، .2  اب 
ان دار: لُبنـــان، ،بريوت1ط الروَّاف، متيمـــة: حتقيق والثُغور بكر وداير وحلـــب /  ه1405. حســـــــــــــــــَّ
 م.1985

ف الدين مجالُ  احملاســـــن أبو(، م1470/ ه 874  بردي تغري ابن .3  هللا عبد بن بردي تغري بن يُوســـــُ
 - بريوت، الدين هسُ  ُحســني حُممَّد: تقدمي والقاهرة، مصــر ُملوك يف الزاهرة احلنفي؛الُنجوم الظاهري
 .م1992/  ه1413، 1ط. العلميَّة الُكتب دار: لُبنان

 صـــــــادر، دار جبري، ابن رحلة ،(م1212/ه614ت جبري ابن امحد بن حممد احلســـــــن ابو جبري، ابن .4
 .م1964، بريوت

 األمم، و امللوك اتريخ يف املنتظم(، م 1201/ ه597ت  علي بن الرمحن عبد الفرا أبو، اجلوزي ابن .5
 .م1990 بغداد، النشر، و للطباعة الوطنية الدار

، العرب أنساب مجهرة( م1063 /ه456ت  االندلسي سعيد بن امحد بن علي حممد أبو، حزم ابن .6
 .م1971 القاهرة،، املعارف دار، 3ط، هارون حممد السالم عبد: حتقيق

 بريوت، األرض، صــــــــورة ،(م 977/  ه 367 ت  النصــــــــييب علي بن حممد القاســــــــم أبو،حوقل ابن .7
 .م 1979 احلياة، مكتبة دار منشورات

 ليدن، واملمالك، املســـــــــــــالك(، م 912/ه300ت  هللا عبد بن هللا عبيد القاســـــــــــــم أبو، خرداذبة ابن .8
 . بغداد -املثىن مكتبة ابألوفست طبعه أعادت م، 1889 بريل، مطبعة

 اخبار ذكر يف اخلرب و املبتدأ وديوان العرب ،(م1406 /ه808ت  حممد بن الرمحن عبد، خلدون ابن .9
 الرتاث احياء دار، املصـــــــطفى تركي: حتقيق، االكرب الســـــــلطان ذوي من عاصـــــــرهم ومن والرببر العرب
 .م1999، بريوت، العريب
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 وفيــات(، م1282 /ه681ت  بكر أىب بن حممــد بن امحــد الــدين هس العبــاس أبو ،خلكــان ابن .10
 عبد هللا عبد رايض اعد فهارســــــــــــها املرعشــــــــــــلي الرمحن عبد حممد تقدمي ،الزمان أبناء أنباء و األعيان
 .م 1997، 1ط العريب، بريوت، الرتاث أحياء دار، اهلادي

 معجم(، م1228/ه626ت  البغدادي الرومي هللا عبد بن ايقوت الدين شـــــهاب عبد أبو، احلموي .11
 .م1956بريوت، ، صادر دار، البلدان

 اتريخ من احللـــب زبـــدة(، م1262/ه660  جرادة أيب بن هللا هبـــة بن أمحـــد بن عمر، العـــدمي ابن .12
 .م1996 /ه 1417، العلمية الكتب دار، حلب

: وحتقيق دراسة دمشق، مدينة اتريخ(، م1175/ه571ت احلسن بن علي القاسم أبو عساكر، ابن .13
 .م1995 بريوت، لبنان، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار، شريي علي

 أخبار يف الذهب شـــــــــــــــذرات(، م1678/  ه1089 ت  احلي عبد الفالح أبو احلنبلي، العماد ابن .14
 .ه 1350 القاهرة،، القدسي مكتبة، ذهب من

 حتقيق البلدان،(، م951/ ه365 ت  اهلمداين إســــــــحاق بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو الفقيه، ابن .15
 .م 1996/  ه 1416 ،1ط، بريوت الكتب، عامل، اهلادي يوسف

 دار، زكار ســـــــــهيل حتقيق، دمشـــــــــق اتريخ ذيل ،(م1160/ه 555  محزة يعلى أبو، القالنســـــــــي ابن .16
 .م 1983 /ه 1403، 1ط دمشق، والنشر، للطباعة حسان

 إبن اتريخ(، م 1349 /ه 749ت  الفوارس أيب ابن حممد بن عمر بن مظفر بن عمر، الوردي ابن .17
 .م1996/ ه1417، 1ط، بريوت، العلمية الكتب دار، الوردي

، املعــارف مكتبــة والنهــايــة، البــدايــة (،م1372/ ه774ت  عمر بن إمــاعيــل الــدين عمــاد كثري،  ابن .18
 .م1990/ه1410،بريوت

 املطبعة البشـــــــــــر، أخبار يف املختصـــــــــــر(، م1331/ه732  علي بن إماعيل الدين عماد، الفداء أبو .19
 .ه1325، القاهرة ،املصرية احلسينية

 الثقافة دار، البلدان تقومي ،(م1331/ه732ت  عمر بن حممد بن إماعيل الدين عماد،الفدا أيب .20
 .الدينية

 واختالف اإلســــــــــــــالميني مقاالت(، م941/ه330ت  إماعيل بن علي احلســــــــــــــن أبو األشــــــــــــــعري، .21
 .م1985القاهرة،  ،،السعادة مطبعة، 2ط، احلميد عبد الدين حمي حممد حتقيق، املصلني

 التاريخ، "املســـــــمى بطريق بن ســـــــعيد كتاب  صـــــــلة(، م 1066 /ه 458  ســـــــعد بن حيىي االنطاكي .22
 .م 1909 اليسوعيون، االابء مطبعة ،بريوت"، والتصديق التحقيق على اجملموع

 على اإلطالع مراصــــــــــــد(، م1338/ه 739ت  احلق عبد بن املؤمن عبد الدين صــــــــــــفي البغدادي، .23
 والنشــــــــــــــر، للطبــاعــة املعرفــة دار بريوت، ،1ط البجــاوي، حممــد علي حتقيق والبقــاع، األمكنــة أمــاء

 .م 1954
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 وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التنشئة السياسة في العراق 

 2003عام بعد 

The means of social communication and its role in the 

political formation in Iraq after 2003  
  Assist. Lect. Saad Mohammed Hasan(1) سعد محمد حسنم.م 

 ملخصال

طرق على مدار عدة ســنوات مضــت، صــارت وســائل التواصــل االجتماعي تلعب دورا متزايد األمهية في
اليت نتواصـــل هبا مع بعضـــنا البعض. وبظهور منصـــات رقمية جديدة وجذَّابة من قبيل  االجتماعيالتواصـــل 
وغريها من وســـــــــائل التواصـــــــــل االجتماعي،  YouTube ويوتيوبTwitter ريوتوت Facebookفيس بوك 

على اربعة  اثرت على عملية التنشئة السياسية أتثريا كبريا سواء كان سلبيا او اجيابيا. وقد م تقسيم البحث
مطالب جاء االول منها لتوضــــيح معىن وســــائل التواصــــل االجتماعي واملطلب الثاين يوضــــح معىن التنشــــئة 
الســـياســـية اما املطلب الثالث فقد خصـــص لتحديد ابرز انواع التواصـــل االجتماعي واملطلب الرابع واالخري 

 ى عملية التنشئة السياسية.هو يهتم بدراسة دوافع وانر استخدام وسائل التواصل االجتماعي عل
Abstract 
Over the past several years, social media have become increasingly 

important in the ways we communicate with one another. And the 

emergence of new digital platforms and attractive such as 'Facebook' 

Facebook and Twitter 'YouTube, And other means of social communication, 

which affected the process of political formation has a great impact, whether 

negative or positive. The third question was to define the most important 

types of social communication and the fourth and final demand is to study 

                                                        
 .مركز الدراسات االسرتاتيجية /جامعة كربالء -1
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 the motives and effects of the use of social media on the process of political 

formation. 

 المقدمة

وجينا املعلومات من لتكن، ال ســـــــــيما وجيا احلديثةلأصـــــــــبحت عملية التواصـــــــــل االجتماعي بفعل التكن
فاصـــبح من الســـهل احلصـــول على املعلومات بشـــكل منظم وســـريع من خالل ، الرئيســـيةلتواصـــل وســـائل ا

-بوك التواصـــــل االجتماعي  الفيس وســـــائلاحلواســـــب واهلواتف الشـــــخصـــــية على مدار الســـــاعة. وبرزت 
ربطت شـــبكة املعلومات  اذ( لتصـــبح يف مقدمة إجنازات ثورة املعلومات دون منافس، .واتس أب. -التوتري

مجيع أحناء العامل لتجعل من العامل قرية صغرية تتضمن تلك التقنية كما هائال  األشخاص بعضهم ببعض يف
أعمال جتارية ومصــرفية  -ســياســية  -اقتصــادية -اجتماعية-من املعلومات يف كافة مناحي احلياة الصــحية 

التواصــــــل بســــــهولة االســــــتخدام وســــــرعة وســــــائل والعاب ووســــــائل ترفيه وتعارف وزواا وغريها. وقد متيزت 
نتشــــار. إذ يســــتطيع أي فرد أن ينغمس لفرتات طويلة جدا ويبحر يف صــــفحاته بســــهوله ويســــر دون أن اال

التواصل االجتماعي واعتبارها وسائل يشعر كم من الوقت قد مضى وهذا يشري إىل اتساع نطاق استخدام 
ر الســـن أي كافة ن وكباو ن والراشـــدو هلذا العصـــر فاســـاليب التواصـــل يســـتخدمها األطفال واملراهق ة يز  ةم

فئات أفراد اجملتمع العمرية وأيضــــــا كافة طبقات اجملتمع حمدودة الدخل وذوى الدخول املرتفعة، فاصـــــبحت 
التواصــــــــــل االجتماعي تغزو كافة جماالت احلياة االجتماعية كوســــــــــيلة لالتصــــــــــال وتبادل األفكار  وســــــــــائل

ية ورغم الفائدة العظيمة اليت قد حتققها واملعلومات فضــــــال عن اجملاالت الســــــياســــــية واالقتصــــــادية، والتعليم
على  اً مواقع التواصــــــــــــــــل االجتمــاعي يف كــافــة جمــاالت احليــاة، إال إ ــا يف الوقــت ذاتــه قــد تشـــــــــــــــكــل خطر 

مســـــــــتخدميها إذ أن هناك جدال متواصـــــــــال حول مدى مســـــــــامهة مواقع التواصـــــــــل االجتماعي يف اسفاض 
من الباحثني إىل أن قضــــــــــــــاء الفرد معظم وقته أمام العالقات األســــــــــــــرية واالجتماعية، وقد أشــــــــــــــار العديد 

 شــــاشــــات احلاســــوب واهلواتف من شــــانه أن يغري شــــكل العالقات اإلنســــانية اليت تربط األفراد فيما بينهم،
فكثريون يرتبطون ابلشــــــاشــــــة ســــــواء كانت جلوال أو حاســــــوب ملدة طويلة أل ا توفر له التســــــلية والتســــــوق 

دة األفالم واللعب وقراءة الكتب والتعلم وما يتبقى من وقت الفرد يكاد والتشـــويق وتبادل الرســـائل ومشـــاه
يقتصــر على النوم وتناول الطعام والذي قد يقتصــر أيضــا على الوجبات الســريعة بينما العينان مثبتتان على 
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الوقوف على التاثريات الســــــــلبية واإلجيابية الســــــــتخدام وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي والتعرف عليها  ▪

 للتمكن من احلد من اآلنر السلبية اخلاصة هبا وحماولة تعزيز األثر اإلجيايب لتلك الوسائل.
 :مشكلة البحث

  االشكالية اليت ينشغل هبا البحث هي ما يلي:إنَّ 
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 ؟التنشئة السياسيةما هي مواقع التواصل االجتماعي األكثر أتثري على  ▪
 من هم أكثر الفئات العمرية استخداما ملواقع التواصل االجتماعي؟ ▪
 ما مدى أتثري وسائل التواصل االجتماعي على اجملتمع سواء سلًبا أو إجيااًب؟ ▪
 املقرتحات اليت تساعد على احلد من انتشار مجاهرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟ما هي  ▪

 فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضـــــــية مفادها  أن لوســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي أتثرياً كبرياً على عملية التنشـــــــئة 
 السياسية سواء كانت سلبية ام اجيابية(.

 هيكلية البحث:

معىن وســـــــــــائل األول  طلب: تناول املاربعة مطالبلى ععلى تقســـــــــــيمه م وضـــــــــــع خطة للبحث تقوم 
تناول معىن التنشـــــئة الســـــياســـــية، واملطلب الثالث تناول انواع  ، أما املبحث الثاين فقدالتواصـــــل االجتماعي

وســـــــــــائل التواصـــــــــــل االجتماعي، اما املطلب الرابع فقد تناول دوافع وانر اســـــــــــتخدام وســـــــــــائل التواصـــــــــــل 
 . كما تضمن البحث على املقدمة وخامتة.االجتماعي

 معنى وسائل التواصل االجتماعي: :األولالمطلب 

جتماعي هي االكثر او االوســــع انتشــــارا على شــــبكة االنرتنيت ملا متتلكه من وســــائل التواصــــل اال تُعد
 صفات متيزها عن ابقي الوسائل االخرى.

 تعريف وسائل التواصل االجتماعي: الفرع األول:
 هناك العديد من التعاريف اليت تناولت وسائل التواصل االجتماعي وابرزها ما أيط:

االجتماعي أب ا جمتمعات افرتاضية تسمح للناس التواصل والتفاعل مع بعضهم تُعرف وسائل التواصل 
البعض ومبواضــــيع عدة او جملرد الدخول مع بعضــــهم يف شــــبكة االنرتنيت من خالل كتابة حملات شــــخصـــية 

 نَّ إ. وميكن القول (2 ابإلضـــافة اىل تزويدهم ابلكثري من املصـــادر واملعلومات والروابط وغريها ،عن أنفســـهم
وسائل التواصل االجتماعي هي جمتمعات الكرتونية ضخمة وتقدم جمموعة من اخلدمات اليت شا ا تدعيم 
التواصـــــــــل، والتفاعل بني اعضـــــــــاء الشـــــــــبكة االجتماعية من خالل اخلدمات والوســـــــــائل املقدمة كالتعارف 

املؤســــــســــــات والصــــــداقة واملراســــــلة واحملادنت الفورية وانشــــــاء جمموعات اهتمام وصــــــفحات لألشــــــخاص و 
 (3 واملشاركة يف االحداث واملناسبات ونشر وحتميل الصور والفيديوهات وغريها..
مل يتصــوره  على املســتخدمني وهناك من يرى أبن وســائل التواصــل االجتماعي ذات أتثري عايل الفاعلية

ل املباشــــر املراقبون بل ا ا وســــائل تفوقت على العديد من وســــائل االتصــــال االخرى كالفضــــائيات يف النق
بث صــــــــــور ومقاطع فيديو مباشــــــــــرة كما حصــــــــــل يف العديد من الدول اليت بقامت  اذ ،لألحداث والوقائع

                                                        
2- Nazanr Drogue and others, what is, the motivation for using face book? Procedia socil and 

Behavioeal Sciences 15, 2011, p264. 
سوهيلة بضياف، املدوانت الكرتونية يف اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة يف كلية احلقوق، جامعة احلاا خلضر، ابتنة،  -3
 .78، ص2010اجلزائر، 
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. ويرى البعض االخر أبن وســائل التواصــل االجتماعي هي الركيزة االســاســية (4 شــهدت احداث ســياســية  
ما بينهم عرب هذا الفضاء واليت تتيح لألشـخاص الذين يسـتخدمو ا التواصـل في ،لإلعالم اجلديد او البديل

االفرتاضـــي. وكذلك تعرف وســـائل التواصـــل االجتماعي أب ا برانمج يســـتخدم لبناء جمتمعات على شـــبكة 
االنرتنيت، اي ميكن لألشــــــخاص ان يتواصــــــلوا ببعضــــــهم البعض لعديد من االســــــباب املتنوعة. كما تعرف 

ف ســـــياســـــات تتضـــــمن عدد من القواعد أب ا مكان يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من طر 
واملعايري اليت يقرتحها الربانمج. وهناك من يرى أبن وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي مجهرت مع اجليل الثاين 
للويب تو، وتتيح لألشــــــــخاص الذين يســــــــتخدمو ا التواصــــــــل بينهم من خالل الرســــــــائل او االطالع على 

وسـائل تتيح للفرد انشـاء صفحة  وميكن وصـفها أب ا  .(5 ومعلوماهتمامللفات الشـخصـية، ومعرفة أخبارهم 
 (.خاصة به يقدم فيها حملة عن شخصيته امام مجهور عريض او حمدد وفقا لنظام معني

 خصائص وسائل التواصل االجتماعي: الفرع الثاني:
االتصــال ائص عدة متيزها عن ابقي الوســائل اليت تســتخدم يف صــمتتلك وســائل التواصــل االجتماعي خ

 :(6 ومن ابرز هذه اخلصائص هي ما أيط
 تُعد وسائل التواصل االجتماعي وسيلة تقنية معلوماتية مهمة ومتطورة للغالية •
املشـــــــــاركة: فهي حتث االشـــــــــخاص على املشـــــــــاركات وردود الفعل  التعليقات( فهذه الوســـــــــائل تتيح  •

ن وختدم مصـــاحلهم، و ن االخر و شـــرتكملســـتخدميها أبرفاق امللفات والكتابة حول مواضـــيع حمددة هتم امل
 فهي هتتم بكافة اجلوانب سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية، رايضية، ثقافية..ا .

احملادثة: تتيح احملادثة ابجتاهني، بعكس وسـائل التواصـل التقليدية اليت تعتمد مبدأ نشـر املعلومة ابجتاه  •
 يف املناقشة واحملادثة حول املعلومة اليت تنشرها. واحد جلميع املتلقني، لذلك هي تسمح هلم

العاملية: تُلغي احلواجز اجلغرافية واملكانية، كما تلغي احلدود بني الدول حيث يســـــــــــــــتطيع الشـــــــــــــــخص  •
املتواجد يف الغرب التواصل مع االخر املوجود يف الشرق، ببساطة وسهولة والتفاعل فيما بينهم، فكل 

 اىل الشخص االخر. شخص يستطيع ارفاق ملفات وكتب
التجمع: توفر وسائل التواصل االجتماعي امكانية التجمع بسرعة والتواصل بشكل فعال ويربط تلك  •

 التجمعات اهتمامات مشرتكة مثل حب التصوير، القضااي املهمة، وغريها.
احلروف ســـهولة االســـتخدام: يف وســـائل التواصـــل االجتماعي تســـتخدم الرموز والصـــور ابإلضـــافة اىل  •

 لكي تسهل على املستخدم التفاعل.
تشـــكيل اجملتمع بطرق جديدة: وفرت وســـائل التواصـــل االجتماعي ســـبل جديدة للتواصـــل فقد ينظم  •

 املستخدمون جملتمعات قراء الكتب واالتصال من خالل التبادل وقراءة الكتب اليت يرغبون اليها.

                                                        
الجتماعي والسياسي، جملة النجاح، زهري عابد، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئة الراي العام الفلسطيين حنو التغيري ا -4
 .95-94، ص2012، 6(، العدد: 26جملد  

5- Wasinee Kittiwongvivat, pimonpha, Rakkannga in face booking yourdrem, Master. 2010, p20. 
ماجستري غري وكذلك:  دوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي يف التغيري السياسي يف تونس ومصر، رسالة  -6

 .48، ص2012منشورة، جامعة الشرق االوسط، 
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ملال، يف مجل جمانية االشرتاك والتسجيل، فالشخص التوفري واالقتصادية: اقتصادية يف اجلهد والوقت وا •
البسيط يستطيع امتالك حيز على الشبكة للتواصل االجتماعي، وليس حكرا على اصحاب االموال 

 او حكرا على مجاعة دون االخرى.
التنوع وتعدد االســـتخدامات: لوســـائل التواصـــل االجتماعي عدة اســـتخدامات فالطالب يســـتخدمها  •

 عامل لبث علمه وتعليم الناس والكاتب للتواصل مع القراء..ا .لغرض التعليم وال
العاطفة من خالل احملتوى: املشــــــــــاركة العاطفية إحدى الدوافع املهمة الســــــــــتخدام التدوين املصــــــــــغر،  •

وترتبط قوة وخصـــــائص وســـــائل التواصـــــل االجتماعي مع املشـــــاركة أو التبديل العاطفي، ويظهر ذلك 
االجتماعي، اليت تســـمح خصـــائصـــها للمســـتخدم ابلتفكري يف كيفية  بشـــكل واضـــح يف تيارات الوعي

املشــــــاركة العاطفية، والناس جمربون على مشــــــاركة العواطف يف مدة زمنية قصــــــرية وبشــــــكل خفيف يف 
 التواصل االجتماعي.

 ختريج البياانت: تسمح غالبية وسائل التواصل االجتماعي ألعضائها ابستعراض شبكات اصدقائهم. •
ر التضـــمني: تســـمح شـــبكة اليوتيوب بتضـــمني اي مقطع فيديو يف اي مكان من املدوانت ااتحة خيا •

 او ابقي الشبكات كالفيس بوك، او توتري.
عملية اقناع املســــــــتخدمني، الســــــــيما الشــــــــباب أل ا تتيح هلم فرصــــــــة مشــــــــاركة االفكار،  داالقناع: تع •

 واعطاء املشورة ومشاركة النصائح وغريها.
 للرقابة او التنقيح: توفر معلومات غري دقيقة وغري خاضعة للرقابةمعلومات غري خاضعة  •
 فورية تشارك املعلومات: حيث تنشر بصورة سريعة وميكن الوصول اليها بسهولة  •
ادوات تقوية ومتكني: اتســـمت وســـائل التواصـــل االجتماعي بتقوية املســـتخدمني ومتكينهم يف جوانب  •

 عدة.
 اسيةالمطلب الثاني: معنى التنشئة السي

هذا املطلب معىن التنشــــــئة الســــــياســــــية عن طريق دراســــــة التعاريف اليت تناولتها وحتديد  يفســــــنوضــــــح 
 تطلبها، وكذلك تشخيص قنواهتا ومستوايهتا.تالشروط والعناصر اليت 

 تعريف التنشئة السياسية:الفرع األول: 
 ف عدة تناولت التنشئة السياسية ومن امهها ما أيط:يهناك تعار 

فالتنشـئة السـياسـية هتتم ابجلذور الشـخصـية واالجتماعية للتوجهات السـياسـية لألفراد فاحلياة السـياسية 
تتسم بوجود أوجه اختالف وأوجه تشابه من حيث االرتباطات السياسية جلهات معينة والشعور السياسي 

لك القيادات. فاملواطنون يف جتاه قضــية معينة وتقييم القيادات الســياســية والســياســات العامة اليت متارســها ت
 .(7 األخرىاي جمتمع يتقامون شعوراً ابالنتماء والوالء الذي مييزهم عن ابقي مواطين اجملتمعات 

جمموعة من العمليات اليت يكســــــب الفرد من  والتنشــــــئة الســــــياســــــية تعين على املســــــتوى الفردي أب ا 
يماته لبيئته، حميطه الســـــياســـــي،..ا ( فالتنشــــئة خالهلا توجهاته الســـــياســـــية اخلاصـــــة  معارفه، مشـــــاعره، تقي

                                                        
 .65، ص2013عقيلة عبد احلسني الدهان، مفهوم الدميقراطية وتطبيقاهتا يف العراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  -7



  

278 

 29: العدد

عملية تفاعل بني الفرد والنظام الســــياســــي والقنوات االخرى اليت تقوم بتنشــــئته. فهي  الســــياســــية هنا هي  
عملية نقل معلومات ســــــــياســــــــية وقيم ووجهات النظر من الوالدين او، املدرســــــــني او، من قنوات التنشــــــــئة 

يف حالة منو ونضــــوا بينما يؤكد البعض االخر على قدرة الطفل على فهم  االخرى لألفراد اجلدد الذين هم
 :(8 .. ويذهب العديد من الباحثني يف تعريف التنشئة السياسية اىل اجتاهني(البيئة السياسية

االجتاه االول: يرى أبن التنشئة السياسية هي عملية تلقني االطفال القيم واملعارف واملعايري واالجتاهات 
 ية، لذا فان هذا االجتاه يركز على تلقني الثقافة السياسية السائدة يف اجملتمع ألطفاله وأفراده.السياس

عملية يكتســـــب الفرد من خالهلا، وبصـــــورة تدرجيية  االجتاه الثاين: ينظر اىل التنشـــــئة الســـــياســـــية، ا ا 
يركز هذا االجتاه على كيانه الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــي مبا يعطيه القدرة على التعبري عن ذاته وكيفية حتقيق مطالبه و 

التحفيز لبناء ثقافة جديدة  تعديل الثقافة الســــياســــية(. ومبا ان التنشــــئة الســــياســــية تعرف أب ا تعليم القيم 
طة قنوات التنشــــــئة الســــــياســــــية، فهي العملية اليت يتم من خالهلا نقل الثقافة اوالتوجهات الســــــياســــــية بوســــــ

 :(9 (على التنشئة السياسية نوعان من االفراد السياسية للمجتمع من جيل اىل جيل اخر ويرتتب
النوع االول: يتمتع ابلوعي الســــــــــــياســــــــــــي اي ما يوجد لدى الفرد من معارف ســــــــــــياســــــــــــية ابلقضـــــــــــااي 
واملؤســــســــات والقيادات الســــياســــية على املســــتوى احمللي والدويل، وعليه ابملنامل الســــياســــي الذي يعي  فيه 

 ويستفيد من وجوده به.
ة، ويقصد به حرص الفرد على ان يقوم بدور اجيايب يف اسيع مبا يسمى املشاركة السيالنوع الثاين: يتمت

احلياة الســــياســــية من خالل املمارســــة االرادية حلق التصــــويت او الرتشــــيح لالنتخاابت او مناقشــــة القضــــااي 
 السياسية مع االخرين.

 شروط التنشئة السياسية:  الفرع الثاني:
 :(10 السياسية البد من شروط معينة ينبغي توفرها وهي ما أيطمن اجل حتقيق التنشئة 

وجود جمتمع: فاألنســـان كائن اجتماعي بطبعه وال يســـتطيع أن يعي  مبعزل عن اجلماعة ومنذ والدته  •
مير اماعات  تلفة، فينتقل من مجاعة اىل مجاعة اخرى، لتحقيق إشـــــــــباع حاجاته املختلفة، واجملتمع 

ا فيه الطفل اجتماعيا وثقافيا وســــياســــيا وبذلك تتحقق التنشــــئة الســــياســــية من ميثل احمليط الذي ينشــــ
 خالل نقل االفكار والثقافة واملشاركة يف تكوين العالقات وحتقيق جمتمع متماسك.

توفري بيئة ســـليمة: توفري البيئة الســـليمة للطفل، ميثل االســـاس اجلوهري يف شـــروط التنشـــئة الســـياســـية،  •
 .غري سليمةون شبه مستحيلة، إذا كان الطفل او الفرد ذو طبيعة الن عملية التنشئة تك

توفري الطابع االنساين: ان يكون الطفل او الفرد ذو طبيعة انسانية سليمة قادرا على ان يقيم عالقات  •
 وجدانية مع االخرين، وهذه الصفة اليت متيزه من املخلوقات االخرى.

                                                        
السياسية، اجلامعة  (، كلية العلوم40-39طه محيد حسن العنبكي، مفهوم التنشئة السياسية، جملة العلوم السياسية، العددان   -8

 .320، ص2009املستنصرية، 
طه مطر فراا، التنشئة السياسية وخصائص الشخصية ملتغريات منبئة ابملشاركة السياسية يف دولة الكويت، رسالة ماجستري  -9

 .9-8، ص2009غري منشورة يف كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، 
 .75-74، ص2014االجتماعية يف البناء الدميقراطي، دار ميزوبواتميا، بغداد، عقلية عبد احلسني الدهان، اثر التنشئة  -10
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 عناصر التنشئة السياسية:  :ثالثالفرع ال
 :(11 لتنشئة السياسية جمموعة من العناصر ومن ابرزها ما أيطل

 التنشئة السياسية عملية تلقني القيم واجتاهات ومعايري ذات دالالت سياسية دتع •
 يتعلم الفرد القيم واملعايري من خالل مراحل حياته املختلفة •
 دور ابلنسبة لألفرادتتعدد االنساق االجتماعية واملؤسسات االجتماعية املختلفة لتقوم هبذا ال •
 متعددة يف نقل الثقافة السياسية عرب االجيال وتكوين الثقافات. اً التنشئة السياسية ادوار  ارسمت •
 تعد عملية التنشئة السياسية هي احملدد لسلوك الفرد السياسي. •

 قنوات التنشئة السياسية او ادواتها: :رابعا
لألفراد، ابعتبارها املســــــؤولة عن تلقني هؤالء االفراد القيم  مهماً  تلعب قنوات التنشــــــئة الســــــياســــــية دوراً 

واالجتاهات الســـــــــــياســـــــــــية الســـــــــــائدة يف اجملتمع، وحتديد طبيعة الســـــــــــلوك املفرتض أن يقوموا به جتاه النظام 
الســــياســــي، ودورهم يف العملية الســــياســــية، ومشــــاركتهم الواعية يف احلياة الســــياســــية ومن ابرز هذه القنوات 

 .(12 هي
ســـرة: هي اول منط للســـلطة يعايشـــه الطفل، وهي املســـؤولة عن تعزيز القيم واالحاســـيس يف نفوس اال •

ن وابلتايل حتدد ســـــــــلوكه ااالبناء ســـــــــواء كانت ســـــــــلبية او اجيابية من خالل الدور الذي يقوم به الوالد
ني الســـــياســـــي وذلك عن طريق وجود  مواقف ســـــياســـــية للوالدين، توافق توجهات الوالدين، العالقة ب

 الوالدين واالبناء(.
املؤســســة التعليمية: يبلغ الطفل الســادســة من عمره وحيمل بذور وعي ســياســي ال يظهر ســلوكيا بقدر  •

ما يســــتبطن ســــيكولوجيا، وأتط املدرســــة كمرحلة الحقة ليدخل الطفل من خالهلا عاملا اخر  القراءة 
يف التاثري  هامٌ  وللمؤســــســــة التعليمية دورٌ  والكتابة، والتلقني املمنهج للمعلومات الثقافية والســــياســــية(.

على الوعي الســـياســـي للطالب ودفعهم حنو املشـــاركة يف احلياة الســـياســـية من خالل  اكتســـاب الفرد 
للمعارف املختلفة حول االنظمة الســـــــــــياســـــــــــية ومفهوم الدولة وحدودها، اكتســـــــــــاب الفرد للمهارات 

ســـــــاب الطالب االجتاهات االجيابية حنو قيم النســـــــق العقلية واحلركية للوصـــــــول اىل درجة املواطنة، اكت
الســــياســــي( وابلتايل فهي تدعم االجتاهات والقيم واملعتقدات املتعلقة ابلنظام الســــياســــي ودفع الطفل 

 لالرتباط ابلوطن.
يف توجيه االفراد وتعديل سلوكهم. وان التنشئة السياسية اليت  اً مهم الدين عامالً  عداملؤسسة الدينية: يُ  •

 سها املؤسسات الدينية اما ان تكون داعمة للنظام السياسي او معارضة له.متار 
املؤســســة االعالمية: مل يعد االعالم ســلطة رابعة او خامســة كما تشــري بعض االدبيات االعالمية، بل  •

اصــبح حيتل موقعا مركزاي يف الســياســات اليت تســتهدف بناء اجملتمعات املعاصــرة. فاإلعالم يلعب دورا 

                                                        
خالد رجب شعبان وغادة عودة حجازي، التنشئة السياسية، مركز التخطيط الفلسطيين. جملة اجلامعة االسالمية للدراسات  -11

 .84، ص2013، لسنة3الرتبوية والنفسية، العدد:
 . 129، ص2010جتماعية وعالقتها ابملشاركة السياسية، دار العلم واالميان، علي موهوب الطاهر، التنشئة اال -12
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 29: العدد

يف التحول العلمي والتكنولوجي، ويف اعادة توزيع القوى الســــــياســــــية واالجتماعية داخل هذه رئيســــــيا  
 اجملتمعات. وكذلك تكون رأي عام اجتاه النظام السياسي القائم.

احلياة احلزبية ضـــــرورة من ضـــــرورايت احلياة الســـــياســـــية الصـــــحيحة، فاحلياة  تُعداالحزاب الســـــياســـــية:  •
نفتاح. وان الدور الذي تقوم به االحزاب الســـياســـية يف التنشـــئة الســـياســية احلزبية تدل على احلرية واال

لألفراد هو  غرس القيم الســـياســـية للمجتمع، ووضـــع اســـس ومعايري للســـلوك الســـياســـي، تنمية الوعي 
الســــياســــي، حث اجلماهري على املشــــاركة الســــياســــية، تعريف اجلماهري على املشــــاكل القائمة، تنمي 

 .(ابالنتماء والوالءلدى اجلمهور الشعور 
و ا ســــبق ميكن التمييز بني ثالثة مســــتوايت للتنشــــئة الســــياســــية وهي  التنشــــئة املعرفية، اي اكتســــاب 
الفرد للمعلومات اخلاصة ابلبناء السياسي وقواعد السياسة. والتنشئة القيمية، يستمد الفرد احكامه وآرائه 

 .(طوير الفرد مشاعر التاييد او الرفض للنظام السياسيحول النظام السياسي. اما الوجدانية، فهي تتعلق بت
 أنواع وسائل التواصل االجتماعي: :المطلب الثالث

تعددت وســـائل التواصـــل االجتماعي اىل عدة انواع،  يث اصـــبح للشـــخص الواحد جمموعة من هذه 
 الوسائل تتيح له حرية استخدامها ومن ابرزها ما أيط:

ويزيد عمره على اربع  هاشـــهر افيس بوك: يُعد الفيس بوك من أهم وســـائل التواصـــل االجتماعي و  أوال:
طة ا، بوســـ2004ه يف/ شـــباط من العام ؤ ســـنة تقريبا، وله أتثري كبري على املســـتوى العاملي. م إنشـــا ةعشـــر 

هارفارد فقط، مث افتتح لطلبة "مارك روز كر برغ" يف جامعة هارفارد وكان يف البداية متاح لطالب جامعة 
اجلـامعــات، وبعــدهـا الثــانويـة ولعــدد حمـدود من الشـــــــــــــــركـات، مث متـت ااتحتــه اىل كـل شـــــــــــــــخص يرغب يف 

(، وليس جمرد أداة أو Social Movementاســـــــــتخدامه، يرى مؤســـــــــس الفيس بوك أبنه حركة اجتماعية  
، (13 ار ونصــف يســتخدم الفيس بوكوســيلة للتواصــل، ويوصــف أبنه "دليل ســكان العامل". حوايل اكثر ملي

طويلة يف تصفحه. وان مستخدمي الفيس بوك ترتاوح  مدة( لغة ويقضي هؤالء املستخدمون 75و وايل  
( من املســـتخدمني اما الذين تفوق اعمارهم %48( ســـنة، وهم يشـــكلون حوايل  34-18اعمارهم بني  

دمني. وان شـــــــرحية املســـــــتخدمني الذين ( من امجايل املســـــــتخ%30( ســـــــنة متثل حاليا اكثر من  35عن  
 .(14 ( سنواي%74( سنة، هي االسرع منوا بنسبة  24-18ترتاوح اعمارهم بني  

ويرى الباحثون أبن الفيس بوك وســــــيلة تواصــــــل اجتماعي يعمل على تكوين الصــــــداقات ويســــــاعدهم 
وإمكانية احملادثة او  على تبادل املعلومات وامللفات والصــــــــور الشــــــــخصــــــــية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها

 .(15 تبادل الرسائل، ويسهل إمكانية اقامة عالقات يف مدة زمنية قصرية
على ربط العديد من الناس مهما اختلفت مواقعهم وامكانياهتم  وهناك من يؤكد أبن الفيس بوك ساعد

يادة محالت واوقاهتم واعماهلم. وقد يســــــــتخدم ألغراض اخرى تعليمية، او ســــــــياســــــــية، او اجتماعية، او لق
                                                        

 http://investor.fb.come/releasedtail.cmf?ReleaseID=908020 املوقع الرمي ملوقع فيس بوك: -13
 - .والتوزيع للنشر احملتسب منوذجاً، دار تويرت - االحتساب يف االجتماعي التواصل مواقع مركز احملتسب لالستشارات، دور -14
 27، ص2017 الرايض،
بو معيزه السعيد، اثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب، اطروحة دكتوراه غري منشورة يف االعالم واالتصال،  -15

 .15، ص2006جامعة اجلزائر، 
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التوعيـــة اجملتمعيـــة، او ألغراض ترفيهيـــة، او للعالقـــات االجتمـــاعيـــة، او للتجـــارة والـــدعـــايـــة واالعالن، فقــد 
ارتبطت هذه الوســـــــــــــــيلة يف كافة مناحي وامور احلياة ومتطلباهتا، ملا وفره من ســـــــــــــــهولة يف تكوين القاعدة 

يس بوك وســــــيلة ميكن من خالهلا الوصــــــول . ويرى البعض االخر أبن الف(16 اجلماهريية املطلوبة ألي عمل
الفيس البوك وسيلة رائعة حيث يستطيع الشخص من خالله الوصول  داىل القراء وتبادل اآلراء معهم، ويع

 . (17 عدة اشخاص يف وقت زمين قصري جدا
 واتس أب:  :ننيا

شخاص الذين إحدى وسائل التواصل االجتماعي، ميكن من خالهلا التواصل عرب رسائل فورية بني اال
( م أتســيس الواتس 2009يســتخدمون الواتس أب، وتيح هلم تبادل الصــور والرســائل الصــوتية. يف العام  
يف موقع ايهو  مومجفان سابقانأب من قبل االمريكي   براين أكتون((، واالوكراين   جان كوم((، وكالمها 

(، فقط وعلى آي ابد بصــورة 7ز فون  اي فون، بالك بريي، اندرويد، مبيان، ويندو  وهو متاح لكل من 
 .(18 مليون مستخدم عرب العامل800، وتشري التقديرات أبن مستخدمي هذه الوسيلة بلغ حوايل (غري رمية
 (:Insta Gramأنست جرام   :نلثا

واحد وســائل التواصــل االجتماعي يســتخدم لتبادل الصــور واملراســالت ونشــر العديد  اً جماني اً يُعد تطبيق
ضـــااي ســـواء كانت ســـياســـية، او اجتماعية، او دينية، او رايضـــية..ا . م أنشـــاءه يف تشـــرين االول/ من الق
، 2012، يف البداية كان دعم انســــــــــــــت جرام على اآلي فون، اآلي ابد، ويف نســــــــــــــيان/ عام 2010عام 

ق ، ليوضــــــع يف التطبي2013(، مث تطور يف / حزيران عام Indriodاضــــــيف انســــــت جرام على اندورويد  
، جتاوز عدد مســـتخدمي انســـت جرام حوايل 2015تصـــوير فيديو ابلشـــكل املتقطع للمســـتخدم ويف عام 

 .(19 مليون شخص حول العامل 400
 (:You Tubeيوتيوب   :رابعا

ابلرغم من اختالف اآلراء حول كون موقع اليوتيوب للتواصــــــــــــــــــل االجتمـــاعي او موقع لرفع ملفـــات 
أبنه موقع جيمع بني النشـــــــــــــــاطني وهو ما مييزه عن غريه وذلك نتيجة لكثرة الفيديو، اال ان هناك من يرى 

عدد املشــاهدات للملفات اليت تنشــر يف هذا املوقع وهو ما يدفع بعض االشــخاص الذين يســتخدمونه اىل 
للتواصل االجتماعي مع غريهم من  املشاركة وابداء اآلراء ووضع تعليقات على ما ينشر وهو ما يفتح جماالً 

 .(20 بعي نفس الفيديومتا
 :(Twitterتويرت   :خامسا

                                                        
16- Kirkpatrick David, The face book Effect, The inside story of the company the world, Simon, 

Schuster, USA, 2011, p30. 
 .www//dw- eorld، على الرابط:2015مارسيال دروم، ت: طارق آنكاي، اآلداب والفيس بوك، هل من عالقة،،  -17

De/ dw/article.. 
 .41-40مركز احملتسب لالستشارات، مصدر سبق ذكره، ص -18
 .30نفس املصدر، ص -19
، 2016اقع التواصل االجتماعي "ادوات التغيري العصرية عرب االنرتنيت" اجملموعة العربية للتدريب والنشر، ايهاب خليفة، مو  -20

 .114ص
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، كمشـــــروع تطوير  ثي اجرته 2006إحدى وســـــائل التواصـــــل االجتماعي اليت مجهرت يف بداية العام  
( االمريكية يف مدينة ســــان فرانســــيســــكو، وبعد ذلك أطلقته الشــــركة رميا لالســــتخدام يف/ Odeoشــــركة  

، قامت الشــركة نفســها بفصــل اخلدمة، وتكوين 2007ام ، ويف/ نيســان ع2006تشــرين االول من العام 
، اصـــبح تويرت 2012(، وبدأ يف االنتشـــار عامليا كوســـيلة جديدة ويف عام Twitterشـــركة جديدة أبســـم  

متاحا ابللغة العربية، تطور كثريا يف الســنوات املاضــية ومل يعد وســيلة للتواصــل االجتماعي فقط، بل اصــبح 
لســـياســـة، والرايضـــة، والكتاب، والفنانني، ورجال الدين، وغريهم.. مع مجهورهم انفذة يطل منها مشـــاهري ا

دورا كبريا يف االحداث الســـياســـية، الســـيما يف منطقة الشـــرق االوســـط وكان له اثر مهم  يرت. ولعب تو (21 
 ان يتبادل مع اصـــــــــــــدقائه الرســـــــــــــائل يرتيف احداث "الربيع العريب". وميكن ملن لديه حســـــــــــــاب يف موقع تو 

 .(22 تغريدات(. ويعده البعض أبنه وسيلة ال تقل امهية عن الفيس بوك ويعدونه املنافس االكرب له ال
 (:Googleجوجل  :سادسا

 /28(، وم اطالقها جتريبيا يف Googleها عن طريق شــركة  ؤ جوجل وســيلة تواصــل اجتماعية م انشــا
خص. تقدم هذه الوســـيلة خدمات ، ويف  اية العام نفســـه أصـــبح متاحا ألي شـــ2011حزيران من العام 

عـدة منهـا  مكـاملـات الفيـديو، واحملـادنت، واملنتـدايت، والصـــــــــــــــفحـات(، وبعـد بروز الفيس بوك تراجعت 
. وابإلضــــــافة اىل هذه الوســــــائل اليت تســــــتخدم للتواصــــــل االجتماعي فان هناك وســــــائل (23 فاعلية جوجل
، والتل جرام، والسناب شات، والوي جات، (vibirوسائل للتواصل االجتماعي كالفايرب  داخرى ايضا تع

 وغريها..
 دوافع واثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي على التنشئة السياسية: :املطلب الرابع

ســــلبية على التنشــــئة  أم متتاز وســــائل التواصــــل االجتماعي بوجود عدة دوافع وانر ســــواء كانت اجيابية
 السياسية، ومن ابرز الدوافع هي ما أيط:

دوافع اســـــــــــــــتخدام وســـــــــــــــائل التواصـــــــــــــــل االجتماعي: هناك العديد من الدوافع اليت تدفع  الفرع ألول:
 :(24 ن الستخدام وسائل التواصل االجتماعي وهي و املواطن

بعض االشـــخاص اىل حماولة بعد املســـافات بني االهل واالقارب واالصـــدقاء: ادى ذلك اىل اضـــطرار  •
 وسيلة للتواصل مع االخرين، حيث كان ذلك دافعا رئيسيا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

عدم وجود فرص للعمل وكثرة البطالة: يلجا الكثري من الشــــــــــباب اىل اســــــــــتخدام وســــــــــائل التواصــــــــــل  •
وقــدراهتم على العطــاء  ماالجتمــاعي كنتيجــة للبطــالــة وعــدم توفر عمــل يفرغ فيهــا الشـــــــــــــــبــاب طــاقــاهت

 واالجناز، فيتجهون اىل هذه الوسائل للهروب من الفراغ والواقع الذي يعيشون فيه.

                                                        
 .42مركز احملتسب لالستشارات، مصدر سبق ذكره ص -21

22- Diaz Ortiz, Claire, Twitter, for good. Change the world oneTweet at atim, Jossey- Bass, I 
edition USA, 2011, p123. 

 .43املصدر السابق، ص -23
خالد غسان املقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية، ماهية مواقع التواصل االجتماعي وابعادها، دار النفائس للنشر والتوزيع،  -24
 .35، ص2014

 .121م، ص2009بعة األوىل، ابسم اجلعربي، االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، الرواد للنشر والتوزيع، الطللمزيد ينظر يف: 
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املشـــــاكل االســـــرية: يلجا بعض االشـــــخاص اىل اســـــتخدام وســـــائل التواصـــــل االجتماعي كهروب من  •
ة للبعد املشــاكل االســرية اليت حتدث داخل املنزل، فيلجا الفرد اىل البحث عن اصــدقاء جدد كمحاول

 عن ذلك التوتر.
انر اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي على التنشــئة الســياســية: إن اســتخدام وســائل  الفرع الثاين:

التواصـــل االجتماعي له انر عدة ســـواء كانت اجيابية او ســـلبية على التنشـــئة الســـياســـية وفيما أيط نوضـــح 
 أهم االنر االجيابية والسلبية هلا: 

 االنر االجيابية لوسائل التواصل االجتماعي على التنشئة السياسية وهي ما أيط: -أوالً 
تقريب املســـــــافات: حيث تعد وســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي وســـــــيلة تكنولوجية مهمة وحديثة، تنتج  •

عنها إمكانية مشاهدة االهل واالقارب كما ميكن عن طريقها اجراء اجتماعات خاصة ابلعمل واجناز 
 ديد من املهام اليت كان يصعب اجنازها.الع

تُقدم وســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي خدمة ملد اواصـــــــر الصـــــــداقة بني مد أواصـــــــر الصـــــــداقة القدامى:  •
 األشخاص.

اكتســـاب اخلربات وتكوين الصـــداقات: اســـتطاعت وســـائل التواصـــل االجتماعي تقدمي كل ما حيتاجه  •
العامل كما مكنتهم من تكوين صـــــــــــــــداقات عرب  الفرد من ادوات الكتســـــــــــــــاب اخلربات من مجيع احناء

 العامل.
 .وسائل لبث قيم احلضارات والتقارب، ونبذ احلقد والكراهية بني الشعوب دتع •
تعد وســائل التواصــل االجتماعي انفذة يطل من خالهلا الشــخصــيات املهمة كالســياســية، والرايضــية،  •

 والدينية، والفنية،..ا ، ويتواصلون مع مجهورهم.
النر االجيابية ســامهت بشــكل مباشــر وغري مباشــر يف تنشــئة الفرد ســياســيا من خالل االطالع فهذه ا

 والتواصل مع االخرين عن طريقها.
وسائل التواصل  االنر السلبية لوسائل التواصل االجتماعي على التنشئة السياسية: مثلما متتلك -ننياً 

 :(25 اجيابية يف جمال التنشئة السياسية فهي لديها انر سلبية سنوضحها مبا أيط اً نر آاالجتماعي 
ضـــــعف العالقات االســـــرية والعزلة النســـــبية لألســـــرة: اذا كانت االســـــرة تعاين من ضـــــعف وختلخل يف  •

بنيتها يصــــــــبح الطابع الفردي هو الســــــــائد بني افرادها وهذا يؤدي اىل اسفاض يف التفاعل فيما بينهم 
ة املشاكل يف العالقات الزوجية وبني االبناء وذلك بسبب استخدام وسائل التواصل االجتماعي وزايد

لفرتات طويلة انهيك عما تبثه الوســــــــائل من افكار ســــــــلبية تعكس بظالهلا على ســــــــلوك الفرد داخل 
 اسرته.

كل من التباعد بني الزوجني يف مناقشـــــــة االمور االســـــــرية: تعاين الكثري من االســـــــر بســـــــبب انشـــــــغال   •
الزوجني يف اســـــــــــــــتخـدام هـذه الوســــــــــــــــائـل ولفرتات طويلـة  ـا ادى اىل حـدوث فجوة كبرية بني الزوا 

                                                        
ثراي جربيل وآخرون، اخلدمة االجتماعية يف جمال األسرة والطفولة، مركز بيع الكتاب اجلامعي كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة  -25

 .44 -43م، ص ص2002حلوان، القاهرة، 



  

284 

 29: العدد

كل واحد منهم بعمله اخلاص وهذا ينعكس على االبناء داخل االســـــــرة،  ا يؤدي   إلشـــــــغالوزوجته،  
 اىل التفكك االسري.

اســــــتخدام وســــــائل التواصـــــل  شــــــيوع ثقافة االســــــتهالك بني الشــــــباب: من االنر الســــــلبية املرتتبة على •
االجتماعي شــيوع ثقافة االســتهالك والتطلع اىل ما يفوق قدرات االســرة املالية، مبجرد حتديث اجهزة 
اهلاتف من قبل الشــــــــركات املعنية بذلك، يؤدي اىل رغبة افراد االســــــــرة اىل حتديث اجهزهتم، وهذا ما 

هلك بشــــــرائه. وابلتايل يؤثر على دخول تســــــعى اليه الشــــــركات اخلاصــــــة ابهلاتف احملمول ليقوم املســــــت
 االسر، السيما فئة الشباب. وهذه االنر تنعكس سلبا على تنشئة االفراد.

ادمان بعض االشـــــــــــخاص يف اســـــــــــتخدام وســـــــــــائل التواصـــــــــــل االجتماعي،  ا يؤثر ســـــــــــلبا على بناء  •
 شخصيتهم.

و فنية،..ا ، مع انتحال شــــخصــــيات مهمة ومعروفة ســــواء كانت ســــياســــية، او دينية، او رايضــــية، ا •
 شيوع مجاهرة ابتزاز املوطنني وهذه  د ذاهتا تعد جرائم خطرية.

 استخدامها كوسائل لرتويج العنف والكراهية يف اجملتمع من قبل املتطرفني. •
 المقترحات:

تعزيز دور االسرة واملدرسة مع ابقي ادوات التنشئة يف أتصيل القيم احلميدة داخل االطفال والشباب  •
ادخال االنشـــطة املختلفة على املناهج الدراســـية لشـــغل فكرهم وصـــرف تفكريهم عما يؤذيهم وحماولة 

 ويغريهم من وسائل التواصل االجتماعي وخطرها.
 .شغال وقت الفراغ اخلاص ابلشباب بتنمية مواهبهم و ارساهتم لألنشطة الرايضية والفنيةإ •
لســــياســــية مبدى خطورة اســــتخدام وســــائل ولة عن عملية التنشــــئة اؤ توعية االدوات واملؤســــســــات املســــ •

 التواصل االجتماعي، ملا له من أتثري خطري وكبري.
تعزيز القيم االجيابية اليت حتملها وسائل التواصل االجتماعي واالنتفاع ملا تقدمه من اشياء اجيابية مثل  •

كــل مــا يــدعو اىل   الثقــافــة ونقــل املعلومــات املفيــدة والربامج اجلــديــدة وتنميــة العقــل والفكر والبعــد عن
 السلبية والرتاخي والعنف.

 .تشريع قوانني حتد من جرائم االنرتنيت •
 الخاتمة:

من خالل ما تقدم يتضــــح لنا أبن وســــائل التواصــــل االجتماعي هلا أتثري كبري وفعال يف عملية التنشـــئة 
الســياســية، وذلك بفضــل التقدم التكنلوجي يف جمال العرفة، حيث تفوقت وســائل التواصــل االجتماعي يف 

يف  اً كبري اً  ا ا تركت أتثري  الّ إتقدمي ونشــر املعلومات عن ابقي وســائل التواصــل التقليدية، فربغم من حداثتها 
 جمال التنشئة السياسية وميكن حتديد اهم االستنتاجات اليت توصل اليها البحث وهي ما أيط:

 تعد وسائل التواصل االجتماعي من احدث الوسائل واكثرها استخداما للتواصل بني االشخاص. •
 .الفيس بوك من اكثر الوسائل أتثريا على التنشئة السياسية ديع •
 .فئة الشباب هم االكثر استخداما لوسائل التواصل االجتماعي •
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 التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق 

 (1982)دراسة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

Temporary Rights provisional Measures (Study in the 

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea) 
   Ahmed Shaker SalmanLect .              (1) د احمد شاكر سلمانم.

 ملخصال

 تســـــــــــــــتهدف للحقوق حافظة تدابري أما فهي متنوعة، وأهدافها أغراضـــــــــــــــها حيث من املؤقتة التدابري
 تعقيــد دون احليلولــة هــدفهــا النزاع لتفــاقم منتظمــة تــدابري او غريهم او النزاع أطراف حقوق على احملــافظــة
 احلكم لتنفيذ ضـــــــــــــــامنة تدابري أو النزاع نظر أثناء األدلة على احملافظة هدفها لألدلة حامية تدابري او النزاع،
 االول للنوع دراســـتنا وســـنكرس وســـهولة يســـرا أكثر احملكمة من الصـــادر النهائي احلكم تنفيذ جعل هدفها
 عليها ينص قد فهي التدابري هذه دراسة جمال خيتلف كما  للحقوق احلافظة املؤقتة التدابري وهي التدابري من
 الدعاوى نظر أثناء تظهر وقد املنازعات بتســوية اخلاصــة االتفاقيات يف او للمحاكم األســاســية األنظمة يف

 الــدويل القــانون او البيئي الــدويل القــانون او االنســــــــــــــــاين الــدويل القــانون او، العــام الــدويل ابلقــانون املتعلقــة
 املتحده األمم اتفاقيه إطار يف وابلتحديد للبحار الدويل القانون هو الدراســـــــــــــــة جمال ســـــــــــــــيكون و للبحار
 .التدابري هلذه العملية ابلتطبيقات االستعانة مع( 1982 لعام  البحار لقانون

Abstract 
Temporary measures in terms of their purposes and objectives are 

diverse. They are either rights-preserving measures aimed at preserving the 

rights of the parties to the conflict or others, or regular measures to 

aggravate the conflict aimed at preventing the complexity of the conflict, or 

evidence-protective measures aimed at preserving evidence during the 
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 examination of the dispute, or guaranteeing measures for the 

implementation of the judgment aimed at making Implementation of the final 

judgment issued by the court is easier and easier. We will devote our study 

to the first type of measures, which are temporary measures that preserve 

rights. The field of study of these measures varies, as it may be stipulated 

in the statutes of courts or in agreements for settling disputes, and it may 

appear during the examination of cases related to public international law. 

Or international humanitarian law or international environmental law or 

international law of the sea and the field of study will be the international law 

of the sea, specifically within the framework of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea for the year 1982 with the use of practical 

applications of these measures. 

 المقدمة

ويل منذ نشـــــــاة ذلك القانون لقد جذب القانون الدويل للبحار اهتمام املشـــــــتغلني بدراســـــــة القانون الد
وحضــــي ابهتمام كبري من جانب الدول، االمر الذي مح بنمو ونشــــوء الكثري من القواعد القانونية املهمة 
يف أطار هذا القانون اليت مثلت جانبا رئيســـــــيا يف اطار القانون الدويل من خالل الرتكيز عليها واســـــــتئثارها 

 التابعة لألمم املتحدة، وهذه األحكام والقواعد حيث وصــــــفت اانب كبري من أعمال جلنة القانون الدويل
(، إذ جاءت هذه االتفاقية ابلعديد من 1982بعد ذلك يف اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام  

األحكام املتميزة، ولعل أكثر هذه االحكام متيزا هي االحكام اخلاصــــــة بتســــــوية املنازعات البحرية الناشــــــئة 
التفاقية، إذ قدمت هذه األحكام خيارات واســـعة أمام املتخاصـــمني لتســـوية النزاعات وهذا ما عن تطبيق ا

( من االتفاقية، ولعل أهم الوســـــائل اليت تضـــــمنتها هذه املادة هي اللجوء إىل احملاكم 287تضـــــمنته املادة  
ة قد تكون حمكمة العدل الدولية ســـواء أكانت قضـــائية أم حتكيمية، فاحملاكم اليت تنظر يف املنازعات البحري

الدولية أو احملكمة الدولية لقانون البحار املنشـــــــــــاة حديثا مبوجب االتفاقية او حمكمة التحكيم، وقد هيئت 
هذه االتفاقية لتلك احملاكم الوســـــــــائل الالزمة العانتها على القيام بومجيفتها يف تســـــــــوية النزاع ومن بني أهم 

تة حافظة للحقوق حلني البت يف النزاع، ان هذه الوســــيلة وان مل هذه الوســــائل هي ســــلطة اختاذ تدابري مؤق
تكن من خلق االتفاقية املذكورة، إمنا جند جذورها يف القانون الداخلي وم تبينها بعد ذلك يف العديد من 
األنظمة األســــــاســــــية للمحاكم الدولية واالتفاقيات الدولية اخلاصــــــة ابلتســــــوية الســــــلمية للمنازعات، إال أن 

ة النص عليها يف االتفاقية وتطبيقها اكســـــــــــبتها امهية كبرية على صـــــــــــعيد االجراءات املتخذه لتســـــــــــوية طريق
املنازعات. إنَّ أمهية هذه التدابري املؤقتة وتنوعها وآنرهتا للخالف الفقهي حول تعريفها وتطبيقها وشــــــروط 

به يف اطار اتفاقية قانون البحار فرضها فضال عن قلة الكتاابت املتعلقة هبا واألسلوب املميز الذي جاءت 
 دفعنا اىل الكتابة يف هذا املوضوع حماولني استجالء غوامضه قدر اإلمكان.

 حدود البحث:
تعددت وتنوعت التدابري املؤقتة اليت جيوز فرضــــــها وتباينت اهدافها والغرض من فرضــــــها كما اتســــــعت 

ا أما تدابري ذات طبيعة ســــــياســــــية تفرض من جماالت تطبيقها. فالتدابري املؤقتة قد تكون من حيث تطبيقه
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قبل جهة ســـــياســـــية كمجلس أو منظمة دولية او هيئة دولية كالتدابري املفروضـــــة من قبل جملس األمن أثناء 
نظره يف النزاعات الدولية او قد تكون تدابري قضــــــــــائية صــــــــــادرة من احملاكم الدولية املختصــــــــــة بنظر النزاع، 

على النوع الثاين من التدابري وهي التدابري القضـــائية مع التعريف ابلتدابري وســـتنصـــب دراســـتنا هلذه التدابري 
 السياسية يف بعض املواضع.

والتدابري املؤقتة من حيث أغراضــها وأهدافها متنوعة أيضــا، فهي أما تدابري حافظة للحقوق تســتهدف 
ع هــدفهــا احليلولــة دون تعقيــد احملــافظــة على حقوق أطراف النزاع او غريهم او تــدابري منتظمــة لتفــاقم النزا 

النزاع، او تدابري حامية لألدلة هدفها احملافظة على األدلة أثناء نظر النزاع أو تدابري ضـــــــــــــــامنة لتنفيذ احلكم 
هدفها جعل تنفيذ احلكم النهائي الصـــادر من احملكمة أكثر يســـرا وســـهولة وســـنكرس دراســـتنا للنوع االول 

حلافظة للحقوق كما خيتلف جمال دراسة هذه التدابري فهي قد ينص عليها من التدابري وهي التدابري املؤقتة ا
يف األنظمة األســاســية للمحاكم او يف االتفاقيات اخلاصــة بتســوية املنازعات وقد تظهر أثناء نظر الدعاوى 

الــدويل املتعلقــة ابلقــانون الــدويل العــام، او القــانون الــدويل االنســــــــــــــــاين او القــانون الــدويل البيئي او القــانون 
للبحار و ســـــــــــــــيكون جمال الدراســـــــــــــــة هو القانون الدويل للبحار وابلتحديد يف إطار اتفاقيه األمم املتحدة 

 ( مع االستعانة ابلتطبيقات العملية هلذه التدابري.1982لقانون البحار لعام  
 منهج البحث وتقسيمه:

مل خيتط موضـــــــــوعنا لنفســــــــه إنَّ طبيعة موضـــــــــوع البحث تفرض إىل حد كبري كيفية تناوله وتقســـــــــيمه، و 
 استثناء من هذه القاعدة لذا سنتناول هذا املوضوع على ثالثة مباحث تسبقها مقدمة وتليها خامتة.

املبحث األول: سنكرسه للتعريف ابلتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وسنتناول فيه وعلى مطلبني تعريف 
ا من تدابري أوال والطبيعة القانونية للتدابري احلافظة التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق ومتيزها عما يشـــــــــــــــتبه هب

 للحقوق ننيا.
أما املبحث الثاين: فسنخصصه لدراسة أهداف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وسلطة احملكمة ابألمر 
هبا وذلك على مطلبني ســـــــنخصـــــــص االول لدراســـــــة اهداف وشـــــــروط التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أما 

 الثاين فسنخصصه لدراسة سلطة احملكمة لألمر هبذه التدابري.
أما املبحث الثالث واألخري فســـــنتناول فيه القوة اإللزامية للتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق عند االمر هبا 
من قبل احملكمة ولدراســــة بعض االمثلة التطبيقية هلذه التدابري وعلى مطلبني خيصــــص األول للقوة االلزامية 

ذه التدابري، أما الثاين فســــــنخصــــــصــــــه لدراســــــة تطبيقيه لبعض التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق، وســــــنختم هل
 البحث يامتة تتضمن أهم ما م التوصل اليه من استنتاجات واهم ما سجلناه من توصيات، وهللا املوفق.
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المبحــث األول: مفهوم التــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق وطبيعتهـا  

 ةالقانوني

تعد وســــــــــيلة التدابري املؤقتة من الوســــــــــائل احلديثة الظهور يف القانون الدويل للبحار وان ارتبط مجهورها 
ارتباطا وثيقا ابملنازعات الدولية والوســائل املتبعة حللها ســواء كانت أســاســية أم مكملة، وجتد هذه الوســيلة 

 .(2 جذورها يف القانون الداخلي
ة خالفا كبريا فيما يتعلق بتعريفها ومتييزها عما يشــــــتبه هبا من وســــــائل ولقد أنرت هذه الوســــــيلة احلديث

وطبيعتها القانونية، لذا سنخصص هذا املبحث للتعريف ابلتدابري املؤقتة وذلك على مطلبني األول لتعريف 
 هبا، والثاين لبيان تكييفها وطبيعتها القانونية وأهدافها.

 ة الحافظة للحقوق وتمييزها عما يشتبه بها.املطلب األول: التعريف بالتدابري املؤقت
أورد الفقه العديد من التعاريف للتدابري املؤقتة أشـــــــــــــــرت هذه التعاريف عدم إتفاق كلمة الفقهاء حول 
هذا املوضـــوع، عما تتداخل هذه التدابري مع تدابري أخرى  ا يظهر احلاجة املاســـة لتمييز هذه التدابري كما 

ن تدابري وســـنكرس هذا املطلب لتعريف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق ومتييزها يتداخل منها ويشـــتبه هبا م
 عما يشتبه هبا و ذلك على فرعني:

 ال رع األوض: تعريف التدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق.
والتــدابري مل تتفق كلمــة الفقــه حول إيراد تعريف موحــد جــامع ومــانع للتــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق 

املؤقتة بصــورة عامة، ولعل مرد ذلك االختالف يكمن  داثة هذا املوضــوع وعدم وضــوح معامله، وقد أورد 
 الفقه الدويل العديد من التعاريف هلا.

فعرفها الفقيه  ســـــــــــــــوكز( أب ا  جمموعة من التدابري اليت هتدف إىل احملافظة على احلال الراهنة انتظارا 
 .(3 للنزاع( للوصول اىل حل موضوعي

كما عرفها البعض بعد ان اماها ابإلجراءات املؤقتة  أب ا قرارات يتخذها القاضــي أثناء نظر الدعوى 
 .(4 هبدف احلفاظ على مصا  األطراف وهي تعد جزء من القضاء املستعجل( 

كما تعرف أب ا إجراءات وقتية تتخذها احملكمة يف حال االستعجال بناء على طلب أطراف النزاع أو 
قاء نفســـــها بغية احلفاظ على احلقوق املتنازع عليها وعدم األضـــــرار ابملراكز القانونية للمتنازعني حلني من تل

 .(5 الفصل يف النزاع 
كما يرى البعض أب ا التدابري املؤقتة اليت هتدف اىل احملافظة على احلقوق املتنازع عليها حلني الوصــــــول 

دف اىل جتنب األضــــــــــرار ابحلقوق خالل مدة نظر الدعوى إىل تســــــــــوية او هي الفعل او االمتناع الذي يه
 6). 

                                                        
 .6، ص1990القضاء الدويل املستعجل، دار النهضة، القاهرة، عبد العزيز  يمر عبد اهلادي،  -2

3- cocater zilgien, les mesure conservatoires en droit international, R.E.D, 1955, p77. 
 .113،ص 2007عصام العطية، التدابري املؤقتة، حماضرات القيت على طلبة الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد، -4
 .407، ص1985، دار الفكر العريب، القاهرة، 1م العناين، قانون البحار، اابراهي -5
 وقد ورد هذا التعريف يف قاموس مصطلحات القانون الدويل، ملزيد من التفصيالت ينظر: -6

Dictionnaire de la terminologe du droit international sirey, paris, 1960, p390. 
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وأخريا يرى البعض أبن التــــــدابري املؤقتــــــة احلــــــافظــــــة للحقوق هي إجراءات أو تــــــدابري تتميز بطــــــابع 
االستعجال أتمر هبا السلطة املختصة سواء كانت سلطة قضائية أو حتكيمية او سياسية وذلك بصدد نزاع 

 .(7 افظة على حقوق أطراف النزاع معني مطروح أمامها هبدف احمل
وأزاء هذا االختالف يف التعاريف اليت تســــــــــاق لبيان املقصــــــــــود ابلتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق نعتقد 
أبن التعريف األخري كان األكثر صوااب اىل حد كبري يف حني ركزت التعاريف االخرى على التدابري املتخذة 

تســــــوية املنازعات قد ال تكون ابلضــــــرورة أمام القضــــــاء او احملاكم من قبل القضــــــاء فحســــــب متجاهلة أبن 
القضــــــــــائية الدولية أمنا قد تكون عن طريق اللجوء اىل الوســــــــــائل الســــــــــياســــــــــية واىل التحكيم لذا نعتقد أبن 
التعريف األدق هو تعريف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أب ا  إجراءات مؤقتة تتخذها اجلهة املختصـــــــــــــة 

النزاع من تلقاء نفســــــــــها أو بناء على طلب من أطراف النزاع أو أحدمها تعتربها الظروف القائمة بتســــــــــوية 
 ضرورية لصون حقوق أطراف النزاع دون املساس هبا حلني الفصل يف النزاع بصورة  ائية(.

وعليه يتضـــــح من كل ذلك ان التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق تتســـــم بعدد من اخلصـــــائص والســـــمات 
 -ن استنتاجها من هذه التعاريف لعل أبرزها:ميك
هي إجراءات تتخـذ بصــــــــــــــــدد نزاع معني بغض النظر عن طبيعـة هـذا النزاع ســـــــــــــــواء أكـان قـانونيـا أم  .1

ســياســيا، كذلك بغض النظر عن اجلهة اليت تصــدر هذا التدبري ســواء أكانت حمكمة ام جهة ســاســية 
 .(8 كمنظمة او جملس او جلان تدقيق 

ة: أي أ ا ليســت  ائية فهي تتخذ من أجل هدف حمدد و قيت تنتهي أبنتهاء هذا هي إجراءات زمني .2
اهلدف أو أنتهاء الغاية من اختاذها وابلتايل فهي إجراءات عارضة وليست  ائية هدفها إجياد األرضية 

هة اليت املناســـبة لتســـوية فعالة للنزاع فهي ابلتايل تســـبق الفصـــل النهائي ابلنزاع وابلتايل ميكن لذات اجل
 اختذهتا او جهة اخرى ختتص ابلفصل يف النزاع الغائها او تعديلها.

هي إجراءات مســتعجلة أي أ ا يف أغلب األحيان تتســم بطابع االســتعجال لذا فهي تعد يف القانون  .3
الداخلي الذي نشــــــــــات فيه جزًء من القضــــــــــاء املســــــــــتعجل ويعتربها بعض الفقهاء يف القانون الدويل 

 .(9 بطئ اإلجراءات القضائية يف القانون الدويل وسيلة ملعاجلة 
 ال رع الااك: متييزها ع ا يشتبه  ا من تدابري:

قد تتداخل التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق مع غريها من اإلجراءات اليت تتخذها اجلهة املختصة بنظر 
ة حســــب احلاجة والظروف وطبيعة لنزاع فبإمكان هذه األخرية اختاذ العديد من االجراءت والتدابري املختلف

النزاع املعروض أمــامهــا االمر الــذي ميلي متييز هــذه التــدابري  يز عن غريهــا وهــذا مــا نكرس لــه هــذه الفقرة 
وســـــــــنحاول هنا متييز التدابري الوقتية احلافظة للحقوق عن التدابري الســـــــــياســـــــــية والتدابري املانعة لتفاقم النزاع 

 وعلى التوايل: (10 كم والتدابري الضامنة لتنفيذ احل
                                                        

 .19-18ادي، مصدر سابق، صعبد العزيز  مري عبد اهل -7
ملزيد من التفصيالت عن التمييز بني النزاعات السياسية القانونية وسلطة جملس االمن يف تسوية النزاعات ينظر: د. عصام  -8

 العطية، القانون الدويل العام.
 .19عبد العزيز  مري عبد اهلادي، املصدر السابق، ص -9

 .70اهلادي، مصدر سابق، صينظر: عبد العزيز  مري عبد  -10
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 متييز التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق عن التدابري السياسية. .1 
( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 290لقد ورد النص على التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق يف املادة  

ت ترى أب ا بصــــــورة ابلقول، إنَّ احملكمة اليت حيال هلا النزاع حســــــب األصــــــول اذا كان 1982البحار لعام 
مبدئية صــــــاحبة اختصــــــاص لنظر النزاع ان تتخذ او تفرض أية تدابري تعدها وفق الظروف القائمة مناســــــبة 

 .(11 لصون حقوق أطراف النزاع 
أذ أن هـذا النوع من التـدابري املؤقتـة اليت يتم النص عليهـا يف اتفـاقيـة االمم املتحـدة لقـانون البحـار هي 
إجراءات قضـــــــائية تتخذها احملكمة ســـــــواء كانت حمكمة عادية ام حمكمة حتكيم وحســـــــب ما نصـــــــت عليه 

ري عن التدابري الســـياســـية اليت ( اخلاصـــة بتســـوية النزاعات يف االتفاقية. ابلتايل تتميز هذه التداب287املادة  
هي جمموعة من االجراءات والتدابري املؤقتة اليت تقررها أحد االجهزة الســـــــــــــــياســـــــــــــــية الدولية التابعة الحد 

 .(12 املنظمات الدولية بصدد نزاع دويل معروض أمامها للتسوية 
واليت هي ذات  كالتدابري اليت يتخذها جملس األمن الدويل لغرض تســـــــــــــوية النزاعات املعروضـــــــــــــة أمامه

( من ميثاق االمم املتحدة 93طبيعة ســـــــــــــــياســـــــــــــــية، كاالجراءات والتدابري اليت يقررها اجمللس طبقا للمادة  
يف ســــــــنة  339( من امليثاق كالتدابري املتخذة مبوجب قرار جملس االمن رقم 42، 41، 40وطبقا للمواد  

نار وسـحب القوات وعدم تغيري األوضاع بشـان النزاع العريب اإلسـرائيلي والقاضـي بوقف أطالق ال 1973
 .(13 على األرض وإرسال مراقبني األمم املتحدة 

وبذلك تتميز التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق املتخذة طبقا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عن 
 التدابري السياسية من حيث:

يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هي  فالتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق الواردة -جهة اإلصــدار: -1
( من االتفاقية إذ 290تدابري قضــــائية أي أ ا تصــــدر من جهة قضــــائية وهذا ما أشــــارت إليه املادة  

أعطت للمحكمة حق إصــــدار  هذه التدابري ومل تشــــر إىل أي جهة أخرى، يالف التدابري الســــياســـية 
 فهي تصدر من جهة سياسية كمجلس األمن.

التدابري الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تتخذ مبناســــــــــــــبة نظر  -من حيث طبيعة النزاع: -2
 نزاع قانوين أما التدابري السياسية فهي تصدر عند نظر نزاع سياسي.

تصـــــــدر التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق مبوجب اتفاقية األمم املتحدة  -من حيث الســـــــلطة التقديرية: -3
( بناء على طلب أطراف النزاع وأن احملكمة من تلقاء نفســـــــــــــــها قد أتمر 1982البحار لعام لقانون 

بفرض هذه التدابري يف حاالت ضــــــيقة أما التدابري الســــــياســــــية فتصــــــدر من اجلهة الســــــياســــــية أي أن 
 .(14 األخرية متتلك سلطة تقديرية واسعة يف إصدار هذه التدابري دون النظر إىل طلب أطراف النزاع 

                                                        
 .1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290ينظر املادة   -11
 .1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 287ينظر املادة   -12
 املؤقتة، دار الشؤون ملزيد من التفصيالت ينظر: عدانن عبد العزيز مهدي، سلطة جملس األمن الدويل يف اختاذ التدابري -13

 .216 -194، ص2001الثقافية، بغداد، 
، وكذلك ينظر: ابراهيم امحد شليب، التنظيم الدويل، دراسة يف النظرية 36عبد العزيز حمميز عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -14

 .21، ص1984العامة واملنظمات الدولية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، 
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 -ييزها عن التدابري املؤقتة املانعة لتفاقم النزاع:مت .2
تشـــــــــــــــتبه التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق مع ابقي التدابري اليت تتخذها احملكمة املختصـــــــــــــــة بنظر النزاع 
كالتدابري املؤقتة املانعة لتفاقم النزاع يف ان كل منهما هي تدابري قضــــــــــائية تصــــــــــدر من احملكمة كما ان كل 

إلجراءات العارضــــة او التمهيدية لنظر الدعوى، إذا أن احملكمة قد تلجا إىل إصــــدار بعض منهما هي من ا
التـــدابري هبـــدف منع تفـــاقم النزاع، وعلى الرغم من أن اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة لقـــانون البحـــار ويف مـــادهتـــا 

 الوقت ذاته مل متنع ( مل تنص صـــــــــــــراحة على هذا النوع من التدابري املانعة لتفاقم النزاع إال أن أ ا يف290 
 .(15 احملكمة من اختاذها 

وهذا ما ثبت بوضوح يف قضاء احملكمة الدولية لقانون البحار، فكثريا ما تلجا احملكمة إىل اختاذ تدابري 
توجـب على أطراف النزاع عـدم اختـاذ أي إجراء جتعـل تســـــــــــــــويـة النزاع غري  كنـة وتؤدي إىل تفـاقمـه حلني 

كم احملكمة يف قضـــــــــــية  مك التونة ذو الزعنفة الزرقاء( بني كل من اســـــــــــرتاليا إصـــــــــــدار القرار النهائي،كح
ونيوزلنــدا من جهــة واليــاابن من جهــة أخرى، إذ قررت احملكمــة جمموعــة من التــدابري تفرض على كــل من 

 .(16 اسرتاليا ونيوزلندا والياابن عدم اختاذ تصرف يؤدي إىل تعقيد أو تفاقم النزاع 
 عن التدابري احلافظة للحقوق من حيث اهلدف او الغرض فاألوىل هتدف إىل منع وتتميز هذه التدابري

تفاهم النزاع بينها هتدف الثانية إىل احملافظة على حقوق أطراف النزاع، فضـــــــــــــــال عن كون التدابري احلافظة 
 ( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أما290للحقوق منصـــــــــوص عليها صـــــــــراحة يف صـــــــــلب املادة  

 .(17 التدابري املانعة لتفاقم النزاع غري منصوص عليها صراحة يف صلب االتفاقية
 الطبيعة القانونية للتدابري املؤقتة الحافظة للحقوق -املطلب الثاني:

على الرغم من ان التدابري املؤقتة بصـــــــفة عامة من الوســـــــائل احلديثة اليت يســـــــتعان هبا كوســـــــيلة مكملة 
التدابري مل تشـــــــــــــر جداًل كبرياً حول طبيعتها القانونية فيكاد الفقه يف القانون الدويل ليذيه النزاع إال ان هذه 

يتفق على كون هذه التدابري هي ذات طبيعة إجرائية على الرغم من ان البعض يراها ذات طبيعة قضــــــــــــائية 
 ابلتطرق لكال مؤقتة الدارة الدعوى، وعليه ســــــــــنحاول يف هذا الفرع دراســــــــــة الطبيعة القانونية هلذه التدابري

 -االجتاهني وعلى النحو األط:
 ال بيعة اإل رائية: -ال رع األوض:

يرى اغلب الفقهاء أبن التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق هي جمرد إجراءات مؤقتة اي أ ا تدابري إجرائية 
مؤقتة تصــــــــــدرها احملكمة أثناء نظرها للنزاع او مبناســــــــــبته ويكون اهلدف منها هو محاية حقوق األطراف او 

                                                        
 .1982( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 290ة  ينظر املاد -15
 ملزيد من التفصيالت عن القضية ينظر: -16

Press Releas, southern blue fn tuna case, provisional measures, Australia and Newzealand, V, Japan. 
Itlos / press. 28, 27 / August, 1999, p, 19. 

 فصيالت عن القضية ينظر:ملزيد من الت -17
Press Releas, southern blue fin tuna case, provisional measures, Australia and Newzealand, V, Japan. 

itlos / press. 28, 27 / August, 1999, p, 19. 
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احملكمة وال تتخذ أبي حال من غريهم، وابلتايل فهي تصــــــدر يف العادة بشــــــكل أوامر قضــــــائية إجرائية من  
 .(18 األحوال صورة األحكام القضائية 

وهذا االجتاه هو ما ســـــــــــــــارت عليه حمكمة العدل الدولية يف أغلب التدابري الصـــــــــــــــادرة منها حيث أ ا 
( من الئحتها الداخلية وكذلك املادة 61( من نظامها األســـــــــــاس كذلك املادة  41اســـــــــــتندت اىل املادة  

األســـــاســـــي اليت تعطي احلق للمحكمة إبصـــــدار أوامر إلدارة الدعوى وحتديد اإلجراءات ( من النظام 48 
 .(19 املتعلقة هبا

 وهذا يدل بشكل ال يقبل الشك أبن هذه التدابري هي جمرد إجراءات ذات طابع مؤقت.
بـــل أن البعض يرى أبن هـــذه اإلجراءات او التـــدابري هي إجراءات وقتيـــة تتخـــذهـــا احملكمـــة يف حـــالـــة 

 .(20 ستعجال، فهي اجراءات عارضة وليست أصلية يف الدعوى املرفوعة أمام احملكمة اال
إنَّ هذه التدابري يف حقيقتها ال حتســـم موضـــوع النزاع مباشـــرة وال تؤدي بشـــكل مباشـــر اىل الفصـــل يف 
 النزاع لذا جند أبن البعض يدرجها ضمن ما يسمى  ابلقضاء الوقيت( وليس القضاء املوضوعي الذي يؤدي
اىل الفصــــــــل يف النزاع، يف حني ان االول يوفر محاية مؤقتة حلني حتقيق القضــــــــاء املوضــــــــوعي لغايته النهائية 

 21). 
وعليه فان الطابع اإلجرائي هلذه التدابري وعدم مســـاســـها املباشـــر مبوضـــوع النزاع على الرغم من ضـــرورة 

قتة حلقوق أطراف النزاع دون ان هتدر اتصـــــــــــــــاهلا به جيعل من هذه التدابري تقوم على فكرة تقرير محاية مؤ 
 .(22 احلق وال تكسبه بل يظل هذا احلق مصاان حلني حسمه من قبل احملكمة 

وابلتايل فهي جمرد تدابري أو إجراءات متهيدية تســــــبق إجراءات الفصــــــل النهائي يف النزاع املعروض أمام 
 .(23 احملكمة 

 1982اقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ( من اتف290وخري دليل على ذلك ما ورد يف املادة  
من صـــــياغة إذ تشـــــري هذه املادة إىل أن التدابري املؤقتة تتخذ  ابنتظار القرار النهائي( وابلتايل فهي ليســـــت 

 .(24  ائية وال فاصلة ومن مث ال تكون إال متهيدية إجرائية 
 ال رع الااك: ال بيعة الق ائية املمقتة.

الجتاه إىل ان التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق هي ليســـــــت جمرد تدابري إجرائية بل يذهب أنصـــــــار هذا ا
هي تدابري قضـــــــــــائية مؤقتة يســـــــــــتعان هبا إلدارة الدعوى املرفوعة أمام احملكمة فهي يف ذلك تتجاوز اإلطار 

                                                        
 ملزيد من التفصيالت عن االحكام القضائية ومتيزها عن غريها ينظر: -18

-12، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1م القضائي الدويل حجيته وضماانت تنفيذه، طد. حسني حنفي عمر، احلك
15. 

 ( من الئحة احملكمة.61( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية، كذلك املادة  48، 41ينظر املواد   -19
 .221، ص2003ينظر: د. حممد صايف يوسف، احملكمة الدولية لقانون البحار، دار النهضة،  -20
 .7-6ينظر: د. عبد العزيز  مري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -21
 .130-127، ص1975ينظر: د. فتحي وايل، مبادئ قانون القضاء املدين، دار النهضة، القاهؤة،  -22
 .249ينظر: د امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -23
 .1982لبحار لعام ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون ا290ينظر املادة   -24
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عدل . ويســـــــتند أنصـــــــار هذا االجتاه إىل جمموعة من األســـــــانيد تســـــــتمد من قضـــــــاء حمكمة ال(25 اإلجرائي 
الدولية وأحكام حماكم التحكيم واحملكمة الدولية لقانون البحار ففي قضــية شــركة النفط االنكلو ايرانية فان 
األمر الصـــــادر من حمكمة العدل الدولية أشـــــار اىل ضـــــرورة تشـــــكيل جلنة مراقبة مشـــــرتكة تعمل على إيداع 

وهذا ليس جمي وإجراء أمنا هو تدبري  املواد املســـتحصـــلة من الشـــركة يف أحد املصـــارف حلني البت يف النزاع
قضــائي وفيما يتعلق بقانون البحار فالتدابري املؤقتة اليت اختذهتا احملكمة يف قضــية  اجلرف القاري( بني تركيا 

 .(26 واليوانن يف  ر اجية خري دليل على كون التدابري املتخذة هي ليست ذات طابع أجرائي صرف 
دولية لقانون البحار املســـــــــــماة مبحكمة هامبورغ املشـــــــــــكلة يف عام كذلك احلال يف قضـــــــــــاء احملكمة ال

( من اتفاقية األمم 290، وال ســـــــــــــيما التدابري التحفظية اليت اختذهتا احملكمة مبوجب املادة  (27 ( 1997 
املتحدة لقانون البحار يف قضية  موكس بالنت( او مصنع االكاسيد، واملتضمن تشكيل هيئة مشرتكة بني 

تحدة وايرلندا طريف النزاع ألجل مراقبة مســــــــــــتوايت التلوث يف املياه النامجة عن املصــــــــــــنع وحماولة اململكة امل
إبقائه ابملســـــــتوى نفســـــــه حلني الفصـــــــل يف النزاع من قبل احملكمة وجمموعة اخرى من التدابري اليت خترا عن 

 .(28 اإلطار اإلجرائي 
املؤقتــة احلــافظــة للحقوق جنــد أبن هــذه التــدابري هي ذات وأزاء هــذا اخلالف حول طبيعــة اإلجراءات 

طبيعة إجرائية وكما ذهب أنصـــــــــــــــار االجتاه األول فهي ال تعدو ان تكون تدابري مؤقتة عارضـــــــــــــــة تتخذها 
احملكمة خدمة للهدف النهائي لنشــــــــــاطها وهو تســــــــــوية النزاع ونعتقد أبن ما يؤيد هذا التكيف هو األمور 

 -اآلتية:
ه التدابري و تفاصـــــــــيل األمر هبا وشـــــــــروطها قد جاء يف الئحة اإلجراءات اخلاصـــــــــة إّن النص على هذ .1

ابحملاكم وان م اإلشــــــــــارة إليها يف األنظمة األســــــــــاســــــــــية لتلك احملاكم اال ان جل أحكامها وردت يف 
( من الئحة حمكمة العدل الدولية اليت نصـــــــــــــــت على هذه التدابري، 57الئحة اإلجراءات كاملادة  

أ( من هذه الالئحة اليت نصــــــــــت على كيفية تقدمي الطلب لألمر بتدابري /73يف املادة  كذلك احلال 
أ( من الالئحة اليت أعطت لطلب األمر ابلتدابري الوقتية أولوية على ما /74وقتية كذلك يف املادة  

( من الئحة احملكمة الدولية لقانون 96-89. كذلك احلال ابلنســــــــــبة للمواد  (29 عداه من الطلبات 
البحار اليت نصــــــت على إجراءات فرض التدابري املؤقتة وشــــــروط تقدمي الطلب اخلاص هبا، وهذا يدل 

 .(30 على الطابع اإلجرائي هلذه التدابري 
إنَّ الصيغة اليت تصدر هبا هذه التدابري هي بصورة أوامر وليس أحكام وابلتايل فهي إجراءات عارضة  .2

 در منفردة.تتخذ من أجل إصدار احلكم النهائي وال تص
                                                        

25- paul guggenhein, measures Gonser vatoires dans la procedure et Judiciares, 1932, p696. 
 .73ص  صالح الدين عامر، املصدر السابق، ملزيد من التفصيالت ينظر: -26
، 2010النهضة العربية، القاهرة، ملزيد من التفصيالت ينظر: عبد السالم منصور الشيوي، القاض والتحكيم الدويل، دار  -27

 .30-18ص
28- Zekos Georgios, Arbitration as dispute settlement mechanism under 1982 gonventuon, 

London, 2002, p, 373-375. 
 ( من الئحة حمكمة العدل الدولية.74، 73ينظر املواد   -29

30- Article, (89-96) from rules of the tribunal. 
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قابلية هذه التدابري لإللغاء والتعديل يف أي وقت يدل مبا ال يدع جماال للشـــــــك على طابعها اإلجرائي  .3 
( من اتفـاقيـة األمم املتحـدة لقـانون البحـار لعام 290( من املـادة  5املؤقـت وهـذا مـا أكـدتـه الفقرة  

اع مبجرد تشــــــــكيلها ان تعدل او ( واليت تنص على أنه   ... وللمحكمة اليت أحيل إليها النز 1982 
 .(31 (( 4إىل  1تلغي او تؤكد التدابري املؤقتة متصرفة طبقا للفقرات 

ثاني حث ال طة : المب ظة للحقوق وســــل حاف تة ال تدابير المؤق هداف ال أ

 المحكمة لألمر بها.

حســب  تســتهدف التدابري املؤقتة جمموعة من األهداف كما ختتلف ســلطة احملكمة ابألمر هبذه التدابري
كل حالة وســـــــــــــــنحاول يف هذا املبحث بيان األهداف اليت ترمي التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق حتقيقها 

 وشروط األمر هبا وسلطة احملكمة يف اختاذ هذه التدابري وعلى مطلبني:
 املطلب األول: أهداف التدابري املؤقتة الحافظة للحقوق وشروط فرضها:

( من إتفاقية االمم املتحدة لقانون 290املؤقتة احلافظة للحقوق قد حددهتا املادة  إنَّ هدف التدابري 
صــراحة، كما أن شــروط فرض هذه التدابري ميكن اســتخالصــها من نصــوص االتفاقية  1982البحار لعام 

 أيضـــا وســـنحاول يف هذا املطلب دراســـة أهداف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وشـــروط االمر هبا يف مجل
 -االتفاقية وعلى فرعني:

 أهداَ التدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق. -ال رع األوض:
تســـــــــتهدف احملكمة من جراء إصـــــــــدار التدابري املؤقتة مجلة من األهداف ختتلف وتتباين حســـــــــب نوع 

 .(32 التدبري املتخذ 
دبري ابحملافظة على ومبثل بعد هدف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وكما هو مجاهر من تســمية هذا الت

حقوق أطراف النزاع او غريهم ويعــد هــذا اهلــدف من أهم أهــداف األمر ابلتــدابري املؤقتــة، ويتضـــــــــــــــح من 
وكذلك النظام  1982اســــــــــــــتقراء النصــــــــــــــوص املختلفة الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

كمة كذلك فحص األوامر الصــــــــــادرة من األســــــــــاســــــــــي للمحكمة الدولية لقانون البحار و الئحة هذه احمل
 .(33 احملاكم الدولية يصوص املنازعات البحرية واملتضمنة األمر ابلتدابري الوقتية 

إنَّ مفهوم احملافظة على احلقوق يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ال يقتصــــــــــــر على احملافظة 
ظة على حقوق اجلماعة الدولية بصــورة عامة، وهذا على حقوق أطراف النزاع فقط أمنا يتســع ليشــمل احملاف

يعين أبن الغاية او اهلدف الذي تبعية احملكمة من إصــــــدار األمر ابلتدابري التحفظية قد يكون احملافظة على 

                                                        
. كذلك ينظر: جابر ابراهيم 1982( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 290( من املادة  5ينظر نص الفقرة   -31

 .354، ص1989الراوي، القانون الدويل للبحار، جامعة بغداد، 
تعقيد النزاع وتفاقمه والتدبري احملافظة على ختتلف أهداف التدابري  سب نوع التدبري فالتدابري املانعة لتفاقم النزاع هدفها منع  -32

األدلة هدفها محاية أدلة اإلثبات يف الدعوى من الزوال والتدابري الضامنة لتنفيذ احلكم هدفها جعل تنفيذ احلكم مضموان ويسري وملزيد 
 .70-69من التفصيالت عن هذه األنواع ينظر: عبد العزيز  مري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص

 .251ر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، صينظ -33
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حقوق أطراف النزاع فقط او قــد يكون احملــافظــة على حقوق اجلمــاعــة الــدوليــة وذلــك اذا كــان اهلــدف من 
 ى البيئة البحرية.التدابري هو احملافظة عل

 وسنتناول ابلتفصيل كال اهلدفني وعلى انفراد وذلك على النحو االط:
 احملافظة عَى  قوق أُراَ النزاع. -أوال:

تعد احملافظة على حقوق أطراف النزاع من ابرز وأهم األهداف اليت تســـــــــــــــعى لتحقيقها التدابري املؤقتة 
لتقاضــــــي والبت يف الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم الدولية احلافظة للحقوق وذلك انطالقا من ان إجراءات ا

التؤط  ارها عاجال، إمنا تســــــــتغرق مدة زمنية طويلة بدًء من اتريخ رفع الدعوى أمام احملكمة وحلني احلكم 
 فيها.

وخالل هذه املدة الطويلة لنظر الدعوى قد تتاثر حقوق طريف النزاع خالل هذه املدة، وتصـــــــــــاب هذه 
ملصــا  أبضــرار كبري على حنو جيعل من احلكم النهائي الصــادر من احملكمة قليل األمهية، من هنا احلقوق وا

تظهر احلاجة امللحة حلماية حقوق ومصـــــــــــا  األطراف حلني البت يف النزاع بشـــــــــــكل اتم وذلك عن طريق 
ذا ما عرب عنه اصـــــــــدار بعض التدابري املؤقتة اليت يكون هدفها احملافظة على هذه احلقوق من الضـــــــــياع، وه

الفقيــه  جو جنهــامي( ابلقول أبن األجراءات املؤقتــة هتــدف اىل معــاجلــة حــالــة بطئ اجراءات العــدالــة وقــد 
أشــــارت اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار اىل هذا الغرض صــــراحة ابلقول  جيوز هلذه احملكمة ان تفرض 

 كل من طريف النزاع....(.  تدابري مؤقتة تعدها يف الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق
( من النظام األســــــاســــــي حملكمة العدل الدولية واليت أشــــــارت اىل 41كذلك احلال فيما يتعلق ابملادة  

 هذا اهلدف ابلقول أبن احملكمة متلك سلطة التاثري ابإلجراءات التحفظية حلماية حقوق األطراف.
املؤقتة اخلاصـة ابملنازعات املتعلقة بقانون البحار سـواء ولقد كان هذا اهلدف حاضـرا عند اختاذ التدابري 

 كانت صادرة من حمكمة العدل الدولية او من احملكمة الدولية لقانون البحار.
يف قضـــــية املصـــــايد بني انكلرتا وايســـــلندا  1972ففي األمر الصـــــادر من حمكمة العدل الدولية يف عام 

املنفردة بتوسيع نطاق اختصاصها على منطقة املصائد احمليطة  أشارت احملكمة اىل ان قيام ايسلندا إبرادهتا
هبا من شـــــــــانه االضـــــــــرار ابحلقوق اليت تدعيها انكلرتا يف هذه املنطقة وقد أمرت احملكمة املة من التدابري 
هبدف احلفاظ على حقوق الطرفني وطلبت من كل من الطرفني بعدم اختاذ أي إجراء أو نشــــاط يؤثر على 

 .(34 آلخر حقوق الطرف ا
 1976كذلك كان هذا اهلدف حاضراً يف قضية اجلرف القاري يف  ر اجية بني تركيا واليوانن يف عام 

حيث تقدمت اليوانن بطلب لفرض تدابري مؤقتة على أســــــــــاس أن األنشــــــــــطة اخلاصــــــــــة ابالســــــــــتكشــــــــــاف 
 .(35 واالستغالل اليت تقوم هبا تركيا يف اجلرف القاري لبحر اجية 

أطراف النزاع هو الغرض الذي اســــــــــــتهدفته التدابري املؤقتة الصــــــــــــادرة من كما ان احملافظة على حقوق 
( فقد 1997احملكمة الدولية لقانون البحار يف كثري من القضـااي املعروضـة أمامها كقضـية السـفينة  سـايكا 

                                                        
 ينظر: قرار حمكمة العدل الدولية يف قضية املضايق بني اسلندا وانكلرتا. -34
، 1977ينظر: حممد السعيد الدقاق، حول سلطة حمكمة الدول العربية يف اختاذ تدابري ختفضيه، دار املطبوعات اجلامعية،  -35

 .5-4ص
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تقدمت  سانت فنسنت( بطلب للمحكمة الختاذ مجلة من التدابري بسبب أمتناع  غينيا( عن االفراا عن  
ة  ســــــايكا( وراب ا بل وأصــــــدار أحكاما قضــــــائيا داخلية جترب الســــــفينة وطاقمها على دفع غرامات الســــــفين

مالية، وقد أصـــــــــــــــدرت احملكمة مجلة من التدابري منها إلزام غينيا ابالمتناع عن اختاذ اية إجراءات إدارية او 
 .(36 قضائية من حقوق الطرف اآلخر وحتميله تبعات مالية أضافية 

بني كل من ســــــنغافورة  2003لصــــــادر من احملكمة يف قضــــــية  مضــــــيق جوهرر( يف عام كذلك األمر ا
وماليزاي واخلاص ابملناطق احمليطة هبذا املضـــــــــيق واملســـــــــتغلة من قبل ســـــــــنغافورة حيث تقدمت ماليزاي بطلب 
فرض تدابري مؤقتة للمحافظة على حقوقها واألمر إبيقاف نشـــــــــــــــاط ســـــــــــــــنغافورة يف تلك املنطقة واملطالبة 

ويدها مبعلومات عن هذه األنشطة وقد أمرت احملكمة إبيقاف نشاط سنغافورة يف املناطق احمليطة مبضيق بتز 
جوهرر من اجل احلفاظ على مصــــــــا  ماليزاي وعدم اختاذ اية تصــــــــرفات من شــــــــا ا املســــــــاس  قوق طريف 

 النزاع، مع ضرورة تبادل املعلومات.
 احملافظة عَى  قوق اجل اعة الدولية. -اثنيا:

إنَّ االصــــــــــــــــل يف التـدابري احلـافظـة للحقوق هي ان تكون احلقوق املراد احملـافظـة عليهـا او محـايتهـا هي 
حقوق اطراف النزاع، اال انه وعلى ســـبيل االســـتثناء قد هتدف هذه التدابري املؤقتة الصـــادرة من احملكمة ال 

كل أعضـــــاء اجلماعة الدولية   احملافظة على حقوق اطراف النزاع فحســـــب امنا احملافظة على مصـــــا  وحقوق
 .(37 فيما لو كانت هذه املصا  مهددة بسبب النزاع 

واجلدير ابالشـــارة هنا إن فكرة محاية مصـــا  اجلماعة الدولية مل تكن غائبة عن الدول عند ابرام اتفاقية 
ة ( من االتفـاقيـة لتنص على ســـــــــــــــلط290فقـد جـاءت املـادة   1982االمم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

احملكمة أبختاذ تدابري مؤقتة حلماية مصـــــــــــا  اجلماعة الدولية وكان ذلك يف صـــــــــــورة محاية البيئة البحرية من 
( من هذه املادة على  ... جيوز هلذه احملكمة ان تفرض أية تدابري مؤقتة 1التلوث حيث نصـــــــــــــــت الفقرة  

ملنع أحلاق ضـــــرر جدي ابلبيئة  تعتربها يف الظروف القائمة مناســـــبة لصـــــون حقوق كل من أطراف النزاع أو
 .(38 البحرية ابنتظار القرار النهائي( 

اذن هذه التدابري املتخذة طبقا هلذه الفقرة تفرض للحد من األضـــــــــــــــرار اليت تلحق ابلبيئة البحرية جراء 
اســـتمرار النزاع على اعتبار ان محاية البيئة حيقق مصـــا  كل أعضـــاء اجلماعة الدولية وليس مصـــا  أطراف 

( 19نزاع فحســـــــب. وقد اكدت جلنة القانون الدويل يف مشـــــــروعها اخلاص ابملســـــــؤولية الدولية يف املادة  ال
على ان التلوث الشــــامل للبحار يعد انتهاكاً ألحد أهم االلتزامات ذات األمهية حلفظ املصــــا  األســــاســــية 

 .(39 للجماعة الدولية 
هو النص الوحيد الذي أشــــــــــــــار  1982البحار عام ويعد النص الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

صـــراحة اىل ســـلطة احملاكم الدولية ابختاذ تدابري مؤقتة حلماية حقوق ومصـــا  اجلماعة الدولية أذ مل تتضــمن 
                                                        

-301ه القضية والتدابري اليت مرت هبا احملكمة ينظر: حممد صايف يوسف، مصدر سابق، صملزيد من التفصيالت عن هذ -36
302. 

 . 222ينظر: حممد صايف يوسف، مصدر سابق، ص -37
 . 1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290( من املادة  1ينظر: الفقرة   -38
 . 70، ص1976لرابع، ينظر: حولية جلنة القانون الدويل، اجلزء ا -39
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النظم األســاســية للمحاكم الدولية واالتفاقيات اخلاصــة ابلتســوية الســلمية للنزاعات الدولية مثل هذا النص 
 40). 

هو انه يف هذه احلالة اليت تســــتهدف فيها التدابري املؤقتة محاية مصــــا  اجلماعة الدولية واجلدير ابلذكر 
فان احملكمة املختصــــــــة تســــــــتطيع أن أتمر بفرض هذه التدابري من تلقاء نفســــــــها دون احلاجة لوجود طلب 

. (41 اع مقدم من أطراف النزاع وهذه هي أحدى احلاالت اليت تفرض فيها التدابري دون طلب أطراف النز 
ومن تطبيقات هذا النوع من التدابري املؤقتة واليت هتدف حلماية البيئة البحرية هي التدابري اليت فرضـــــــــــــــتها 
احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـــــية  موكس بالنت( بني ايرلندا وانكلرتا، فقد أمرت احملكمة مبجموعة 

ع االكاسيد يف موكس بالنت ولعل ابرز هذه التدابري من التدابري حلماية البيئة البحرية من أنر تشغيل مصن
هو تبادل املعلومات بني انكلرتا وايرلندا حول أنر تشــــغيل  مصــــنع موكس بالنت( على البحر االيرلندي، 
كذلك مراقبة  اطر موكس بالنت على البيئة البحرية وأخريا اختاذ اإلجراءات الالزمة لقياس التلوث البيئي 

 .(42 ندي يف البحر االيرل
يعد تطورا كبريا على  1982ونعتقد أبن إيراد هذا النص يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

صعيد سلطات القضاء املختص بتسوية املنازعات البحرية فضال عن كونه أحد النقاط اجليدة اليت حتسب 
 هلذه االتفاقية.

 فظة لَ قوق.شروط فرض التدابري املمقتة اَلا -ال رع الااك:
يســـــتلزم الصـــــدار التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أن يكون ضـــــمن الشـــــروط العامة لتلك التدابري وهي 

والنظام األساسي  1982كثرية ومتعددة إال أن ابستقراء نصوص اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
الدولية لقانون البحار والئحة اإلجراءات اخلاصــــــة هبا حملكمة العدل الدولية والنظام األســــــاســــــي للمحكمة 

 -جند أبن هناك جمموعة من الشروط األساسية لفرض التدابري وهي ثالثة شروط أمهها:
 أج تكوج احملك ة خمتصة بنظر النزاع. -أوال:

ن هذا يســتلزم لكي تســتطيع احملكمة األمر ابلتدابري املؤقتة أن تكون  تصــة بنظر موضــوع النزاع وان كا
الشـــرط ليس حمل اتفاق فهو ال يتطلب وجوده اذا كانت احملكمة املختصـــة بنظر النزاع البحري هي حمكمة 
العدل الدولية يف حني يعد هذا الشـــــــرط اســـــــاســـــــيا عند نظر النزاع البحري من قبل احملكمة الدولية لقانون 

 .(43 البحار او حمكمة حتكيم 
من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار اىل هذا الشــــــــــرط ( 290( من املادة  1وقد أشــــــــــارت الفقرة  

بوضــــوح ابلقول  أذا أحيل نزاع حســــب األصــــول اىل أية حمكمة ترى بصــــورة مبدئية أب ا ذات اختصــــاص 

                                                        
 . 91ينظر: عبد العزيز  يمري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -40
 . 490، ص2002ينظر: د. حممد حممود لطفي، تسوية منازعات احلدود البحرية، دار النهضة، القاهرة،  -41
 Press release, order in the moxplant case, request for -ينظر ملزيد من التفصيالت عن هذه القضية: -42

provisional measures, it los / 59, 2001, pp 22-27. 
 .7ينظر: حممد السعيد الدقاق، مصدر سابق، ص -43
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( من اجلزء احلادي عشـــــــــــــــر جيوز هلذه احملكمة ان تفرض اية تدابري 5مبوجب هذا اجلزء او مبوجب الفرع   
 .(44 القائمة مناسبة لصون حقوق كل من اطراف النزاع....(مؤقتة تعتربها يف الظروف 
( تلـك الصـــــــــــــــالحيـة لفرقة منـازعات قاع البحـار اذا ارأتت 290( من املادة  5كمـا أعطـت الفقرة  

 .(45 بصورة مبدئية ان احملكمة اليت ستشكل ستكون ذات اختصاص بنظر النزاع 
د احملكمة بصـــــفة مبدئية وليســـــت  ائية أب ا وجتدر االشـــــارة اىل ان املقصـــــود هبذا الشـــــرط هو ان تتاك

 تصــــــــة ينظر النزاع، وهذا يعين أبن احملكمة ال بد ان تقوم بفحص أويل ومبدئي ملوضــــــــوع النزاع قبل اختاذ 
 .(46 التدابري املؤقتة 

وقد أكدت احملكمة الدولية لقانون البحار هذا الشــــرط أبمرها بفرض التدابري املؤقتة يف قضــــية الســــفينة 
يكا( ابلقول أبن احملكمة ليســــــت  اجة اىل ان تتاكد بصــــــورة  ائية من كو ا  تصــــــة بنظر موضـــــوع  ســــــا

النزاع ولكنها ال تســـــتطيع مع ذلك االمر ابلتدابري اال اذا كانت االحكام اليت يســـــتند اليها املدعي تصـــــلح 
 .(47 بصفة مبدئية الن تكون اساسا يبىن عليه اختصاصها 

أبشـــــــــرتاط  1982ي ســـــــــارت عليه اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام ونعتقد أبن املســـــــــلك الذ
التاكد مبدئيا من اختصـــــــاصـــــــها بنظر النزاع قبل اختاذ التدابري املؤقتة هو مســـــــلك صـــــــائب ذلك الن عدم 
اختصـــــــاص احملكمة بنظر النزاع، خيوهلا اختاذ اي اجراء ســـــــواء اكان أصـــــــلي أم عارض يف الدعوى والتدابري 

بصـــــورة عامة هي من االجراءات العارضـــــة يف الدعوى وكانت موفقة اكثر بعدم اشـــــرتاط التاكد من  املؤقتة
اختصــــاصــــها بشــــكل  ائي بنظر النزاع ذلك الن التاكد من هذا االختصــــاص ويســــتفرق بعض الوقت يف 

بري املؤقتة حني ان الغاية من التدابري املؤقتة هي معاجلة مســـــــــــــــالة بطئ االجراءات كما ان االجراءات والتدا
 قابلة بعد ذلك لاللغاء والتعديل اذا مجهر عدم اختصاص احملكمة.

 اثنيا: َُب أُراَ النزاع.
إنَّ سلطة احملكمة أبختاذ تدابري مؤقتة كقاعدة عامة ومن حيث االصل متعلقة بطلب أطراف النزاع من 

يبها الضــــــــــــــرر جراء أتخر احملكمة اختاذ هذه االجراءات للمحافظة على حقوقهم اليت من املمكن أن يصــــــــــــــ
 الفصل يف النزاع. 

إنَّ هذه القاعدة وان كانت هي الســـــــــائدة اال ا ا ختضـــــــــع لبعض االســـــــــتثناءات تســـــــــتطيع من خالهلا 
احملكمة ان أتمر بفرض التدابري الوقتية دون احلاجة اىل طلب األطراف يف النزاع وهذه احلالة تظهر بوضــوح 

زاع أمنا احملافظة على عندما يكون هدف فرض التدابري املؤقتة ليس احملافظة على مصــــــــــــا  وحقوق طريف الن
 .(48 مصا  اجلماعة الدولية عن طريق احملافظة على البيئة البحرية من خطر جسيم يهددها 

                                                        
 .1982( من اتفاقية االمم املتحدة، لقانون البحار العام 290( من املادة  1ينظر الفقرة   -44
، وملزيد من التفاصيل عن الفرق 1982نون البحار العام ( من اتفاقية االمم املتحدة، لقا290( من املادة  5ينظر الفقرة   -45

 .359، ص1999ينظر: عبد املنعم حممد داود، القانون الدويل للبحار واملشكالت البحرية العربية، منشاة املعارف، االسكندرية، 
 .574، ص2000، دار النهضة العربية، 2ينظر: د. صالح الدين عامر، القانون الدويل للبحار، ط -46
، 2006ينظر: د. مية رشيد جابر، تسوية املنازعات الدولية املتعلقة بقانون البحار، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد،  -47

 .250، كذلك ينظر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص166-155ص
48- Brown E.D, dispute settle ment and the law of the sea, marine policy, 1997, p17-19.  
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وهذا يعين أبن إتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار قد ميزت بني حالتني لفرض التدابري املؤقتة احلافظة 
ؤقتة هو حلماية مصـــــــــــــــا  اجلماعة الدولية عن للحقوق، األوىل حالة اذا كان الغرض من فرض التدابري امل

طريق محاية البيئة البحرية من خطر يهددها ففي هذه احلالة تســــــــــــــتطيع احملكمة املختصــــــــــــــة بنظر النزاع ان 
تفرض تدابري مؤقتة من تلقاء نفســـــــها دون احلاجة اىل طلب يقدم من امحد طريف النزاع، أمنا تبادر احملكمة 

 اذ تدابري حلماية البيئة البحرية.من تلقاء نفسها ابلتحرك وأخت
الثانية: حالة اذا كان الغرض من فرض التدابري املؤقتة هو احملافظة على حقوق ومصـــــــــــا  أحد الطرفني 
أو كالمهــا هنــا فــاالمر ابلتــدابري يكون عن طريق طلــب يقــدم من قبــل أحــد الطرفني أو كالمهــا وهــذه هي 

 .(49 افظة للحقوق احلالة الشائعة لفرض التدابري املؤقتة احل
وقد جتلى هذا الشرط بوضوح يف الكثري من املنازعات البحرية اليت نظرهتا احملاكم املختصة، ففي قضية 
املصـــــــــــــــايد بني ايســـــــــــــــلندا وانكلرتا جاء فرض التدابري املؤقتة من قبل حمكمة العدل الدولية بناء على طلب 

 .(50 ا سيادهتا فيها تقدمت به انكلرتا من أجل محاية حقوقها يف هذه املصايد بعد توسيع ايسلند
كذلك احلال يف القضااي املنظورة من قبل احملكمة الدولية لقانون البحار ففي قضية  مضيف جوهرر(، 

كان فرض التدابري املؤقتة من قبل احملكمة بناء على طلب تقدمت به ماليزاي اىل احملكمة   2003يف عام 
 .(51 ق الجل منع سنغافورة من استثمار املناطق احمليطة ابملضي
بني ســـــانت فنســـــنت وغينيا اذ جاء االمر  1999كذلك احلال يف قضـــــية الســـــفينة  ســـــايكا( يف عام 

 .(52  1997ابلتدابري التحفظية املؤقتة من احملكمة بناء على طلب تقدمت به سانت فنسنت يف عام 
 ال رورة واالستعجاض: -اثلاا:

تة احلافظة للحقوق هي حالة االســـــــــــــتعجال او من الشـــــــــــــروط األخرى اليت يتطلبها األمر ابلتدابري املؤق
( من االتفاقية ابلقول أبن للمحكمة الدولية 290( من املادة  5الضـــــــــــرورة وهذا ما أشـــــــــــارت اليه الفقرة  

لقانون البحار او الفرقة منازعات قاع البحار، ابلنســـــــــــــــبة اىل االنشـــــــــــــــطة يف املنطقة اي منطقة قاع البحار 
ة الوطنية ان تفرض تدابري مؤقتة او تعدهلا او تلفيها يف حالة فرضــها وفقا وابطن ارضــها خارا حدود الوالي

هلذه املادة اذا رأت بصـورة مبدئية ان احملكمة اليت سـتشـكل سـتكون ذات اختصـاص او ان الصـفة العاجلة 
 .(53 للحالة تتطلب وذلك 

                                                        
 .491ينظر: د. حممود حممود لطفي، تسوية، مصدر سابق، ص -49
 .155مية رشيد جابر، املصدر نفسه، ص -50
 ملزيد من التفاصيل ينظر الوثيقة: -51

Case concerning Land Reclamation by singapor in around the straits of johor, mal A.V. Singapore, 
2003, itlos, p. 3-25. 

52- Foster Michael, interncetana tribunals for the law of the sea: sow comment on the saigh case, 
London, 1997, p333-335.  

( من االتفاقية، كذلك، حممد ابراهيم الدغمة، القانون الدويل اجلديد للبحار، دار 290ملزيد من التفصيالت ينظر: املواد   -53
 .497-496، ص1998النهضة، القاهرة، 
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املؤقتة هو طابع  وقد اســــــــــــــتقر الفقه بصــــــــــــــورة عامة على هذا الشــــــــــــــرط فاكد أن الطابع املميز للتدابري 
االســـــــــتعجال الذي يربر للمحكمة اختاذ تدابري مؤقتة من اجل اتقاء األضـــــــــرار اليت تلحق حقوق االطراف 

 .(54 واليت الميكن تداركها عند إصدار احلكم النهائي 
واملقصـــــود ابالســـــتعجال يف هذه احلالة كما عرفه بعض الفقهاء أنه احلالة اليت يكون من شـــــان التاخري 

وع ضرر ال ميكن أزالته، وتعد مسالة حتقق أو عدم حتقق حالة االستعجال او الضرر مسالة تقديرية فيها وق
 .(55 للمحكمة فهي اليت تبت يف هذا املوضوع 

وقد نصــت على هذه احلالة ايضــا مواد النظام االســاســي حملكمة العدل الدولية واليت اســتخدمت تعبريا 
( من النظام االســـــــــاســـــــــي للمحكمة اشـــــــــارت اىل حق 41ملادة   تلفا للداللة على حالة االســـــــــتعجال فا

احملكمة يف  ارســة اختصــاصــها بفرض التدابري املؤقتة يف حالة اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك، كذلك 
( من النظام االســاســي حملكمة أبن احملكمة اذا مل تكن يف حالة انعقاد عند تقدمي طلب 74أشــارت املادة  
 .(56 خفضية تنعقد احملكمة للفصل بصفة مستعجلة يف الطلب االمر ابلتدابري الت

وقد أكدت حمكمة العدل هذا الشرط ابألمر ابلتدابري املؤقتة اليت اختذهتا يف النزاع بني انكلرتا وايسلندا 
حيث بررت هذه التدابري أبن عزم ايسـلندا تطبيق القانون الصـادر منها والذي يقضـي مبنع السـفن االجنبية 

ــــــــــــــــ  من الصــيد ميل املالصــقة لشــواطئها يســبب ضــرر كبري النكلرتا اليت قدمت الطلب وال  50يف منطقة الـ
ميكن بعد ذلك أزالة هذا الضـــــرر االمر الذي يشـــــري بتحقق حالة االســـــتعجال اليت تقتضـــــي إصـــــدار تدابري 

 .(57 مؤقتة 
 فولغا( بني االحتاد  وأتكد هذا الشـرط ايضـا يف حكم احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـية السـفينة

واخلاصـة أبحتجاز اسـرتاليا لتلك السـفينة التابعة لالحتاد الروسـي بدعاوى  2002الروسـي واسـرتاليا يف عام 
الصــــــيد غري املشــــــروع يف املنطقة االقتصــــــادية اخلالصــــــة التابعة الســــــرتاليا حني بررت احملكمة التدابري املؤقتة 

 .(58 املتخذة بصفة االستعجال 
 الثاني: سلطة املحكمة باالمر بالتدابري املؤقتة الحافظة للحقوق.املطلب 

يثري االمر ابلتــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق يف اطــار اتفــاقيــة االمم املتحــدة لقــانون البحــار الكثري من 
مر التســـاؤالت حول ســـلطة احملكمة ابالمر ابلتدابري املذكورة، وال ســـيما فيما يتعلق مبدى قدرة احملكمة ابال

ابلتدابري اذا كانت غري  تصـــــــــــة بنظر النزاع كذلك فيما يتعلق  دود الســـــــــــلطة التقديرية للمحكمة ابالمر 
بتلك التدابري هل هي ملزمة ابالستجابة للطلبات املقدمة من أطراف النزاع أم ال. وسنقوم يف هذا املطلب 

 اختصــــاص احملكمة وســــلطتها دراســــة ســــلطة احملكمة تلك على فرعني سصــــص االول لدراســــة العالقة بني
 ابألمر ابلتدابري املؤقتة، والثاين حلدود السلطة التقديرية للمحكمة لألمر بتلك التدابري.

                                                        
 .27-26ينظر: حممد السعيد الدقاق، مصدر سابق، ص -54
 .129ينظر: د. فتحي وايل، مصدر سابق، ص -55
 ( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية.74 -41ينظر املواد   -56
 .253امحد شاكر سلمان، املصدر السابق، ص -57
  .The Volga cas Russian. V. Australia, itlos, 2002, p65.ملزيد من التفصيالت عن هذه القضية ينظر: -58
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 -ال رع األوض: سَ ة احملك ة ابألمر ابلتدابري واختصاصها بنظر النزاع:
وضــوعي ال خيفى على أحد أن احملكمة ال تســتطيع نظر نزاع ال يقع ضــمن نطاق اختصــاصــها ســواء امل

ام الشـــخصـــي، واحملكمة هي اليت تبت مبوضـــوع اختصـــاصـــها بنظر النزاع من عدمه وهذا ما اصـــطلح على 
تسمية بقاعدة  احملكمة سيدة اختصاصها(، أو قاعدة  احملكمة قاضي اختصاصها( أي قاعدة اختصاص 

 (59 احملكمة يف حتديد اختصاصها.
حملكمة هي مدى اختصــــــــــــاصــــــــــــها بنظر النزاع لذا أنر وكما هو معلوم فان أوىل األمور اليت تنظر فيها ا

النص على ســــلطة احملكمة ابختاذ تدابري مؤقتة تســــاؤال عن عالقته ابلتاكد من اختصــــاص احملكمة يف أطار 
، وعليه يف حال تقدمي طلب من قبل أحد االطراف أبختاذ تدابري (60 اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار 

احملكمة ملزمة ابلتاكد من اختصاصها أوال يف نظر أصل النزاع أم أ ا تبت يف  مؤقتة لصون حقوقه هل أن
 الطلب دون احلاجة للتاكد من واليتها يف نظر النزاع.

لقد ســـــــــــارت احملاكم الدولية املختلفة املختصـــــــــــة بنظر املنازعات البحرية على منهجني  تلفني يف هذا 
 الصدد.

عدل الدولية حيث اعتربت ان اختصاصها بفرض التدابري املؤقتة وذهبت اليه حمكمة ال -االجتاه األول:
( من النظام 41هو اختصــــــاص اصــــــيل ومســــــتمر من اختصــــــاصــــــها بنظر أصــــــل النزاع وذلك بنص املادة  

االســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة حيث ان احملكمة هلا ان أتمر بفرض التدابري املؤقتة بغض النظر عن موضــــــــــــــوع 
 .(61 النزاعاختصاصها او عدم اختصاصها بنظر أصل 

وأتكد هذا االجتاه يف امرها الصـــــــادر بفرض تدابري مؤقتة يف قضـــــــية اجلرف القاري لبحر اجية بني تركيا 
واليوانن حيث أشــارت احملكمة اىل ان اختصــاصــها ابالمر أبختاذ تدابري مؤقتة ال يســتوجب منها ان تفصــل 

 .(62 يف اية مسالة متعلقة أبختصاصها بنظر الدعوى 
وقد انتقد بعض الفقهاء هذا املســـــــــــــــلك على اســـــــــــــــاس ان االمر ابلتدابري التحفظية هو من الطلبات 
العارضة وان الطلبات العارضة ترتبط ارتباطا وثيقا ابإلجراءات و الطلبات االصلية، وطاملا ان هذا االرتباط 

البت ابلطلبات العارضـة موجود فالبد من ان تتاكد احملكمة من صــالحيتها يف نظر الطلبات االصــلية قبل 
 63). 

هو ما ذهبت اليه احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـــــــائها ويف نظامها االســـــــاســـــــي  -االجتاه الثاين:
فاحملكمة ال أتمر ابلتدابري املؤقتة االبعد التاكد أب ا  تصـــــة بصـــــورة مبدئية بنظر النزاع وهذا يعين أن األمر 

وىل النظر يف اختصاصها بنظر النزاع مث الثانية وهي البت ابلتدابري املقدمة ابلتدبري املؤقتة يتخذ خطوتني اال
. ولقد أتكد هذا االجتاه يف قضـــــــــــــاء احملكمة الدولية لقانون البحار ففي قضـــــــــــــية (64 هلا من قبل االطراف 

                                                        
ينظر: د. نرباس الرباهيم مسلم، اختصاص حمكمة العدل الدولية يف حتديد اختصاصها، رسالة ماجستري، القانون، جامعة  -59
 .18، ص2000بغداد، 
 .245ينظر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -60
 نظام االساسي للمحكمة.( من ال41ينظر: املادة   -61
 من الئحة احملكمة. 73ينظر: املادة  -62
 من الئحة احملكمة. 75املادة  -63

64- Mensah tomas, provisional measures in the tribunal for the law of the sea, Tokyo, p 43-45. 
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 29: العدد

بري الســـفينة  ســـايكا( املنظورة أمام احملكمة وردا على الطلب املقدم من  ســـانت فنســـنت( االجل أختاذ تدا 
مؤقتة حلماية حقوقها دفعت  غينيا( الطرف االخر ابلنزاع أبن احملكمة ال متلك اختصـــــــــاص االمر ابلتدابري 

( بند  أ( من 3( ف  297املؤقتة وذلك لعدم اختصـــــــــــاصـــــــــــها بنظر أصـــــــــــل النزاع ابالســـــــــــتناد اىل املادة  
بصـــــورة مبدئية ابلنظر  االتفاقية، يف حني قدرت احملكمة فحص هذا املوضـــــوع وقد وجدت أب ا  تصـــــة و

 .(65 ( من االتفاقية 1( ف  297ابلنزاع ابالستناد اىل املادة  
ونعتقد أبن اشـــرتاط ان تكون احملكمة  تصـــة بنظر موضـــوع النزاع مبدئيا قبل االمر ابلتدابري املؤقتة هو 

ابلتدابري املؤقتة واالجراءات االجتاه الصــــــــــائب، انطالقا من الرتابط الوثيق بني االجراءات العارضــــــــــة كاالمر 
االصــــلية للنزاع، فضــــال عن أن اختصــــاص احملكمة ابالمر ابالجراءات العارضــــة والفصــــل فيها مســــتمد من 
اختصاصها ابلنظر يف موضوع النزاع اي االجراءات االصلية فضال عن ان التدابري املؤقتة قد تتخذ لضمان 

صــــــــــة أبصــــــــــدار احلكم النهائي فال معىن من اختاذ تدابري الجل تنفيذ احلكم وابلتايل اذا مل تكن احملكمة  ت
 ضمان حكم ال يصدر منها.

( من االتفاقية قد اشـــــارت بشـــــكل ال يقبل الشـــــك اىل هذا املوضـــــوع ابلقول 290ونعتقد أبن املادة  
 اذا احيل نزاع حســـب االصـــول اىل اية حمكمة ترى بصـــورة مبدئية أ ا ذات اختصـــاص مبوجب هذا اجلزء 

مبوجب الفرع اخلامس من اجلزء احلادي عشـــــــر، جيوز هلذه احملكمة ان تفرض اية تدابري مؤقتة تعتربها يف او 
 .(66 الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من اطراف النزاع...(

وطــاملــا ان حمكمــة العــدل الــدوليــة هي احــدى احملــاكم اليت يتم اللجوء اليهــا الجــل تســـــــــــــــويــة املنــازعــات 
( من 287وبصـــــــــــــــريح نص املادة   1982يق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام الناشـــــــــــــــئة عن تطب

( من هذه املادة على  تكون الدولة عند توقيعها او تصــــــــــــــديقها على هذه 1االتفاقية اذ نصــــــــــــــت الفقرة  
ثر االتفاقية او انضــــمامها اليها او يف وقت بعد ذلك حرة يف ان ختتار بواســــطة اعالن مكتوب واحد او اك

 -من الوسائل التالية لتسوية املنازعات املتعلقة بتفسري هذه االتفاقية او تطبيقها:
 احملكمة الدولية لقانون البحار املنشاة وفقا للمرفق السادس. .أ

 .(67 حمكمة العدل الدولية  .ب
ع فان مســـلكها بعدم التاكد من اختصـــاصـــها ابلنظر يف النزاع قبل االمر ابلتدابري املؤقتة قد يتعارض م

 ( من االتفاقية السابق ذكره.290نص املادة  
وعليه جند أبن حمكمة العدل قد تكون ملزمة ابلتاكد من موضــــــــــوع اختصــــــــــاصــــــــــها قبل فرض التدابري 

، 1982املؤقتة اذا تعلق االمر ابملنازعات الناشـــــــــــــــئة عن تطبيق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 النزاع مبوضوع آخر ال عالقة له ابالتفاقية. وهي ال تتبع هذا املسلك اذا تعلق

                                                        
 Foster كذلك ينظر:  1982البحار العام  ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون297ملزيد من التفصيالت ينظر: املادة   -65

Michael, op. cit. p 266. 
 ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار.290ينظر ملزيد من التفصيالت نص املادة   -66
 ( من االتفاقية:287ملزيد من التفصيالت ينظر: املادة   -67

Gerhard kemp, the united Nation gonvention on the law of the sea and disputs settlement, lssN, 
1989, p 22-23. 
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  دود سَ ة احملك ة ل مر ابلتدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق: -ال رع الااك:
يثري موضـــوع ســـلطة احملكمة ابألمر ابلتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق بعض التســـاؤالت عن حدود هذه 

اختاذها ام ا ا ملزمة أبجابة طلبات أطراف النزاع  الســـــــــــــلطة وهل أن احملكمة حرة يف اختاذ التدابري او عدم
 كما هي؟

( من االتفاقية قد جاء بصياغة توحي أبن احملكمة هلا سلطة تقديرية واسعة نسبيا 290أن نص املادة  
أزاء موضـــــــــــــــوع االمر ابلتــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق فقــد اســـــــــــــــتخــدمــت هــذه املــادة عبــارات مرنــة فقــد 

من هذه املادة عبارة  جيوز هلذه احملكمة ان تفرض اية تدابري مؤقتة تعتربها يف  (1اســـــــــــــــتخدمت الفقرة  
الظروف القائمة مناســـــــبة لصـــــــون حقوق كل من أطراف النزاع( هذا يعين أبن املســـــــالة جوازية الية حمكمة 

 ( من املادة نفســـــــــــها نصـــــــــــت على  جيوز لغرفة منازعات قاع5يعرض عليها النزاع كذلك جند أبن الفقرة  
 .(68 البحار أن تفرض تدابري مؤقتة او تعدهلا او تلغيها..(

وهذا يدل أبن للمحكمة ســلطة تقديرية واســعة لالمر ابلتدابري املؤقتة بل االكثر من ذلك فان احملكمة 
غري مقيدة مبا ورد يف طلبات اطراف النزاع من تدابري يرغبون ابالمر هبا، فقد ترفض احملكمة االمر ابلتدابري 

تقدم هبا اطراف النزاع وأتمر بتدابري مؤقتة مل تتضـــمنها تلك الطلبات وتراها ضـــرورية ومناســـبة للحفاظ اليت 
على حقوق االطراف بل ان احملكمة هلا احلق ابالمر ابلتدابري املؤقتة حىت وان مل يتقد اي من أطراف النزاع 

 .(69 بطلب الجل اختاذ هذه التدابري
اختالف التدابري اليت طلبها اطراف النزاع عن التدابري اليت أمرت هبا كل مايشرتط هنا هو انه يف حال 

احملكمة هو ان تكون التدابري اليت امرت هبا احملكمة متفقة مع طابع الظروف املســـــــــــــتعجلة ومع غاية فرض 
 .(70 التدابري املؤقتة 

ن النظام ( م41وقد رســـــــــــــــخت هذه الســـــــــــــــلطة التقديرية للمحكمة املختصـــــــــــــــة بنظر النزاع يف املواد  
 .(71 ( من الئحة حمكمة العدل الدولية 74االساسي حملكمة العدل الدولية واملادة  

 .(72 ( من الئحة احملكمة الدولية لقانون البحار89( من املادة  5كذلك يف الفقرة  
وقد سـارت احملاكم اليت  1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290فضـال عن املادة  

ظر املنازعات البحرية على هذا النهج من اســـــــــــــتخدام ســـــــــــــلطتها التقديرية الواســـــــــــــعة أزاء االمر ابلتدابري تن
التحفظية وقد جتلى ذلك يف االمر الصـــادر من احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـــية الســـفينة  ســـايكا( 

ف النزاع مع ما ورد من تدابري فعند مقارنة التدابري التحفظية املتخذه من قبل احملكمة حلماية حقوق أطرا
يف طلبات طريف النزاع وابلتحديد طلب  ســـــــــــــــانت فنســـــــــــــــنت( جند أبن هناك اختالفاً كبرياً بينهما فاحد 
الطلبات اليت تقدمت هبا  سانت فنسنت( هو االمر أبلزام غينيا ابالفراا عن السفينة  سايكا( ومل يتضمن 

                                                        
 ، كذلك ينظر: 1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290( من املادة  1،5ينظر: الفقرتني   -68

Hein and coffset, aguide to proceeding before the tribunal, itambory, 2006, p61.  
 .256ينظر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -69
 .228-225ينظر: د. حممد صايف يوسف، مصدر سابق، ص -70
( من الئحة 74حة العدل الدولية واملادة  ( من الئ74( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية واملادة  41ينظر: املادة   -71
 احملكمة.

72- Provision (5) from article (89) from rules of the in ternational tribunal for the law of the sea. 
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وضــــــوع، كذلك فقد امرت احملكمة بعدم اختاذ غينيا اجراءات االمر الذي اختذته احملكمة االشــــــارة لذلك امل 
ضـــــد الســـــفينة وراب ا وطاقمها ومالكها ومســـــتغليها حلني البت ابلنزاع يف حني ان طلب ســـــانت فنســـــنت 

 .(73 اقتصر على عدم اختاذ غينيا اجراءات قانونية او ادارية ضد السفينة وراب ا وطاقمها فقط 
ية  موكس بالنت( أبختاذ تدابري مؤقتة للحفاظ على البيئة البحرية كذلك فقد أمرت احملكمة يف قضــــــــــــ

من التلوث على الرغم من أنه مل تقدم طلبات من أطراف النزاع  ايرلندا( و  انكلرتا( يصـــــــــوص اختاذ هذه 
 .(74 التدابري 

وجتدر االشـــــــــــارة اخريا اىل ان ســـــــــــلطة احملكمة قد متتد لتشـــــــــــمل االمر ابلتدابري املؤقتة من قبل احملكمة 
انتظارا الحالة النزاع على التحكيم، وحلني تشـــكيل حمكمة التحكيم تســـتطيع احملكمة االمر ابلتدابري املؤقتة 

احلق بعد ذلك يف الغاء هذه  للحفاظ على حقوق االطراف حلني تشــــــكيل حمكمة التحكيم، و االخرية هلا
التدابري أو تعديلها أو أبقائها واملالحظ أبن هذه الســــــلطة تتوقف على طلب أطراف النزاع، وأســــــاس هذه 

( واليت تنص على  أبنتظار تشــــــــكيل حمكمة التحكيم اليت احيل 290( من املادة  5الســــــــلطة هو الفقرة  
فق عليها االطراف و يف حالة عدم التوصـــــــــــل التفاق يف اليها النزاع مبوجب هذا الفرع جيوز الي حمكمة يت

غضون اسبوعني من اتريخ طلب التدابري املؤقتة حيق للمحكمة الدولية لقانون البحار او ابلنسبة لألنشطة 
 .(75 يف املنطقة جيوز لغرفة منازعات قاع البحار ان تفرض تدابري مؤقتة او تعدهلا او تلغيها...( 

ذلك يف امر حمكمة العدل الدولية يصوص قضية مصايد االماك بني ايسلندا كما أتكد هذا املبدأ ك
وانكلرتا حيث أمرت احملكمة ببعض االجراءات املؤقتة احلافظة للحقوق وأكدت أب ا ســـــــــــــــتعود لنظر هذه 

طبقا  التدابري بناء على طلب أطراف النزاع ملعرفة ما اذا كان هناك حمل لالبقاء عليها او تعديلها او الغائها
 .(76 ( من الئحة احملكمة 76للمادة  

لث: القوة ثا حث ال ظة للحقوق مع  المب حاف تة ال تدابير المؤق ية ال ألزام

دراســــة تطبيقية لبعت التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق في المنازعات 

 البحرية:

كمة قد تصـــــــــــــدر من املعلوم ان ما يصـــــــــــــدر من احملاكم الدولية من أعمال يتباين يف قوته االلزامية فاحمل
حكما قضائيا عند مباشرهتا الختصاصها القضائي وتعد هذه االحكام القضائية ملزمة الطراف النزاع وال 

 خالف يف الزاميتها.

                                                        
 :، كذلك228-226ملزيد من التفصيالت ينظر: حممد صايف يوسف، املصدر السابق، ص -73

Foster Michael, op, cit, p137.  
  .The mot plant case, Irelandr united king dom, 2001, splos / 74, pp, 6-7 ينظر الوثيقة: -74
، وملزيد من 1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار العام 5( الفقرة  290ملزيد من التفصيالت ينظر: املادة   -75

مد الدغمة، أحكام القانون الدويل لقاع البحار واحمليطات وابطن أرضها التفصيالت عن غرفة منازعات قاع البحار ينظر: ابراهيم حم
 .340-332، ص1987خارا حدود الوالية الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .167موجز االحكام والفتاوى الصادر من حمكمة العدل، مصدر سابق، ص  -76



  

 (1982لَ قوق )دراسة يف ات اقية األمم املت دة لقانوج الب ار لعام التدابري املمقتة اَلافظة  

307 

وقد تصدر آراء استشارية او كما تسمى بــــــــــــــــ  الفتاوى( وهذه اآلراء ايضا وحسب الرأي الراجح غري 
 .(77 ملزمة قانوان 

وقد تصــدر احملكمة بعض االوامر مبناســبة مباشــرة اختصــاصــها القضــائي و اليت الميكن تصــنيفها حتت 
لتدابري املؤقتة تثري خالفا حول مدى ابب االحكام القضــــائية أو اآلراء االســــتشــــارية وهذه االوامر كاألمر اب

الزاميتها وحول االنر املرتتبة على  الفتها من قبل أطراف النزاع وهذا ما ســــــــنحاول  ثه يف املطلب االول 
من هـذا املبحـث يف حني نكرس املطلـب الثـاين لـدراســــــــــــــــة منـاذا من التـدابري املؤقتـة املتخـذه طبقـا للمـادة 

 .1982دة لقانون البحار لعام ( من اتفاقية االمم املتح290 
القوة االلزامية للتدابري املؤقتة الحافظة للحقوق واآلثار املرتتبة على عدم  -املطلب األول:

 االلتزام بها.
أنرت درجــة الزاميــة التــدابري املؤقتــة املتخــذة من قبــل احملكمــة خالفــا بني منكر اللزاميــة هــذه التــدابري 

تثار مســــــــالة اآلنر املرتتبة على عدم تنفيذ هذه التدابري املتخذة من قبل احملكمة ومؤيد هلا، وارتباطا بذلك 
من قبل اطراف النزاع وســــــنحاول  ث موضــــــوع القوة االلزامية واالنر املرتتبة على  الفة التدابري املؤقتة يف 

ر املرتتبة على  الفة هذا املطلب وعلى فرعني ســـــــــنخصـــــــــص االول للقوة امللزمة للتدابري املؤقتة والثاين لالن
 هذه التدابري من قبل اطراف النزاع وعلى النحو االط:

 ال رع األوض: القوة االلزامية لَتدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق
تباينت آراء فقهاء القانون الدويل وكتابة الذين تناولوا هذا املوضوع ابلدراسة حول مدى الزامية التدابري 

 ل احملكمة.املؤقتة املتخذة من قب
فقد ذهب البعض إىل أن االجراءات املؤقتة بصــــورة عامة واليت تصــــدر من احملاكم الدولية أثناء نظهرها 
للمنازعات ال تتصـــــــــــــــف ابلقوة االلزامية فهي جمرد أوامر تصـــــــــــــــدر عن احملكمة تدعو فيها أطراف النزاع أو 

لقيام به او االمتناع عنه ان يؤدي اىل أحدمها اىل القيام بعمل معني او االمتناع عن عمل معني من شــــــان ا
احلفاظ على مصـــــــــا  االطراف، ولعل هذا هو ما مييز هذه التدابري املؤقتة عن االحكام القضـــــــــائية النهائية 

 .(78 الصادرة من احملكمة 
( من النظام االســاســي حملكمة العدل الدولية حيث 41ويســتند أنصــار هذا الرأي اىل ماورد يف املادة  

املادة على ســلطة احملكمة أبختاذ تدابري مؤقتة ولكنها مل تنص صــراحة على ألزامية هذه التدابري نصــت هذه 
وهذا يعين إ ا غري ملزمة كما أ ا اســـــتخدمت عبارة تشـــــري اىل ما متلك احملكمة من ســـــلطة االمر ابلتدابري 

 .(79 هو ليس الغرض او اجلرب حيث استخدمت عبارة  التاشري ابالجراءات التحفظية(
واالكثر من ذلك يرى انصـار هذا الرأي أبن التدابري املؤقتة تعد مبثابة صـيغة خاصـة او صـورة من صـور 
الرأي االســــــــتشــــــــاري وابلتايل فهي ختتلف عن القرارات القضــــــــائية والتحكيمية يف كو ا غري ملزمة كما أ ا 

                                                        
لومجيفة االقتنائية حملكمة العدل الدولية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د. امحد حسن الرشيدي، ا -ينظر ملزيد من التفصيالت: -77
 .269-268، ص1993القاهرة، 
 .152ينظر: عبد العزيز  مري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -78
 ( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية.41ينظر املادة   -79
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تباعه طبقا لقواعد القانون ختتلف عن التوصـــــــــــــــيات يف أ ا أوامر هدفها االفصـــــــــــــــاح عن االجراء الواجب ا 
 الدويل للحفاظ على حقوق اطراف النزاع حلني البت به.

أما الرأي الثاين فريى أبنه ال ميكن اطالق االحكام جزافا وال ميكن احلكم بعدم الزامية التدابري املؤقتة 
ه وال بد من التميز بصورة عامة، أمنا يرى أنصار هذا االجتاه اىل أنه ال بد من النظر اىل كل حالة على حد

 -بني ثالث حاالت:
اذ م النص على متتع االجراءات املؤقتة ابلقوة االلزامية صـــــــراحة يف النظام االســـــــاســـــــي  -احلالة األوىل:

للمحكمة او يف مشـــارطة التحكيم او يف اي اتفاقية ذات صـــلة ابلنزاع اتفق االطراف على تطبيقها حلســـم 
، ومن ابرز االمثلة على (80 متتع هذه التدابري املؤقتة ابلقوة االلزامية النزاع ففي هذه احلالة الخالف على 

( من اتفاقية واشـــنطن اخلاصـــة إبنشـــاء حمكمة عدل وســـط امريكا واليت متنح األخرية 18هذه احلالة املادة  
 سلطة االمر ابلتدابري املؤقتة وتكون هذه التدابري ملزمة الطراف النزاع.

اليت مل ينص فيها على متتع التدابري املؤقتة ابلقوة االلزامية على الرغم من النص احلال  -احلالة الثانية:
( من النظام االســــــاســــــي حملكمة 41على اعطاء احملكمة ســــــلطة اختاذ تدابري مؤقتة كما ورد يف نص املادة  

يت نصـــــــت على ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار وال290العدل الدولية، كذلك ما ورد يف املادة  
ســـــلطة احملكمة او غرفة منازعات قاع البحار ابالمر ابلتدابري التخفضـــــية ولكنها مل تنص على مدى الزامها 

 هنا يذهب أنصار هذا الرأي اىل أجتاهني ايضا:
يرى أنه يف هذه احلالة فان التدابري املؤقتة أكثر من جمرد  مقرتحات( او توصـــــــــيات أو  -االجتاه األول:

ية وأقل من أن تكون أحكاما قضـائية، ابلتايل فان قوهتا امللزمة تكون وسـط بني االوىل والثانية آراء اسـتشـار 
فهي أقوى وأكثر ألزاما من التوصـــيات وأقل قوة وألزام من االحكام القضـــائية، وعليه يتعلق االمر بقبول أو 

 مل تقبلها فال الزام فيها. عدم قبول االطراف املتنازعة هلذه التدابري فاذا قبلتها أصبحت ملزمة واذا
ويرى أبن التدابري املؤقتة تتمتع بقوة االلزام ســـواء أشـــارت اىل ذلك االتفاقية ام مل تشـــر  -االجتاه الثاين:

وان هذه التدابري شــا ا شــان االحكام القضــائية تعد ملزمة لالطراف، فان األطراف طاملا قبلوا أبختصــاص 
 .(81 در منها من اوامر هدفها تسوية النزاع احملكمة البد ان يلتزموا بكل ما يص

تتمتع ابلقوة  1982نعتقد أخريا أبن التدابري املؤقتة يف أطار اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 -االلزامية وهي ليست جمرد توصيات وذلك للمربرات اآلتية:

أجلها اختذت هذه التدابري فهدف التدابري إنَّ القول بعدم الزامية التدابري املؤقتة يهدم الغاية اليت من  .1
 هو احملافظة على حقوق اطراف النزاع وهذه الغاية ال تتحقق اال اذا التزم اطراف النزاع بتلك التدابري.

( يســــــــتشــــــــف منها الزامية التدابري املؤقتة فقد أشــــــــارت هذه املادة اىل  ... جيوز 290إنَّ نص املادة   .2
مؤقتة..(، فاســـــــــــتخدمت عبارة  تفرض( ومل تســـــــــــتخدم عبارات أخرى هلذه احملكمة ان تفرض تدابري 

( 6( من النظام االســـــاســـــي حملكمة العدل الدولية فضـــــال عن ان الفقرة  41كتلك الواردة يف املادة  

                                                        
 .153لسابق، صينظر: عبد العزيز  مري عبد اهلادي، املصدر ا -80

81- Chandrasekhara rao, international dispute sett tement system, oxford, 2001, pp77-85. 
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( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار نصـــــــــــت صـــــــــــراحة على الطابع امللزم لتلك 290من املادة  
 الطراف يف النزاع فورا الية تدابري تفرض مبوجب هذه املادة(.التدابري ابلقول  تتمثل ا

لــذا نعتقــد أبن التــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق يف أطــار اتفــاقيــة االمم املتحــدة لقــانون البحــار لعــام 
 بعيدة عن اجلدل حول مدى الزاميتها طاملا وجد نص صريح يشري اىل الزامية هذه التدابري. 1982

  اثر املرتتبة عَى عدم االلتزام ابلتدابري.ا -ال رع الااك:
انتهينـــا يف الفرع االول اىل نتيجـــة مفـــادهـــا الزاميـــة التـــدابري احلـــافظـــة للحقوق الواردة يف اتفـــاقيـــة االمم 

( من 290( من املــادة  6املتحــدة لقــانون البحــار اي اكتســــــــــــــــاهبــا القوة امللزمــة انطالقــا من نص الفقرة  
 .(82 ثل االطراف يف النزاع فورا الية تدابري مؤقتة تفرض مبوجب هذه املادة( االتفاقية واليت تنص  تتم

وهذا يعين أبن أطراف النزاع يقع عليهم واجب قانوين يتمثل اباللتزام ابلتدابري الصـــــــــــــــادرة من احملكمة 
التدابري من قبل املختصــــــــة بنظر النزاع االمر الذي يثري التســــــــاؤل حول االنر املرتتبة على عدم تطبيق هذه 

أحد أطراف النزاع، مل تتطرق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار هلذا املوضـــــوع كما مل تشـــــري اليه نصـــــوص 
( والنصـــوص الواردة يف الئحة تلك 25النظام االســـاســـي للمحكمة الدولية لقانون البحار وخاصـــة املادة  

 ت عن اجراءات فرض هذه التدابري.( اليت حتدث91، 90، 89احملكمة وابالخص نصوص املواد  
بل ان االتفاقية الزمت احملكمة املختصـــــــــــــــة بضـــــــــــــــرورة االبالغ الفوري الطراف النزاع وغريهم ابلتدابري 

( 4املتخذة من اجل االلتزام الســريع هبا دون االشــارة اىل وســيلة الزام الدول هبذه التدابري وذلك يف الفقرة  
نصـــت تلك الفقرة "ترســـل احملكمة فورا اشـــعارا بفرض التدابري املؤقتة  ( من االتفاقية حيث290من املادة  

 .(83 او بتعديلها او ابلغائها اىل االطراف يف النزاع واىل من تراه مناسبا من الدول االطراف االخرى"
كما مل يناق  الفقه هذا املوضـــوع على صـــعيد اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لذا نعتقد ابن هذه 
التدابري وان كانت ال تتمتع بذات القيمة القانونية اليت تتمتع هبا االحكام النهائية الصــــادرة من احملكمة اال 
ا ا مع ذلك من من حيث تنفيذ بذات االلية اليت تنفذ هبا احكام احملكمة وان االنر املرتتبة على  الفة 

بــة على عــدم تنفيــذ احكــام احملكمــة وميكن ان هــذه التــدابري املفروضــــــــــــــــة من احملكمــة هي ذات االنر املرتت
نســتشــف ذلك من اســلوب االشــارة للتدابري الذي اســتخدمته هذه االتفاقية مع ذلك االســلوب املســتخدم 

( عبارة 290( من املادة  6قبلها لالحكام النهائية فعند احلديث عن الزامية التدابري اســــــــــــتخدمت الفقرة  
ية تدابري مؤقتة نفرض مبوجب هذه املادة وعند االشارة اىل الزامية االحكام "متتثل االطراف يف النزاع فورا ال

النهائية جند ان االتفاقية قد اســــتخدمت ذات االشــــارة عن طريق اســــتخدام عبارة مشــــاهبة فنجد ان الفقرة 
تحدة ( من النظام االســــاســــي للمحكمة الدولية لقانون البحار امللحق ابتفاقية االمم امل33( من املادة  1 

 .(84 لقانون البحار ينص على "قرار احملكمة قطعي وعلى مجيع اطراف النزاع االمتثال له"
لذا فمن املنطقي ان يكون اســـــــــــلوب التنفيذ هو ذاته املتبع لتنفيذ احكام احملكمة كما ان االنر املرتتبة 

حكام احملكمة الســـــــــــيما وان على االمتناع عن تنفيذ هذه التدابري هي ذات االنر املرتتبة على عدم تنفيذ ا
                                                        

  .Aguid to proceedings before the tribunal, op. cit, p61-65.ينظر: -82
 ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار.290( من املادة  4ينظر: الفقرة   -83
 ( من النظام االساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار.33( من االتفاقية و  290ينظر املواد   -84
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( من النظام االســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الدولية لقانون البحار قد اعطت الحكام وقرارات غرفة 39املادة   
منازعات قاع البحار وســـــــيلة تنفيذ مشـــــــاهبة للوســـــــيلة املتبعة لتنفيذ احكام اعلى حماكم الدولة املراد التنفيذ 

لتنفيــذ يف اقــاليم الــدول االطراف بنفس الطريقــة اليت تنفـذ فيهــا وذلــك ابلقول "تكون قرارات الغرفــة قــابلــة ل
 .(85 فيها احكام او اوامر اعلى حماكم الدولة الطرف اليت يطلب التنفيذ يف اقليمها"

وابلتـايل فـان االنر املرتتبـة على عـدم االلتزام ابالحكـام النهـائيـة ويكون ذلـك عن طريق تـدخـل جملس 
والضــــغط على الدولة املمتنعة من اجل التنفيذ وهذا ما يربر قيام حمكمة االمن من اجل تنفيذ هذه التدابري 

العـدل الـدوليـة عنـد نظرهـا النزاعـات ومنهـا النزاعـات املتعلقـة ابتفـاقيـة االمم املتحـدة لقـانون البحـار إببالغ 
دابري جملس االمن هبذه التدابري، الســـــــــــــــيما وان هذا التعنت واالمتناع من جانب الدولة عن تطبيق هذه الت

 .(86 التحفظية قد يؤدي اىل تفاقم النزاع وهتديد السلم واالمن الدوليني
ومن الســــــــوابق يف هذا الصــــــــدد قيام بريطانيا بتقدمي طلب جمللس االمن للتدخل وللنظر يف امتناع ايران 
 عن تنفيذ االوامر الصـــــادرة من حمكمة العدل الدولية واملتضـــــمنة فرض بعض التدابري التحفضـــــية يف قضـــــية

( من النظام االســــــاســــــي حملكمة العدل 60و  59شــــــركة النفط االجنلو ايرانية وذلك ابالســــــتناد اىل املواد  
 .(87 الدولية واملتعلقة بتنفيذ االحكام النهائية

و ال ابلنزاعات البحرية اال  1982وهذا النزاع وان مل يتعلق ابتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 
دة منه للداللة على امكانية اللجوء جمللس االمن عند امتناع احد اطراف النزاع عن تنفيذ انه ميكن االســـتفا

 التدابري املؤقتة الصادرة من احملكمة.
ــــة تطبيقية لبعت التدابري املؤقتة الحافظة للحقوق يف املنازعات  -املطلب الثاني: دراس

 البحرية
صــوص تطبيق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار ان دراســة النزاعات املعروضــة على احملاكم الدولية ي

اي النزاعات البحرية تشـــــري اىل ان هذه احملاكم كثري ما تلجا اىل اصـــــدار تدابري مؤقتة حافظة  1982لعام 
ـــالني على  للحقوق بنـــاء على طلـــب اطراف النزاع، وقـــد اخرتان من بني االمثلـــة الكثري يف هـــذا اجملـــال مث

وق يف نزاعني  ريني احدمها منظور امام احملكمة الدولية لقانون البحار وهي قضــــــــــــــية التدابري احلافظة للحق
مك التونة اجلنويب ذي الزعنفة الزرقاء، وســـــــــــــــنتناوله يف الفرع االول، والثاين قضـــــــــــــــية احلدود البحرية بني 

 الكامريون ونيجرياي، واملنظور أمام حمكمة العدل الدولية وسنتناوله يف الفرع الثاين.
 ق ية مسك التونة اجلنوي َغ الزعن ة الزرقاء. -ل رع األوض:ا

نشــــــــا هذا النزاع بني كل من اســــــــرتاليا ونيوزلندا من جهة والياابن من جهة اخرى وهو خاص ابحملافظة 
ابرم كـل من اســـــــــــــــرتاليــا ونيوزلنــدا واليـاابن  1993على مـك التونـة اجلنويب ذي الزعنفــة الزرقـاء، ففي عـام 

                                                        
ينظر قحطان عدانن عزيز، تسوية املنازعات الناشئة عن انشطة استكشاف واستغالل املنطقة الدولية،  ث غري منشور،  -85

 .21، ص2007كلية القانون، جامعة اببل، 
 .161-160عبد اهلادي، مصدر سابق، صينظر عبد العزيز حممد  -86
ينظر حول  ائية احكام احملكمة. حسني حنفي عمر، دور حمكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، دار النهضة العربية،  -87
 .30- 16، ص 1998
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لمحافظة على أرصــــــــــــــدة االماك من هذا النوع واحلد من الصــــــــــــــيد اجلائر عن طريق حتديد اتفاقية هتدف ل
 .(88 الكميات اليت يسمح بصيدها 

أطلقت الياابن منفردة برانجماً جتريبياً للصــــيد يتجاوز الكمية املســــموح هبا وقد زعمت  1998ويف عام 
 .(89 لبحري الياابن يف وقتها أبن هذا الربانمج هو ألغراض البحث العلمي ا

االمر الذي دفع كل من اســــــرتاليا ونيوزلندا اىل تقدمي طلب اىل احملكمة الدولية لقانون البحار من اجل 
االمر أبجراء بعض التدابري التحفضــــــــــــية حلماية حقوق الطرفني من االجراءات التعســــــــــــفية املتخذة من قبل 

وبذلك تكون املرة االوىل الياابن وذلك حلني تشكيل حمكمة التحكيم الذي اتفق االطراف على تشكيلها، 
( 290اليت تنظر فيها احملكمة بطلبات اختاذ تدابري حتفضــــــــــية عن نزاع مل يعرض عليها ابتداًء طبقا للمادة  

 .(90 من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار 
متوز( تقدمت كل من اســـــــــــــــرتاليا ونيوزلندا بطلبات الختاذ تدابري حتفضـــــــــــــــية متثلت ابلتدابري  30ويف  

 -التية:ا
 حث الياابن على التوقف عن الصيد التجرييب الذي بدأته. .1
حث الياابن على احرتام املبادئ الوقائية للصــــــــــــيد البحري املثبتة أبتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار  .2

 .1982لعام 
 إلزام الياابن  صــــــة الصــــــيد املقررة هلا وعدم التجاوز على حصــــــص كل من اســــــرتاليا ونيوزلندا مبوجب .3

 .(91  1993اتفاقية 
، (92 وقد طالبت الياابن من احملكمة رفض هذه الطلبات ودفعت بعدم اختصـــــــــــــــاص احملكمة بنظرها 

وقــد نظرت احملكمــة هبــذه الطلبــات املقــدمــة وبعــد التــاكــد من كــل الظروف احمليطــة ابلنزاع ومــدى جــديــة 
 -ملؤقتة االتية:التهديد الذي تتعرض له حقوق مقدمي الطلبات اختذت احملكمة التدابري ا

ضـــــــرورة إجراء مفاوضـــــــات للمحافظة على أرصـــــــدة مك التونة اجلنويب وعدم زايدة احلصـــــــص املقررة  .1
 للصيد بدون اتفاق مسبق.

 جيب على كل طرف ان يتقيد  صص الصيد املقررة واملتفق عليها. .2
الصادر  عدم اختاذ اي تصرف من قبل اي طرف يضر  قوق االطراف االخرى او جيعل تنفيذ احلكم .3

 .(93 من حمكمة التحكيم املزمع تشكيلها غري جمدي
يالحظ ان احملكمة قد استجابت لطلبات اطراف النزاع بفرض تدابري حتفضية بعد دراسة احلالة وان مل 
تتطابق هذه التدابري مجلًة وتفصــــيالً مع طلبات اطراف النزاع اال ان غايتها يف النهاية احلفاظ على مصــــا  

 وحقوقهم من التهديد اجلدي.اطراف النزاع 
                                                        

88- Churchill robin, the southern bluefin tuha case order for provisional measures, international and 
com parttive law, vol, 59, 2000, pp79-90.  

 .176ينظر ملزيد من التفصيالت: مية رشيد جابر الزبيدي، مصدر سابق، ص -89
90- Churchill robin, lbid, p 77. 
91- Document order 1999 / 2 of agust 1999, p5. 

 .168-167مية رشيد جابر، املصدر السابق، ص -92
93- Document order 1999/3 of 27 August 1999. P13. 
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 ق ية اَلدود الب رية بني الكامريوج ونيجراي. -ال رع الااك: 
نظر هــذا النزاع من قبــل حمكمــة العــدل الــدوليــة حيــث نر هــذا النزاع بني كــل من الكــامريون ونيجراي 
حول احلـدود البحريـة بينهمـا طبقـا التفـاقيـة االمم املتحـدة لقـانون البحـار واليت حـددت االقليم البحري يف 

ة ازيرة  ابكاســـيســـي( وكان ذلك املناطق املتداخلة واجلذرية حيث نر النزاع حول احلدود يف املنطقة احمليط
 .(94  1994يف عام 

وعلى أثر صــــدامات مســــلحة بني الطرفني طلبت الكامريون من احملكمة االمر ببعض  1996ويف عام 
( من نظامها االســاســي والئحتها هبدف احلفاظ على حقوق 73( و  41االجراءات املؤقتة طبقا للمواد  

حرية منها واليت كانت عرضـــــــــة لالنتهاك بســـــــــبب انشـــــــــطة نيجرياي الكامريون يف هذه املناطق ال ســـــــــيما الب
 .(95 العسكرية وقد نظرت احملكمة هبذه الطلبات املقدمة من قبل الكامريون 

وبســــــــــبب توفر كل شــــــــــروط التدابري املؤقتة من االختصــــــــــاص بنظر النزاع اذ انه من املنازعات القانونية 
خطر كبري يهــدد مصــــــــــــــــا  وحقوق اطراف النزاع ال ميكن  املتعلقــة بتطبيق اتفــاقيــة قــانون البحــار، ووجود

أصــــــالحه، وتوفر طابع الســــــرعة واالســــــتعجال فقد نظرت احملكمة بتلك الطلبات اخلاصــــــة ابالمر ابلتدابري 
التحفظية فقد رفضـــــــــــــــت احملكمة وقوع نيجراي اليت ذهبت اىل عدم جدوى االمر ابلتدابري التحفظية على 

فني صـــــدر على أثرها بيان مشـــــرتك يقضـــــي بوقف االعمال العدائية بني اســـــاس ان هناك وســـــاطة بني الطر 
 .(96 الطرفني 

 قررت احملكمة بعد ذلك االمر ببعض التدابري املؤقتة لعل أمهها:
على الطرفني حتاشي اي فعل قد يضر  قوق أحدمها ألن اي حكم قد يصدر من احملكمة القيمة له  .1

 عب اصالحه.اذا اصاب حقوق اطراف النزاع ضرر جسيم يص
 .(97 على الطرفني االلتزام ابالتفاق اخلاص بوقف االعمال العدائية يف منطقة  ابكاسيس(  .2

ويالحظ هنا أبن احملكمة مل تتاثر بوجود وســـــــاطة بني الطرفني فقررت فرض تدابري مؤقتة للحفاظ على 
اشـــــــــــــــتباكات بني الطرفني يســـــــــــــــبغ على حقوق الطرفني، واألمر اآلخر هو ان احملكمة قد اعتربت اندالع 
 طلبات التدابري املقدمة من الكامريون طابع الضرورة واالستعجال.

 الخاتمة

املتخاصــــــــــمون أمام احملاكم الدولية بوســــــــــائل جديدة كانت  ق ضــــــــــمانة هلؤالء من تعرض  ظىلقد ح
خلصــــــومات، ولعل أهم حقوقهم اليت كانت احملافظة عليه هي الدافع لرفع هذه الدعاوى والدخول يف هذه ا

وأبرز هذه الوســــــــائل الضــــــــامنة حلقوق األطراف يف النزاعات البحرية هي  التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق( 
 للمحكمة املختصة فرضها. 1982اليت أجازت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

                                                        
، 1996(، 52ينظر: د. امحد ابو الوفا، التعليق على قضاء حمكمة العدل الدولية، اجمللة املصرية للقانون الدويل، العدد   -94

 .171-169ص
 خلاصة ابحملكمة.( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية والئحة اإلجراءات ا73( و  41ينظر املواد   -95
ملزيد من التفصيالت عن وقوع نيجراي يف النزاع ينظر: د. امحد ابو الوفا، التعلق على قضاء حمكمة العدل الدولية، اجمللة  -96

 .348-332، 2001(، 57املصرية للقانون الدويل، العدد  
 .71-70السابق، صينظر: د. امحد ابو الوفا، التعليق على قضاء حمكمة العدل الدولية، املصدر  -97
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حيث تعريفها وأهدافها وشـــــروطها  وبعد أن بينا بشـــــيء من التفصـــــيل هذا النوع من التدابري املؤقتة من
تفاقية إوســـلطة احملكمة يف فرضـــها وقوهتا اإللزامية مع ســـوق األمثلة التطبيقية هلذا النوع من التدابري يف مجل 

قانون البحار بقي لنا أن نســـــوق أهم األســـــتنتاجات واملقرتحات اليت كانت حصـــــيلة لبحث هذا املوضـــــوع 
 وعلى النحو اآلط:

 ت:االستنتاجا -أوال:
فيها يتعلق بتعريفها فلم تتفق كلمة  اً أنرت التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق جدال وخالفا فقهيا كبري  .1

الفقه على تعريفها فليس هناك تعريف حمدد متفق عليه هلذه التدابري كما مل تذكر االتفاقية اخلاصـــــــــــــــة 
 ف فقهي.بقانون البحار ماهية ومفهوم هذه التدابري األمر الذي جعلها حمط خال

تفاقية األمم املتحدة إ( من 290جتد التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أســــــــــــــاســــــــــــــها القانوين يف املادة   .2
بفقراهتــا الســــــــــــــــت اليت جــاءت لتبني كيفيــة فرض هــذه التــدابري من قبــل  1982لقــانون البحــار لعــام 
ر واخلاصــــة بســــلطة ( من النظام األســــاســــي للمحكمة الدولية لقانون البحا25احملكمة كذلك املادة  

 .( من الئحة احملكمة املذكورة90، 89غرفة منازعات قاع البحار يف فرض هذه التدابري واملواد  
فرض هذه التدابري وعلى الرغم من اختالف الفقه يف طبيعتها القانونية اال أ ا ذات طبيعة إجرائية  نَّ إ .3

وهي ال تتعلق بصــــلب موضــــوع  فهي جزء من االجراءات العارضــــة يف الدعوى حســــب الرأي الراجح
 النزاع ابلضرورة ال ا ال تفصل يف هذا النزاع.

يعد هذا النوع من التدابري هو التدبري الوحيد الذي نصـــت االتفاقية عليه صـــراحة ومل تنص على ابقي  .4
األنواع األخرى من التــدابري على الرغم من أن عــدم النص على ابقي التــدابري ال حيول دون األمر هبـا 

 .من قبل احملكمة اليت تنظر
تفاقية األمم املتحدة لقانون البحار يف نصــها على التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أبن جعلت إمتيزت  .5

أهداف هذه التدابري ال تقتصـــــــر على احملافظة على حقوق اطراف النزاع فقط أمنا جعلتها تســـــــتهدف 
لغرض من هذه التدابري هو احملافظة على البيئة احملافظة على حقوق اطراف اجلماعة الدولية أذا كان ا

البحرية من التلوث ويف احلالة األخرية أعطت احلق للمحكمة أبن أتمر ابلتدابري من تلقاء نفســـــــــــــــها 
دون احلاجة اىل طلب اطراف النزاع يف حني قرنت األمر ابلتدابري املؤقتة بطلب أطراف النزاع يف غري 

 هذه احلالة.
ى حنو متميز األمر ابلتدابري املؤقتة بســــــــــــلطة احملكمة وأختصــــــــــــاصــــــــــــها بنظر النزاع قرنت األتفاقية وعل .6

بنظر أصـــل النزاع وبذلك متيزت عن املســـلك  ءً فاحملكمة ال أتمر ابلتدابري املؤقتة مامل تكن  تصـــة ابتدا
ل الذي سارت عليه حمكمة العدل يف نظامها األساس واليت تعد األمر ابلتدابري املؤقتة أختصاص أصي

 متنقل عن اختصاصها بنظر النزاع.
 ةأعطت األتفاقية للمحكمة اليت تنظر النزاع سلطة واسعة أزاء طلبات األمر ابلتدابري املؤقتة فهي قادر  .7

 ت أن الضرورة تدعو لذلك.أذا ر اطراف على أجابتها بل قد تفرض تدابري مؤقتة مل يطلبها اال
القوة امللزمة ما يلزم أطراف النزاع على االنصـــــــــــــــياع هلذه التدابري متلك هذه التدابري عند األمر هبا من  .8

وقد جاءت الصياغة اليت اعتمدهتا االتفاقية لتقطع الشك أبلزامية هذه التدابري ويف حال عدم األلتزام 
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 29: العدد

هبذه التدابري ميكن اللجوء اىل ذات الوســـــــــــــــائل اليت ميكن اللجوء هلا يف حال عدم االلتزام ابألحكام  
يت هذه التدابري أبمهية كبرية يف قضــــاء احملاكم اليت اختصــــت بنظر املنازعات البحرية ظة كما حالنهائي

 .فتكاد ال ختلق منها أغلب املنازعات املنظورة أمام القضاء والتحكيم
ألجل تنظيم أدق يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ملوضـــــــــــــــوع التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق 

 :نوصي ابآلط
إيالء هذا النوع من التدابري التحفظية أهتمام أكرب خاصـــة فيما يتعلق بشـــروط فرض هذه التدابري مع  .1

ضــــرورة النص على ابقي أنواع التدابري املؤقتة األخرى يف صــــلب األتفاقيه كالتدابري املانعة لتفاقم النزاع 
 .ألمهيتها الكبرية

بنظر النزاع بصـــــــفة  ائية ألجل االمر بفرض عدم التقيد مبوضـــــــوع ضـــــــرورة أن تكون احملكمة  تصـــــــة  .2
التدابري التحفظية واألكتفاء بضــرورة أن تكون احملكمة  تصــة بصــفة اولية بنظر النزاع وهو ما ســارت 

 عليه اإلتفاقية.
أعطاء احملكمة املختصــــــــــــــة بنظر النزاع واليت عرض النزاع أمامها صــــــــــــــالحيات أكرب يف األمر ابلتدابري  .3

اىل طلبــــات أطراف النزاع، ألن هــــذه الطلبــــات قــــد تكون دوافعهــــا يف بعض  التحفظيــــة دون النظر
لة ضــــــرورة أن تكون مســــــالة ااألحيان األضــــــرار ابلطرف اآلخر يف اخلصــــــومة، األمر الذي يطرح مســــــ

 تقدير مدى احلاجة اىل فرض التدابري املؤقتة مرتوك يف النهاية اىل احملكمة.
 ول هذا املوضوع واإلحاطة اوانبه املختلفة راجني التوفيق.وأخرياً نرجو أن تكون قد وقفنا يف نتنا
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 إجارة الرحم بين الشريعة والقانون

Womb Rental between Shari’ah and Law  
 Lect. Firas Jabbar Kareem                          (1) م. فراس جبار كريم

 ملخصال

وكذلك مشــكالته الصــحية بصــورة خاصــه،فقد  االنســان جهداً يف حل مشــكالته بصــورة عامة، مل أيلُ 
ستطيع الوالدة ابلطريقة تحالً ملن ال ،ةاكتشف االنسان وقبل مئات أو اآلف السنني طريقة الوالدة القيصري

الطبيعية، كذلك وبعد جهد اســــتمر لعشــــرات الســــنوات فقد إســــتطاع العلم أن يعا  مســــالة عدم اإلجناب 
 رحم املرأة.لفساد او مرض 

مســــالة االجناب الصــــناعي بصــــورة عامة وإجارة االرحام ابخلصــــوص من املســــائل املعاصــــرة املهمة  دوتع
 اا اىل معاجلات حقيقية على مستوى الفقه االسالمي والقانون.تاليت حت

Abstract 
People have spared no effort in solving his problems in general, as well 

as his health problems in particular. Hundreds or thousands of years ago, 

man discovered the method of cesarean delivery, a solution for those who 

could not give birth in the natural way. Or a woman's womb disease. 

The issue of induced childbearing in general and surrogacy in particular 

is an important contemporary issue that needs real solutions at the level of 

Islamic jurisprudence and law. 

                                                        
 .--كلية القانون/ جامعة أهل البيت  -1
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 المقدمة 

 أواًل: موضوع البحث
اإلكتشـــــــــــــــاف العلمي احلديث كونه حاًل طبياً لبعض احلاالت املرضـــــــــــــــية اليت تعانيها املرأة ويكون  نَّ إ

مبيضــــها ســــليماً،كما لو كانت بدون اعضــــاء تناســــلية أو م إســــتئصــــال رمحها بســــبب مرض من األمراض 
 أويكون رمحها معيباً.

ية وأتثريها ســـــــــلبياً على وختشـــــــــى تغريات احلمل اجلســـــــــمان ةيف ســـــــــن متقدم ةذلك عندما تكون املرأكو 
الشك أن التعامل على جسد االنسان جعلت منه مادة طبيعية ميكن دراستها وسص ابلذكر رحم  اجلسم،

وأمهلت هذه االســـــــــاليب  االنثى فهو حاضـــــــــنة يوضـــــــــع فيها اجلنني حلني إكتمال منوه وتســـــــــليمه اىل أهله،
 الرحم الغريب عنه،فقد مجهر عجز هذه املســــتحدثه مشــــاعر االمومة ومشــــاعر اجلنني نفســــه بعد تكوينه يف

 .االساليب املستحدثه عندما مل تستطيع أن تصل اىل غايتها
 ثانيًا: أهمية البحث

ما احدثه التطور العلمي والتقين يف كل جماالت احلياة يف زمن تتجدد فيه االمور وتتسارع يف الظهور،  .1
مي حلول ملشــــــــــكالت عضــــــــــوية وهي ما فاصــــــــــبح هذا التطور له أتثريا مباشــــــــــرا على حياة الناس بتقد

 تسمى إبجارة الرحم(.
 إنَّ للشريعة االسالمية الدور الكبري والفعال وامجهار املرونة يف تعاطيها مع هكذا مستجدات. .2
االنسان لديه حب االطالع بطبيعته فحاجته للمستجدات املعاصرة وبيان موقف الشريعة االسالمية  .3

 والقوانني يعد حاجة ملحة لديه.
 ثًا: مشكلة البحثثال

تثار حول مســــــــالة إجارة الرحم الكثري من االشــــــــكاليات الشــــــــرعية والقانونية واالجتماعية واالخالقية  .1
 فتحتاا اىل معاجلة حقيقية.

مل حتظ هذه املســــالة ابلتنظيم التشــــريعي على مســــتوى البالد العربية وعلى وجه اخلصــــوص يف العراق،  .2
بوضــــع قانون خاص يعا  املوضــــوع بشــــكل قانوين مســــتمد أحكامه من لذا البد من معاجلة املســــالة 

 الشريعة االسالمية.
 رابعًا: أهداف البحث

 يهدف البحث اىل بيان حقيقة إجارة الرحم بشكل دقيق. .1
 توضيح الفرق بني عقد إجارة الرحم وبعض العقود والتصرفات اليت قد تتشابه معه. .2
 تبة عليه وأهم اثر هو نسب املولود الناتج عن عملية إجارة الرحم.معاجلة األنر الشرعية والقانونية املرت  .3
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 خامسًا: منهجية البحث.
ان املنهجيـة املتبعـة يف هـذا البحـث هو املنهج التحليلي املقـارن، اذ نبني القواعـد العـامـة لعقـد اإلجـارة 

ة االسـالمية وكذلك مع ما للموضـوع من خصـوصـية، كما نقوم بتحليل األراء الفقهية املسـتمدة من الشـريع
 االراء الفقهية القانونية خللق معاجلة فعالة ملادة البحث.

 سادسًا: خطة البحث. 
عليه قســــــــمت دراســــــــتنا يف هذا املوضــــــــوع على ثالثة مباحث، بينا يف األول مفهوم إجارة الرحم، ويف 

م املرتتبة على إجارة الثاين خصـــــــــص ملوقف الشـــــــــريعة االســـــــــالمية والقانون منه، والثالث تناولنا فيه االحكا
 الرحم، ويف  ايته اىل اهم ما توصلنا اليه يف البحث من نتائج ومقرتحات.

 مفهوم إجارة الرحم: المبحث األول

إنَّ عقد اإلجارة بشــكل عام يتميز بعنصــر الزمن، اذ ان الزمن هو عنصــر جوهري فيه وكذلك يُعد من 
ينعكس على عقد إجارة الرحم على الرغم من وجود اختالف بني العقود املســـــــــــــــتمرة التنفيذ وهذا الطابع 

املبحث على مطلبني  العقدين النه ذو طبيعة خاصــــــــــة وعليه ســــــــــنتكلم عن مفهوم إجارة الرحم مقســــــــــمني
وسصـــــــــــــــص الثــاين اىل متييز إجــارة الرحم عمــا يشـــــــــــــــتبــه معــه من  نتنــاول يف األول التعريف إبجــارة الرحم،

 التصرفات وكما أيط:
 التعريف بإجارة الرحم: ب األولاملطل

لكي نقف على املفهوم الدقيق لعقد إجارة الرحم واالحاطة به البد من التعريف الشـــــــــــامل له ويتحقق 
ذلك من خالل تعريف الرحم لغًة واصــــــــــــــطالحاً وشــــــــــــــرعاً، وبعدها التعريف إبجارة الرحم وذلك يف فرعني 

 نعقد الثاين لبيان تعريف اجارة الرحم وكما أيط:و  نتناول يف األول تعريف الرحم لغة واصطالحا وشرعا
 تعريف الر م: ال رع األوض
مشــــــــرتك بني عدة معاين منها هو موضــــــــع تكوين اجلنني ووعاؤه يف  ةلفظ الرحم يف اللغ الرحم لغة: ان

 .(2 ن البطن او هو الوسط الذي يتكون فيه اجلنني ووعاؤه يف البط
ألنه ميســــك اجلنني طوال مدة ، ، فقد عرف ابنه  العضــــو الذي يتخلق فيه الولدما تعريفه اصــــطالحاً أو 

 .(3 ( أيذن هللا له ابخلروا احلمل ويوفر له كل ماحيتاجه من غذاء ومحاية اىل ان
حويصــــــلة صــــــغرية احلجم يف   يتضــــــمن معنيني معىن عضــــــوي هو لفظ ابنهاما شــــــرعا فقد عرفوا الرحم 
يتســــع ويكرب تبعاً لنمو اجلنني بداخله اىل ان يصــــل اىل قمة متدده يف  اية  اســــفل التجويف البطين للمرأه،

 .(4 (د خروا اجلنني طفالً فرتة احلمل مث يعود اىل حالته االوىل تدرجيياً بع

                                                        
 هـ،1405(، نشر أدب احلوزة، قم، 12، ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري، ا  لسان العرب 2-

 .632، ص مادة  رحم(
 .92ص 2015ر النهضة العربية، القاهرة،، دامن أتجرياالرحام ةاالسالمي ةموقف الشريعابراهيم،  د.حسين عبد السميع -3
 .35هـ، ص1416 القاهرة،، دار النهضة العربية،(الرحم الظئر حكام االم البديلةأد.عبد احلميد عثمان حممد، - 4
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اما ابلنســـبة اىل املعىن الثاين املشـــرتك الناتج عن الصـــلة احلميمة بني الرحم والتوالد،كما ان صـــلة الرحم  
 االشارة اىل املقصود ابلرحم يف  ثنا هو املعىن العضوي. وجتدر ،ةأو القرابة واجبة وقطيعتها معصية كبري 
لـذلـك ميكن  ،لنـا من التعريف على اجـارة الرحم والـذي هو حمور  ثنـابعـد ان بينـا مفهوم الرحم البـد 

 الرحم يف الفرع الثاين وكما أيط: إجارةتعريف 
 الر م : تعريف إ ارةال رع الااك
عن نطفة امشـاا  يءبشـغل رمحها أبجر أو بدون أجر  مل انشـ ةعقد تتعهد مبقتضـاه إمرأ عبارة عن 

يهما األجناب لفســـاد رحم الزوجة ويطلق عليها تســـميات عديدة منها  صـــبة صـــناعياً لزوجني أســـتحال عل
 .(5 االم البديلة(، االم احلاضنة، البطن املؤجرة،  الرحم املستعار

 البويضـــــــــــــــة( تلقيحاً خارجياً يف وعاء إختبار مث  ةتلقيح ماء رجل  النطفة( مباء إمرأ أو هو عبارة عن 
أخرى قد تتطوع  ملها حىت والدة اجلنني أو مبقابل  ةحم إمرأزرع هذه البويضـــــــــــــــة امللقحة  اللقيحة( يف ر 

 .(6 (أجر معني
 .(7 (عقد على املنافع بعوض فمنهم من عرف إجارة الرحم أبنه 

 .(8 (عنه  عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة اجنبية وقد عرف على انه
 .(9 (واإلابحة بعوضعقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل   أبنهوقد عرف 
 .(10 (مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً  ةعقد على منفع وعرف أبنه 

وا عقـــد اإلجـــارة كعقـــد البيع من عـــدتقـــدم من تعريف الفقهـــاء إلجـــارة الرحم أب م  ويالحظ على مـــا
فعقد البيع حمل التمليك فيه هو الشـــــــــــــــيء  لكنهما خيتلفان من حيث حمل التمليك، حيث كالمها متليك،

أن تكون املنفعــة ومنــاط التفريق بينهمــا بينمــا حمــل التمليــك يف عقــد اإلجيــار هو منفعــة الشـــــــــــــــيء،  اتــه،ذ
املقصــــــودة من اإلجارة قابلة للبذل واإلابحة، أي االشــــــياء اليت جتوز فيها اإلجارة شــــــرط أن تكون منفعتها 

 .أحكام عقد اإلجارةأما إذا كانت حمرمة فال جتوز إجارهتا ومن مث الجيري على االخرية  مباحة،
 تمييز عقد إجارة الرحم عن غريه: املطلب الثاني

قد يشــــــــــابه عقد إجارة الرحم غريه من العقود والتصــــــــــرفات القانونية، فقد يشــــــــــابه عقد البيع، او عقد 
ســــــنتكلم يف هذا املطلب عن  العمل او عقد املقاولة او عقد االجيار او بعض التصــــــرفات مثل الرضــــــاع لذا

                                                        
االسالم واملشكالت الطبية املعاصرة، جملة العرب العدد احلادي عشر،  ،(الرحم الظئر أطفال االانبيب د.حسان حتوت، -5
 .189ص م،1981
هـ، 1404ربيع االخر  11-6، جمموعة قرارات الدورة السابعة املنعقدة يف مكة املكرمة للفرتة من جملة جممع الفقه االسالمي -6

 .150، ص العدد الثاينالقرار اخلامس، الطبعة الثانية، 
، 1ط ،ة االسالميةبني القانون الوضعي والشريع يالنظام القانوين لألجناب الصناع د.حسيين هيكل، -7

 .347م،ص2006االسكندرية،
 .314ص، 2007، دار املؤرمل العريب، بريوت، 2، دراسة فقهية، طوسائل اإلجناب الصناعية، حممد رضا السيستاين -8

 العدد ة،والقانوني ةجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي ، أتجري االرحام يف الفقه االسالمي،  ث منشور يفهند اخلويلد. 9-
 .438ص ،2011،السابع والعشروناجمللد  ،الثالث

، اجلزء 1لشرح  تصر خليل، أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف ابحلطاب الرعيين، ط مواهب اجلليل -10
 .493 هـ، ص1416، دار الكتب العلمية، بريوت، 7
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التصــــــــرفات قد تشــــــــبه عقد إجارة الرحم اىل حد ما، لكن هنالك ما مييزه عند مقارنته العقود و جمموعة من 
 وكما أيط: ود والتصرفاتالعق همع هذ

 وعقد البيع ر معقد إ ارة ال: ال رع األوض
تزم بعد الوالدة بتسليم املولود اىل يتفق مع عقد البيع من حيث إن املرأة احلامل تل رحمإن عقد إجارة ال

حيث يلتزم البائع بتســــليم املبيع اىل املشــــرتي حســــب  املرأة صــــاحبة البويضــــة،كما هو احلال يف عقد البيع،
 .(11 فهذا البيع يرد على شيء مستقبلي هو الطفل املواصفات املتفق عليها وخالياً من العيوب اخلفية،

فبموجب عقد  رحام والبيع إال إن بينهما إختالفات جوهرية،ورغم هذا التشـــــــــــــــابه بني عقد إجارة اال
البيع يلتزم البائع إبن ينقل للمشـــــــــرتي ملكية شـــــــــيء أوحقاً مالياً آخر مقابل  ن نقدي أو عوض مايل،أما 
االنســـــان البشـــــري الميكن قانوانً أن يكون حمالً لعقد بيع فهو ليس ماالً والشـــــيء،كما إن املرأة احلامل قد 

ابإلضـــــافة اىل ذلك كيف تضـــــمن العيوب اخلفية اليت تكون  ،(12 وعة ابحلمل دون مقابل نقديتكون متط
 .(13 انجتة عن أمراض وراثية يف االبوين البيولوجيني أو أحدمها

 وعقد الع ك ر معقد إ ارة الالااك: ال رع 
مبجرد الرتاضــــــي فينشــــــا العقد بتطابق إرادط العاقدين،كما إ ما  ينعقديتفق العقدان يف إن كالً منهما 

فالعامل يف عقد العمل يلتزم ، ويشـــــكل فيهما الزمن عنصـــــراً جوهرايً يف التنفيذ من العقود امللزمة للجانبني،
وكذلك صـــــــاحبة الرحم املســـــــتاجر تلتزم بتكملة رحلة احلمل املدة  ابلعمل ملصـــــــلحة رب العمل مدة معينة،

 .(14 عية لهالطبي
ففي عقد العمل أن  ،(15 عدم إمكانية إســـــــــــــتيعاب عنصـــــــــــــر التبعية القانونية فهيوجه االختالف أأما 

يؤدي العــامــل العمــل حتــت إدارة وإشـــــــــــــــراف صــــــــــــــــاحــب العمــل،والميكن أن يكون ذلــك يف عقــد إجــارة 
للفحوصــــات االرحام،ففي فرض حتملها يف بداية فرتة احلمل أن توضــــع حتت الرقابة واالشــــراف خلضــــوعها 

 .(16 لكن اليعقل أن تطيق املراقبة والتقيد طيلة فرتة احلمل الطبية املختلفة،
وهو من العناصر االساسية لعقد  اً حمدد اً جر اكما إن عقد العمل من عقود املعاوضة أي أيخذ العامل و 

لعمل إ اء وميكن للعامل أو رب ا أما عقد الرحم املســــــــتاجر قد يكون معاوضــــــــة وقد يكون تربعاً، العمل،

                                                        
 .176ص ،م2000، دراسة مقارنة، القانونية وحدوده الشرعيةاالجناب الصناعي أحكامه  د.حممد املرسي زهرة، -11
، كلية احلقوق  جملس دكتوراه مقدمة اىل أطروحة ،سعد، املشكالت القانونية الناجتة عن التلقيح الصناعي ةحممد عطي ةد.عطي -12

 .328ص، م2001، جامعة طنطا
إجيار الرحم، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية احلقوق، جامعة االسكندرية،  د.هيام إماعيل السحماوي، -13
 .103صمصدر سابق،  د.حسين عبد السميع إبراهيم،، 418ص، 2011
ن سنة طبع، ، مكتبة اجلالء، املنصورة، بدو 1ا املصادر االرادية،النظرية العامة لاللتزامات، البيه، إبراهيم د.حمسن عبد احلميد -14

 .34ص
قانون  د. يوسف الياس، د.عدانن العابد، ،2015( لسنة 37سادساً( من قانون العمل العراقي النافذ رقم   -1املادة   -15
 .8بدون سنة طبع، ص  املكتبة القانونية، بغداد، العمل،

 .112ص، 1989ة، القاهر  دار النهضة العربية،، عقد املقاولة د.حممد لبيب شنب، -16
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إال إن عقد الرحم املســـــــــــتاجر التقبل طبيعته فكرة  عقد العمل قبل إنتهاء مدته بشـــــــــــروط حددها القانون، 
 (17 إ اءه قبل إنتهاء حالة احلمل وحصول الوضع.

 وعقد املقاولة ر م ارة الإعقد الاال : ال رع 
الطرف أن يصـــــنع شـــــيئاً أو يؤدي عمالً لقاء أجر يتعهد به  الطرفنيعقد يتعهد أحد  يقصـــــد ابملقاولة 

املســـلمة إليه وإال التزم  االشـــياءأي يتعهد املقاول بعمل أو صـــنع شـــيء ويلتزم ابحملافظة على  .(18 األخر( 
برد قيمتهــا،كمــا حيق للمتعــاقــد االخر أن يفســـــــــــــــخ العقــد حينمــا يثبــت إمهــال املقــاول ويكون لــه احلق يف 

 .ةإلمتام العملي تكليف مقاول اخر
يكفي أن تلتزم بتنفيذ العمل املســـند إليها وهو محل اجلنني فحســـب بل  وكذلك املرأة صـــاحبة الرحم ال

القيام به وذلك بعد تســليمه،كان يكون  يتضــمن هذا االتفاق ضــمان العيوب اخلفية يف العمل املوكل إليها
إليها من خالل تعاطيها ألي دواء أو صر  الطفل مصـــــاابً بتشـــــوهات راجعة اىل تقصـــــريها يف العمل املوكل

ؤثر على صــحة اجلنني،ويف املقابل يلتزم صــاحب العمل صــاحب النطفة املنوية( بتســلم الطفل بعد والدته ي
 .(19 بناءاً على االتفاق املربم بينهم وأن يقوم بسداد املقابل أو األجر املادي املتفق عليه بعد إمتام العملية

جد إختالف بينهما حيث جند إن صـــــــــــاحبة الرحم التقوم أثناء احلمل بتصـــــــــــنيع وعلى الوجه االخر يو 
ها وابلتايل اليســـتطيع ئشـــيء،كما إ ا التســـتطيع رد قيمة اجلنني يف أي مرحلة من مراحل تطوره يف أحشـــا

لذا فإن أحكام ،اجلنني وضــــــــعنطفة يف رمحها وتكليف أمرأة أخرى مبهمة ال الزوجان فســــــــخ العقد بعد غرز
 قاولة وطبيعته التنطبق على العالقة بني الزوجني وصاحبة الرحم.عقد امل

 عقد إ ارة الر م وعقد االجيارالرابع: ال رع 
 متليك منفعة معلومة بعوض معلوم ملدة معلومة وبه يلتزم املؤجر ان ميكن املستاجر من يقصد ابإلجيار 
 اذ ،رحمبعض اخلصائص مع عقد إجارة ال. حيث يتضح إن عقد االجيار يشرتك يف (20 االنتفاع ابملاجور(

إال إ ما خيتلفان ومن العقود الزمنية،  الشـــــــــــــيء وعقد يرد على منفعة كون كل منهما عقد ملزم للجانبني،
 من حيث االداء واحملل الذي يرد عليه كاًل منهما.

أيخذ كل طرف يف العقد مقابالً ملا  اذفمن حيث االداء جند إن عقد االجيار اليكون إال معاوضـــــــــــــــة 
 فقد يكون معاوضة وقد يكون تربعاً. رحمأماعقد إجارة ال طرف االخر،اليعطيه 
أما من حيث احملل فنجد إن حمل إلتزام املؤجر هو متكني املســــــــــتاجر من االنتفاع ابلعني املؤجرة طوال و 
بينما اليقتصـــر دور املرأة يف  وال يتحقق ذلك إال إذا قام املؤجر بتســـليم املســـتاجر هذه العني، ة اإلجيار،فرت 

فإذا أفرتض إن ، أســـــــــــاســـــــــــي يف عملية التخليق على التمكني من االنتفاع بل يقوم بدور   رحمعقد إجارة ال
وفضــالً  .(21 نفصـــالً عن جســـم املرأةالعني املؤجرة هي الرحم فإنه من املســـتحيل تســـليم الرحم لإلنتفاع به م

                                                        
 .72، ص1980، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول قانون العمل سن كريه،ح -17
 .1951( لسنة40واملعدل رقم   ( من القانون املدين العراقي النافذ864املادة   -18
  .364صمصدر سابق،  د.حسيين هيكل، ،423صمصدر سابق،  د.هيام السحماوي، -19
 .1948( لسنة131رقم   صرياملدين ( من القانون امل558ة املاد ( من القانون املدين العراقي النافذ،722املادة   -20
 .98صمصدر سابق،  د.حسين عبد السميع ابراهيم، -21
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وابلتايل فهو  ومن مث فال يعد شــــــــــيئاً، ورحم املرأة جزء منها، عن هذا فإن عقد االجيار يرد على االشــــــــــياء،
 .(22 خارا عن نطاق التعامل

 والرضاع ر م ارة الإعقد : ال رع اخلامس
 .(23 (معلومة بدونه ملدةعقد تتعهد مبقتضاه إمرأة إبرضاع غري ولدها أبجر أو  الرضاع 

رحم وعقد الرضاع،حيث إن الرحم إجارة الومن خالل هذا التعريف جند إن هناك أوجه شبه بني عقد 
والثدي يشـــــرتكان يف إن دور كل منهما ومجيفي ومها يكمالن بعضـــــهما البعض يف منو الطفل مع االخذ يف 

ن ميكن أن يكما إن العقد،  املورونت وإكتســــــــــــــــاب االعتبار أبن ليس ألي منهما دور يف عملية التخليق
وهناك حكمة إهلية وهي العلة يف حترمي هللا للزواا من االخوة ، تربعال وديكوان من عقود املعاوضـــــــــــــــة أو عق

ذكر يف القرآن الكرمي جيمعوا  اإهلي اً وســـــر  اً ليمع اً طبي اً فلو متعنا النظر فيها لوجدان إن هناك ســـــبب ابلرضـــــاعة،
فماابلك االبن ابلرحم الذي يبىن حلمه وعظامه من دم  ىن من لنب ثدي املرضـــــــــــعة،على إن عظام الطفل يب

 .(24 أمه ابلرحم
ففي عقد إســــــتئجار االرحام قيام املرأة  ورغم هذا التشــــــابه إال إ ما خيتلفان يف بعض الفروق اجلوهرية،

يالف املرأة  لتنفيذ،املســـــــــــــــتاجرة  مل اجلنني وهي على بينة اتمة إبســـــــــــــــتحالة الرجوع يف التعاقد وتوقف ا
رئ بشـــــــرط توفر بديل غذائي إلســـــــتمرار حياة اإلي ســـــــبب ط ةاملرضـــــــعة فإمكانية الرجوع عن التعاقد وارد

ففي عقد  فإمكانية إنتهاء العقد دون خســــــــائر يف عقد الرضــــــــاعة أقل من عقد احلمل املســــــــتاجر، الطفل،
على عكس  ستقبال من وجود أم ابلرضاعة،الرضاعة التوجد آآلم الوالدة ابالضافة اىل عدم نفور الطفل م

 .(25 األم ابلرحم 
أما يف الرحم الظئر  موضــوع حمل االتفاق يف املرضــعة الظئر يكون على الطفل إبعتباره إنســان، نَّ أكما 

 من نواتج االنسان. اً يكون نطفة االمشاا إبعتبارها انجت
 إجارة الرحمموقف الشريعة االسالمية والقانون من : المبحث الثاني

الشـــــك أن التعامل على جســـــد االنســـــان جعلت منه مادة طبيعية ميكن دراســـــتها وسص ابلذكر رحم 
وأمهلت هذه االســـــــــاليب  االنثى فهو حاضـــــــــنة يوضـــــــــع فيها اجلنني حلني إكتمال منوه وتســـــــــليمه اىل أهله،

فقد مجهر عجز هذه  ،املســـتحدثه مشـــاعر االمومة ومشـــاعر اجلنني نفســـه بعد تكوينه يف الرحم الغريب عنه
يف وجهات النظر  اً لذا جند ان هنالك اختالف االساليب املستحدثه عندما مل تستطيع أن تصل اىل غايتها،

                                                        
، م1998 ، املكتبة التوفيقية، القاهرة،5ط، فقه املعامالت املدنية والتجارية يف الشريعة االسالمية د.نصر فريد واصل، -22

، د.حممد املرسي 437صمصدرسابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، ،118ص، مصدر سابق، د.عبد احلميد عثمان حممد ،132ص
 .177صمصدر سابق،  زهرة،

 ( منه. 1610كتاب مرشد احلريان، املادة    -23
هتا القانونية يف جمال القانون املدين، وتغيري اجلنس، بعض صور التقدم الطيب وانعكاسا التلقيح الصناعي ،ةد.علي حسني جنيد -24

يف كل  التلقيح الصناعي بني احلل واحلرمة ، د.عبد السالم عبد الرحيم السكري،28ص، 1991، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1ط
مصدر  د.عبد احلميد عثمان،.224ص، 1995، مطبعة محادة، مصر، 1من الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ط

 .81ص، سابق
 .430صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -25
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، يف الشريعة االسالمية والقانون من مشروعية هذا العقد من عدمه، وسنوضح يف هذا املبحث املوقفني معاً  
 وكما هو األط:

 الشريعة االسالمية من إجارة الرحمموقف : املطلب األول
رتتبة من جراء عمليات االجناب بوســــــيلة العديد من املصــــــا  امل أبن هناكبعض االطباء والفقهاء  يؤكد
ومع ذلك ميكن القول أبن هناك الكثري من املفاســـــــــــــــد اليت ميكن أن ترتتب على  االرحام االنثوية، إجارة

ي املعاانة النفســـية واالجتماعية اليت قد تصـــيب اجلنني بعد أن االرحام ومن هذه املفاســـد ه إجارةعمليات 
صــــــــاحبة الرحم  لألم ابلرحم  موهل ســــــــيكون والؤه لألم البيولوجية صــــــــاحبة البويضــــــــة أ، يصــــــــبح إنســــــــاانً 

 .(26 ؟اليت محلته (املستاجر
ق املفســــــــــــــدة من خالل املعاانة النفســــــــــــــية واالجتماعية اليت قد تصــــــــــــــيب االم صــــــــــــــاحبة الرحم قوتتح

وتتحقق كذلك من خالل كشـــف  ،مومةســـتاجر،ابالضـــافة اىل شـــعور االم البيولوجية اىل إفســـاد معىن األامل
 .(27 عورة املرأة اليت يراد أتجري رمحها

مادة للمتاجرة  اوأيضــــــاً من خالل املســــــاس بكرامة االنســــــان وذلك إبســــــتخدام تلك االعضــــــاء وجعله
ابالضــــــــــــــــافـة اىل إنـه يؤدي اىل إنرة  ،(28 التمليـك كـالبيع بعرض رمحهـا للبيع أو اهلبـة ال ـا تعترب من عقود
فقد  ،؟للوليد صـــاحبة الرحم تكون أماً  مصـــاحبة البويضـــة أ اجلدل والنزاع واخلالف حول حتديد أي املرأتني

أســــهمت كالً منهما يف وجوده وابلتايل فقد تتمســــك صــــاحبة البويضــــة أبن أصــــل الطفل يرجع إليها وهي 
يف حني حتتج املرأة احلاضــــــــــــــنة أب ا أحتوت اجلنني يف رمحها وتغذى من دمها  الوراثية،مصــــــــــــــدر صــــــــــــــفاته 

مومة فرضاً لصاحبة البويضة فإن هذا وإن أزال ضرر عنها،إال إنه فلو أثبتنا األ املتاعب من أجله، وحتملت
ضــــرر آخر وهذا غري فنكون قد أزلنا الضــــرر ب حيرم صــــاحبة الرحم من التمتع بثمرة محلها ووالدهتا وعنائها،

 وهنا جيب أن يكون درء املفاسد أوىل من جلب املصا . جائز،
االرحام اىل اختالط االنســاب،حيث توضــع البويضــة امللقحة يف الرحم املســتاجر يف فرتة  إجارة وتؤدي
 ا حيتمل تعرض صـــــــــــــــاحبة الرحم املســـــــــــــــتاجر للحمل قبل أربعة اايم قبل وبعد فرتة التبويض إذا  التبويض،

صل إتصال جنسي مع زوجها خالل هذه الفرتة وذلك يؤدي اىل أحتمال احلمل بتؤم ورمبا كان أحدمها ح
 .(29 نتاا البويضة امللقحة وكان الثاين نتاا محل طبيعي يف االم صاحبة الرحم

                                                        
، موقف الشريعة االسالمية من التصوير واالحكام املتعلقة به، دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة بالل حامد إبراهيم -26

 .101 ، ص2007اىل جامعة االزهر، 
، املبسوط ،83صهـ، 1406، مؤسسة النشر االسالمي، ايران، 1، القاضي عبد العزيز بن الرباا الطرابلسي،اجلزءاملهذب -27

، مصدرسابق، حممد رضا السيستاين ،146ص هـ،1406، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، 10ا، سرخسيال لشمس الدين
يف شرح شرائع االسالم،للشيخ  ، جواهر الكالم70ص ،2ا ، بريوت،، للشيخ حممد بن علي ابن حممد الشوكاين، نيل االوطار167ص

، لالمام أيب زكراي حميي الدين بن شرف النووي، اجملموع يف شرح املهذب ،351،ص3ا حممد حسن النجفي، دار الكتب االسالمية،
 .169ص ،3ادار الفكر، بريوت، 

مسند االمام أمحد بن  ،،289ص ،3االفكر، بريوت، ، دار 1، بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي، طسنن النسائي -28
 .189ص 3ا ،حنبل

العدد اخلامس ،مقال منشور اريدة صوت االزهر، أتجري االرحام مرفوض طبيًا وأخالقيًا وأجتماعياً  ،د.إبراهيم بدران -29
 .11ص ،م2001مايو ،ه1422صفر ،والثمانون
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ورمبا توضـــــــع البويضـــــــة امللقحة يف رحم مســـــــتاجر تكون حامالً يف أول أايم احلمل وتلد واحدا هو أبن 
، مث تقوم بتسليمه اىل صاحبة البويضة على إعتبار إنه ولدها لرحم وزوجها وهي التعلم أنه ولدها،صاحبة ا

وتتحقق املفسدة إذا كانت هناك خطورة يف إحتمال محل الضرة يف مثل هذه احلالة،فرمبا حتمل الضرة على 
د النزاع والصـــــــــــــــراع بني اللقيحة وتضـــــــــــــــع تؤام اليعرف كل منهما أبن من،أو رمبا ميوت أحد التوأمني فيزدا

 .(30 م الذي على قيد احلياةوءَ تَ الالزوجني حول 
وهلذا جند الفقه االســـالمي قد اختلف يف مســـالة إجارة االرحام، فاجته اىل ثالثة اجتاهات ذهب األول 

 اىل جواز إجارة الرحم، وذهب الثاين اىل عدم جوازه، واما الثالث فقد فرق بني حالتني وكما أيط:
فقد أســــــــــــتندوا على ماذهبوا إليه  ،(31 إجارة االرحاماألول: وهو االجتاه الفقهي اجمليز لوســــــــــــيلة  األجتاه

ووصــــــينا االنســــــان بوالديه احســــــاان محلته امه كرها ووضــــــعته كرها  :قال تعاىل ابلنص واملعقول ففي النص
 .(32 ومحله وفصاله ثالثون شهراً 

مجع بني الرضــــــــــــاعة واحلمل يف آايته هو توحيد احلكم ويرى أصــــــــــــحاب هذا الرأي احلكمة من إن هللا 
وأن  ،(33 فيهما لكو ما من مصدر غذائي واحد،وإنه ليس يف احلمل حلساب الغري أثر مباشر على اجلنني

 إجارةإلابحة  مجعهما وضـــمهما يف فرتة واحدة مدهتا ثالثون شـــهراً ليس له تفســـري إال لتكون نصـــاً مباشـــراً 
 .(34 بتحرمي الكرمي ه القرآنر يذك ار االابحة أن اليكفي القر  االرحام،كما

 أو االســــــتناد اىل املعقول أو مايســــــمى بنظرية الضــــــرورة يف الفقه االســــــالمي واليت يباح عندها احملظور،
فكذلك  فكما االســــــالم يبيح بعض االمور على خالف األصــــــل كاكل امليتة عند االشــــــراف على اهلالك،

مبرض التســــــــتطيع معه احلمل،فهذه ضــــــــرورة ميكن مع قيامها اللجوء اىل  رمحها أو أصــــــــيب لاملرأة اليت عط
 .(35 إجارة الرحماحلمل عن طريق 

، اىل حظر أتجري االرحام اذ ذهب ،(36 إجارة االرحاماإلجتاه الثاين: وهو االجتاه الفقهي املنكر لوسيلة 
أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنني وهللا جعل لكم من أنفســـــــــكم  الفقهاء من قوله تعاىل ســـــــــتدلَّ افقد 

يهب ملن يشــــــــــــــــاء إاننً ويهب ملن يشــــــــــــــــاء الذكور...وجيعل من يشــــــــــــــــاء  تعاىل وقوله ،(37 وحفدة...
 .(38 عقيماً 

                                                        
 .193ص، مصدر سابق، د.هيام إماعيل السحماوي 30-
، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس دراسة مقارنة ،االنعكاسات القانونية لإلجناب الصناعي .طارق عبد هللا حممد أبو حوه،د -31

عبد السميع  د.حسين ،151صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي،، 237ص، 2005كلية احلقوق، جامعة منصورة، 
 .163صمصدر سابق،  د.حممد املرسي زهرة، ،،381صمصدر سابق، هيكل، د.حسين ،146صمصدرسابق،  إبراهيم،
 (.15  اآليةسورة االحقاف: -32
النهضة  دار، دراسة مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي، بنوك النطف واالجنة السنباطي، عبد العاطيعطا  د. -33
 .259ص، م2001 ، القاهرة،العربية

 .153صسابق،  مصدر د.هيام إماعيل السحماوي، -34
 .148صمصدر سابق،  د.حسين عبد السميع، -35
 ،209ص، 2003، دار الكتب القانونية، مصر احمللة الكربى، د.أمحد نصر اجلندي،النسب يف االسالم واألرحام البديلة -36

 .253صمصدر سابق،  د.طارق عبد هللا حممد أبو حوه، ،164صمصدر سابق، هيام إماعيل السحماوي،د.
 (.72  اآلية سورة النحل: -37
 (.50 -49 يتان سورة الشورى اآل -38
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 29: العدد

 بني العباد ومل ينسَ  وإن هللا تعاىل قد قســــم االرزاق إلرادة هللا ومشــــيئته، وهم يرون يف هذا العمل حتدايً  
ومسالة االجناب مرتوكة يف النهاية للقدر  و ولداً أو منصبا أو صحة،....ا ،والرزق قد يكون ماالً أ إحد،

اإلهلي،كما إن إدخال البويضــــــــــــة امللقحة  النطفة االمشــــــــــــاا( يف رحم إمرأة أجنبية عن الزوا فيه شــــــــــــبهة 
والشـــــــــريعة االســـــــــالمية حرمت كل أمر يؤدي اىل حدوث  واملســـــــــلم مامور إبن يتقي الشـــــــــبهات، ،(39 الزان

االرحام ســـــــوف تؤدي اىل حدوث هذا اخلالف والنزاع بني  إجارةوإن مســـــــالة  اخلالف والنزاع بني االفراد،
جارة االرحام إ،كما إن ؟هل هي صـــــــاحبة البويضـــــــة امللقحة أم هي اليت محلت وولدت املرأتني أيهما األم،

 .(40 تؤدي اىل إختالط االنساب
عوى يف غري حملها ألن إبســـــــتطاعة الزوجني أن يتفرقا وها ددأما دعوى الضـــــــرورات تبيح احملظورات فيع

وكـــذلـــك للرجـــل أن يتزوا على إمرأتـــه كي ينجـــب من الثـــانيـــة إذا تعــذر  ويرزقهم هللا الـــذريـــة بعـــد التفريق،
 .من االختبار واالبتالء يف هذه احلياة لإلنسان اً وه نوععدوهم بذلك  االجناب من االوىل،

لزوجة اخرى  املستاجراىل التفريق بني ما إذا كان الرحم  البعضاإلجتاه الثالث: ففي هذا االجتاه ذهب 
حيث قالوا ابحلُل يف الصورة االوىل واحلرمة يف ، وبني ما إذا كان الرحم لزوجة أجنبية  ضرة للزوجة االوىل(،

 .(42  (41 الثانية
 ليت أســـــتدل هبا أصـــــحاب الرأي االول القائل ابالابحة،ا هانفســـــالدلة اب يف الصـــــورة االوىل اأســـــتدلو  اذ

 .(43 اليت أستدل هبا أصحاب الرأي الثاين القائل ابحلرمة هانفس وابلصورة الثانية ابالدلة
ابالضــافة اىل ذلك فإن الزوجة صــاحبة الرحم احلاضــن  الضــرة للزوجة االوىل( إذا كانت ســليمة املبيض 

أما لو كانت صــــــاحبة الرحم معتلة ،حاجة لبيضــــــة زوجته معتلة الرحم فإن اإلجناب يتحقق منها للزوا دون
 املبيض فتكون إحدامها مكملة لألخرى.

 موقف القانوع من إجارة الرحم: املطلب الثاني
يؤكد إن احلمل حلساب الغري ليس عقداً ابملعىن القانوين  إجتاه،اجتاهني علىقد إنقسم  القانوين إن الفقه
 :طوآخر يرى الطبيعة العقدية للحمل حلساب الغري وسنفصل ماسبق على النحو اآل لكلمة عقد،

 .املنكر لو ود فكرة العقد يف اَل ك َلساذ الغري: االجتا  األوض أوال  
 صاحبة الرحم أصحاب البيضة امللقحة واالم أبن إجارة الرحم هو جمرد تفاهم بني الزوجني هيرى أنصار 

وإن هذا الوضـــــــــــــع اليرتب أية إلتزامات على عاتق أي من طرفيه، ولعل من أهم هذه  على وضـــــــــــــع معني،
كام له من الناحية   اتســتطيع االحتفاظ ابملولود ونســبته إليهأو االلتزامات وضــع املولود مث تســليمه اىل أهله 

                                                        
إبريل ،ه1422احلرامحمرم  ،العدد الثمانون ،مقال منشور اريدة صوت االزهر ،إستئجار أرحام الزان ،د.رشدي شحاته أبو زيد -39
 .292ص، م2001
 .261ص، سابق صدرم، السنباطي عبد العاطيد.عطا -40
د.هيام إماعيل  ،163صمصدر سابق، د.حسين عبد السميع إبراهيم، ،315صمصدر سابق،  السيستاين،حممد رضا  -41

 .177صمصدر سابق، السحماوي،
 .477ص ،م1991 ة،الطزكي التجارية،القاهر  بعةاالسالم واملشكالت الطبية املعاصرة،مط ،د.زكراي الربي -42
العدد ،جملة منار االسالم ،الرحم املستاجر بني احلظر واإلابحة يف الفقه االسالميم البديلة األ ،عبد احلليم حممد منصورد. -43
 .34ص، م2001أكتوبر،،ه1422،السابع



  

 إ ارة الر م بني الشريعة والقانوج 

327 

فضـــــــــالً عن إنه الميكن احلكم عليها بتعويض  ا إذا مل تقم بتســـــــــليم هذا املولود،القانونية،النه الميكن إدانته
 .(44 ا للمولودهمايل مقابل عدم تسليم

 .املميد لو ود فكرة العقد يف اَل ك َلساذ الغري االجتا  الااك :اثنيا  
ترتبط بعقد يتم حتريره بينها وبني االطراف املشــاركة  ن املرأة صــاحبة الرحم املســتاجريؤكد هذا االجتاه أب
،ويعترب الزوجان املســـــتاجران مها الوالدان الشـــــرعيان هلذا (صـــــاحبا البيضـــــة امللقحة وهم يف الغالب الزوجني 

 .(45 املولود،فيقع عليهما عبء حتمل كافة النفقات اليت يتطلبها رعاية املولود
أن هــذه  اذددهتــا القوانني واللوائح اخلــاصــــــــــــــــة مبهنــة الطــب، القول إبن هــذه االلتزامــات قــد حــ وميكن

 االلتزامات أتخذ الطابع العقدي إذا م تنفيذها يف إطار عقد عالا طيب بعيداً عن املستشفيات العامة.
العالقة العقدية مصـــــدر االلتزامات اليت تقع على عاتق الطبيب املتمثل يف تقدمي اخلدمات الطبية  عدوت

ويكون ذلك مقابل إلتزام أطراف عالقة الرحم املســـــتاجر  مة لعالا املريض وحتقيق مصـــــلحته،والرعاية الالز 
ن امن قبل املريض أو من ينوب عنه ويف موضـــــــــــــــوع  ثنا غالباً مايكون الزوج ابدفع االتعاب املتفق عليه

املطــالبـة  وإذا إمتنع املريض عن تنفيــذ إلتزامــه بــدفع االتعــاب كــان للطبيــب، أصـــــــــــــــحــاب النطف البيولوجيــة
وإذا حدث  بتنفيذه جرباً عنه ومقاضــــــــــاته المتناعه عن إداء ماهو مســــــــــتحق يف ذمته طبقاً للقواعد العامة،

 اةنزاع بشـــا ا أو مل يتفق عليها أصـــالً خضـــعت لتقدير احملكمة مع االســـتعانة أبهل اخلربة من االطباء مراع
 .(46 يف ذلك شهرة الطبيب وماعاد على املريض من نفع وفائدة

الرعاية والعالا الطيب قد متت  تونالحظ هنا إن مسؤولية الطبيب تظل مسؤولية تعاقدية حىت لو كان
،ابإلضافة الالزمة،وعليه أن يبذل العناية (47 بدون مقابل من جانب املريض،أي على سبيل الود أو الصدفة

واملوافقة على نتائجها والرضــــــــــا ابآلنر قبل املريض أو أهله أو أقاربه من اىل إلتزامه  صــــــــــوله على رضــــــــــاء 
 .(48 املرتتبة عليها

وســــــــــبب ذلك يرجع اىل خطورة االعمال الطبية واليت ُأحيط هبا علماً من قبل مىت ماكانت مشــــــــــروعة 
لم بكون رضــاء أطراف عالقة الرحم ،وغري متعارضــة مع النظام العام أســاســاً  املســتاجرورغم هذا فإننا النســَ

بية اليت تكون على النطف البشرية وذلك ملا تتسم به من خطورة،سواء كان من حيث إلابحة االعمال الط
 .(49 طبيعتها أو من حيث جسامة اآلنر املرتتبة عليها

                                                        
راشد الشامسي، النظام القانوين حلماية جسم االنسان، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية احلقوق،  د.حبيبة سيف سامل -44

  .249، ص2005جامعة عني هس، القاهرة، 
مصدر ، د.هيام إماعيل السحماوي،355صمصدرسابق، هيكل، د.حسيين ،267ص،سابقمصدر د.حممد املرسي زهرة، -45
 .415صسابق،

، عقد العالا الطيب، دراسة حتليلية وأتصيلية لطبيعة العالقة بني الطبيب واملريض، دار الفكر د.حممد السعيد رشدي -46
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1،مدى فعالية رضا املريض يف العقد الطيب، طيل،د.جمدي حسن خل72ص،2015اجلامعي،القاهرة،
 .7صبدون ستة طبع، 

 144ص-املرجع السابق د.حممد حسنني منصور: -47
،د.علي 391ص،1995، دار النهضة العربية،القاهرة،عمران،االلتزام بضمان السالمة وتطبيقاته يف بعض العقود عليد.حممد  -48

 .5ص،1995، دار النهضة العربية، االسكندرية، إلتزامات الطبيب يف العمل الطيب ،حسني جنيدة
، دراسة مقارنة بني القانون املدين والفقه االسالمي، جامعة عني هس، كلية زراعة االعضاءو نقل  الكندري، هللاأمحد عبد -49
 .150ص، 1997احلقوق، 
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ومن املتفق عليــه إن العقــد ، (50 وجيــب عليــه االلتزام ابحملــافظــة على أســـــــــــــــرار املريض اليت يطلع عليهــا 
نه يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة اليقتصر على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه،لك

 .(51  سب طبيعة االلتزام
ورغم كون املســــــــــؤولية الطبية يف الغالب مســــــــــؤولية عقدية ترتتب على االخالل إبلتزام كان نتيجة عقد 

للطبيب يف يلحق املريض فإن ذلك الينفي إنعقاد املســــــــؤولية التقصــــــــريية  اً طيب صــــــــحيح ينشــــــــا عنه ضــــــــرر 
،كان يكون ســــــــــببه غري مشــــــــــروع أو  الفاً ل داب ااحلاالت اليت يوجد فيها عقد طيب ابطل بطالانً مطلق

 .(52 العامة أو كإخالل الطبيب إبلتزام أصلي مصدره نص القانون،عندئذ تكون مسؤوليته تقصريية
 أحكام إجارة الرحم: المبحث الثالث

رفات القانونية وغريها البد يف النهاية من ترتيب األنر ان كل عقد من العقود أو تصـــــــــــرف من التصـــــــــــ
عليها، وعقد إجارة الرحم كغريه من العقود يرتب جمموعة من احلقوق وااللتزامات على عاتق أحد طرفيه 
وهي صاحبة الرحم املستاجر، ومن األنر ايضا املرتتبة عليه مسالة نسب املولود، فقد حصل خالف لدى 

ســــالمية عن إثبات نســــب املولود وذهبوا اىل عدة اجتاهات يف ذلك، وعليه ســــنتطرق يف فقهاء الشــــريعة اال
هذا املبحث اىل اهم االحكام اليت ترتتب على إجارة الرحم وهي حقوق والتزامات املرأة صـــــــــــــــاحبة الرحم 
املســــــــــتاجر، وســــــــــيكون عنوان املطلب األول، وحالة إثبات النســــــــــب املختلف عليها بني فقهاء الشــــــــــريعة 

 سالمية سواء كان من جهة األب ام من جهة األم، والذي سيكون عنوان املطلب الثاين وكما أيط:اال
 والتزاماتها حقوق املرأة صاحبة الرحم املستأجر: املطلب األول

إن من حقوق املرأة صـــــــــــاحبة الرحم املســـــــــــتاجر يكون يف توفري الفحوصـــــــــــات الطبية الالزمة هلا وتوفري 
وأيضــاً بدفع مقابل ملنفعة صــاحبة ، وكذلك إســتحقاقها لألجر ملدة احلمل، خالل فرتة احلملالعناية الطبية 

 .(53 الرحم مبقابل إجارةويكون هذا يف احلاالت اليت يكون فيها  الرحم املستاجر،
أما ابلنســـــــبة اىل التزامات صـــــــاحبة الرحم حيث تتمثل ابلتاكد قبل القيام بعملية زرع النطف يف رمحها 

أي خلوه من النطف املكونــة من خالل زوجهــا إذا كــانــت ذات زوا، ويتم ذلــك مبعرفــة  ة رمحهــا،من براء
الطبيب حيث يقوم بغسل الرحم وتشفط مجيع البيوضات املوجودة به ومن مث تزرع النطف يف رمحها وتقوم 

 .(54 بتسليم املولود ألصحاب النطف
من خالل إدمــان  واالمتنــاع عن كــل مــايضـــــــــــــــر اجلنني،وكــذلــك التزامهــا ابلرعــايــة واحلفــاظ على اجلنني 

ملخدرات أو الكحوليات أو حماولتها لإلنتحار أو إصـــابتها بفريوس جنســـي ا على صـــاحبة الرحم املســـتاجر

                                                        
 .77ص، 1986، القاهرة، دار النهضة العربية، النظرية والتطبيقعقد العالا الطيب بني  د.عبد الرشيد مامون، -50
 .466صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -51
، 2006، دار النهضة العربية،القاهرة، 1،طحممد عبد الظاهر حسني،صور  ارسة املهن احلرة وأثرها على مسؤولية املهين د. -52

 .40ص
الصناعي يف القانون املدين، دراسة قانونية فقهية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  االجناب،السيد د. دوح خريي هاشم 53-
 .344صمصدر سابق،، د.حبيبة سيف سامل،254ص، 2005
يلتزم املؤجر أن يسلم املستاجر العني املؤجرة   يف التقنني املدين املصري اجلديد اليت جاء فيها (564 تطبيق لنص املادة  -54
 (.يف حالة تصلح معها الن تفي مبا أعدت له من املنفعة وفقاً ملا م عليه االتفاق أو طبيعة العني وملحقاهتا
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 .(55  على اجلنني املتخلق من نطفتهما واملغروس يف رمحهااً ثر سلبيؤ نتيجة معاشرة زوجها  ا 
من قبلها بعد إبرامها عقد إجيار رمحها أو التعرض الذي كذلك إلتزامها بضـــــــــــــمان التعرض الصـــــــــــــادر و 

بعــــد غرز نطف االبوين البيولوجيني يف رمحهــــا بوقــــت  هــــاحيــــدث من أحــــد أتبــــاعهــــا كزوجهــــا إذا جــــامع
أوهلما اختالط االنســـــــــــــــاب عن طريق ختصـــــــــــــــيب زوجته،وننيهما احتمال  ن،حتماالاقريب،فيكون هناك 

 .(56 إجهاض نطفهم نتيجة مجاعه هبا
عندئذ ميكنهم اخليار بني الدعوى العقدية أو  اً ضـــــــــرر  أصـــــــــحاب النطف( انحلق املســـــــــتاجر الزوج فإذا

فتكون عقدية نتيجة عقد االجيار املربم بينهما كما ميكنهم رفع دعوى تعويض مباشـــرًة  الدعوى التقصــــريية،
قبل الكافة،كما يكون  عليها إســـتناداً اىل مســـؤوليتها التقصـــريية عن إخالهلا ابلواجب العام املفروض عليها

عن ما أصـاهبم من ضـرر،واالصـل يف تعويض املسـتاجر احلاصل له  اً هلم يف مجيع احلاالت أن يطلبوا تعويضـ
من املؤجر أال يتجاوز قيمة التعويض االجرة املتفق عليها،ومع ذلك جيوز أن حيكم بتعويض أكرب،كما يرى 

نفيذ العيين أن حيبس االجرة عنه اىل أن يقوم بوقف البعض إنه جيوز للمســـــــــــــــتاجر حىت يدفع املؤجر اىل الت
 .(57 تعرضه،النه الميكن أن يطلب فسخ عقد إجارة الرحم إال قبل البدء بتنفيذ العقد

 إثبات النسب: املطلب الثاني
فاحلياة تبدأ منذ حلظة امليالد يعقبها ثبوت  يثبت للمولود من حقوق هو ثبوت النســـــــــــــــب، إن أول ما

ينشــــا األبناء نشــــاة كرمية طيبة شــــرع هللا هلم حقوقاً  تلفة تؤدي اىل إصــــالحهم وأول هذه ولكي ، النســــب
فاخلروا اىل الدنيا بغري  احلقوق هو ثبوت نســـــب كل فرد اىل أبيه حىت الختتلط االنســـــاب ويضـــــيع االبناء،
 نسب ينتمي االنسان إليه أو فرع مبين على االصل يصبح وكان االنسان مل يكن.

وهو  ظهر أمهية النســــب يف كو ا النســــيج الذي يشــــكل االســــرة اليت تتكون من وحدة الدم،ومن هنا ت
فهو يلعب دوراً  ســـــواء أكان طبيعياً أم صـــــناعياً إبجارة الرحم، بذلك يعد أهم اآلنر املرتتبة على االجناب،

ية وغري ذلك،وإذا كبرياً إذ إنه االصــــــــل الذي يتفرع عليه غريه من االحكام مثل املرياث واحلضــــــــانة والوصــــــــ
 .(58 إنتفى النسب إنتفيا

ومن هذا املنطلق سـنوضـح إثبات النسـب البن الرحم من جهة األب اترة، ومن جهة األم اترة أخرى، 
 املطلب على فرعني وكما أيط: هذا بتقسيم

                                                        
 .329صمصدر سابق،د.حممد املرسي زهرة، -55
يف القانون املدين املصري، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  د.حممود مجال الدين زكي،الوجيز يف النظرية العامة لإللتزام -56
 .554ص،1978
إذا أخل املؤجر إبلتزامه بعدم التعرض للمستاجر يف إنتفاعه ابلعني املؤجرة على النحو املتقدم كان لألخري وفقاً للقواعد العامة  -57

إذا كان هناك مايربر ذلك أو يطلب إنقاص االجرة أو بضمان  أن يطلب أما التنفيذ العيين بعدم التعرض وأما أن يطلب فسخ االجيار
 زوا صاحبة الرحم( يف تعرضه وأخفق املؤجر صاحبة الرحم املستاجر( وتقرر املدعى به قضاًء أو رضاءً  ا أفلح املتعرضاالستحقاق إذ

 االبوين البيولوجيني( بضمان االستحقاق ومعىن هذا الضمان ثبوت احلق للمستاجر يف أن يطلب  وترتب على ذلك حرمان املستاجر
 ( من القانون املدين املصري.572/2إنقاص االجرة مع التعويض يف احلالتني إن كان له مقتضى. املادة تبعاً للظروف فسخ االجيار أو 

  .39ص، 32ا، عبد الرمحن بن حممد احلنبلي مجع وترتيبة، جمموع فتاوي شيخ االسالم أمحد بن تيمي -58
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 إثبات النسب من  هة االذ: ال رع األوض 
من عملية إجارة الرحم بثبوت نســـــــبه ابلنســـــــبة للمولود من الفقهاء فيما خيص ثبوت النســـــــب  أختلف

يف حالة إذا كانت أو  جهة االب إذا كانت صـــاحبة الرحم املســـتاجر زوجة ننية لصـــاحب النطفة الذكرية،
 على ثالث حاالت وكما أيط: صاحبة الرحم املستاجر متزوجة أو منفردة

الذكرية،فهنا يقل حجم إذا كانت صـــاحبة الرحم املســـتاجر زوجة ننية لصـــاحب النطف  :احلالة االوىل
ب الشــــــــــرعي للمولود قطعاً،الن النطفة املســــــــــتخدمة يف التلقيح هي نطفته والنه هو املشــــــــــكلة،النه هو األ

 .(59 صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد
 رأيني: نكون امامإذا كانت صاحبة الرحم املستاجر متزوجة،فهنا  :احلالة الثانية
ول: إذا كانت صاحبة الرحم املستاجر إمرأة ذات زوا،فإن نسب املولود يثبت لزوجها ويدعم الرأي األ
 .مجيعاً انحية الزوا والدة زوجته لذلك الطفل فتكتمل بذلك الشروط من ثبوت النسب 

تثبت له احلقوق املرتتبة فالرأي الثاين: إن املولود ينســــب اىل زوا صــــاحبة البويضــــة اليت لقحت بنطفته 
ون من بويضــــة إمرأة يكن اجلنني قد الثبوت النســــب،وال ينســــب اىل زوا صــــاحبة الرحم املســــتاجر، على 

 .(60 وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح
 غري متزوجة. إذا كانت صاحبة الرحم املستاجر :احلالة الثالثة

فإن الولد ينسب الباحثني املعاصرين إنه إذا كانت املرأة صاحبة الرحم املستاجر غري متزوجة  حديرى أ
يف ذلك هو  الســـببلزوا صـــاحبة البويضـــة املخصـــبة وتثبت له كل احلقوق املرتتبة على ثبوت النســـب،أما 

إن النسب يشرتط فيه املشروعية أثناء إنزال املين وال يشرتط  كذلك  أحرتام املائني حال االنزال والتخصيب،
 .(61 ةفيه املشروعية أثناء إدخاله يف املرأ

 إثبات النسب من  هة األم: ال رع الااك
أم اىل  صــاحبة الرحم املســتاجرم هل ينســب اىل األ م،ابلنســبة اىل النســب من جهة األاختلفت اآلراء 

املولود اىل املرأة صــــــــاحبة الرحم املســــــــتاجر ومدى  ةنقوم بعرض مدى إمكانية نســــــــبســــــــلذلك  ،م اجلينيةاأل
 ، وكما أيط:ه اىل املرأة صاحبة البويضةتإمكانية نسب
 .مد  إمكانية نسب املولود اىل املرأة صا بة الر م املستأ ر :أوال  

الولد الناتج من عملية الرحم املســــــتاجر ســــــينســــــب اىل صــــــاحبة الرحم أن  ،(62 هذا الرأي أنصــــــاريرى 
ال اىل صاحبة البويضة املخصبة،واألدلة اليت بىن عليها أصحاب هذا الرأي اىل نسبه اىل االم اليت املستاجر 

وإن االم يف القرآن الكرمي هي اليت ولدت،كما يف  محلته كو ا هي اليت عانت من مشـــــاق احلمل والوالدة،

                                                        
 .43، ص1415احلديث، القاهرة، ،دار 1مجال الدين الزيلعي، اهلداية شرح بداية املبتدي،اجلزء الثالث، ط  -59
 الزواا والطالق وأنرمها(، دار الكتب،  د. أمحد الكبيسي، الوجيز يف شرح قانون االحوال الشخصية وتعديالته، اجلز األول، -60

 .204 -196، ص 1990جامعة بغداد، 
مقدمة اىل جملس كلية القانون،  ،حسام عبد الواحد كامجم، اجلنني وأحكامه يف الفقه االسالمي والقانون، رسالة ماجستري -61

 .158، 1994جامعة بغداد، 
 .558صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، ،،427صمصدر سابق،  حممد رضا السيستاين، -62
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الذين يظاهرون منكم تعاىل  ،وقوله(63 وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شـــــــــــــيئاً  قوله تعاىل
، وإنه مىت محلت املرأة ذات زوا وولدت (64 من نســـــــــــــــائهم ما هن أمهاهتم ان أمهاهتم اال الالئي ولد م

يكون النســب هلا ولزوجها أايً كان مصــدر احلمل ســواء من تلقيح صــناعي أو زرع جنني أو غصــب أو زان 
 .(65 إبعتبار إن الولد للفراش
 مكانية نسبة املولود اىل املرأة صا بة البوي ةاثنيا : مد  إ

 أختلف الفقهاء حول هذه املسالة على ثالثة أراء وكما أيط:
ول: إن املرأة صـــــاحبة البويضـــــة وإن مل تكن أمه شـــــرعاً فإ ا ليســـــت أجنبية عنه بل هي مبثابة الرأي األ

 هوحيث إن هذا الوليد  ،عملية اجلزء من الكلوذلك الن علة التحرمي يف الرضـــــاع هي  م من الرضـــــاع،األ
 .(66 من صاحبة البويضة ء ال يتجزأجز 

الرأي الثاين: يرى إنه ال إعتبار للعالقة بني املولود وبني املرأة صــــــــاحبة البويضــــــــة وعملها هدر الترتتب 
حاملة  الرأي ال جيانب روح العدالة، اذ ان صـاحبة البويضـةإن هذا ويذهب الباحث اىل  ،(67 عليه أحكام

 الن التربع به اليثبت احلرمة. مفالفكرة ليست يف تغذية األ للصفات الوراثية،
ومن  ،الرأي الثالث: ذهب اىل أن النســـب يف حالة الرحم املســـتاجر يثبت لصـــاحبة البويضـــة املخصـــبة

ة كاســـــــــاس يإليها أصـــــــــحاب هذا الرأي بقوهلم أبن القرآن الكرمي أهتم ابلعوامل البيولوج االدلة اليت أســـــــــتند
 .(68 رلثبوت النسب واىل هذا ذهب اواز احلمل عن طريق الرحم املستاج

يف أكثر من موضـوع إن االصـل يف االنسـان النطفة وإ ا أسـاس تكوينه وهي  القرآن الكرمي حيث ذكر
خلق االنســـــان من نطفة تعاىل  ذكرها هللا تعاىل يف حمكم كتابه العزيز بقوله ذااملســـــماة ابلنطفة االمشـــــاا،

 تعاىل وقوله ،(70 هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة....تعاىل هوقول ،(69 فاذا هو خصــــــــــــيم مبني
 .(71 إان خلقنا االنسان من نطفة أمشاا...

بيضـــــــــــــــة ملقحًة مباء خيرا بني الصـــــــــــــــلب أي  فهذه االايت تدل على إن االنســـــــــــــــان خلق من نطفة،
والرتائب،وأيضـــــــــاً يدل على ان الولد ينســـــــــب لصـــــــــاحبة البيضـــــــــة اليت خصـــــــــبت مباء زوجها وفقاً للحقيقة 

 .(72 البيولوجية اليت ذكرها القرآن الكرمي

                                                        
 (.78  اآليةسورة النحل: -63
 (.2اآلية :ةسورة اجملادل -64
 .524صمصدر سابق،  د.حممد املرسي زهرة، -65
 .150جمموعة قرارات الدورة السابعة للمجمع الفقهي االسالمي، مصدر سابق، ص  -66
 .594صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -67
 .422صمصدر سابق،  حممد رضا السيستاين، -68
 .4 ةاالي سورة النحل: -69
 .67ةسورة غافر:االي -70
 .2ةسورة االنسان:االي -71
 .426صمصدر سابق،  حممد رضا السيستاين، ،522صمصدر سابق،  د.حممد املرسي زهرة، -72
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 الخاتمة 

فقه بعد أن تناولنا موضـــــــــــــوع إجارة الرحم بني الشـــــــــــــريعة والقانون، وبينا أحكامه وكل ما يتعلق أبراء ال
 االسالمي من خالفات وأختالف، فقد توصلنا يف النهاية اىل جمموعة من النتائج والتوصيات. 

 أواًل: النتائج
تطرقت يف  ثي هذا اىل تعريف الرحم ومن مث تعريف اجارة الرحم، لتبني لدى القارئ الكرمي مفهوم  .1

االصـــــــطالحية او الشـــــــرعية أبن اجارة الرحم، وتوصـــــــلنا من خالل التعريفات ســـــــواء كانت اللغوية او 
مفهوم إجارة الرحم هو عقد بني طرفني احدمها الزوا وزوجته اصــــــــــحاب النطفة والطرف األخر املرأة 
صـــاحبة البويضـــة على مدة احلمل أبن تلتزم صـــاحبة البويضـــة بتســـليم الطفل بعد الوالدة ســـاملا اليهما 

 مقابل عوض او بدونه(.
من العقود والتصــــــرفات، وان هنالك فروقاً واضــــــحة بني هذا العقد ميزت بني عقد إجارة الرحم وغريه  .2

 وغريه على الرغم من ان هنالك جمموعة من نقاط التشابه بينه وبني هذه العقود والتصرفات.
بينت موقف الشــريعة االســالمية منه، وتوصــلنا أبن هناك أراء مؤيدة وبعضــها معارضــة ملثل هذا النوع  .3

حاب الرأي املعارض كونه ميس حياة االنســـان وكرامته، وما له من أنر من العقود، واوضـــحنا فيه اصـــ
 نفسية تنعكس على الطفل بعد والدته.

موقف القانون من عقد إجارة الرحم، مل يبتعد كثريا عن موقف الشـــــــــــريعة االســـــــــــالمية من عقد إجارة  .4
قود غري املســــماة وذو الرحم، ويف  اية املطاف أضــــفى عليه الصــــفة العقدية على الرغم من انه من الع

 طبيعة خاصة.
ابلنســــبة لالنر املرتتبة على عقد إجارة الرحم، هو اثبات النســــب، وهناك جدل واســــع من قبل الفقه  .5

 والقانون، ولكن يف النهاية يثبت لصاحيب النطفة والبويضة أي االبوين البولوجيني(.
 ثانيًا: التوصيات.

أت ابالنتشــــــــــار خصــــــــــوصــــــــــا بعد معاانة املرأة من االجناب ان مجاهرة إجارة الرحم من الظواهر اليت بد .1
لالســــــــــــــباب الطبية والبايلوجية، لذا نقرتح اجياد معاجلة قانونية تشــــــــــــــريعية فعالة خلدمة اهداف التطور 

 العلمي يف التكنلوجيا احلديثة مبا يتالءم مع احكام الشريعة االسالمية.
ي الباحث أبن تنشئ مراكز متخصصة تتكون من بعد اجياد احللول التشريعية ملثل هذه الظاهرة، يوص .2

 كوادر طبية موثوق هبا، وحتت اشراف ورقابة الدولة.
يوصي الباحث اجلهات املختصة املعاجلة لعقد إجارة الرحم، ان ختلق موازنة فعالة بني اهداف التطور  .3

 العلمي، وبني جنوح االنسان من هذا التطور.
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ضمان تفضيالت الزبون من خالل التقمص العاطفي لمقدم الخدمة 

 باإلعتماد على الدور الوسيط لإلرتباط العاطفي للزبون: 

 منظور متعدد المستويات

Ensuring customer patronage through the service 

provider empathy based on meditation of the customer 

attachment: A Multilevel perspective  
 (1) أ.م.د.حسين علي عبد الرسول

Assist. Prof. Hossein Ali Abed AL-Rasool 

 مستخلصال

( املريض  الزبون تفضـــيالت ضـــمان إمكانية معرفة من أســـاســـي بشـــكل للتحققهتدف الدراســـة احلالية 
 العــاطفي لإلرتبــاط الوســـــــــــــــيط الــدور ضـــــــــــــــوء ويف (الطبيــب  اخلــدمــة ملقــدم العــاطفي التقمص خالل من

. وقد م تطبيق الدراســـــــة على عينة من املرضـــــــى يف املســـــــتشـــــــفيات األهلية يف اخلدمة مبقدم(املريض للزبون
(، بعد MPlus,5حمافظة اببل، وتطلبت الدراســة إســتخدام املدخل متعدد املســتوايت ابســتخدام الربانمج  

توصـــــــلت الدراســـــــة اىل وجود دور مهم صـــــــياغة مقاييس للدراســـــــة ابإلعتماد على الدراســـــــات الســـــــابقة. و 
للتقمص العاطفي ملقدمي اخلدمات الصــحية من األطباء يف تعزيز الروابط النفســية للمرضــى مع األطباء مبا 
يســـــهم يف ضـــــمان تفضـــــيلهم لنفس األطباء دون اللجوء لغريهم من أجل العالا. لذلك أوصـــــت الدراســــة 

التفاعلية بفهم حاجات املرضى الشخصية من أجل إدامة بضرورة سعي األطباء لتقوية مقدراهتم الشعورية و 
 العالقة معهم.

                                                        
 كلية اإلدارة واإلقتصاد/جامعة القادسية.  -قسم إدارة األعمال -1
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Abstract 
The current study aims to investigate the possibility of Ensuring customer 

patronage through the service provider empathy and meditation of the 

customer attachment. The study was applied to a sample of patients in 

private hospitals in Babylon Governorate. The study required the use of the 

multi-level approach using the MPlus program, 5 after the formulation of the 

study criteria based on the previous studies. The study found that there is 

an important role for the empathy of the health service providers of doctors 

in strengthening the psychological ties of patients with doctors, thus 

contributing to ensuring their patronage for the same doctors without 

switching to others for treatment. Therefore, the study recommended that 

doctors seek to strengthen their cognitive and interactive abilities to 

understand the needs of patients in order to maintain their relationship with 

them. 

 المقدمة

على الرغم من اإلهتمـــام املعريف ابلتقمص العـــاطفي ملقـــدم اخلــدمــات الصـــــــــــــــحيـــة يف نظريــة العالقــات 
يعة التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة وآنره حمدودة نسبياً، لذا التسويقية، تبقى الدراسات التجريبية حول طب

فالدراســــة احلالية حتاول معاجلة هذا القصــــور بتقدمي تقييم جترييب لدور التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة على 
سلوك الزبون يف القطاع الصحي. بتعبري أدق فالدراسة احلالية تقدم منوذجاً مفاهيمياً يشتمل على ومجيفتني 

متني للتقمص العاطفي يف التفاعالت اإلجتماعية، مها تعزيز اإلرتباط النفســــــي للزبون مبقدم اخلدمة من مه
جانب، و تطوير تفضــــــــــــــيالت الزبون للتعامل مع مقدم خدمة حمدد ليعرب الزبون عن والئه. كما توضــــــــــــــح 

التقمص العاطفي ملقدم الدراســـــــــة التجريبية، ميكن لإلرتباط النفســـــــــي للزبون تنشـــــــــيط العالقة اإلجيابية بني 
اخلدمة و تفضــــــــــيالت الزبون، عالوة على ذلك، توفر النتائج دليالً تطبيقياً جتريبياً لدور اإلرتباط النفســــــــــي 

 للزبون بتفضيله التعامل مع مقدم اخلدمة ذاته يف معامالته املستقبلية.
هجية العلمية للدراســة تتضـــمن الدراســـة من أربعة مباحث رئيســـة، يقدم املبحث األول من الدراســـة املن

يف مشــــــكلة الدراســــــة وتســــــاؤالهتا مث أهداف وأمهية وفرضــــــيات الدراســــــة وعينة الدراســــــة. أما املبحث فقد 
خصـص لتقدمي أتصـيل نظري ملتغريات الدراسـة ابإلعتماد على دراسـة جتريبية ونظرية سـابقة واليت متخضت 

ابجلانب العملي. وتضــــــمن املبحث الثالث فيما عن وجود عالقة منطقية متهد إلثبات فرضــــــيات الدراســــــة 
حماولة الدراســـة إثبات صـــحة ما ذهبت إليه الفرضـــيات اليت م بناؤها من قبل وتؤكد بعض ما وصـــلت إليه 
الدراســـات الســـابقة. ويف النهاية م تومجيف النتائج التجريبية للدراســـة لتقدمي إســـتنتاجات خاصـــة ابلدراســـة 

 بتوصيات عملية جملتمع الدراسة.ومتغرياهتا الثالث واإلفادة منها 
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 29: العدد

 المبحث األول: منهجية الدراسة 

 أواًل: مشكلة الدراسة:
يعتقد املســـــــوقون والباحثون إعتقاداً راســـــــخاً أن مشـــــــاعر الزبون و تفضـــــــيالته مؤشـــــــر مهم لوالء الزبون 

زابئنها والتمسك هبم، وإستدامة عالقته مع املنظمة، لذا تسعى الكثري من املنظمات جاهدة للحفاظ على 
 إبعتبار مظاهر الوالء متثل موجودات سوقية غري ملموسة.

ونتيجة لطبيعة اخلدمات الصـــحية اليت تتطلب تفاعالت متكررة بني مقدم اخلدمة و املريض، إذ يكون 
دمات املنامل النفســــي والعاطفي، عالوة على املنامل املادي، املعيار اجلوهري لتقييم الزبون ملســــتوى جودة اخل

 والرابط احلرا لعالقة الزبون مبقدم اخلدمة أو املنظمة.
ويف هذا السياق تؤكد الدراسات يف جمال تسويق اخلدمات اىل إن اجلزء األهم من جودة اللقاء اخلدمي 
يعتمد على التفاعل البشـــــــــــري واإلجتماعي بني طريف التبادل من مقدمة اخلدمة يف اخلط األمامي و الزبون 

، خصـــــــوصـــــــاً يف قطاع مثل القطاع الصـــــــحي، يتحمل فيه مقدمو اخلدمة  األطباء و الكادر متلقي اخلدمة
الطيب الداعم( املســــــؤولية الرئيســــــة يف جناح التفاعل واللقاء اخلدمي، ملا هلم من قدرة من بناء حقوق ملكية 

 عالمة جتارية أو اإلضرار بسمعتها.
 واملمارســـــــني اىل تســـــــاؤل مهم وجوهري وهو على عليه فإن الدراســـــــة احلالية حتاول إنرة ذهن الباحثني

النحو اآلط"هــــــل ميكن ضـــــــــــــــمــــــان تفضـــــــــــــــيالت الزبون املريض( من خالل التقمص العــــــاطفي ملقــــــدم 
 اخلدمة الطبيب( ويف ضوء الدور الوسيط لإلرتباط العاطفي للزبون املريض(مبقدم اخلدمة؟".

 ها على النحو اآلط:والتساؤل الرئيس أعاله يعرب عن تساؤالت فرعية ميكن صياغت
هــل توجــد عالقــة أتثري معنويــة بني التقمص العــاطفي ملقــدم اخلــدمــة و اإلرتبــاط العــاطفي للزبون  -1

 مبقدم اخلدمة؟
هل هناك عالقة أتثري معنوية بني التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة و تفضـــــــــــــــيل الزبون للتعامل مع  -2

 مقدم اخلدمة؟
 اط العاطفي للزبون و تفضيالته ملقدم اخلدمة؟هل توجد عالقة أتثري بني اإلرتب -3

 ثانيًا: أهمية الدراسة:
 أثناء ملقدم اخلدمة العاطفي التقمص قابلية على الرتكيز من الرغم على التســــــويقية، الدراســــــات يف -1

التقمص  اســـــــــــــــتخدام بكفاءة املتعلقة املنهجية لدراســـــــــــــــات التجريبيةا فإن ،يف اللقاء اخلدمي تفاعالتال
 .كافية  غري ونتائجها العاطفي ملقدم اخلدمة

ميثل القطاع الصـــــــــــــــحي اخلاص مرتكزاً مهماً للخدمات الصـــــــــــــــحية يف البلد، وهو من القطاعات  -2
 اخلدمية املهمة، و إعداد الدراسات التجريبية يف هذا اجملال قضية مهمة لتطوير القطاع والنهوض به.

بون  اإلرتباط النفســـــــــي للزبون، وتفضـــــــــيل الزبون(، أذ تبني طبيعة املتغريات املتعلقة أبســـــــــتجابة الز  -3
للباحثني ومن خالل املسـح امليداين ندرة الدراسـات املتعلقة هبذه املتغريات على املسـتوى احمللي والعريب من 
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جهة، وكذلك ندرة الدراســــــــــات األجنبية اليت ربطت هذه املتغريات مع بعضــــــــــها يف منوذا واحد مع متغري 
 في.التقمص العاط

جودة اخلدمات  تقييم يف زابئن  املرضــــــــــــى(ال يواجهها اليت الصــــــــــــعوبة بســــــــــــبب ذلك، على عالوة -4
 قطاع يف أمهية أكثر مقياس لتفضـــــــــيالت الزبون و إرتباطه النفســـــــــي مبقدم اخلدمة تطوير يكون، الصـــــــــحية
 ، وخصوصاً يف قطاع اخلدمات الصحية.املنتجات/  السلع جمال يف منه اخلدمات
ختبار الفرضـــــــيات وهو إإســـــــتخدام إســـــــلوب إحصـــــــائي متقدم يف معاجلة البياانت اإلحصـــــــائية و  -5

 (، وهذا ما فرضته طبيعة الدراسة.Multi-levels analysisإسلوب التحليل متعدد املستوايت  
 ثالثًا: أهداف الدراسة

الزبون  املريض( هتدف الدراســـة احلالية للتحقق بشـــكل أســـاســـي من معرفة إمكانية ضـــمان تفضـــيالت 
من خالل التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة  الطبيب( ويف ضــــــــــوء الدور الوســــــــــيط لإلرتباط العاطفي للزبون 

  املريض( مبقدم اخلدمة. ويف ضوء ذلك هناك أهداف فرعية للدراسة وهي كما أيط:
 للزبون به. التحقق من التاثري املعنوي للتقمص العاطفي ملقدم اخلدمة على اإلرتباط النفسي -1
التعرف على التاثري املعنوي للتقمص العاطفي ملقدم اخلدمة على تفضــــــــيل الزبون للحصــــــــول على  -2

 اخلدمة من مقدمة اخلدمة ذاته.
 حتديد طبيعة التاثري املعنوي لإلرتباط النفسي على تفضيل الزبون ملقدم اخلدمة. -3
ص العاطفي، اإلرتباط النفســـــــــي، تفضــــــــيل تقدمي أتصـــــــــيل نظري ملتغريات الدراســـــــــة الثالثة  التقم -4

الزبون(، كو ا من املتغريات احلديثة يف الدراســـــات احمللية والعربية واليت حتتاا اىل املزيد من التوســـــع النظري 
 والتطبيقي ملعرفة دورها يف جمال جناح نشاط تسويق اخلدمات.

 رابعًا: مخطط الدراسة الفرضي
 ثالثـــة متغريات رئيســـــــــــــــــة وهي  التقمص العـــاطفي، اإلرتبـــاط بنيتتنـــاول الـــدراســـــــــــــــــة احلـــاليـــة العالقـــة 

من خالل صياغة املخطط  حتاول الدراسة تفحص وإختبار طبيعة العالقة بينها إذ ،النفسي،تفضيل الزبون(
(، الذي يبني وجود مســــــتويني للتحليل، املســــــتوى األول يتعلق ابلتقمص 1الفرضــــــي املوضــــــح يف الشــــــكل 

مســـتوى مقدم اخلدمة  الطبيب( واملســـتوى الثاين على مســـتوى الزابئن وهم  املرضـــى(، العاطفي وهو على 
 وم التحليل من املستوى الثاين اىل املستوى األول بعد إستخدام إسلوب التحليل املتعدد املستوايت.
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 خامسًا: فرضيات الدراسة:
ضــية رئيســة للدراســة تكون يف ضــوء مشــكلة الدراســة و أهدافها واملخطط الفرضــي هلا ميكن صــياغة فر 

النحو اآلط"ميكن تومجيف التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة يف ضــــــــــمان تفضــــــــــيالت الزبون من خالل على 
 هذه الفرضية تنبثق الفرضيات الفرعية اآلتية: الدور الوسيط لإلرتباط النفسي للزبون". و من

اإلرتبــاط العــاطفي للزبون مبقـدم توجـد عالقـة أتثري معنويـة بني التقمص العــاطفي ملقــدم اخلـدمـة و  -1
 اخلدمة.
هناك عالقة أتثري معنوية بني التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة و تفضــــــــــيل الزبون للتعامل مع مقدم  -2
 اخلدمة.
 توجد عالقة أتثري بني اإلرتباط العاطفي للزبون و تفضيالته ملقدم اخلدمة. -3
ء املتغريات الشــــــــخصــــــــية هلم  العمر، النوع ميكن أن تتباين تفضــــــــيالت الزابئن املرضــــــــى( يف ضــــــــو  -4

 اإلجتماعي، مستوى الدخل(.
 سادسًا: مجتمع الدراسة وعينتها

مقدمي اخلدمية الصحية من األطباء والزابئن من  بني مطابقة ومعدالت  كنة استجابة أفضل لتحقيق
مبجموعة من الكوادر الطبية يف بعض إجتهد الباحث يف إدارة اإلستبيان بنفسه، بعد أن إستعان  ،املرضى

 ةوافقم (، بعد أن حصــــل على1املســــتشــــفيات األهلية العاملة يف حمافظة اببل كما هو موضــــح يف اجلدول 
كل   رابط لتتبع اإلدارات يف املستشفيات ابلتعاون مع الدراسة احلالية للمشاركة يف الدراسة احلالية. و مجيع

حتــديــد رمز لكــل طبيــب يتعــامــل مع جمموعــة من  م ،طبــاءزبون مع كــل مقــدم خــدمــة صـــــــــــــــحيــة من األ
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مريض كـانـت مجيعها  (160  و طبيـب (50  من النهـائيـة املطـابقـة عينـة تكونـتوقـد . الزابئن املرضـــــــــــــــى(
 (.1أربعة مستشفيات أهلية، وكما موضح يف اجلدول   يفصاحلة ابستثناء استمارتني يف مستشفى احلياة، 

 زعة حسب املستشفيات ( عدد االستمارات املو 1جدول 
 عدد اإلستمارات املوزعة املستشفى  

 األطباء املرضى
 12 40 مستشفى اببل األهلي 1
 12 38 مستشفى احلياة األهلي 2
 12 40 مستشفى السالم األهلي 3
 14 40 مستشفى الفيحاء األهلي 4

 (2النحو املوضح يف اجلدول إما خصائص العينة من الزابئن املرضى( املستهدفني فقد كانت على 
 ( خصائص الزابئن املرضى( عينة الدراسة2جدول 

 النسبة  التكرار  اخلصائص ت
 %54 85 ذكر النوع اإلجتماعي 1

 %46 73 أنثى

2 

 العمر

 %3 6 18أقل من 

18-30 31 19% 

31-40 40 25% 

41-50 37 23% 

 %27 44 فاكثر 51

3 
 مستوى الدخل

 %16 26 الف 250اقل من 

250-500 58 36% 

 %46 74 500أكثر من 

يف حني كانت اخلصـــــائص الشـــــخصـــــية ملقدمي اخلدمة من األطباء فقد كانت على النحو املوضـــــح يف 
 (.3اجلدول 

 ( خصائص األطباء عينة الدراسة3جدول 
 النسبة التكرار اخلصائص ت

 36% 18 ذكر النوع اإلجتماعي 1
 64% 32 أنثى

 العمر 2

 4% 2 30أقل من 
30-40 10 %2 
41-50 14 %28 
51-60 16 %32 
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 16% 8 فاكثر 60 

 24% 12 دبلوم عايل الشهادة 3
 76% 38 دكتوراه

 المبحث الثاني: الجانب النظري للدراسة

 أواًل: التقمص العاطفي ملقدم الخدمة
أبنه قدرة الفرد على أن يتوقع أو يتنبا مبشـــــــــــــــاعر عرب علماء النفس الســـــــــــــــريري عن التقمص العاطفي 

ـــــــه   ـــــــة ومعتقـــــــدات ـــــــداخلي ـــــــة و عواطفهم ال  &Agnihotriاآلخرين وردود فعلهم واســـــــــــــــتجـــــــاابهتم اخلفي

Krush,2015:166.) 
( يؤكد على وجود جانبني للتقمص، اجلانب األول يفســــــــر التقمص على Aggarwal,2015:17أما  

يفعله اآلخرون يف ضـــــوء خرباته وجتاربه أو مدركاته، وهذا يعين أننا ال  أنَّ الفرد جيرب التصـــــرفات ويفعل ما
نســتطيع تفســري تصــرفات اآلخرين و ال التنبؤ بردود أفعاهلم ما مل منر بنفس جتارهبم.أما اجلانب الثاين يفســر 
التقمص العاطفي للفرد أبن يضـــع نفســـه يف مجروف مشـــاهبة لظروف ومواقف اآلخرين مث حياول من خالل 

 تصور الذهين املعتمد على اإلتصال أخذ التنبؤ بردود أفعاهلم.ال
التنبؤ بســـلوك الزبون من خالل  ف( التقمص العاطفي كعملية تســـتهدRichard,2016:120ويفســـر  

 استجابة الزابئن عليه يقدم الذي والسلوك ،مقدم اخلدمة عليه قدمي الذي السلوك بني العالقات عن تنبؤال
 .زابئنال سلوك على بناء مقدم اخلدمة عليها قدمي اليت التالية واالستجابة ،مقدم اخلدمة سلوك على

مقــدم اخلــدمــة  شـــــــــــــــعري ا أنخالهلــ منللغــايــة، ميكن  ةمؤثر  مهــارة العــاطفي التقمص لــذا ميكن القول
 و هو رة الزبونبنظ العامل أي يكون قادراً على رؤية ،لزبونا على تســــــــيطر اليت املعاين فهمي و ابألحاســــــــيس

ويالحظ من هذه اخلطوات إن اإلنصـــــات مادة  .(Hwang, & Kim,2016:9رته الشـــــخصـــــية  بنظ ليس
التقمص العاطفي و جوهره، إذا ال ميكن حتقيق التقمص اإل من خالل اإلنصـــــــات للزبون و اإلســـــــتماع أو 

 (.Drollinger& Comer,2013:54اإلهتمام الشخصي  اجاته ومتطلباته  
( اىل هـــذه املهـــارات تتطلـــب فهم مجروف الزبون أثنـــاء Agnihotri& Krush,2015:169و يؤكـــد  

تقدمي اخلدمة، مث مشـــــــــــــــاطرته العواطف اليت تثريها تلك الظروف، وكان مقدم اخلدمة يريد أن يقول للزبون 
 أبنه يشعر بقلبه األمل الذي يعيشه الزبون.

( التقمص العاطفي أبنه فهم مقدم اخلدمة حلالة الزبون Wieseke & Kraus,2015:321وقد عرف  
( اىل إ ا التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة McBan,2005:352أو مشاعره ودوافعه الشخصية.كما أشار  

 الكامل الفهمميثل مقدرات ومهارات شـــعورية ميكنه من وضـــع نفســـه يف موضـــع أو حالة الزبون، مبعىن أنه 
 .بعقلي وقليب أفهمك( Pilling,2004:52، وهذا ما أطلق عليه  شعوراي و عقليا نزبو لل

انهيك عما ســــــبق فان التقمص العاطفي يتطلب عملية إتصــــــال واعية ومعمقة من قبل مقدم اخلدمة، 
الزبون( من خالل التصـــــــــــــــور أو التمثيــل املعريف -كو ــا تتطلــب عمليــة ترابط ذهين للطرفني مقــدم اخلــدمــة
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 نفســـــية والشـــــعوريةال ةاحلال عن توقعاتلشـــــعورية اليت مير هبا الزبون يف تلك اللحظة، مبعىن أنه ميثل للحالة ا
 (.Drollinger,2006:164للزبون قبل وأثناء وبعد تلقي اخلدمة   الداخلية

( على إن التقمص العـــاطفي ملقـــدم اخلـــدمـــة تعـــد من Itani & Inyang,2015:702لـــذلـــك يؤكـــد  
األداء العايل، ميكن من خالهلا دمج الزبون مع عالمة املنظمة و جعله يعي  حالة من التماهي متطلبات 

أو التماثل مع املنظمة أو عالمتها، من خالل إبداء مقدم اخلدمة روح الصـــــــــــداقة واحلرص على مصـــــــــــلحة 
 الزبون و التوجه حنو تقدمي اخلدمات حسب حاجاته الفردية.

( إن التقمص العــاطفي يتطلــب من مقــدم اخلــدمــة Wieseke & Kraus,2015:321يف حني يرى  
التعامل إبحرتام مع الزبون و اإلهتمام مبشـــــاعره أثناء اللقاء اخلدمي، ويتضـــــمن بذل جهود حقيقية للتعرف 
على حاجات الزبون ورغباته الفردية أو الشــخصــية، أي التعامل مع كل زبون بســياســة اإليصــائية الفردية و 

 وحاجاته الشخصية مث التكييف معها.اإلعتناء بظروفه 
 التقمص العاطفي يعكس العالقة بني مقدمي اخلدمات و الزابئن أو نَّ إ القول ميكن تقدم ما ضوء ويف

(، عالوة على التفهم Richard,2016:120املســـتفيدين، ويكون مبين على اللطف والكياســـة و اإلحرتام  
( Hwang, & Kim,2016:7(. و حتقق  Drollinger,2006:165والسرية واإلصغاء والتواصل املستمر  

يف دراســـــــــــته حول أبعاد جودة اخلدمة إن العالقة اجليدة بني مقدم اخلدمة والزبون تســـــــــــهم يف جناح اخلدمة 
( إن التقمص يضــــــــــــع Itani & Inyang,2015:700وإســــــــــــتجابة الزابئن للتعليمات واللوائح، كما أكد  

لوايت و إهتمامات املنظمة والعاملني فيها، ويوجه العاملني اىل اإلصـــــــغاء مصـــــــلحة املســـــــتفيد يف مقدمة أو 
 لشكوى الزبون وتلبية إحتياجاته بكل ود  ولطافة .

( يف دراســـــــــته اىل إن توجه العاملني للتعامل بكياســــــــة Pilling,2004:52ويف الســـــــــياق ذاته، أشـــــــــار  
ابمه من قبل الطبيب، ووضع مصلحة املريض ولطف مع املرضى، وإيالء املريض اهتماماً خاصاً، ومناداته 

أواًل، و التعاطف معه يف حالة تعرضــــــــــــه ملشــــــــــــكلة  ما، وإحرتام عادات وتقاليد املرضــــــــــــى، تعد من املظاهر 
 األساسية للتقمص العاطفي يف جمال اخلدمة الصحية.

( مع هذه الدراســـــــــــــــة أبن التقمص العاطفي يشـــــــــــــــتمل على إهتمام McBan,2005:352كما يتفق  
لعاملني يف املســتشــفى مبصــلحة املرضــى، وتفهم العاملني حلاجات املرضــى، مالءمة ســاعات تقدمي اخلدمة ا

الصحية حلاالت املرضى، وحرص املستشفى على حتقيق املصلحة العليا للمرضى، والدراية املعمقة  اجات 
 ورغبات املرضى.
يعين توجـــه إدارة  ( اىل مـــا ســـــــــــــــبق، أن التقمص العـــاطفيHwang, & Kim,2016:9ويضـــــــــــــــيف  

املستشفى اىل العناية الشخصية ابملرضى، وحل مشاكلهم بطرق ودية وإنسانية، وتوفري اخلدمة هلم ابملكان 
 والزمان املالئمة هلم، ودرجة فهم املستشفى حلاجاهتم الضمنية.

 ( إن املقدرات العاطفية ملقدم اخلدمة هلا دور أســـــــاســـــــي يفDrollinger,2006:165يف حني يشـــــــري  
حتقيق اإلســـــــــــــــتيعــاب الــداخلي للفرد الزبون( بربطــه مع الــذات و يعمــل على تعزيزهــا و إثرائهــا، مبعىن أن 
املقدرات الشــعورية كالتقمص العاطفي متكن مقدم اخلدمة من إنرة مشــاعر احلنني والقبول والقناعة ومحاية 
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حيقق هلم وجوده إحســــــــــــاســــــــــــاً ابلذات الذات وتعزيز اهلوية، فريتبط الزبون  املريض( مبقدم اخلدمة عاطفياً و  
 (.Drollinger& Comer,2013:57وشعوراً ابإلستقرار العاطفي  

ومن جانب آخر ميكن للتقمص العاطفي أن يثري الذات من خالل حتقيق بعد القيمة الشــــــــــــخصـــــــــــية 
 وهي أحدى ابعاد قيمة الزبون(، بتمثيلها رمزايً للشــــــــخصــــــــية احلالية اليت تعكس من هو الشــــــــخص الذي 

 (.McBan,2005:353قدم اخلدمة  ي
 ثانيًا: اإلرتباط النفسي للزبوع

ميثل اإلرتباط النفســـــــي ذخرية ســـــــلوكية يســـــــتخدمها الفرد كوســـــــيلة لتامني احلماية النفســـــــية واجلســـــــدية 
(. ويدعم Hazan& Shaver,2014:515ابإلعتماد على التفاعل املعريف والعاطفي جتاه شـــــــــــــــيء حمدد  

النظرة من خالل تفســـــري الرغبة يف خلق اإلرتباط العاطفي كوســـــيلة إلشـــــباع احلاجات بعض الباحثني هذه 
 Thomsonاألســـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــة للفرد، بـــدءًا من إرتبـــاط الطفـــل أبمـــه، مرورًا ابلعالقـــات العـــاطفيـــة للكبـــار  

etal.,2004:80 وعالقات القرابة والصــــــــــــداقة اليت ينشــــــــــــؤها الفرد إلشــــــــــــباع احلاجات املذكورة. ويعرف ،)
اط النفســــي أبن حالة التعلق املرتبطة هبدف عاطفي أو نفســــي حمدد حتدث بني الفرد و قضــــية معينة اإلرتب

 (.Hwang & Chen,2013:149  )Ball & Tasaki,2009:160قد ختتلف من حيت القوة  
( عن اإلرتباط النفسي من منظور يصف قوة احلزم النفسية اليت تربط فرداً Schultz,2015:370وعرب  
 قـد مـا بشـــــــــــــــخص (. وعلى الرغم من أن التعلقGross & Brown,2014:705عالقـة معينـة   آبخر يف
 لالرتباط الســـــــلوكية والتاثريات األســـــــاســـــــية املفاهيمية اخلصـــــــائص أن إالمعني،  بشـــــــيء التعلق عن خيتلف
 (.Gu & Ryan,2015:242يف كل األحوال   متاًما متشاهبة أ ا يفرتضوالتعلق 

التســـــويق العالقاط تشـــــري الدراســـــات اىل اإلرتباط أو التعلق ميكن أن ميتد اىل ما وراء ســـــياق ويف جمال 
عالقة الشـــــــــــــــخص بعالمة معينة أو منتج أو منظمة. وقد تطرقت البحوث يف هذا اجملال اىل بنية اإلرتباط 

. ويؤكد (Hwang & Chen,2013:145اليت تشـــــــــــــــمل حب العالمة و اإللتزام واأللفة والولع ابلعالمة  
 Thompson,2006:57.أبن اإلرتباط النفسي يكمن يف جوهر العالقات التجارية القوية والرصينة ) 

مقدم اخلدمة  تربط اليت والعاطفية املعرفية للرابطة كقوةوميكن النظر اىل اإلرتباط النفســــي مبقدم اخلدمة  
من حاجات الزبون ووســـــــــــــيلة (،  ا يعين جزء Hailu & McFarlane,2015:586مع الزبون  املريض(  

إلشــــــباع رغباته النفســــــية بناءاً على الرتابط املعريف و العاطفي معه ويف ضــــــوء املتطلبات النفعية والرمزية فان 
الزبون يلجا اىل اإلرتباط بعالمة جتارية أو مقدم خدمة معني لتلبية حاجات إشـــــــــــــــباع الذات  من خالل 

لذات  من خالل الومجيفي( و مروراً إبثراء الذات  اإلســــــتالك جتربة إســــــتهالك اخلدمة( وصــــــوالً اىل متكني ا
بني الفرد  قوية عالقة اتنش عندما(. مبعىن أن اإلرتباط النفسي ال تتطور اإل Brocato,2016:64الرمزي(  

 ويتم ذلك مبرور الوقت. الزبون والعالمة التجارية أو مقدم اخلدمة
ة مع الذات تســتند على اجلوانب املعرفية و العاطفية، إذ وتؤكد الدراســات التســويقية إن الروابط النفســي

املخططات املعرفية للفرد مع الروابط العاطفية للذات تربز التجارب الشـــخصـــية للزبون مع مقدم اخلدمة يف 
( Kleine,2012:360مبــــــــا يعطيهــــــــا أتثريًا حرجــــــــًا على ســـــــــــــــلوكيــــــــات الزبون ودوافعــــــــه الشـــــــــــــــرائيــــــــة  

 Schultz,2015:370  ويضيف .)Hou & Morais,2013:225 عامل مهم يف جمال اإلرتباط النفسي )
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إذ ميكن للتجارب احلســــــية  وفق احلواس اخلمســــــة( أن تؤدي دوراً أســــــاســــــياً يف تغري مزاا الزبون، وحىت يف 
 & Hailuحاالت املريض معينة(، عالوة على توفري منامل نفســـــــــــــــي إجيايب للزبون و اســـــــــــــــتقراره العاطفي 

McFarlane,2015:585.) 
 ( Customer Patronageثالثًا:تفضيالت الزبوع )

تؤكد نظرايت ســـلوك املســـتهلك أبن اإلســـتجابة الســـلوكية والعاطفية واملوقفية للزبون تعتمد على طبيعة 
ق املثريات التســـــــويقية اليت تومجفها املنظمات لتحقيق ما هتدف إليه من إســـــــتجابة، وهذا يتطلب من التحق

من إســـــــــــــــتجــاابت الزابئن لفهم مربرات قراراهتم الشـــــــــــــــرائيــة وإختيــارهم ملنتج أو خـدمـة معينــة دون األخرى 
 Mlenga,2014:371.) 

ولكي تتمكن املنظمات من حتليل هذا السلوك حتاول املواءمة بني خصائص الزبون وخصائص اخلدمة 
 املســـتهلك( حيتكم اىل معايري متنوعة لتفضــيل والعملية الشـــرائية، ألن البحوث التســـويقية أثبتت أنَّ الزبون 

 (.Tan & Yeap,2012:220منتج أو عالمة دون األخرى  
 الشــراء ســلوك على تؤثر اليت والدوافع املعيارية واملعتقدات املواقف من مزيجويعرف تفضــيل الزبون أبنه 

(، وتوفر تفضـــــيالت الزبون Ogwo & Igwe, 2012:85موافقة الزبون أو دعمه لعالمة أو منظمة معينة  
(، لذا يؤكد بعض الباحثني أبن فهم Dhruv et al.,2013: 261أســـاســـا حلصـــة ســـوقية راســـخة ومتنامية  

رات تفضــيل الزبون تفضــيالت الزبون متهد للتنبؤ بســلوكيات الزبون يف املســتقبل. لذا ميكن القول أبن مؤشــ
( Tan & Yeap,2012:221ملنظمـــة أو عالمـــة متثـــل مؤشـــــــــــــــرًا لألداء التســـــــــــــــويقي و حصـــــــــــــــــة الزبون  

 Gajanayake,2011:34 و يعتمـد ذلـك على معرفـة نوااي الزبون ومواقفـه جتـاه املنظمـة. فقـد تصـــــــــــــــور ،)
لتفضيالت الزبون ابلتعامل  مؤشرات تكرار الشراء، نوااي التحول، زايدة املشرتايت من العالمة نفسها دليل

 (.Grewal,2013:265مع املنظمة واستمرار عالقته هبا  
ومن املؤكد فان هناك عوامل ســـــابقة أو حمددة لتفضـــــيالت الزبون مثل رضـــــا الزبون و ثقته ابملنظمة أو 

 & Ogwo(، كمـــا يضـــــــــــــــيف  Kim & He, 2017:321مقـــدم اخلـــدمـــة عالوة على جودة اخلـــدمـــة  

Igwe,2012:86 امل ســـــوابق حمددة لتحقيق تفضـــــيالت الزبون مثل صـــــورة املنظمة، خصـــــائص مقدم ( عو
 (.Mlenga,2014:373اخلدمة معاجلة شكاوى الزبون واإلستجابة السريعة  

( يف دراسته أنَّ مستوى اإلستجابة الشعورية املتحققة للزبون Dhruv et al.,2013: 263كما أثبت  
ملنامل املادي أو بيئة اللقاء اخلدمي، وســــــرعة اإلســــــتجابة، والســــــعر كلها نتيجة التفاعل يف اللقاء اخلدمة، وا

 من احملددات الرئيسة لتفضيالت الزبون.
 رابعًا: العالقة بني متغريات الدراسة 

لقد أمجهرت الدراســــــات الســــــابقة أن املظاهر العاطفية ملقدم اخلدمة ميكن أن حتفز احلاالت الشــــــعورية 
(، وتؤكد الدراســــــــات التجريبية ابن الزابئن Hailu & McFarlane,2015:586  للزبون كرد فعل مباشــــــــر

 & ,Hwangاحلســــــــــــاســــــــــــني يكونوا أكثر من غريهم إســــــــــــتجابة للمشــــــــــــاعر اليت يظهرها مقدمو اخلدمة  

Kim,2016:11 األمر الذي يعزز من إرتباط الزبون نفســـيا وشـــعوراي مبقدم اخلدمة ويزيد من تفضـــيله له ،)
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  Wieseke & Kraus,2015:322 كمــا قــد خيفف أو يقلــل من اآلنر الســـــــــــــــلبيــة ألخطــاء وحــاالت ،)
(، على وجه اخلصــــــــوص يف احلاالت اليت يكون فيها Pilling,2004:53التفاعل الســــــــلبية وغري املرضــــــــية  

الزبون قادراً على التكييف العاطفي بدال من اإلحتكام للحســــــاابت املنطقية كرد فعل ســــــلوكي، أي عندما 
 ع الشراء العاطفية بدالُ من دوافع الشراء العقلية أو املنطقية بقرارات الزبون.تتحكم دواف
( إن جودة اللقاء اخلدمي هلا صـــــــــــلة معنوية برضـــــــــــا/عدم Drollinger& Comer,2013:58ويذكر  

الزبون، كما َأ ا قد تؤدي اىل نتائج خدمة مبهجة. ووفقاً لنظرية التحكم ابلطلب، فإن مقدمي اخلدمة قد 
 & Itani(.ويؤكد  Drollinger,2006:166رون ســـــــــــــــلوكا تعاطفيا مع الزابئن أثناء اللقاء اخلدمي  يظه

Inyang,2015:703 إن املقدرات الشــــعورية والعاطفية ملقدم اخلدمة هلا دور معنوي يف ســــلوكيات الزبون )
قدرات يســــــــبب مثل رضــــــــا الزبون والئه. وعلى العكس من ذلك، فان عدم إمتالك مقدمي اخلدمة هلذه امل

 فشل اخلدمة ويؤدي اىل عدم الزابئن. ويف ضوء ما تقدم ميكن صياغة الفرضية الفرعية اآلتية:
H1 :ع قة أتثري معنوية بني التق ص العاُ ي ملقدم اخلدمة و اإلرتباط العاُ ي لَزبوج  تو د

 مبقدم اخلدمة.
اإلجتماعية، وحتديداً التقمص ويف جمال تســويق اخلدمات الصــحية فقد أثبتت الدراســات أن العواطف 

العــــــــاطفي لــــــــه أمهيــــــــة حــــــــامــــــــة لفهم طبيعــــــــة التفــــــــاعالت بني مقــــــــدم اخلــــــــدمــــــــة  الطبيــــــــب( والزبون 
 (.Schultz,2015:372 املريض( 

( أنَّ التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة ترتبط ادارته يف فهم Pilling,2004:55فقد أكدت دراســـــــــــــــة  
اخلدمة، مبا خيلق مشــــــــــــــاعر إجيابية جتاه املنظمة أو مقدم اخلدمة. وجهة نظر الزبون ومشــــــــــــــاعره أثناء تقدمي 

عالوة على ذلك، فان التقمص العاطفي جتاه الزبون يؤدي دوراً حاماً يف ربط جتربة الزبون ومستوى جودة 
(، و ا ال شـــــك فيه أن إدراك الزبون Wieseke & Kraus,2015:322اخلدمة وإشـــــباع حاجاته ورغباته  

 & Itaniوتلبيتهـــا لتوقعـــاتـــه حتـــث الزبون على تفضـــــــــــــــيـــل اخلـــدمـــة و اإلرتبـــاط مبقـــدمهـــا   جلودة اخلـــدمـــة

Inyang,2015:703 كما أتفقت معظم الدراســـــــــــــات إبن التقمص العاطفي مؤشـــــــــــــر مهم لتقييم جودة .)
(، كما أَ ا Hwang, & Kim,2016:14اخلدمة، وهي من احملددات األســــاســــية ملشــــاعر الرضــــا والقبول  

(. ومن مث إذا Schultz,2015:372ســـتجابة الشـــعورية للزبون وعلى والئه جتاه مقدم اخلدمة  تؤثر على اإل
 توقعنا تكرار هذا السلوكيات ابلتتابع فإنه ميكن تقدمي الفرضية اآلتية:

H2 هناع ع قة أتثري معنوية بني التق ص العاُ ي ملقدم اخلدمة و ت  ـــــيك الزبوج لَتعامك مع :
 مقدم اخلدمة.

، الزبون مشـــــــــــــــــاعر فهم على مقـــدم اخلـــدمـــة قـــدرة( إن Hailu & McFarlane,2015:586 يؤكـــد 
 التفاعلية الســــلوكيات وتنســــيق حتســــني على تؤثر لذلك وفًقا االســــتجابةمث ، الزبون بتوقعات اإلســــتشــــعارو 

أنَّ تعاطف . أي عام بشـــــــــــــكل الرضـــــــــــــاء وزايدة التطورات هذه مثل خالهلا من الزابئن يقّيم اليت املناســـــــــــــبة
الطبيب مع املريض وفهم حاجاته والتعامل وفق متطلباته الشــخصــية، حيث املريض على إقامة عالقة طويلة 

 ومتينة مع الطبيب.
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 بطريقة هلا واالســتجابة زابئن املرضــى(لل الســلبية أو اإلجيابية املشــاعر اســتشــعار فإن ذلك، على وعالوة
  سـاسية االسـتجابة على قادرين األطباء كان  إذا. فكافية  ةتفاعلي سـلوكيات وتنسـيق تطوير يفرض مناسـبة

ويفضلون التعامل مع نفس األطباء  ارتياًحا أكثر يكونون وسوف التفاعل سيقدرون املرضى فإن ،رضاهممل
 (.Tan & Yeap,2012:223دون الرغبة ابلتحول عنهم 

نشــــــاء إل ةأســــــاســــــي يةبن النفســــــي للزبوناإلرتباط  اخلدمة، وعالقات التســــــويقية الدراســــــات إطار و يف
 إعادةيدفع الزبون اىل  والء الزبون للمنظمة، كما أنَّ اإلرتباط النفســـــــــــــــي وتعزيز عليها واحلفاظ العالقات

التعامل مع  أو هانفســـ التجارية العالمة تكرار يف يتســـبب  ا، املســـتقبل يف ابســـتمرار مفضـــلة خدمة شـــراء
 (.Kleine,2012:361مقدم اخلدمة ذاته  

كما قدمت الدراسات املعاصرة اإلرتباط النفسي بعده مة أساسية للزبون املوايل والذي يفضل العالمة 
نفســــــها أو املنظمة دون غريها من املنافســــــني، ويكون مصــــــدراً مهماً للتغذية العكســــــية حول معة املنظمة 

 & Hailuاملعلومات الســـــلبية عن املنظمة  وصـــــورهتا يف اجملتمع، بل إ م قد يدافعون عن املنظمة ويردون 

McFarlane,2015:586:بناءاً على ما قدمته تلك الدراسات ميكن صياغة الفرضية اآلتية.) 
H3ع قة أتثري بني اإلرتباط العاُ ي لَزبوج و ت  ي ته ملقدم اخلدمة. : تو د 

العاطفي ملقدم اخلدمة و  ويف ضــــــوء ما تقدم فإن الدراســــــة احلالية تقرتح ســــــلســــــلة ســــــببية بني التقمص
اإلرتباط النفســي للزبون لضــمان تفضــيالت متد عمر العالقة بني الزبون  املريض( ومقدم اخلدمة الطبيب(، 

 (.1وميكن توضيح تلك العالقة يف ضوء املخطط الفرضي املوضح يف الشكل 
 المبحث الثالث: الجانب العملي للدراسة

 أواًل: منهج الدراسة وأدواتها
أستخدمت الدراسة احلالية املنهج الكمي متعدد املستوايت يف معاجلة مشكلة الدراسة و اإلجابة عن 
التســــاؤالت املطروحة، وم إختيار إســــلوب اإلســــتقصــــاء من خالل اإلســــتبيان ملا يوفره من مزااي وإجيابيات 

رضى والعاملني يف املستشفيات تالئم طبيعة الدراسة، وم مجع اإلستبيان من خالل املقابالت املباشرة مع امل
املســــتهدفة وابإلســــتعانة ببعض العاملني يف املســــتشــــفيات و اإلصــــدقاء، قد م إختيار قطاع املســــتشــــفيات 

 اخلاصة لألسباب اآلتية:
 تعد واحدة من القطاعات الصحية األساسية واليت تتجاهلها معظم الدراسات التسويقية. -1
 و املرضى، وهو ما تتطلبه طبيعة ومتغريات الدراسة احلالية.هناك تفاعل مباشٌر بني األطباء  -2

واجلانب املهم يف الدراســـــــــــة احلالية هو معرفة التاثري املباشـــــــــــر بني التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة على 
اإلرتباط العاطفي و على تفضـــــــــيل الزبون ووالئه للخدمات الصـــــــــحية يف املســـــــــتشـــــــــفيات األهلية. إذ تركز 

لى طبيعة التفاعالت بني مقدم اخلدمات الصــــــــــحية  الطبيب( و الزابئن  املرضــــــــــى( يف الدراســــــــــة احلالية ع
 املستشفيات قيد الدراسة. 

وم تومجيف إسلوب العينات العشوائية املنهجية وهو إسلوب مشابه للعينات العشوائية مع فرق بسيط 
تتعامل مع مقدم خدمة يقوم على إحتســـــاب حجم العينة مث يتم حتديد كل ســـــجل من قائمة املرضـــــى اليت 
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زابئن املرضــى(، مث ال واســتبياانت مقدمي اخلدمة األطباء( ملطابقة خاصــة أرقامت اســتخدممعني  طبيب(،  
 مقدم اخلدمة املعين  الطبيب(. رمز رقم إىل زابئن املرضى(ال تعينيم 

 اهليكلية ةاملعادل منذجة ، وفق إســلوبالبياانت حتليل إلجراء AMOS 21برانمجكما ومجفت الدراســة 
 SEM )االحندار واختبارات األساسية املكوانت حتليل وأستخدم. اهليكلي والنموذا القياس منوذا لتقييم 
 تســــمح  ا( أبSEM  اســــتخدام من الفائدة نَّ إذ أَ . اهليكلي والنموذا القياس منوذا لتقييم واحد وقت يف
 هذه إلجراء قوية أداة هي التقنية وهذه ،مفرتض منوذا يف كاملة  متغريات لرتتيب متزامن حتليل إبجراء لنا

 (.Anderson & Gerbing.1998  االختبارات
-Harman’s singleوللتخلص من احتمال التحيز يف إجاابت العينة إســتخدمت الدراســة إســلوب  

factor test تصـــنيفها اىل ( للبحث عن الشـــواغل الشـــائعة ابلتحيز، وكشـــفت النتائج أنَّ مجيع الفقرات م
( من التباين وهذا ما يعين عدم حتيز معنوي %14.71ســـــــبعة عوامل، وإن العامل األويل مل يفســـــــر ســـــــوى  

 .(Podsakoff et al., 2003  لالستجاابت
 ثانيًا: بناء مقاييس الدراسة

ئم اســتعانت الدراســة ببحوث ودراســات ســابقة يف حتديد املقاييس اخلاصــة ابملتغريات، وم تكييفها لتال
 طبيعة القطاع واجملتمع والعينة املختارة. وقد إستندت الدراسة اىل ثالثة متغريات رئيسة وعلى النحو اآلط:

 Wieseke ( م اإلعتماد على دراسة كل من ,EE Employee Empathyالتقمص العاطفي   -1

et al.,2012). 
 & Ballاإلعتماد على دراســـــــــــــة  ( م Customer Attachment, CAاالرتباط الشـــــــــــــعوري   -2

Tasaki,2009.) 
 (.Mlenga,2014( إعتمدت على دراسة  Customer Patronage, CPتفضيل الزبون   -3
 و مســـــــتوى الدخل اإلجتماعي النوع و العمر مثل الشـــــــخصـــــــية العوامل تشـــــــمل الرقابية املتغريات -4

 .تفضيالت الزبون على العوامل هذه أتثري لدراسة كضرورة(  Grewal,2013  على واعتمدت
و م إستخدام التحليل العاملي التوكيدي لقياس ثبات و مصداقية املقياس، وقد كانت مجيع مؤشرات 

 ,χ2/df = 1.734, RMSEA =.045, GFI =.901حســـــــــــــن املطابقة بنموذا القياس الكلي مطابقة  
AGFI =.876, CFI =.955, املؤشـــــــر القياســـــــي، كما م تطبيق ( إذ يالحظ أن مجيع القيم أعلى من قيم

معامل التحميل، معامل كرونبامل ألفا، معامل الصـــــــــــــــدق املركب، ومعامل التباين املركب للتاكد من ثبات 
( من 4,9((. وكانت القيم املعيارية هلا على مقبولة ابســــــــــتثناء الفقرتني  4وصــــــــــدق املقياس  أنظر اجلدول 

وقد  ( من تفضــيالت الزبون،3،كذلك الفقرة  النفســي للزبون( من االرتباط 4التقمص العاطفي، والفقرة  
 م إستبعادها من املقياس.

عامل التباين مل الرتبيعي اجلذر ألن صدق التمايز اختبار شرط استيفاء م ،(4  اجلدول يف يالحظ كما
صــــــدق التمايز بني املتغريات.  على يدل  ا ،ملتغرياتا بني االرتباط من أعلى كان  تغرياتامل جلميع املفســــــر

، أما معامل الثبات املركب فقد تراوح بني (0.90-0.72 كذلك فان معامالت ألفا كرونبامل تراوحت بني 
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 & Fornell( وهي أعلى من املســـــــــــــــتوى املقبول يف جمال البحوث التســـــــــــــــويقية واإلدارية  0.90-0.75 
Larcker, 1981.) 

 اط احلسابية و اإلحنرافات املعيارية( إختبار الصدق والثبات واألوس4جدول 
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 ثالثًا: وصف متغريات الدراسة 
ونظراً لطبيعة املتغريات يف الدراســــــــــة احلالية والذي يتناول حالة توافقية بني ســــــــــلوكيات خاصــــــــــة مبقدم 
اخلدمة يف مقابل ســــلوكيات خاصــــة ابلزبون، فكل مقدم خدمة يتعامل مع جمموعة من املرضــــى فقد تظهر 

 ء املرضى درجة أكرب من التوافق عندما التعامل مع مقدم خدمة خاص هبم.إجاابت هؤال
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عليه فقد م اللجوء اىل منهج حتليلي خاص يف إختبار الفرضـــــيات، وهو التحليل متعدد املســـــتوايت.و 
الدراســـــــة احلالية تتناول نوعني من املتغريات، متغريات على مســـــــتوى اجملموعة  التقمص العاطفي(، ومتغري 

 مستوى الفرد  اإلرتباط العاطفي، وتفضيالت املريض(.على 
وهذا يتطلب حتويل املتغريات ذات اخلصـــــــــائص املشـــــــــرتكة يف اجملوعة اىل متغريات على مســـــــــتوى الفرد 
لتحقيق التطابق بني مســــــــتوى النظرية والقياس.وقبل القيام هبذا التحويل من خالل عملية جتميع فإن ذلك 

املؤشــــــــرات لتربير عملية التجميع، وما أن يتم التحقق من احلصــــــــول على هذه حيتاا اىل حتليل جمموعة من 
املؤشـــرات، ســـيعين ذلك وجود إتفاق بني أعضـــاء كل جمموعة تتعامل مقدم خدمة معني مبا يســـمح إبجراء 

(. ومن املهم أن يتم توفري ثالثة مؤشــــــرات يف Rousseau,1985:20جتميع للبياانت على مســــــتوى الفرد  
 (Klein& Hall:1994:200التحليل السابقة، وهي على النحو اآلط:  ضوء عملية 

 مؤشر اإلتفاق ضمن اجملموعة:  -1
ميثل هذا املؤشــــــر مدى درجة اإلتفاق بني املســــــتجبني، اي مســــــتوى التشــــــابه بني إجاابت األفراد حنو 

لتباين العشــوائي املتوقع، فقرات املقياس. ويتم حســاب هذا املؤشــر من مبقارنة تباين اجملموعة املالحظة اىل ا
وترتاوح قيمة املؤشــــــر  من الصــــــفر اىل الواحد(، و إقرتاب قيمته من الواحد الصــــــحيح يدلل على مســــــتوى 

 إتفاق عال  ضمن اجملموعة. وحيسب هذا املؤشر وفق املعادلة اآلتية: 

له هي  ( وأدى قيمة10وعند إحتســـاب مؤشـــر اإلتفاق ضـــمن اجملموعة يتضـــح إن عدد الفقرات هي  
( ويؤشــــــر على وجود املســــــتوى املقبول. 84.(، مبعدل عام قدره  83.( أما أقصــــــى قيمة فقد كانت  59. 

وبشــــــــكل عام تدل هذه املخرجات على أنَّ قيمة اإلتفاق ضــــــــمن اجملموعة كبرية ومتالئمة مع احلد املقبول 
بوجود حالة التوافق داخل  (.  ا يعين أن إســـــــــتجاابت األفراد إجتاه متغري التقمص العاطفي تتصـــــــــف70. 

اجملموعات، وذلك يربر لنا إمكانية حتويل اإلســــتجاابت على مســــتوى الفرد اىل إســــتجاابت على مســــتوى 
 اجملموعة لغرض إستخدامها يف اإلحصاءات الوصفية و إختبار الفرضيات.

 معامل اإلرتباط األول بني الفئات -2
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يف املتغريات الذي يعتمد على إنتماء الفرد اىل  يســـــــــتخدم هذا املؤشـــــــــر لغرض حتديد مســـــــــتوى التباين 
جمموعة معينة دون غريها، ويعكس هذا املؤشر مستوى التباين بني اجملموعات يصوص املتغريات املبحوثة. 

 وحيسب من خالل حتليل التباين ذات التاثريات العشوائية وفق املعادلة اآلتية:

ية كان املؤشـــــــر مبســـــــتوى جيد ويعطي داللة معنوية على وكلما كانت قيمة التباين بني اجملموعات معنو 
 اإلتفاق وفق قيمة كاي سكوير.

 قيمة معامل اإلرتباط الثاين بني الفئات -3
ميثل هذا املؤشر تقدير ملستوى موثوقية وثبات األوساط احلسابية للمجموعات، ومن املالحظ أنَّ هذا 

اجملموعة، وتكون قيمة هذا املؤشــر مقبولة عندما تكون املؤشــر يرتبط مع املؤشــر األول لتشــكيل دالة حلجم 
 فاكرب(.وتعتمد املعادلة اآلتية يف إحتساب قيمة معامل اإلرتباط الثاين بني الفئات: -0.70 

و عند إحتســــــــــــــاب النتائج بقيمة املؤشــــــــــــــرين أعاله وقيم كاي ســــــــــــــكوير اخلاصــــــــــــــة مبعنوية التباين بني 
باط األول والثاين للفئات تدعم عملية جتميع البياانت على مستوى اجملموعات، تبني أن قيمة معاملي اإلرت

ومقبولة آلن قيمة  (τ00=0.37113 األول الفرد اىل مســــــــــتوى اجملموعة. فقد كانت قيمة معامل اإلرتباط 
(، وكــانــت قيمــة معــامــل اإلرتبــاط األول للفئــات %1التبــاين بني اجملموعــات ذو داللــة معنويــة مبســـــــــــــــتوى  

(، وهذه القيمة تعين هناك تباين معنوي ما بني اجملموعات يف قياس مســــــتوى التقمص العاطفي لدى 59. 
( 88.إلرتبــاط الثــاين للفئــات بلغــت  مقــدمي اخلــدمــات من وجهــة نظر العينــة.كمــا تبني إن قيمــة معــامــل ا

(،  ـا يفيـد أبن X²=555.78(، يف حني كـانـت  70.ويعين إ ـا قـد جتـاوزت القيمـة املطلوبـة للقبول وهي 
 الوسط احلسايب العام ملتغري التقمص العاطفي يف كل جمموعة يتصف ابلثبات واملوثوقية.

اطفي هو فعاًل متغري على مســـــــــــــــتوى اجملموعة، ووفقاً للنتائج أعاله ميكن القول إن متغري التقمص الع
فقد كشــــــــفت النتائج أبن األفراد عينة الدراســــــــة يف كل جمموعة أتفقوا على مســــــــتوى هذا املتغري ليس على 
مســــتوى الفرد بل على مســــتوى اجملموعة، ولو كان العكس لظهر وجود تباين وعدم إتفاق بني أفراد العينة 

يه فان الدراســة احلالية جلات اىل حتويل هذا املتغري من مســتوى  كم إختالف خصــائصــهم الشــخصــية. عل
الفرد اىل مســـــــــتوى اجملموعة إبســـــــــتخدام طريقة التجميع. وبعد التاكد من إمكانية إســـــــــتخدام منهج تعدد 
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املســــتوايت يف معاجلة البياانت اإلحصــــائية للدراســــة ســــيتم توصــــيف متغريات الدراســــة إبســــتخدام مقاييس 
 التشتت.النزعة املركزية و 

( األوسـاط احلسـابية و اإلحنرافات املعيارية ومصـفوفة اإلرتباط الداخلي 5ويالحظ من خالل اجلدول  
ملتغريات الدراسة على مستوى اجملموعة وعلى مستوى الفرد. فقد حصل بعد التقمص العاطفي  بعد على 

يشــــــــري اىل تناســــــــق  (.  ا73.( إبحنراف معياري  3.42مســــــــتوى اجملموعات( على وســــــــط حســــــــايب بلغ  
إجاابت العينة حول فقرات املقياس، ويؤكد ذلك إتفاق العينة على أنَّ مقدمة اخلدمات الصـــــــــــــــحية من 
 اطباء وكادر طيب داعم من العاملني( ميتاز ابلتقمص العاطفي وله قدرات عاطفية وشـــعورية متكنه من فهم 

اصــــة وفق مجروفهم الشــــخصــــية والنفســــية. حاجات املرضــــى وحاالهتم الشــــعورية والتعرف على متطلباهتم اخل
وهي مســــــــــــــــالـة غـايـة يف األمهيــة يف هـذا القطــاع ملـا هلـا من أتثري ملحوظ على جنـاح عمــل الفريق الطيب يف 

 املستشفى وجتاوب املريض سريرايً وبيولوجيا للعالا املقدم له من قبل الطبيب.
ن الوســـــط احلســـــايب العام ملتغري ( اىل إ5كما اشـــــارت نتائج الوصـــــف اإلحصـــــائي الواردة يف اجلدول  

(،  ا يشري اىل إرتباط العينة قيد 82.( وإبحنراف معياري  3.37اإلرتباط الشعوري للزبون  املريض( كان  
 الدراسة  يف ضوء إنسجام إجاابت العينة( مبقدمي اخلدمة من أطباء و كادر طيب داعم هلم.

( اىل وجود إنســــجام يف إجاابت العينة 5ل  وابلســــياق نفســــه أكدت نتائج الوصــــف الواردة يف اجلدو 
( إبحنراف 4حول متغري تفضـــــــــيل الزبون  املريض( ملقدم اخلدمة، فقد كان الوســـــــــط احلســـــــــايب هلذا املتغري  

(،  ا يعين إن العينة تعرب عن وجود عالقة معنوية خاصـــــــــة مســـــــــتندة على مواقف وإجتاهات 81.معياري  
 رصينة جتاه مقدم اخلدمة.

 الدراسة ملتغريات الداخلي ومعامالت اإلرتباط املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات (5اجلدول  

 ت
الوســـــط  املتغري 

 احلسايب 
األحنراف 
 املعياري

 معامل اإلرتباط

1 2 3 4 5 6 
      1 73. 3.42 التقمص العاطفي 1
اإلرتبـــــــاط النفســــــــــــــي  2

     1 *52. 82. 3.37 للزبون

    1 *59. **56. 81. 4 تفضيالت الزبون 3
   1 *58. **53. **60. - - النوع اإلجتماعي 4
  1 *55. *52. **50. *52. - - العمر 5
 1 13. 39. 29. 24. 33. - - مستوى الدخل 6

*p <.01; **p <.05 
تومجيفها للتاكد من قوة النموذا أما ابلنسبة ملعامالت اإلرتباط الداخلي بني متغريات الدراسة، فقد م 

اهليكلي الدراســة من خالل الكشــف على عدم وجود إرتباط خطي متعدد بني متغريات الدراســة، وهذا ما 
(. %60(، إذ تبني أن أكرب معــامــل إرتبــاط بني املتغريات مل يتجــاوز  5أمجهرتــه النتــائج الواردة يف اجلــدول 
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تقدمي دعم مبدئي لفرضــــــــيات التاثري من خالل الكشــــــــف عن كما م التعويل على نتائج هذه املعامالت ل 
 وجود إرتباط معنوي بني هذه املتغريات.
 رابعًا: إختبار فرضيات الدراسة 

الواردة يف  النتائج وتؤكديتطلب إختبار فرضـــيات الدراســـة اللجوء اىل إســـلوب النمذجة اخلطية اهلرمية، 
اإلرتباط   1أن التباين املراد تفسريه يف متغريات املستوى  إىل ( واخلاصة ابختبار فرضيات التاثري6اجلدول  

تصـــــــميم البنيات  ، يف حني م2يف املســـــــتوى  للمتغريات( يتطلب تبايًنا آخر النفســـــــي للزبون و تفضـــــــيالته
 . ا يؤكد تعدد املستوايت يف منوذا الدراسة 1املستوى يف املتبقية كمتغريات 

، ولذلك تصــــــميمه كمتغري من املســــــتوى مقدم اخلدمةابختالف  يالتقمص العاطف وهذا يعين تبايناً يف
 (MPlus,5) الربانمج ابســـتخدام املســـتوايت،وقد اســـتخدمنا التحليل الكامل لنموذا مســـار متعدد  .(2 

 (Raudenbush & Bryk, 2002) وم تقديره أبقصى احتمال كامل ملراعاة البنية اهلرمية للبياانت
 من للتقمص العاطفي ملقدم اخلدمة دالة هو اإلرتباط النفســـــي للزبون فإن (،2  الشـــــكل يوضـــــح ماك

، أي أن اإلرتباط النفســــي للزبون يف املســــتوى األول من التحليل يتحدد على أســــاس مســــتوى 2 املســــتوى
 التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة يف املستوى الثاين من التحليل، كما هو موضح يف املعادلة اآلتية:

 (i العميل تعاطف هو( EEij  إنكما ،  jمبقدم اخلدمة  زبون مرتبط نفسيا( CEij  يكون حيث
. ويف اخلطوة الثانية يتم N(0,œ²)للتوزيع الطبيعي عندما  التقدير خطا معيار هو (rij و ،j للمومجف

حتديد معلمات اإلحندار  التقاطع وامليل( بعد أن تبني من اخلطوة األوىل نتائج اإلحندار و أتثري تقمص 
 وكما هو يف املعادلة اآلتية: jإذ إن  ( متثل التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة مقدم اخلدمة، 

التنبؤ ابحملصـــــــلة النهائية اليت متثل تفضـــــــيالت  وميكن توحيد املعادلتني ضـــــــمن إطار واحد ميثل إمكانية
الزبون كمتغري يف املســـــــــــــــتوى األول انتج عن التغري يف التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة و اإلرتباط العاطفي 

 للزبون لينتج مقدار التاثري على تفضيالت الزبون وفق املعادلة اآلتية:
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ملشـــــرتك للتقمص العاطفي ملقدم اخلدمة ابملســـــتوى وهذا يعين أن تفضـــــيالت الزبون انجتة عن التقاطع ا
 الثاين و اإلرتباط النفسي للزبون يف املستوى األول.

 ( نتائج التحليل اهلرمي بني متغريات الدراسة2الشكل  
( إن ميل منحى التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة يف املســـــــــــــــتوى الثاين ميثل دالة 6يظهر من اجلدول  

الدور الوســـيط لإلرتباط النفســـي للزبون مبقدم اخلدمة، فكلما إرتفع مســـتوى لتفضـــيالت الزبون من خالل 
التقمص العاطفي كان أتثري اإلرتباط النفســي على تفضــيالت الزبون ملقدم اخلدمة أعلى مســتوى.فقد كان 

كما يالحظ التاثري املباشــــر لإلرتباط النفســــي للزبون .(γ=.56, p <.01مســــتوى التاثري يف هذا املســــتوى  
. عالوة على التاثري املباشــــــــــــــر للتقمص العاطفي ملقدم (γ=.11, p <.01ى تفضــــــــــــــيالته ملقدم اخلدمة  عل

 (.γ=.45, p <.01 اخلدمة على االرتباط النفسي للزبون مبقدم اخلدمة 
 ( نتائج إختبار فرضيات التاثري بني متغريات الدراسة6جدول 

معـــــامـــــل  مسار الفرضية
 اإلحندار

ــــــــــم  قــــــــــي
 T) R² 

تـــبــــــــايـــن قـــيـــم 
 الثابت
τ00 

< اإلرتباط النفســــــــــــي --التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة
 45. 23.43 **21. للزبون

 - 43.12 **29. < تفضيالت الزبون --التقمص العاطفي ملقدم اخلدمة 0.0054
 **49. < تفضيالت الزبون--اإلرتباط النفسي للزبون

- 
.11 

< اإلرتباط النفســــــــــــي --اخلدمةالتقمص العاطفي ملقدم 
 56. **51. < تفضيالت الزبون--للزبون 



  

356 

 29: العدد

و  ا سبق ميكن القول إن إمتالك األطباء للمهارات الشعورية اخلاصة ابلتقمص العاطفي هلا دور مهم  
يف تعزيز إرتباط مرضـــــــاهم وزابئنهم هبم وهو ما يســـــــهل جناح عملهم ويســـــــاهم يف تقوية أواصـــــــر العالقة مع 

 املرضى بشكل  عام.
كما أنَّ  ارسة وتومجيف مقدراهتم ومهارهتم يف التقمص العاطفي يف فهم حاجات مرضاهم الشخصية 
له دور كبري يف تعزيز روابط الوالء والشـــــــعور ابلرضـــــــا عن عالقتهم مع األطباء الذين يراجعو م دون غريهم 

نفســــــي إبطبائهم املعاجلني يف إطالة عمر من ذوي اإلختصــــــاص. فضــــــالً عن الدور الذي يؤديه إرتباطهم ال
 العالقة وجناح الدور الفين لألطباء.

اخرياً نالحظ من نتائج التحليل اإلحصـــــائي أن الروابط النفســـــية للمرضـــــى جيعلهم يصـــــرون على إدامة 
عالقتهم بنفس الطبيب املعا  دون التفكري ابلتحول اىل طبيب أخر من ذوي اإلختصــاص، بل إ م  كن 

 ون قناة داعمة لإلطباء من خالل نقل جتارهبم الناجحة ل خرين. أن يك
أما الفرضــــية اخلاصــــة ابملتغريات الرقابية م إختبارها من خالل معادلة اإلحندار اهلرمي املتعدد يطوتني، 

 يف اخلطوة األوىل م إضافة املتغريات الرقابية، ويف اخلطوة الثانية م إدخال املتغري املستقل.
( توضـــــــح دور هذه املتغريات، إذ تشـــــــري نتائج التحليل اإلحندار اىل إن عدم وجود 9و8و7ول  واجلدا

أتثري معنوي يف هذه العالقة يف ضــوء خصــائص الشــخصــية املتعلقة ابلنوع اإلجتماعي، مبعىن إن التباين يف 
اىل أنَّ اخلصـــــائص  (9و8و7النوع اإلجتماعي ليس له أتثري معنوي. كما تؤكد النتائج الواردة يف اجلداول  

الشـــــخصـــــية املتعلقة ابلعمر ليس هلا أتثري معنوي على تفضـــــيالهتم للطبيب، كذلك نوع مســـــتوى الدخل مل 
يكن له أتثري معنوي على طبيعة العالقة بني املتغريات وبذلك ميكن حتييده من هذه العالقة،كما أمجهرت 

 مل يكن هلا أتثري على هذه العالقة. نتائج حتليل اإلحندار اخلاصة ابملتغريات الرقابية اىل إن
وابجململ فإن الفرضــية اخلاصــة ابملتغريات الرقابية قد حتققت كلياً، لذا ميكن القول إن بعض اخلصــائص 

 الشخصية للمرضى ميكن حتييدها أتثري بعض العوامل على تفضيالت املرضى.
 ( ملخص النموذا7اجلدول  

 ANOVA( حتليل 8اجلدول  



  

 ض اج ت  ي ت الزبوج من خ ض التق ص العاُ ي ملقدم اخلدمة ابإلعت اد عَى الدور الوسي   

357 

 معامالت اإلحندار بني متغريات الدراسة( 9اجلدول  

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 أواًل: اإلستنتاجات:
خالل نتائج التحليل اإلحصـــــــائي إمتالك الكادر الطيب من األطباء يف الدراســـــــة ملهارات  تبني من -1

يستوعب حاجات ورغبات مرضاهم من خالل إيالء املرضى إهتمام  اً عاطفي وقدرات شعورية، مثلت وعاءً 
 وحسب مجروفهم اخلاصة. شخصي بوقت كاف  

ون معهم وبشــــــــــــكل واضــــــــــــح، فقد كانت العينة إرتباطها النفســــــــــــي ابألطباء الذين يتعامل تأمجهر  -2
وراحتهم، كما إ م ابلقيمة  همئمن شــــــــــــــفا اً نفســــــــــــــي مشــــــــــــــاعر اإلنتماء للعالقة مع الطبيب كو ا متثل جزءً 

 الشخصية للطبيب.
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عربت العينة عن تفضـــــــــــــــيالهتا ووالئها ملقدمي اخلدمات الصـــــــــــــــحية من األطباء من خالل نيتها  -3 
رغبته يف التحول اىل طبيب غريه، عالوة على تطوعها يف نصـــــح  إبســــــتمرار التعامل مع الطبيب ذاته وعدم

 اآلخرين مبراجعة الطبيب نفسه عند احلاجة.
أمجهرت نتائج إختبار الفرضـــيات إبن التقمص العاطفي لألطباء ميكن أن يســـهم معنوايً يف شـــحن  -4

من العالا للمريض.  ا مشاعر اإلرتباط النفسي للمرضى للتعلق ابلطبيب ذاته وجعل العالقة بينهما جزًء 
 رحامل بروح يتصــــفيعين إن اإلصــــغاء للمريض وتفهم حالته اخلاصــــة ومجروفهم الشــــخصــــية، والتعامل معهم 

 جيعلهم يرتبطون به نفسياً ويلتصقون بشخصه معنوايً. والصداقة
والســـلوك املهين األخالقي  ،فوراً  املرضـــى طلبات بتلبية الطبيبكما أثبتت نتائج الدراســـة إنشـــغال   -5

، يعد من حمفزات اإللتصــاق النفســي والشــعوري ابلطبيب املرضــى مع املعاملة وحســن ابألدب الذي يتحلى
 املعا  وجعله قيمة نفسية تعين الكثري للمريض وتشعره ابلراحة واإلستقرار النفسي.

ند التعامل مع طبيبه إن اإلرتباط النفســــــــــــي للمريض ابلطبيب مبا يظهره من شــــــــــــعور التحســــــــــــن ع -6
والراحة النفســــــية نتيجة اإلرتباط الذاط، قد جيعل املريض كزبون للطبيب يصــــــر على التعامل معه دون غريه 
من األطباء املنافســـــــــــــني(، كما قد يدفعه ابلتفاخر أمام اآلخرين بتعامله مع الطبيب املختص وينصـــــــــــــحهم 

 ابلرجوع إليه.
 ثانيًا: التوصيات 

فإن  لذا معهم التفاعل وتعزيز رضــــــــىامل توقعات اســــــــتشــــــــعار على طباء ملقدرهتمضــــــــرورة تطوير األ -1
 أفكار فهممتكنه من  النجاح املهين للطبيب يســـــــــتلزم أن يكون هناك مقدرات تفاعل بشـــــــــري و إجتماعي

 ي.اخلدم لقاءال أثناء عليها والرد ونواايهم ومشاعرهم املرضى
مهارات الذكاء الشــعوري بعده أداة نفســية متكنهم من ســعي األطباء املختصــني لكســب و معرفة  -2

 فهم وإستيعاب مشاعر مرضاهم، والتاكيد على فهم العادات والتقاليد املتباينة اليت تفرضها البيئة.
ضــرورة توفري منامل نفســي و عاطفي للمرضــى مبا يســهم مبد جســور الثقة و التفاهم بني الطبيب و  -3

ذاط عند املرضــــى ليكون جزء من متطلبات اإلســــتشــــفاء وركيزة أســــاســــية مرضــــاه ويولد مشــــاعر اإلرتباط ال
 للدواء.
مد جســـور التواصـــل و اإلتصـــال مع املريض كزبون( من أجل أن يبوح مبشـــاعره النفســـية والتاكيد  -4
 العالا النفسي يسبق العالا املادي من العقاقري الطبية. نَّ أعلى 
إعطاء التصـــــــور  نصـــــــب أعينهم راجعني من املرضـــــــى واضـــــــعنيتمام ابملهدعوة األطباء اىل زايدة اال -5

عنهم ميثل مرتكزاً أســــــــــــاســــــــــــياً للنجاح املهين والشــــــــــــخصــــــــــــي بعيداً عن اخلربات واالنطباع احلســــــــــــن واجليد 
 والكفاءات،  ا يعين التفكري بنموذا التوجه حنو الزبون.
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 ملخصال

 الرتاث، هاجس شــــــــغلهم الذين البارزين املعاصــــــــرين العرب املفكرين أحد أهم اجلابري عابد حممد ميثل
 جمرد للرتاث قراءته تكون أن اجلابري يشـــــــــــا ومل الرتاث، لقراءة متكامالً  فكرايً  مشـــــــــــروعاً  يضـــــــــــع ان فحاول

 ابجتهادات اخلروا واىل جديدة آراء تقدمي اىل به أفضــــى للرتاث أتويالً  عربها يقرتح فهو حتليلية، دراســــات
 .قرن من أكثر منذ العريب الفكر اتريخ معاجلة عليها استقرت اليت الوجهة ختالف وخطرية جريئة،
 بنيته، عن والكشــــف أصــــوله، يف والبحث حتليله، يف والشــــروع العريب، العقل نقد يف اجلابري نظرية ان
 كربى  فكرية آبنر يذكران أن إال الميكن بنيوي أتســــــــــــــيســــــــــــــي فكري ومشــــــــــــــروع جليل، ثقايف عمل هو إمنا

هذا "حممد عابد   ثنا يف ســـنحاول لذا. الفلســـفية الثقافة ويف الفلســـفي، الفكر تطور يف ابلغاً  أثراً  أحدثت
 للرتاث اجلـــابري لقراءة الفكريـــة املرجعيـــات نبني أن اجلـــابري والقراءة البنيويـــة للرتاث العريب اإلســـــــــــــــالمي"

 الرتاث. هلذا قراءته يف البنيوي املنهج لتطبيق حماولته  ث مث ومن اإلسالمي،
Abstract 
Mohammed Abed Al-Jabri is one of the most important contemporary 

Arab thinkers who have been obsessed with heritage. He tried to develop 

an integrated intellectual project to read the heritage. Al-Jabri did not wish 

to read the heritage as an analytical study. He proposed a heritage 

interpretation that led to new opinions and daring judgments, And dangerous 
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contrary to the destination settled by the treatment of the history of Arab 

thought for more than a century. The theory of Jabri in criticizing the Arab 

mind, starting its analysis, researching its origins, and uncovering its 

structure is a great cultural work, and a founding structural intellectual 

project can only remind us of great intellectual effects that have had a 

profound impact on the development of philosophical thought and 

philosophical culture. In this research, we will attempt to show the intellectual 

references to Al-Jabri's reading of the Islamic heritage, and then attempt to 

apply the structural approach in reading this heritage.  

 المقدمة

ن ســـــــــعي التيارات الفكرية احلديثة واملعاصـــــــــرة يف قراءة الرتاث، جاءت نتيجة الصـــــــــدمة اليت احدثتها ا
الثقــافــة الغربيــة على اجملتمعــات العربيــة، فكشـــــــــــــــفــت الواقع الفكري املتخلف واملتــدين يف الثقــافــة العربيــة، 

خلصــــــوصــــــية الفكرية تتالشــــــى واضــــــمحالهلا عند مواجهتها ابلفكر الغريب، ومن مث ابتدأت اهلوية العربية، وا
شيئا فشيئا، وينصاع الفكر أمام املوجات العلموية الغربية، وكانت أتثرياهتا واضحة على الصعيدين الفردي 
واالجتماعي، الفردي مستلب  زق ذاتيا وفكراي، بني عقائد تشكل البنية االساسية يف تكوين عقله، وتعد 

ة وما حتمل من نتائج إجيابية ملموســـــــــــــــة على الواقع، كالتطور رمز هويته ووجوده، وبني افكار حداثية غربي
العلمي والتكنولوجي، ومناداهتا بشـــــــــيوع املفاهيم الليربالية، والدميقراطية، وحقوق االنســـــــــان، وقبول اآلخر، 
وحوار االداين، وعلى صعيد السياسة كذلك، وغريها من جوانب أخرى، هذا من جهة، وانقسام التيارات 

بية، وما هلا أثر على اجملتمع العريب من جهة أخرى، فتشـــــــــــــــتت الفكر العريب بني متلهف يرمي الفكرية العر 
بنفســــه بكليتها يف أحضــــان الثقافة الغربية وما ينتج عن ذلك انكاره لألصــــالة والرتاث، وعدها جمرد توليفة 

مل أيت بفكر من ثقافات ودايانت قدمية، وبني من أراد أن يقلل الصـــــــــــــــدمة من خالل امجهار ان الغرب 
جديد، بل أن ما جاء به الغرب من نظم ســــــياســــــية واجتماعية وانســــــانية هي موجودة برتاثنا، وهو الكفيل 
 ل كل مشـــــــــــــــكالتنا الراهنة، ومن مث بدأت احملاوالت التطويعية للمفاهيم الغربية، واجياد  اثالت هلا يف 

نبني الرتاثي واحلداثوي، من خالل ســـــــيادة الرتاث العريب االســـــــالمي، وهذه احملاوالت أدت اىل ضـــــــياع اجلا
 النظرة املاضوية، ومن مث مل يبق للفكر من حضور سوى اجلسد.

ــــه  وابلنتيجــــة كالمهــــا معــــدوم الكينونــــة، ألن االول  املســـــــــــــــتغرب(، متنب  لفكر مل خيرا من واقع بيئت
فرزتـه جمتمعـات، ومشـــــــــــــــكالهتـا وايـديولوجيــاهتـا، ومن مث ليس ابلضـــــــــــــــرورة يكون هـذا الفكر الـدخيــل اليت ا

وثقافات متقدمة ميكن أن يعا  مشكالت فكرية جملتمعات أخرى، على العكس من ذلك، ميكن أن أيط 
هذا الفكر الدخيل بنتائج عكســـــــــــــــية، وســـــــــــــــلبية على هذه اجملتمعات، وواقع الفكر، ومن مث يلفظ كاملادة 

رات الفكرية املعاصـــــــــرة اليت تتبىن الغريبة اليت تدخل جســـــــــم الكائن احلي، وهذا ما حدث مع كثري من التيا
الفكر الغريب بكل جزئياته دون حماولة أتويل ملفهوم غريب وجعله اكثر تالؤماً مع الواقع العريب، ما أدى اىل 

 غربتها مع البيئة العربية، وبقائها سجينة املؤسسات الثقافية واالكادميية.
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للرؤية التقدمية كون ادواهتا ومناهجها أما اآلخر  الســـــــــــــلفي( هو كذلك يعي  ثقافة ماضـــــــــــــوية تفتقر  
ومفاهيمها اصـــبحت غريبة عن الواقع املعي ، ومن مث كل احملاوالت اليت ترجع املشـــكالت اليت يعاين منها 
الفكر يف اجملتمعات العربية، واجياد حلول هذه املشــــــكالت عن الســــــلف، أيط بنتائج عكســــــية على الواقع 

العربيــة، ألن هكــذا فكراً اليؤمن بتقــدم التــاريخ والســـــــــــــــريورة الــدائمــة  االجتمــاعي والثقــايف والفكري لألمــة
للمجتمعات، وتغري مشـــكالته من حقبة إىل أخرى. واصـــبحت احملاوالت االصـــالحية للفكر العريب عوامل 
اساسية يف تردي واحنطاط هذا الفكر من خالل التعصب واالنطواء حول رؤية معينة جعلت هذه العوامل 

اىل دفع بعض التيارات والباحثني الجياد حلول تســــــــــاعد على النهوض الفكري ابلثقافة  واالســــــــــباب تؤدي
العربيــة و الفكر العريب، من خالل قراءة الرتاث قراءة عقالنيــة ونقــديــة وحتليليــة من خالل تطبيق املنــاهج 

ن هو الدكتور  حممد الغربية تطبيقاً علمياً واعياً خلصوصيات الرتاث العريب واالسالمي. واحد هؤالء املفكري
 .عابد اجلابري(

 فحاول الرتاث، هاجس شــــغلهم الذين البارزين املعاصــــرين العرب املفكرين من اجلابري عابد حممد يعد
 دراســـــــات جمرد للرتاث قراءته تكون أن اجلابري يشـــــــا ومل الرتاث، لقراءة متكامالً  فكرايً  مشـــــــروعاً  يضـــــــع ان

 جريئة، ابجتهادات اخلروا واىل جديدة آراء تقدمي اىل به أفضـــــــــــــــى للرتاث أتويالً  عربها يقرتح فهو حتليلية،
 .قرن من أكثر منذ العريب الفكر اتريخ معاجلة عليها استقرت اليت الوجهة ختالف وخطرية
 بنيته، عن والكشــــف أصــــوله، يف والبحث حتليله، يف والشــــروع العريب، العقل نقد يف اجلابري نظرية ان
 كربى  فكرية آبنر يذكران أن إال الميكن بنيوي أتســــــــــــــيســــــــــــــي فكري ومشــــــــــــــروع جليل، ثقايف عمل هو إمنا

 نبني أن هذا  ثنا يف ســــــــــنحاول لذا. الفلســــــــــفية الثقافة ويف الفلســــــــــفي، الفكر تطور يف ابلغاً  أثراً  أحدثت
 قراءته يف البنيوي املنهج لتطبيق حماولته  ث مث ومن اإلســـــــالمي، للرتاث اجلابري لقراءة الفكرية املرجعيات

 .الرتاث هلذا
 التعريف اللغوي واالصطالحي للبنيوية:

 التعريف اللغوي:
ويرون أ ا مشــتقة من الفعل الالتيين  (structure( إىل بنية  Structuralismينســب الغربيون البنيوية  

 stuere 2 ( الذي يعين البناء أو الطريقة اليت يقام هبا مبىن معني). 
وان النســـــــــب إىل بنية يف اللغة العربية هو بنائي، وبنيوي، وقد اســـــــــتخدمها العرب أيضـــــــــا للداللة على 

 .(3 التشييد والبناء، واستخدم علماء اللغة والنحو صورا منها تتصل ببناء اجلمل وتركيبها 
ى أن البنية عبارة عن جمموعة متشـــــــــــــــابكة من العالقات، وان هذه العالقات من مث يتفق الباحثون عل

تتوقف فيها األجزاء، أو العناصــــــر على بعضــــــها البعض من انحية، وعلى عالقاهتا ابلكل من انحية أخرى 
 4). 

                                                        
 .120، ص1فضل، صالح، النظرية البنائية يف النقد االديب، دار الشروق، القاهرة، ط -2
 .89، ص14در، بريوت، مجابن منظور، لسان العرب، دار صا -3
 .123فضل، صالح، النظرية البنائية يف النقد االديب، ص -4
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كما أن املنهج البنائي يف صـــــميمه يعد حتليلياً وهولياً يف الوقت نفســـــه، فهو يرفض أن يعا  العناصـــــر 
اليت تتكون منها كل على وحدات مســتقلة، إذ إن البنية ليســت جمرد جمموعة من العناصــر املتآزرة، ولكنها 
كل، ينبغي اعتباره من وجهة نظر عالقاته الداخلية، طبقا للمبدأ املنطقي الذي يقتضـــــــــــــــي أبولوية الكل، 

 .(5 الشكل العام  على األجزاء، فال ميكن فهم أي عنصر من البنية خارا الوضع الذي يشغله يف
 التعريف االصطالحي:

مصـــطلح بنية اســـتخدم بشـــكل واضـــح وصـــريح يف مؤمتر الهاي الذي أقامه طائفة من علماء اللغة يف 
تشـــيكوســـلوفاكيا، بتكوين حلقه دراســـية ضـــمت يف صـــفوفها جمموعة كربى من الباحثني الذين ينتمون إىل 

دئ املهمة، مل يلبثوا بالد أخرى، كروسيا، وهولندا، وأملانيا، واجنلرتا، وفرنسا، وأخذوا يصوغون مجلة من املبا
، حتـــت عنوان 1928ان تقـــدموا هبـــا إىل املؤمتر الـــدويل األول لعلمـــاء اللغـــة الـــذي عقـــد يف الهـــاي عـــام 

، مجهرت أول دراسة منهجية يف اتريخ األصوات 1930 النصوص األساسية حللقة براغ اللغوية(، ويف عام 
 .(6 اللغوية إبعداد جاكوبسون 

حلـــديثـــة تســـــــــــــــتنـــد اغلبهـــا إىل عـــامل اللغوايت الســـــــــــــــويســـــــــــــــري فردينـــانـــد دي إال ان األعمـــال البنيويـــة ا
وذلك ألعماله اليت كشـــــــــــفت عن طبيعة الوحدة  Ferdinand de Saussure (1856-1913)ســـــــــــوســـــــــــري

األســاســية يف أي لغة  الرمز( اللغوي، حيث حلل ســوســري الرمز إىل مكّونيه: الصــوت أو املكّون الصــوط، 
 .(7 هين أو الفكري ودعاه املدلول ودعاه الّدال، واملكّون الذ

واملدلول ليس شـــيئا، بل فكرة عن شـــيء، أو ما خيطر يف ذهن املتكلم، أو الســـامع عند التلفظ ابلّدال 
الصحيح، وهذا يعين أن الّدال يشكل اجلانب املادي من اللغة، وهو يف حالة اللغة احملكية، أي صوت ذو 

ملكتوبة، أي عالمة ذات معىن تكتب على الصـــــــــــــــفحة. إىل معىن يلفظ، أو يســـــــــــــــمع وهو يف حالة اللغة ا
جانب املدلول وهو ميثل اجلانب الالمادي املتصـور يف الدماغ، وهو حادث عصـيب، والدوال واملدلوالت ال 

 .(8 ميكن فصلها هبذه الطريقة إال من قبل املنظر اللغوي، أما يف واقع احلال فهما ال ينفصالن 
كذلك ادخل ســــــوســــــري زوجني آخرين من املصــــــطلحات املتقابلة اليت هلا أمهية كربى يف فهم أســــــلوب 
التفكري الذي حنن بصـــدده هنا، فقد ميز ســـوســـري يف دراســـته للغة بني  اللغة والكالم(، فاللغة: هي النظام 

تلك اللغة أن يلتزموا  النظري للغة من اللغات أو بنيتها، وهي جمموعة من القواعد اليت ينبغي على متكلمي
هبا إذا أرادوا االتصـــــــــــال فيما بينهم. أما الكالم: فهو االســـــــــــتخدام اليومي لذلك النظام من قبل املتكلمني 
األفراد. أما التمييز الثاين الذي وضــــــعه ســــــوســــــري، هو التمييز بني حموري البحث  املتزامن واملتتابع(، حيث 

فة يف حلظة من اللحظات أو بوصــــفها مؤســــســــة تطورت عرب ميكن دراســــة اللغة بوصــــفها نظاماً يؤدي ومجي
الزمن، وكان سوسري نفسه حيبذ دراسة اللغة بوصفها مجاهرة متزامنة يف مقابل الدراسات اليت كان يقوم هبا 
ســـابقوه من لغوي القرن التاســـع عشـــر، الذين وضـــعوا دراســـات تتناول اللغة كو ا مجاهرة متتابعة، فقد كان 

                                                        
 .133املصدر نفسه،  -5
 .74فضل، صالح، النظرية البنائية يف النقد االديب، ص -6
 .11ص م،1996 سنة الكويت، املعرفة، عامل عصفور، حممد ترمجة: بعدها، وما البنيوية جون، سرتوك، -7
 .نفسها الصفحة نفسه، املصدر -8
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تمني بتاريخ كل لغة على حدة من حيث أصـــــــــــول مفرداهتا، وما طرأ على أصـــــــــــواهتا من هؤالء اللغويون مه 
تغري وما شابه ذلك، ولكنهم مل يتوقفوا ليكتشفوا البنية الكلية ألي لغة من اللغات قيد الدراسة من خالل 

 .(9 إيقافها عند حلظة من اللحظات للنظر يف مبادئها اليت تعمل مبوجبها من اجل فهمها بشكل أسهل 
ويرى ســوســري أن رمزية الشــيء  الّدال( اعتباطية، ألن ليس هناك عالقة طبيعية بينه وبني ما يدل عليه 
 املــدلول(، بــل ان العالقــة تتكون من خالل مــا يقبلهــا النــاس  كم التقليــد أو العرف، والنتيجــة البــالغــة 

للغة ليســـــــت نظاماً من األمور األمهية اليت يســـــــتخلصـــــــها ســـــــوســـــــري من هذه االعتباطية املزدوجة، هي ان ا
اجلوهرية الثابتة، بل هي عبارة عن أشـــــــــــــــكال غري مســـــــــــــــتقرة، وإ ا نظام من العالقات بني الوحدات اليت 
تشـــكلها، وهذه الوحدات ذاهتا تتشـــكل هي األخرى من االختالفات اليت متيزها عن ســـواها من الوحدات 

، واللغــة اليت تتشـــــــــــــــكــل من كلمــة واحــده لغــة اليت هلــا هبــا عالقــة، لــذلــك ليس هنــاك معىن دون اختالف
مســــتحيلة، ألن كلمتها الواحدة ميكن أن تطلق على كل شــــيء، وال ميكنها أن متيز شــــيئا عن ســــواه، وهي 

 .(10 حتتاا إىل كلمة واحدة أخرى على األقل حىت يتحدد معناها 
ضــــال عن أن اللغة هتتم وال يفهم من تعريفنا ملصــــطلح البنيوية أن دراســــتها مقصــــورة على اللغة فقط، ف

أيضا بدراسة الظواهر املختلفة كاجملتمعات، والعقول، واألساطري، بوصفها أنظمة اتمة أو كالً مرتابطاً، اي 
بوصـــــــفها بىن، وتتناوهلا ابلدراســـــــة كانســـــــاق مرتابطة داخلياً ال من حيث هي جمموعات من الوحدات، أو 

 .(11  العناصر املنعزلة، وال من حيث تعاقبها التارخيي
ولكن البنيوية كمنهج يرتكز على مرجعية البنية اللغوية، إلضـــــــــــــــاءة النص وفرز العناصـــــــــــــــر املكونة له، 
والكشـــف عن العالقات املختلفة اليت تصـــنع تعدد الدالالت، فاألنســـاق اللغوية هي اليت تعطي املدلوالت 

لتنظيم الذاط، وكان البنية وحتددها، وتتميز البنيوية يصـــــــــــــــائص ثالث، الكلية والشـــــــــــــــمولية، والتحول، وا
 .(12  سب اعتقاد البنيويني هي ما يضمن للعقل فهم الواقع، والتاكد منه، والسيطرة عليه 

إال أن بعض الفالســـــــــفة قد اعرتضـــــــــوا بشـــــــــان العالقة اليت وضـــــــــعت بني الّدال واملدلول كعالقة حدية 
قوض يف عقر داره، ومن مث ان النظر إىل مرتابطة، حماولني ختطي النموذا اللغوي البنيوي من منطلق انه مت

كل موضــوع من موضــوعات املعرفة على أســاس أ ا وحدات قابلة للتجزئة إىل وحدات صــغرى تربط بينها 
عالقات كمثل العالقات النحوية الرابطة بني عناصــــــــر اجلملة هو نظر قاصــــــــر ابلضــــــــرورة، ألن اللغة تعمل 

ن ينتبه إليه العامل الفذ، إذ إن الصــــمت هو جزء أيضــــا من داخل الرتكيب النحوي وخارجه وهذا ما جيب أ
اللغة، وكذلك الســــياق احمليط ابلكالم، لذا قد متركزت الســــيميائيات حول هذا البعد الغائب عن اللغة، أو 

 .(13 حول القدرة الفائقة للغة يف إميائها إىل عناصر غائبة عن بنية اجلملة، و تلكة لطاقة حضور كربى 

                                                        
 .13-12بعدها، ص وما البنيوية جون، سرتوك، -9

 .15-14ص نفسه، املصدر -10
 م،2001 سوراي، الثقافة، وزارة منشورات ديب، نئر ترمجة: البنيوية، والنظرية االدب البنيوية بؤس ليوانرد، جاكسون، -11

 .47ص
 م،2013 سنة بريوت، ضفاف، منشورات مؤلفني، جمموعة ،(مابعد  الـ خطاابت كتاب  من البنيوية، مابعد فيصل، االمحر، -12

 .67ص ،1ط
 .69ص املصدر نفسه، -13
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بعكس ما  Jacques Derrida (1930-2004)صاحب الفلسفة التفكيكية، جاك دريدا لذلك يعتقد 
جاءت به البنيوية حول العالقة التالزمية بني الّدال واملدلول، كون النص كشــــــف عن حترره من الفرد الذي 
 وضــــعه ســــواء كان هذا الفرد حياً أو ميتاً، ألن الكاتب أصــــبح ال ســــلطة له على ما كتب ونشــــر، ألنه قد
ســــلمه للغرابء وللمســــتقبل، وهذا يعين ان املعاين اليت ســــيتمخض عنها النص ليس من الضــــرورة أن تتطابق 

 .(14 واملعاين اليت يعتقد أنه وضعها فيه، فهذه املعاين ستعتمد على من سيقرؤها وعلى مجروف قراءهتا 
م مناذا لنوع جديد من فدريدا يضـــــــــع اســـــــــترتاتيجية للتفكيك هي اقرب إىل املغامرة الذهنية، أل ا تقد

 ارســة التفســري والتاويل، ألنه ينظر إىل النص كما لو كان يتالف من اخليوط املختلفة اليت تتداخل بعضـها 
مع بعض، ليس مثلما تتداخل خيوط قطعة القماش اثناء عملية النســـــيج، بل مثلما تلتف اخليوط بعضـــــها 

تتبادل اخليوط مواضــــــعها ابســــــتمرار لكي تتخذ  ببعض اثناء عملية اجلدل لصــــــنع حبل، ففي عملية اجلدل
 .(15 آخر األمر شكل احلبل 

ومن مث ان القراء ميتلكون حق االختالف يف أتويـــل املعىن وإرجـــاء هـــذا املعىن النهـــائي يف إطـــار لعبـــة 
انزالق املدلوالت على أرضــــــــية املداليل، وعلى الرغم من انقســــــــام بعض الفالســــــــفة البنيويني إىل جمموعات 

ضــة كشــرتاوس والكان ابختاذهم للمنهج الشــمويل إذ إن كليهما منشــغل ابلعمليات اليت جيريها الذهن متعار 
البشــــــري بعامة، ال ابلعمليات اليت جتريها أذهان معينة، ويدعي شــــــرتاوس انه اســــــتطاع ان يكشــــــف خلف 

ة ال ابلتجارب خليط الوقـائع التجريبيـة بنيـة ذهنيـة كليـة، كـذلـك الكـان وهو حملـل نفســــــــــــــــاين يهتم ابلنظريـ
احملددة اليت يواجهها يف عيادته أو يف عالا املرضى االفراد، يدعي انه كشف القوانني اليت تعمل هبا النفس 
اإلنســـــانية بشـــــكل عام، أما اآلخرون كبارت وفوكو فهم مشـــــغولون ابلبعد التارخيي للتفكري يف كيفية تطوره 

 .(16 عرب الزمن وماذا يعين ذلك ضمن جمتمعات بعينها 
وكذلك ينتهج دريدا املنهج نفســـــــــه وقد تناولنا موقفه من البنيوية ســـــــــابقا، وهذه االجتاهات البنيوية قد 
أثرت كمنهج يف الفكر العريب املعاصــــــر، ومن أشــــــهر املتبنني هلذا املنهج وان كان بشــــــكل غري صــــــريح هو 

 املفكر حممد عابد اجلابري.
 مرجعيات القراءة للجابري:

 ث املنهج البنيوي املســــــــتخدم من قبل اجلابري يف قراءة الرتاث البد لنا من تســــــــليط قبل الدخول يف 
الضوء على بعض املرجعيات األساسية اليت كونت العقل اجلابري، واليت ساعدته كمقدمات تبسط امامها 

 هج الغربية.الرتاث اإلسالمي، والعقل العريب بكل تفاصيله وجزئياته غري احملدودة، واختزاله وفق هذه املنا
 اواًل: املرجعية الالالندية:

أول هذه األســـــــس الفلســـــــفية اليت اســـــــتخدمها اجلابري يف تعريفه للعقل العريب، بوصـــــــفه األداة املنتجة 
للفكر الذي شـــــــــــــكلته الثقافة العربية اإلســـــــــــــالمية أبنه   مجلة املفاهيم، والفعاليات الذهنية اليت حتكم هبذه 

                                                        
 .19ص بعدها، وما البنيوية جون، سرتوك، -14
 .1 21ص ،1ط م،2010 سنة لبنان، الفارايب، دار والتفكيك، دريدا جاك احلليم، عبد امحد عطية، -15
 .9ص بعدها، وما البنيوية جون، سرتوك، -16
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رامة، رؤية العريب إىل األشـــياء وطريقة تعامله معها يف جمال اكتســـاب املعرفة الدرجة او تلك من القوة والصـــ 
 .(17 وجمال إنتاجها وإعادة إنتاجها((

ملفهوم العقل بوصــــــــــــــفه  Andre Laland(1876-1963)ولو قاران هذا التعريف بتعريف أندريه الالند 
، نالحظ من (18 عبارات واملقرتحات((  ملكة االستدالل نظراي ابلعقل، ملكة تركيب املفاهيم والقضااي وال

ذلك ان اجلابري اسـتخلص املعىن العام لتعريف الالند ومن مث ومجفه يف إبراز العناصـر املكونة للعقل العريب 
 كاداة معرفية.

فضـــــــــال عن ذلك اســـــــــتعار اجلابري يف حتليله هلذه األداة  العقل العريب( متييز الالند للعقل  مكوّ ن( و 
ند حول العقـل املكوّ ن   هو النشــــــــــــــــاط الذهين الذي يقوم به الفكر حني البحث  ســــــــــــــــائد( فيقول الال

والدراســــة والذي يصــــوغ املفاهيم ويقرر املبادئ. وبعبارة أخرى إنه: امللكة اليت يســــتطيع هبا كل إنســــان أن 
 .(19 يستخرا من إدراك العالقات بني األشياء مبادئ كلية وضرورية، وهي واحدة عند مجيع الناس((

أما العقل الســـــــــائد فهو   جمموع املبادئ والقواعد اليت نعتمدها يف اســـــــــتدالالتنا، وهي على الرغم من 
كو ا متيل اىل الوحدة، فإ ا ختتلف من عصـــــــــــــــر آلخر، كما قد ختتلف من فرد آلخر. وبعبارة أخرى إنه: 

 .(20  الل تلك الفرتة قيمة مطلقة((منظومة القواعد املقررة واملقبولة يف فرتة اترخيية ما، واليت تـُْعَطي هلا خ
وهذا ما عده اجلابري الصــــــــــــفة الواضــــــــــــحة للعقل العريب عندما  تســــــــــــوده( جمموعة من القواعد املقدرة 
واملقبولة يف مدة اترخيية ما، واليت تعطي هلا خالل هذه املدة قيمة مطلقة، وهو ما قصــــــــــــــد من حال العقل 

يديولوجية، وحماوالت اجلابري للنهوض ابلعقل وإخراجه من العريب يف عصـران الراهن وتفشـي الصـراعات األ
ضــــــيق الرؤية األيديولوجية إىل فضــــــاء الرؤية االبســــــتمولوجية، وخري مثال هو عصــــــر التدوين الذي كان فيه 

 العقل فاعال.
 ثانيًا: املرجعية الباشالرية:

-Gaston Bachelard 1884اما مرجعية اجلابري الثانية يف قراءته للرتاث هو غاســـــــــــــــتون ابشـــــــــــــــالر 
(، فاجلابري يتبين منه مفهوم القطيعة االبســـــتمولوجية يف رؤيته لبنية الرتاث اإلســـــالمي، وهذا املفهوم 1962

قد اســـتخدمه ابشـــالر يف قراءته لتاريخ العلم، وقبل الشـــروع يف الدخول يف مقصـــدان هذا البد من توضـــيح 
 تفسري اتريخ العلم.معىن القطيعة االبستمولوجية ملا هلا من أمهية يف 

فقد أراد ابشـــــــــالر ان يقوض االعتقادات اليت جاءت هبا اجتاهات فلســـــــــفة العلم، إبميا ا ابســـــــــتمرارية 
وتراكمية املعرفة العلمية كالوضـــعية املنطقية من خالل إقرارهم أبن املعرفة العلمية هي عملية تراكمية متصـــلة 

فها عمليات املالحظة والتجربة واليت تؤدي اىل اجلديد، متدفقة بسالسة حيث الوقائع االمربيقية اليت تكش
 .(21 من خالل التزامها بتنقيح الفروض او تعديلها، فتضاف إىل معرفتنا ابلعامل املتنامية دوما

                                                        
 .9، ص9ط م،2006 سنة بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز العريب، العقل تكوين عابد، حممد اجلابري، -17
 .1160-1159ص 1مج، بريوت، للنشر، عويدات خليل، امحد خليل تعريب، الفلسفية، الالند موسوعة اندريه، الالند، -18
 .1163ص نفسه، املصدر -19
 .1164-1163ص نفسه، املصدر -20
 .381ص م،2000 سنة الكويت، املعرفة، عامل العشرين، القرن يف العلم فلسفة طريف، ميىن اخلويل، -21
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مؤكدا  Pierre Duhem(1861-1916)وهذا ما اعتقد به رائد االصـــــــــــــــطالحية واالداتية بيري دوهيم 
ي ونتيجة طبيعية للعلم يف عصــر النهضــة، فال قطائع، وال انفصــاالت بذلك ان العلم احلديث تطور اعتياد

 .(22 يف اتريخ العلم واملعرفة العلمية
لذلك ســـــــعى ابشـــــــالر يف تبيني خطا هذه االعتقادات يف قراءة اتريخ املعرفة العلمية للعلم، من خالل 

والالمالوفة ملســرية العلم، حيث أقر أن مراحل اتريخ جتذيره ملفهوم القطيعة االبســتمولوجية لقراءته الالمنطية 
العلم هو عبــارة عن قطــائع بني كــل مرحلــة واملرحلــة اليت قبلهــا فيقول يف ذلــك   ان العنــاصـــــــــــــــر األوليــة مـا 
عادت كافية لتعيني امليزات الفلســــــــفية األســــــــاســــــــية للعلم، على الفيلســــــــوف ان يعي امليزات اجلديدة للعلم 

 .(23 اجلديد((
 ابشــالر ابلقطيعة االبســتمولوجية مجهور مفاهيم او نظرايت وإشــكاليات جديدة وحســب، بل وال يعين

أ ا تعين أكثر من ذلك أي ال ميكن ان جند اي ترابط واتصـــــــــــــــال بني القدمي واجلديد، ان ما قبل وما بعد 
 .(24 يشكالن عاملني من األفكار كل منهما غريب عن اآلخر 

رتحها ابشـــــــالر هي لتجاوز العقبات أو العوائق النفســـــــية واملعرفية اليت والقطيعة االبســـــــتمولوجية اليت يق
تنشــــا من خالل العالقة املتبادلة بني الذات واملوضــــوع، بغية الوصــــول اىل الدراســــة املوضــــوعية لتاريخ العلم 
 وحماولة تصــــــــــــــحيحه وتنقيته من املعرفة العامية، وبناء معرفة جديدة عقالنية متجردين من اي فكر تقليدي

 .(25 خلفه اآلخرون فينا ابلتقليد الصرف
فتاريخ العلم هو اتريخ للقطائع املنهجية، ليس هنالك اســـــــــــــــتمرارية يف تقدم العلم، بل هنالك مراحل 
يعرف فيها تباطؤات نتيجة العوائق، وأخرى يتســـــــــــــــارع نتيجة القطائع، وهذه العوائق خترا من العلم ذاته، 

لى املعرفة، فتكون هذه الذاتية بطريقة ال شـــعورية عائقا أمام تقدم فإذا الذات أســـبغت أحكامها املســـبقة ع
العلم وهي اليت متثل املعرفة العامة، فضــــــــال عن بقاء الفكر ســــــــجني التصــــــــورات هلذه املعرفة، ومتنعه  الفكر 

 .(26 العلمي( من بلوغ معرفة موضوعية ابلظاهرة اليت تدرسها 
العامة، هو املصـــدر األول للعائق االبســـتمولوجي عند ابشـــالر  هذا التداخل بني املعرفة العلمية واملعرفة

وهو ما يصـــــــفه ابلتعارض بني العلم والرأي، موضـــــــحاً ذلك بقوله   إن العلم، يف حاجته إىل الكمال، كما 
يف مبدأه يتعارض تعارضا مطلقا مع الرأي العام. وإذا حصل للعقل ان أيد الرأي الشائع يف نقطة خاصة، 

خرى  تلفة عن األســــباب املؤســــســــة للرأي، ومعىن ذلك ان الرأي العام  طئ دائما من فذلك ألســــباب أ
 .(27 الوجهة احلقوقية((
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 29: العدد

وهو أهم عائق يف  ثنا ملا له عالقة مباشـــــــــــــرة مبوضـــــــــــــوعنا املدروس وله أتثري يف بنية عقل اجلابري وهو  
  املعرفة العلمية؟التعميم، ولكن البد أن يراودان تساؤل، أليس التعميم له دور اجيايب يف

إنَّ التعميم لـــه دور دينـــامي يف تقـــدم التفكري العلمي ويف فهم الظواهر، ألنـــه ينقـــل الفكر من تبـــديـــد 
الوقائع إىل وحدة القوانني اليت تفســـــــــــــــرها، وهو اجيايب عندما يكون لضـــــــــــــــرورة علمية يف تفســـــــــــــــري الظواهر 

لوجيا، ولكن ابشـــــــــالر يقصـــــــــد من وراء والكشـــــــــف عن مجواهرها، ويف هذه احلالة ال يكون عائقا ابســـــــــتمو 
التعميم معىن آخر، وهو عندما يكون اســــــــتجابة ملتعة عقلية فيكون بذلك متســــــــرعا، وســــــــهال ويعوق بلوغ 
حقيقة الظواهر، كالتسرع يف وضع قوانني علمية عامة من استقراء حاالت جزئية من قبل الفالسفة، فضال 

زائفة يتم فيها ازدراء التفاصـــــــــــــــيل أو إمهال الفروق الدقيقة عن ذلك عندما تقودان التعميمات إىل  اثالت 
 .(28 بني الظواهر 

هذه القراءات الفلســـــفية للعلم تصـــــبح ال موضـــــوعية، وتكون بعيدة عن ما تصـــــف به ابملعرفة العلمية، 
اث ، هي اليت حدت ابجلابري اىل قراءة الرت  *(وهذه اإلشــكاليات بني القراءة االبســتمولوجية وااليديولوجية 

العريب اإلســـــــــــــــالمي. ومفهوم القطيعة ورد ذكرها أول مرة يف اجلزء الثاين من كتابه  مدخل اىل فلســـــــــــــــفة 
العلوم(، والغاية األســـــــــــاســـــــــــية من وراء تبين اجلابري مفهوم القطيعة االبســـــــــــتمولوجيه هو إلبعاد املعرفة غري 

ســـــــــــــــالمي كل القراءات االيديولوجية املنطقية وكذلك املبنية على الرأي، ولكي ينتزع من الرتاث العريب واإل
 اليت شوهته.

لذلك اعتقد اجلابري ان الرتاث العريب اإلســــالمي كونته ثالثة أنظمة معرفية أســــاســــية  البيان، العرفان، 
الربهان(، هذه األنظمة غري مرتابطة فيما بينها وليس أحدهم يتصــــل مع اآلخر، فضــــال عن ذلك ليس كل 

من الســـــــــــــــابقة، فهذه األنظمة تتخللها القطائع ألن كل واحد من هذه نظام هو عبارة عن صـــــــــــــــورة أرقى 
األنظمة خيتلف عن اآلخر أبدواته، ومفاهيمه، وطرق  ثه واســـــــــــــــتنتاجاته. فالبيان هو الفعل املعريف الذي 
يؤســــــــــــــس النظام املعريف البياين، وهو يف تعيني اجلابري له يفيد الظهور واإلمجهار ويقود إىل الفهم واإلفهام. 

ما العرفان فيفيد الكشـــــــــف، واإلشـــــــــراق ويؤدي إىل املعرفة احلاصـــــــــلة ابلعيان. فيما يقوم الربهان على فعل أ
االســـــــــــــــتدالل املنطقي، ويؤدي إىل املعرفة القيمة، وكل نظام من هذه النظم يشـــــــــــــــتغل حمكوما هبدف حتيت 

 اخلطاب القرآين بدأ من يؤسس اشتغاله املعريف، وهكذا، فهدف النظام البياين وضع قواعد وقوانني لتفسري
اللغة وأنتهاءً بعلم الكالم، مرورا ابلبالغة والتفسري والفقه وأصول الفقه، وهدف العرفان، الدفاع عن ضرب 
من املعرفة ال يســــــــــــتانس مباثور الداللة اللغوية، وال يرى يف العبارات أكثر من إشــــــــــــارات، مثلما ال يرى يف 

لغنوصية واهلرمسية، إال املعرفة احلق، اما هدف الربهان، فهو إخضاع علوم األقدمني أي الفلسفة املشرقية ا
 .(29 املعرفة لالستدالل العقلي وأتسيسها على االقيسة وتبيئة معطيات العقل يف الثقافة 

كمــا يرى اجلــابري ان القطيعــة ال ميكن ان تتحقق إال يف داخــل ثقــافــة واحــدة، فليس هنــالــك قطيعــة 
، مبعىن أن هنالك قطيعة بني الفلســـــــــــفة الغربية، والفلســـــــــــفة اإلســـــــــــالمية، فهذا حتدث بني ثقافتني  تلفتني
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اســـــتنتاا ال معىن له موضـــــحا ذلك بقوله   ان مفهوم القطيعة االبســـــتمولوجية جيعلنا نتحرك داخل الثقافة 
نفســـــــها، وبعيدا عن االعتبارات القومية نقول  داخل الثقافة نفســـــــها(، أل ا ال حتصـــــــل بني شـــــــخصـــــــيتني 

 .(30 ميان إىل ثقافتني  تلفتني او اىل ميدانني معرفيني  تلفني((تنت
وهذه القطيعة االبســـــــــــــتمولوجية حتدث عندما يكون نظام معريف يف زمن معني من الثقافة اإلســـــــــــــالمية 
يتجه حنو االحنطاط واجلمود والرتدي، ومن مث يصـــــــبح عائقاً ابلنســـــــبة إىل الثقافة اإلســـــــالمية، فيظهر نظام 

ذه الثقافة لكي ينتشــلها من مجودها واحنطاطها إىل احلركة والتجديد واالنســجام مع املتغريات آخر داخل ه
الثقافية. فهذه الفلســـفة الســـينوية، وعلى الرغم  ا أضـــفى ابن ســـينا على نفســـه، وما أضـــفي عليه من أهبة 

حســـــــــــــــب اعتقاد وجالل، فهو حيتل موقع املدشـــــــــــــــن العقلي ملرحلة اجلمود واالحنطاط يف تلك الثقافات، 
 .(31 اجلابري 

وهلذا مثلت الفلســفة الرشــدية قمت القطيعة االبســتمولوجية مع املدرســة الســينوية نتيجة دورها الســليب 
بعد ابن ســينا يف تكريس ال عقالنية صــميمية يف الفكر العريب واإلســالمي، وابن رشــد مل ينب فلســفته على 

فة ابن سينا، ومعاجلة اشكالياهتا، أو ان ابن رشد فلسفة ابن سينا، او هي جاءت كمحاوالت إلعادة فلس
انطلق من منطلقات ابن ســينا، بعيدا عن ذلك ان ابن رشــد فكر داخل إشــكالية غري إشــكالية ابن ســينا، 
واهاز معريف غري جهازه، وهلذا حقق تقدما عليه يف ميدا ما املشــرتك، وداخل الثقافة نفســها اليت ينتميان 

 .(32 ين به اجلابري بشكل أوضح بشان مفهوم القطيعة االبستمولوجية إليها معا، وهذا مايع
وابلنتيجة ان اخلطاب الفلســــــــفي الرشــــــــدي عقالين نقدي واقعي، أي انه مغاير، و تلف عن اخلطاب 
املشـــــــــــــــرقي الغنوصـــــــــــــــي الالعقالين، وهلذا ان لكل منهما أنظمة معرفية  تلفة عن األخرى، ولكل منهما 
ايديولوجية، ويرى اجلابري ان االيديولوجية يف الفلســــــــفة املشــــــــرقية قد ســــــــلبت ذاتية الثقافة اإلســــــــالمية يف 
املشــــرق العريب، وهي نتيجة احملاوالت الفاشــــلة واملتكررة يف التوفيق بني الفلســــفة والشــــريعة، مبعىن الفلســــفة 

وابن طفيل يف مراجعتهما النقدية لفلسفيت اليواننية، والشريعة اإلسالمية، وهذا ما أمجهره كل من ابن ابجة 
الفارايب وابن ســـــــــــــــينا، ويبني اجلابري بقوله   منذ البداية تنطلق الفلســـــــــــــــفة يف املغرب واالندلس من رفض 
الطريق الذي ســلكه فالســفة املشــرق. لقد اســتعاد ابن ابجة وعي الفارايب، ولكن بروح نقدية ما جعله اقل 

فيل يتصـــــــــدى يف قصـــــــــته حي بن يقظان للكشـــــــــف عن:  أســـــــــرار احلكمة إغراقا يف احللم، وها هو ابن ط
املشــــــرقية اليت ذكرها الشــــــيخ الرئيس اإلمام ابن ســــــينا( ابلروح النقدية الواقعية نفســــــها، فريبط تلك احلكمة 
أبصــــــلها املشــــــرقي احلراين بطريقة ذكية، وخيتم القصــــــة إببراز فشــــــل املدرســــــة الفلســــــفية املشــــــرقية يف حتقيق 

إنشــــــــــاء فلســــــــــفة يندمج فيها الدين، مث يقرر واقعا يفرض نفســــــــــه، وهو أن لكل من الدين  مشــــــــــروعها يف
 .(33 والفلسفة طريقه اخلاص وإن كاان يلتقيان عند اهلدف((

والســـــــبب يف ذلك ان الفلســـــــفة يف املشـــــــرق قد خلطت بني احملتوى املعريف، واملضـــــــمون االيديولوجي، 
االيديولوجي وهي الفلســــفة اليواننية، وتعد القطيعة األوىل مع  فارادت ان تصــــهر احملتوى املعريف يف اجلانب

                                                        
 .13، ص1ط م،2006سنة بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز والرتاث، حنن عابد، حممد اجلابري، -30
 .12املصدر نفسه، ص -31
 .14عابد، ص حممد اجلابري، -32
 .47املصدر نفسه،  -33
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ابن ابجة، وبلغت ذروهتا عند ابن رشد كما أسلفنا سابقا، والقطيعة املعرفية ال تنحصر بني النظام العرفاين  
والربهاين، بل هلت النظام البياين كذلك، واليت عدت عوائق ابســــتيمية حســــب املفهوم الباشــــالري، وهلذا 

ســــبب التحرر من علم الكالم يف األندلس قد حرر اخلطاب الفلســــفي من إشــــكالية التوفيق بني العقل ان 
والنقل، كما ان التحرر من الفلســـــــفة الدينية اهلرمســـــــية قد حرر اخلطاب نفســـــــه من تومجيف العلم يف دمج 

هذا يعين عندما الدين ابلفلســـفة والفلســـفة يف الدين، الشـــيء الذي انشـــغلت فيه الفلســـفة يف املشـــرق، ان 
 .(34 مجهرت الفلسفة يف املغرب واألندلس مجهرت كفلسفة برهانية منذ البداية 

ويذكر اجلابري ان بداايت مالمح النهضــــــــة العقالنية والثقافية يف املغرب كانت مع ابن حزم الظاهري، 
ة أتسيس البيان الذي كان يف بداية حياته شافعيا، إال انه انصرف عن ذلك وجتاوز املذهب الشافعي إبعاد

 ككل( يف الشـــــــــــريعة والعقيدة واللغة، ومن هنا أبطل ابن حزم القياس الذي قننه الشـــــــــــافعي ورمه اتباعه، 
وحاول أتســـــيســـــه على أســـــس ابســـــتمولوجية جديدة، والتمســـــك بظاهر النص، وليس الظاهر مبعىن التقيد 

طين للنص ويعين  العرفان ابلنص يف إصـــدار األحكام الشـــرعية وحســـب، بل هو أيضـــا رفض كل تفســـري اب
 .(35 الشيعي والصويف(، كما رفض القياس أي قياس الفرع على األصل  الغائب على الشاهد( 

ويف الوقت اليت مجهرت فيه دعوات ابن تومرت لنشـــــــــــــــر حركته داخل املغرب، واســـــــــــــــتعداد لقلب دولة 
داخل دائرة الربهان اليت  املرابطني، كان ابن ابجة، وابن طفيل بصــــدد إنتاا خطاب فلســــفي جديد يتحرك

 .(36 وصلت ذروهتا عند ابن رشد 
وابلنتيجة الفلســــــــــــفات اليت ال تتخذ النظام الربهاين منهجا، ال تعد فلســــــــــــفات أل ا ميتة، ومتحجرة، 
ليســـت منطقية، ألن الربهان غري أســـاســـي يف حركتها االبســـتمولوجية، وإن كان املشـــرق يعد جزءاً أســـاســياً 

إلســــــــالمي، والبد أن تكون هلذه الثقافات إشــــــــكاليات، ومبادئ، وأصــــــــول فكرية، من الرتاث الفلســــــــفي ا
ولكنهــا ختتلف عن تينــك  الفلســـــــــــــــفــة املغربيــة(، ولكن إن هــذه القطــائع ال تعين نفي اآلخر، بــل هنــالــك 
ثقافات يف الفكر الفلســـــــــــفي اإلســـــــــــالمي تتبىن العرفان والبيان وحلد اآلن، إال ان  اجلابري( يعدها ال متثل 

ياة يف الرتاث الفلســـــــــــفي اإلســـــــــــالمي، أل ا أفكار قد امجهر فيها اجلانب االيديولوجي، وإ ا مبنية على احل
هذا اجلانب وتقوم عليه، بعكس الفلســــــفات يف املغرب العريب كو ا قائمة على اجلانب االبســــــتيمي، معربا 

ان يعي  معنا عصــران، ال ميكن بقوله   ما تبقى من تراثنا الفلســفي، أي ما ميكن ان يكون فيه قادرا على 
 .(37 ان يكون إال رشداي((

واجلابري يدعو الباحثني إىل تبين قطيعة معرفية ال مع الرتاث ابملعىن العام للرتاث الن هكذا قطيعة ال 
علمية والاترخيية، بل هو يدعو اىل قطيعة مع نوع من العالقة مع الرتاث، القطيعة اليت حتولنا من "كائنات 

                                                        
 اجلابري، عابد حممد اعمال يف قراءات والنهضة، الرتاث كتاب  من اجلابري، عابد حممد فيض من غيض امحد، ماضي، -34
 .88ص مؤلفني، جمموعة
 .303ص العريب، العقل تكوين عابد، حممد اجلابري، -35
 .313ص املصدر نفسه، -36
 ،1ط م،1998 سنة بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز ونصوص، دراسة وفكر، سرية رشد ابن عابد، حممد اجلابري، -37

 .11ص



  

 ا د عابد اجلابرغ والقراءة البنوية لَرتاث العري اإلس مي 

373 

اىل كائنات هلا تراث، اي اىل شــــــــــخصــــــــــيات يشــــــــــكل الرتاث احد مقوماهتا، املقوم اجلامع بينها يف تراثية" 
 .(38 شخصية أعم، هي شخصية األمة صاحبة الرتاث

 ثالثًا: املرجعية الفوكوية:
اســـــــــــــــتعار اجلابري مفهوم النظام املعريف والذي افرد له كتاب  بنية العقل العريب(، والذي قســـــــــــــــم فيه 

رفية إىل ثالثة أقســـام، وهذه التقســـيمات تبني مدى أتثر اجلابري ابلفيلســـوف الفرنســـي ميشـــيل األنظمة املع
حيـــــث انـــــه مـــــاثـــــل فوكو يف تقســـــــــــــــيمـــــه للتـــــاريخ وفق املنهج  Michei Foucault(1984-1926)فوكو 

انه االركيولوجي، وتوصــــل فوكو اىل ان التاريخ يتكون من ثالثة أنظمة معرفية، وهذا التاريخ ليس ابلضــــرورة 
متصــل، فالتاريخ أيضــا مير مبراحل انفصــال، وهذا االنفصــال يف نظر فوكو ال يشــكل عائقا أمام املؤرمل، بل 
ميزة منهجية تتناســــــــــــــب، وخصــــــــــــــائص اخلطاب القائم على الندرة واحلدث، و ارســــــــــــــة تندرا يف اخلطاب 

س خاصـــــــــــة عند مؤرخي التارخيي، إذن إن التصـــــــــــور اجلديد للتاريخ يتناىف وصـــــــــــورة التاريخ كما كانت متار 
 .(39 األفكار، والفالسفة على وجه التدقيق

وال يفهم  ا ســـــــــــــــبق ان فوكو ينكر التاريخ، بل هو ينكر اترخيا معينا او تصـــــــــــــــورا معينا للتاريخ، ذلك 
التصـــــــور القائم على االتصـــــــال وســـــــيادة الوعي والذات، وهذا ما يرجعنا إىل القطيعة الباشـــــــالرية يف قراءته 

فيقول فوكو بصـــــــدد ذلك   ان التارخيية اليت حتملنا وتتحكم فينا، اترخيية عرجاء إ ا ليســـــــت لتاريخ العلم، 
اترخيية لغوية أ ا عالقة سلطة، ال عالقة معىن، ليس للتاريخ معىن أو اجتاه، وذلك ال يعين انه عيين أو غري 

 اصــغر تفاصــيله، لكن متناســق، ان التاريخ على العكس من ذلك ميكن ان يفهم، وينبغي ان حيلل حىت يف
 .(40 تبعا للصراعات، واالسترتاتيجيات، والتكتيكيات 

بل ان فوكو نظر إىل التاريخ كمجموعة من املنظومات العقلية واملتمفصــلة، وهذا التمفصــل بني التاريخ 
يظهر أكثر، إذا أردان دراســة مؤســســة من املؤســســات، ودراســة هذه اخلطاابت، ال بوصــفها حتمل دالالت 

ة، ولكن كو ــا أحــدانً ذات ومجــائف معينــة، وان املعىن أن وجــب احلــديــث عن املعىن، ليس فيمــا متعــدد
حتمله من مقاصـــــــــد مســـــــــترتة، ولكن فيما حتمله من اختالف يفصـــــــــلها عن غريها من املنطوقات الواقعية، 

 .(41 واملعاصرة هلا وعلى هذا األساس، يظهر ما ميكن تسميته ابلتاريخ النسقي للخطاابت 
والبحث عن التاريخ النســــــــــــــقي هو مايعطي داللة عن البحث عما يشــــــــــــــبه اخلطاب من خالل املنهج 
االركيولوجي، لكي يتناول العبارات اليت شـــــكلت هذا اخلطاب، ومن مث ان اخلطاب املدروس ليس شـــــكال 

نبثاقه مثاليا وال زمانية له، ابإلضــــــــافة إىل ذلك التاريخ، ولكن جوهر املشــــــــكل يف التســــــــاؤل عن أســــــــباب ا
ومجهوره يف هذه اللحظة املعينة من الزمن أو تلك، فهو اترخيي من جهة إىل أخرى، جزء من الزمن وحده، 
وانفصـــــــــــــال يف التاريخ ذاته، يطرح مشـــــــــــــكل حدوده اخلاصـــــــــــــة، وألوان قطيعته، وحتوالته، واألمناط النوعية 

 .(42 الزمانيه، بدل ان يطرح مشكل احنباسه املباغت وسط تواطؤات الزمان 
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لذلك حدد فوكو اخلطاب يف املمارسات اللفظية يف تعيني حتديد شروط مجهورها وانتظامها، والكشف  
عن ماهتا التارخيية، اذن امللفوظ هو الوحدة األولية للخطاب وهو مدار ســـــــــــــــؤال، و ث االركيولوجيا من 

 .(43 اعاهتا حيث كو ا حتليلية لألحداث اخلطابية، ورمها حلركية املعرفة وحتوالهتا وانقط
ومن مث ان البحث االركيولوجي ليس يف صـــحة اآلراء وفســـادها، بل يف الفوارق واالختالفات املوجودة 
بني صــــيغ اخلطاب، ووجوهه، ورصــــد  تلف حتوالته، وهلذا أراد فوكو ان يدرس مســــائل املعرفة، والســــلطة، 

ابية، واالهتمام ابخلطاب كممارســـة والذات دارســـة تقوم على حتليل  تلف املمارســـات اخلطابية وغري اخلط
ذات عالقــة مبمــارســــــــــــــــات  تلفــة يف التــاريخ، وهــذا يتمثــل من خالل املنهج اجلينــالوجي، ويعتقــد فوكو ان 
اجلينالوجيا واالركيولوجيا يكمل أحدمها اآلخر، ويتعني على الوصـــف النقدي وعلى الوصـــف النشـــوئي، ان 

من التحليــل يرتبط مبنظومــات تغلف اخلطــاب، وهــذا اجلزء  يتنــاواب ويكمــل أحــدمهــا اآلخر، فــاجلزء النقــدي
حياول ان يعني ويضـــــبط مبادئ االنتظام ومبادئ األبعاد، أما اجلزء النشـــــوئي فريتبط بســـــالســـــل التشـــــكيل 

 .(44 الفعلي للخطاب 
وأن مــا يقرب اجلينــالوجيــا من االركيولوجيــا، ا ــا ترفض مفــاهيم التــاريخ كــاألصــــــــــــــــل، واملــاهيــة، واهلويــة 

اتية، واحلقيقة، فكل ما تعثر عليه اجلينالوجيا ال يتمتع هبوية، بل أ ا تعثر عليه يف بدء اتريخ األشـــــــــياء، الذ
ليســـــــت تلك اهلوية اليت حتفظ األشـــــــياء وتعرفها، بل االختالل، اختالل األشـــــــياء األخرى، والشـــــــتات وال 

 .(45 شيء غري الشتات 
معرفية تســـــــــود يف فرتة معينة ميكن مالحظتها من خالل املنهج وبني فوكو ان التاريخ مكون من انظمة 

املتبع  االركيولوجي(، وابلتايل قســــــــــــــمه إىل ثالثة أنظمة معرفية، وال يقصــــــــــــــد ابألنظمة املعرفية مصــــــــــــــطلح 
االبســــتمولوجيا، فاألوىل هتتم يف كل أنواع املعارف اإلنســــانية بغض النظر عن اجملال التخصــــصــــي، يالف 

ليت تـــدرس نوعـــاً من املعرفـــة، هي املعرفـــة العلميـــة فحســـــــــــــــــب، ولكن االركيولوجيـــا هي االبســـــــــــــــتمولوجيـــا ا
ابســــتمولوجيا جديدة يف معمعان التاريخ وهي ذات صــــلة متينة ابالبســــتمولوجيا، إال أ ا ال ميكن ان تنفي 

ة وتعطي عنها صـــــــــفات الفلســـــــــفة او امليتافيزيقية، النه يعتقد هنالك ســـــــــلطة ميتا مرئية هي اليت تفرز املعرف
رمية للدولة حدود املعرفة وال خيرا خطاب املعرفة عن اطر النظم املعرفية. وهي توجد داخل املؤســــســــات ال
 .(46 وتقوم بعملها مبشاركة أجهزة الدين والتعليم واألسرة والقانون وسياسات احلرب التجارية وغريها 

 كيولوجية للتاريخ:ويقسم فوكو األنظمة املعرفية إىل ثالثة، على ضوء قراءته االر 
 أوال: عصر النه ة/ نظام التشابه:

إنَّ هذا النظام ساد ملرحلة ابلنسبة للقرن السادس عشر، وقد أدى دورا مهما يف املعرفة الثقافية الغربية، 
ومبا ان هذا النظام اختذ من التواقيع او الدالالت الالمرئية، إبمجهارها من خالل املرئي، ومن مث جعل من 

بني الرمز أو الّدال والشـــيء عالقة هولية، يقول فوكو موضـــحا ذلك   لعب التشـــابه دور الباين يف العالقة 
                                                        

 .110ص ،2ط م،2004سنة بريوت، للعلوم، العربية الدار فوكو، ميشيل لدى واحلقيقة التاريخ السيد، اابه، ولد -43
 مقدمة ماجستري رسالة فوكو، ميشيل عند املعريف النظام مجعة، قاسم راشد، وينظر، .50ص اخلطاب، نظام ميشيل، فوكو، -44

 .144-143ص م،2004 سنة بغداد، جامعة اىل
 .143ص فوكو، ميشيل عند املعريف النظام مجعة، قاسم راشد، هام ، ينظر -45
 .141-139املصدر نفسه، ص -46
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املعرفة الثقافية الغربية، فهو الذي قاد يف جزء  كبري تفســـري النصـــوص، وأتويلها وهو الذي نظَّم لعبة الرموز، 
 .(47 ا((ومح مبعرفة األشياء املرئية، والالمرئية، وقاد فن متثيلها وتصّوره

وهذا النظام يســـــــتخدم الرموز لكشـــــــف ماهو ال مرئي، أي ان هذه األشـــــــياء متتلك تواقيع أو دالالت 
ترمز فيها على ماهو خفي، لذلك اعتقد فوكو ان عامل التشـــــابه ال ميكن ان يكون إال عاملا مطبوعا بعالمة 

عالمات خارجية مرئية من معينة وإن كانت بعض األشياء قد أخفيت عن الوعي اإلنساين، ولكن هنالك 
 .(48 أشياء أخرى مشاهبة دالليا مع ماهو خفي الرمز األبيض وداللته على السالم 

وهذا النظام املعريف حييلنا إىل نظام مشابه له عند اجلابري وهو النظام املعريف البياين، والقائم على قياس 
ســـلف اليت من بناء املعقول على املنقول الغائب على الشـــاهد، ومبا ان هذا االســـتدالل مبين على ســـلطة ال

ويســـــــــــــــتند هذا البناء على اللفظ ألنه جيســـــــــــــــد الفكر والعكس صـــــــــــــــحيح، فهو الذي حييلنا من املرئي إىل 
الالمرئي، كما هو ســـــائد يف النظام املعريف يف عصـــــر النهضـــــة، والســـــبب يف ذلك راجع إىل ان اللغة العربية 

ر، أبعتبار ان اللغة العربية وهي لغة القرآن، متتلك ســــلطة أفرزت هي الســــلطة املرجعية وهي اليت حتدد الفك
هذه البيئة املعرفية، ولذلك تكون آلية القياس املبنية على عمليات الذهن قائمة على تقدير شـــــــــــــــيء على 
مثال شــــــــيء أخر. هذا ما يدل على ســــــــيطرة اللفظ على املعىن، األمر الذي أدى إىل حتكم نظام اخلطاب 

وهذا النظام قد الغي الســــببية يف األشــــياء، وجعل كل األشــــياء مرتبطة ابألصــــل أو اجلوهر يف بنظام العقل، 
اخلطاب أو اللفظ، وقد عمل هذا النظام قدر املســــــــتطاع إىل   جتنب التنافر بني الكلمات على حســــــــاب 

الــة االهتمــام بتجنــب التنــاقض بني األفكــار. ان التنــاقض على صـــــــــــــــعيــد الفكر ال ينظر إليــه يف هــذه احلــ
كتناقض، بل كطريقة من طرق صـــــــــياغات املعاين، أو ســـــــــبيل من ســـــــــبل إيراد املعىن الواحد بطرق  تلفة، 

 حسب التعبري اجلابري. (49 وذلك هو التاويل((
واضـــــــــح إذن ان نظام اخلطاب هو ما يوجب الفاعلية واملفعولية على صـــــــــعيد الكالم،  ا يوجب ابعاد 

ومني يرتبطان مع نظام العقل من حيث فاعليته ومفعوليته على صــعيد الســببية، والتناقض، كون هذين املفه
 .(50 األشياء 

 اثنيا: العصر الك سيكي/ النظام الت ايَي:
يف هذا النظام يبني فوكو االختالف بينه وبني عصـــــــــر النهضـــــــــة يف إشـــــــــارة منه إىل مفهوم القطيعة بني 

األنظمة فيقول   إن الشـــــــارات  املقروءة( مل تعد أبداً على املكوانت األســـــــاســـــــية واألدوات، واملبادئ هلذه 
شــبه الكائنات  املرئية(. كل هذه النصــوص املكتوبة، كل هذه الرواايت الغريبة، هي ابلضــبط بال مثيل: ال 

 .(51 احد يف العامل سبق له ان شاهبها؛ فلغتها الالمتناهية تبقى معلقة دون ان أيط أبداً اي شبه ليمألها((
دليل على ان نظام العصـــــر الكالســـــيكي هو  تلف جذراي عن نظام عصـــــر النهضـــــة، الذي بين  وهذا

عالقة متالزمة بني اللفظ والشـــيء، ألن األول  الكالســـيكي( جعل عالقة اللفظ والشـــيء عالقة تصـــويرية 
                                                        

 .39ص م،1990 سنة بريوت، القومي، االمناء مركز واخرون، صفدي مطاع ترمجة: واالشياء، الكلمات ميشيل، فوكو، -47
 .46املصدر نفسه، ص -48
 .108ص ،10ط م،2010سنة بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز العريب، العقل بنية عابد، حممد اجلابري، -49
 .107املصدر نفسه، ص -50
 .61ص واالشياء، الكلمات ميشيل، فوكو، -51
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 29: العدد

التمثيل، متثيلية، ومن مث حل دور متثيلي هبا، أي أصـــــــــــــــبحت هنالك عالقة ثالثية بني الّدال واملدلول وهو  
وابلتايل تكون العالقة بني الّدال واملدلول عالقة اعتباطية، ويســـــــــــــــتنتج فوكو عدم وجود قانون لغوي عاملي 
نبت خارا حدود الزمان واملكان، بل لكل لغة قانو ا اللغوي اخلاص، وهذا ما كشـــفه النحو العام فيقول 

رق التبادل، وليس على اإلطالق بقوة اترخيية   ان اللغات تتطور بتاثري اهلجرة واالنتصـــــــــــــــارات واهلزائم وط
متلكها من نفســها. إ ا ال ختضــع ألي مبدأ داخلي لالنتشــار؛ وإمنا هي تنشــر على امتداد خط التمثيالت 
 التصــــــــورات( وعناصــــــــرها. وإذا كان ابلنســــــــبة للغات من زمن إجيايب، فال جيب البحث عنه يف اخلارا من 

 .(52 الكلمات يف جتويف الكالم((انحية التاريخ، وإمنا يف انتظام 
لذلك جيعل فوكو عمل النحو العام، هو معاجلة كل لغة على حدة ألن ليس هنالك بنية واحدة، او 
قانون واحد خيضـــــــــــــــع، وجيمع كل اللغات، معلقاً بقوله   ان النحو العام ال يهدف إىل حتديد قوانني كل 

قة يف متفصــــــــل األفكار على نفســــــــها. ففي كل لغة اللغات، وامنا أن يعا ، ابلدور، كل لغة خاصــــــــة كطري
 .(53 ماخوذة على حدة يعطي التمثيل نفسه"ميزات"((

وهلـذا يســـــــــــــــعى علم النحو العــام إىل مللمــة هـذه العالقـة االعتبــاطيــة بني الـّدال واملـدلول، ابســـــــــــــــتخــدام 
النحو العام التمثيالت من خالل النظام والتصـــــنيف فيقول فوكو   يعطي التمثيل نفســـــه ميزات وســـــيحدد 

نســـــــــق التطابقات  اهلوايت( واالختالفات اليت تفرتضـــــــــها وتســـــــــتخدمها هذه امليزات العفوية وســـــــــقيم علم 
تصــــــــنيف كل لغة، أي ما يؤســــــــس يف كل منها إمكانية إقامة خطاب معريف هلذه العالقة االعتباطية للّدال 

 .(54 واملدلول((
يالت األخرى احملــالــة من قبــل متثيالت من خالل تركيز جهــد علم النحو العــام للكشـــــــــــــــف عن التمث

نفســها، مبعىن وحســب التفســري الفوكوي،   ان كل إشــارة يف النظام املعريف الكالســيكي هي متثيلة التمثيل 
 .(55 مباهو قابل للتمثيل((

مبعىن ان كل إشـــــــــــــــارة هي متثيل ملدلول، وهذا املدلول هو متثيل ملدلول آخر قابل هلذا التمثيل وهو ما 
، ومن مث يكون بوســـــــــــع اإلشـــــــــــارة ان تكون حمتملة كثريا، أو قليال، أو بعيدة قليال، أو كثريا عما يدل عليه

تعنيه، وان يكون بوسعها ان تكون، طبيعية أو اعتباطية بدون ان تتاثر من جراء ذلك بطبيعتها، أو قيمتها 
 نظام األشـــياء نفســـها كإشـــارة، فان كل هذا يبني متاما عالقة اإلشـــارة مبضـــمو ا، فهي ليســـت مكفولة يف

 56). 
ومن مث ان العالقة بني الّدال، واملدلول تدخل معرفيا ضـــــــــــــمن الرابطة القائمة بني الفكرة عن شـــــــــــــيء، 
والفكرة عن شــــــــيء آخر  متثيل، متثيلة التمثيل(، ومن مث تكون اإلشــــــــارة تنطوي على فكرتني إحدامها عن 

 طبيعتها تقوم على إنرة األوىل ابلثانية.الشيء الذي ميثل غريه، واألخرى عن الشيء املمثل، و 

                                                        
 .94املصدر نفسه، ص -52
 .94ص واالشياء، الكلمات ميشيل، فوكو، -53
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها -54
 .74املصدر نفسه، ص -55
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. -56
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ومن مث أصــــبحت العالقة بني الّدال واملدلول عالقة  اثلة، و تصــــويرية، وليس عالقة تالزمية، وهذا ما 
يشـــــــــــــــبه النظام املعريف البياين لدى اجلابري، فالعالقة بني الّدال واملدلول يف هذا النظام هي كذلك ثالثية، 

دلول( ميكن ان تكون له دالالت عددية رمزية، فليس هنالك عالقة تالزمية أو علية واعتباطية، اي انه  امل
بني الدال واملدلول، وابلتايل إن اآللية املعرفية للنظام العرفاين متجهة من املعىن  املدلول( اىل اللفظ  الّدال( 

ا العرفانيون يف أتويل اخلطاب بدون قرينة او علة، ومن مث ان الفعل العقلي أو اآللية الذهنية، اليت يعتمده
القرآين، سواء على سبيل االشارة او على سبيل التصريح هي املماثلة بني معان  وآراء جاهزة لديهم تشكل 

 .(57 قوام مذهبهم 
ومن مث ميكن احالة هذه املمثالت اىل  اثالت اخرى كما اوضـــحهها فوكو والســـبب يف ذلك ان اللغة 

 .(58 كل حماولة لرتمجتها حرفيا هو ضرب من املستحيل العرفانية، هي لغة رمزية، و 
 النظام الاال : النظام املعريف اَلدي  او والدة االنساج:

حيدد فوكو مرحلة العصـــــــــــــــر احلديث من خالل بنية النظام املعريف التارخيي اليت امتدت من  اية القرن 
لعشــــرين، وان يف هذه املرحلة اصــــبح الثامن عشــــر وصــــوال اىل  اايت القرن التاســــع عشــــر وبداايت القرن ا

النظام املعريف يدور حول االنســــــان، والعقالنية، والذاتية، واصــــــبح االنســــــان هو الذي يكشــــــف عن املعرفة 
بوصــــــــفه ذلك الكائن املتناهي فيقول فوكو   لزم اذن الكشــــــــف عن شــــــــروط املعرفة انطالقاً من املضــــــــامني 

 .(59 التجريبية اليت يقدمها ذلك التناهي((
لذلك ان حضور االنسان اصبح يف النظام املعريف احلديث، انجم من كون العلوم عدة االنسان كائن و 

متناهي، ومن مث الميكن قيام ميتافيزيقا إال على قياس متناهيات االنســـــــــــــان، ميتافيزيقا حياة تســـــــــــــري ابجتاه 
النســان ابملقابل أن يتحرر االنســان، وان مل تتوقف عنده، وميتافيزيقا عمل حيرر االنســان كي يتمكن هذا ا

 .(60 منها، ميتافيزيقا لغة يستطيع االنسان ان يعيد سيطرته عليها يف اطار وعيه لثقافته 
وابلتايل اصـــبح االنســـان يف العصـــر احلديث عضـــوا أســـاســـياً يف البناء املعريف والنظام املعريف، وهو مركز 
كل معرفة، ومتداخل معها ومنشــــــــــبك فيها، فاالنســــــــــان يف العصــــــــــر احلديث ووفق النظام املعريف احلديث 

ُعَد االنســــــان يف  اصــــــبح فارضــــــاً واقع جســــــده الفظ وعمله ولغته على تفكريان بشــــــكل عنيف وحمري، وهلذا
العصــــــر احلداثوي هو املشــــــروع يف الوجود داخل عضــــــويته، ويف مججمته، وهيكل اعضــــــائه ويف كل عروق 

 .(61 فيزيولوجيته، اي عد االنسان اكثر واقعيا يف النظام املعريف احلديث 
اهتمت ومن مث كرســـت مجيع العلوم االنســـانية اهتمامها لدراســـة كينونة االنســـان، وابالضـــافة اىل ذلك 

العلوم الطبيعة خلدمة االنســـــــان، بوصـــــــفه ذلك الكائن العقالين املتناهي املفكر، والذي يكمن فيه اجلانبني 
املتعايل، والتجرييب، فالعقل االنســـاين يف النظام املعريف احلديث يتصـــف ابلعلمية، والربهانية، واالســـتداللية، 

ذا اصـــــــــــــبحت الفلســـــــــــــفة، وقضـــــــــــــاايها امليتافيزيقة ألنه يطلق من التجربة، واملالحظة، والفرض العلمي، وهل
                                                        

 .305ص العريب، العقل بنية عابد، حممد اجلابري، -57
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ابلدرجة الثانية مقارنة ابلعلوم الصــــــــورية والتجريبية ضــــــــمن النســــــــق العلم للنظام املعريف احلديث، من خالل  
 تلف املوضـــــــــــوعات اليت متيز ابســـــــــــتيمية العصـــــــــــر احلديث، مثل التناهي، والتعايل، والكينونة، وغريها من 

. وايضا اصبحت العالقة بني القارئ والنص عالقة معكوسة، فاذا (62 نسان املوضوعات ذات العالقة ابال
كان الشرح أو التاويل ينطلق من النصوص إىل املعاين يف عصر النهضة فانه يف القرن التاسع عشر ينطلق 

 .(63 من الذات من االنسان حنو النص 
احتواء املفاهيم الالعقالنية اذن العقالنية احلديثة ابتعدت عن األفق الكالســـــــــــــــيكي الذي ســـــــــــــــعى اىل 

ضــمن الوعي التام واليقني، وحماولة التخلص منها وفق املنهج العقالين، فضــال عن احملاوالت لصــنع مســافة 
اكرب تفصـــــل، وتربط معا بني الفكر احلاضـــــر لذاته، وما يتجذر من الفكر يف الالمفكر. مبعىن بيان خطورة 

الل الفصـــل، واالتصـــال يُعين ابلنظر اىل هذه املفاهيم بوصـــفها هذه املفاهيم الالعقالنية على الفكر من خ
مفاهيم اساسية يف عملية جتديد الفكر وتغيريه. وهذا النظام هو  اثل للنظام الربهاين لدى اجلابري وهو ما 
يدل ان اجلابري اســــــــــــــتخلص الفكرة اجلوهرية هلذا النظام الفوكوي ووضــــــــــــــع من خالله النظام الربهاين اليت 

يضا ابلعقالنية والعلمية واالستدالل، واالنسان حمور املعرفة العلمية. وخري من مثل هذا النظام هو يتصف ا
ابن ابجة وابن طفيل وكالمها قاما بعملية االتصال واالنفصال فكالمها تناوال املفاهيم االساسية يف الفلسفة 

ت  تلفة جذراي مع دالالت املشـــــــــــرقية ابلنقد واصـــــــــــبحت هذه املفاهيم عند فالســـــــــــفة املغرب ذات دالال
الفلســـــــفة املشـــــــرقية، ومن مث تومجيفها من خالل اســـــــتخدام العقل، وجعل االســـــــتدالل والقياس العقلي هو 
املرجع الوحيد للمعرفة فتحولت الفلســفة يف املغرب من بعد ما كانت اشــراقية غنوصــية اىل اشــراقية عقالنية 

بن ســـــــــينا من جهة وابن طفيل من جهة اخرى، وهذا ما يتضـــــــــح من مراجعة قصـــــــــة حي بن يقظان عند ا
 ووصل ذروة العقالنية كما يعتقد اجلابري اىل ابن رشد وهو يف قمة النظام املعريف الربهاين.

 المنهج البنيوي لدى الجابري:

 اواًل: نقد القراءات السلفية:
القراءات اليت حــاولــت قراءة ولكي يبني اجلــابري منهجــه البنيوي يف قراءة الرتاث إذ يســـــــــــــــتعرض اهم 

الرتاث قراءة ابســتمولوجية، وتومجيفه يف  ضــة الفكر العريب والثقافة العربية، وهي  القراءة الســلفية، والقراءة 
الليربالية، والقراءة اليســــــارية(، كما أوضــــــح ان هذه القراءات ابلرغم من حماوالهتا للنزوع االبســــــتمولوجي يف 

العريب االســــــــالمي، إال أ ا وقعت يف دائرة االيديولوجيا واملازق االيديولوجي،  تناول املنجز الفكري للرتاث
 بل هي ومجفت احملتوى املعريف للمضمون االيديولوجي.

واول هذه القراءات هي القراءة الســــــــــــــلفية، وهي قراءة جتزيئية، قراءة الغت كل الرتاث املعريف واملنهجي 
 .(64 ط واملفهومي املنحدر إلينا من عصر االحنطا

وعلى الرغم من ا ا رفعت شــعار االصــالة، والتمســك ابجلذور، واحلفاظ على اهلوية، وهي آلية للدفاع 
معروفة وهي مشــــــروعة فقط عندما تكون جزءا من مشــــــروع للقفر والطفرة، لكن الذي حدث هو العكس 
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عليه للنهوض، اصــبح متاما، لقد اصــبحت الوســيلة غاية، فاملاضــي الذي أعيد بناؤه بســرعة قصــد االرتكاز 
 .(65 هو نفسه مشروع النهضة 

ولذلك نراه يستعيد الصراع االيديولوجي الذي كان يف املاضي وينخرط فيه منافحا ومناضال، اليكتفي 
 .(66 يصوم املاضي بل يبحث له عن خصوم يف احلاضر واملستقبل 
اترخيية، ومن مث ال ميكن ان تنتج ســــــوى نوع إنَّ القراءة الســــــلفية كما يعرب عنها اجلابري، هي قراءة ال 

واحد من الفهم للرتاث، هو الفهم الرتاثي للرتاث، الرتاث حيتويها، وهي ال تســـــتطيع ان حتتويه أل ا الرتاث 
 .(67 يكرر نفسه، وهو ما عرب عنه اجلابري ابلسلفية الدينية(

ي نين قراءة يذكرها اجلابري للرتاث وكذلك القراءة الليربالية يف الفكر العريب احلديث واملعاصـــــــــــــــر، وه
العريب االســـــالمي، وهي قراءة تنطلق من احلاضـــــر الذي حنياه، حاضـــــر الغرب االوريب، ومن مث تكون هذه 
القراءة ذات نزعـة اوربيـة، ألن مرجعيـاهتـا وادواهتـا اوربيـة، ومن مث ان البـاحثني املتبنني هلـذه القراءة، ال يرون 

 .(68 وريب، واالمر هنا يتعلق ما يشبه  ابلقراءة االستشراقية(يف الرتاث إال ما يراه اال
فالقراءة الليربالية تدعي ان ما يهمها فقط هو الفهم واملعرفة وا ا اتخذ من املســـــــــــــــتشـــــــــــــــرقني منهجهم 
العلمي، وترتك ايديولوجيتهم، ولكنها تنسى او تتناسى ا ا أتخذ الرؤية مع املنهج، وهي الرؤية االستشراقية 

هرة مع املنهج الفيلولوجي، الذي جيتهد يف رد  ُكل( شــــــــــيء إىل أصــــــــــله، وعندما يكون املقروء هو املنصــــــــــ
الرتاث العريب اإلســـــــــــالمي، فان مهمة القراءة تنحصـــــــــــر حينئذ يف رده إىل أصـــــــــــوله اليهودية، والفارســـــــــــية، 

را متخلفا واليواننية، واهلندية، وغريها، وهذه القراءة تؤدي لســــــــــــــلب الذات، ال الذات بوصــــــــــــــفها حاضــــــــــــــ
 .(69 وحسب، بل األخطر بوصفها اترخياً، وحضارًة، وهو ما عرب عنها اجلابري  ابلسلفية االستشراقية(

والقراءة االخرية اليت يذكرها اجلابري هي القراءة املاركسية اليسارية للرتاث، حيث ومجف املنهج اجلديل، 
هج اجلـديل كمنهج للتطبيق، بـل تبنـاه كمنهج والـذي اوقع هـذا االجتـاه يف حلقـات مفرغـة، النـه مل يتنب املن

مطبق، لذلك اختزل الرتاث العريب االســــالمي، وجعله صــــورة معربة عن الصــــراع الطبقي من جهة، وميداان 
. واذا مل جيد التيار املاركســــي هذه املتناقضــــات، فانه يتذرع (70 للصــــراع بني املادية واملثالية من جهة اخرى 

لعريب االســــالمي، وكثرة شــــوائبه اليت يتصــــف به هذا التاريخ، واذا ســــعوا اىل فك بصــــعوبة، وتعقيد التاريخ ا
لون الوقائع التارخيية على قوالبهم النظرية، وهكذا تنتهي القراءة اليســــارية العربية  هذه الصــــعاب، فإ م يُفصــــْ

 .(71 للرتاث العريب االسالمي اىل  سلفية ماركسية(
 اوردها هي قراءات ســــــــــلفية، ومن مث ال ختتلف جوهراي بعضـــــــــها ومن مث يرى اجلابري ان القراءات اليت

عن البعض من الناحية االبســـــــتمولوجية، أل ا مؤســـــــســـــــة فعال على طريقة واحدة يف التفكري، الطريقة اليت 
ماها الباحثون العرب القدامى بــــــــــــــ قياس الغائب على الشاهد(. وهكذا سواء تعلق األمر ابالجتاه الديين، 
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و الليربايل، او اليســـــــــــــــاري من اجتاهات الفكر العريب احلديث واملعاصـــــــــــــــر، جند هنالك دوما او القومي، ا 
 شــاهد( يقاس عليه  الغائب(، الغائب هنا هو املســتقبل كما ينشــده او يتصــوره كل من هذه االجتاهات، 

نســـبة اىل أما الشـــاهد فهو ابلنســـبة اىل كل اجتاه الشـــق االول من الســـؤال الذي يطرحه  جمد حضـــارتنا( ابل
 .(72 التيار السلفي وهكذا ابلنسبة اىل ابقي التيارات 

لذلك يعتقد اجلابري ان هذه القراءات تفتقد يف منهجها إىل احلد األدى من املوضـــــــوعية، فضـــــــال عن 
 .(73 ذلك ان رؤيتها تعاين كلها من غياب النظرة التارخيية 

شرتك به مجيعا، والسبب ان قياس الغائب وابلنتيجة أخطات هذه التيارات أبسلوب القياس، وهي ما ت
على الشــــــــــاهد ال جيوز إال إذا كاان معا من طبيعة واحدة، ابإلضــــــــــافة إىل ذلك ال جيوز قياس الغائب على 
الشــــــاهد، إال إذا كاان يشــــــرتكان يف داخل طبيعتهما الواحدة يف شــــــيء واحد بعينه، ويعد ابلنســــــبة إىل كل 

 .(74 منهما احد املقومات األساسية 
فكل احملاوالت يف حل اشـــــــكالية األصـــــــالة واملعاصـــــــرة، من قبل هذه التيارات واســـــــهامها يف النهضـــــــة 
الفكرية العربية جاءت بنتائج عكســـــــــــــــية على واقع الثقافة العربية. ال م مل ينطلقوا  ا كان ينبغي البدء به، 

قالهلا التارخيي، وتعمل يف وهو اعادة اتســـيس التاريخ على الصـــعيد الوعي بصـــورة حتقق للذات العربية اســـت
الوقت نفســــــــــــه على ترتيب العالقة بينها وبني تراثها،  يث ال يصــــــــــــبح هذا االخري طرفا ضــــــــــــاغطا يزاحم 
احلاضــــر يف عقر داره، ويســــلبه صــــريورته، ومبا ان هذه التيارات مل تفعل ذلك، ادى هبم تصــــورهم اىل خيار 

 .(75 خاطئ بني ماض  دون مستقبل وبني مستقبل دون ماض  
فغياب الرؤية التارخيية العقالنية هو غياب الوعي النهضــوي، ألن حضــور العقل يف التاريخ اســاســي يف 
تنظيمه على صــــــعيد الوعي، وحيركه على صــــــعيد املمارســــــة، والعقالنية هي جعل التاريخ حاضــــــرا يف العقل 

 .(76 ه، وطريقة انتاجهيلهمه الدروس، والعرب وحُيمله من حني آلخر على مراجعة تصوراته، وفحص مبادئ
لذلك ســـــــــــعى اجلابري اىل تاليف الفجوات اليت امجهرها يف التيارات العربية احلديثة واملعاصـــــــــــرة، وحماولة 
وضــــــــع منهج يرتقي اىل املســــــــتوى العلمي والقراءة االبســــــــتمولوجية، ال يهمل الرتاث وال يعي  الرتاث، بل 

ل، وانســـــــــب منهج لقراءة الرتاث العريب االســـــــــالمي حماولة ملزاوجة احلاضـــــــــر والرتاث للنهوض حنو املســـــــــتقب
حســــــــــب رؤية اجلابري هو املنهج البنيوي، وتومجيفه لقراءة تراثنا وليس تومجيف الرتاث ملطابقة املنهج، وهذا 

 ما سنتطرق له.

                                                        
 .21ص نفسه، املصدر -72
 .20ص نفسه، املصدر -73
 .21ص والرتاث، حنن عابد، حممد اجلابري، -74
 املعاصر، العريب الفكر يف التنوير قضااي كتاب  من املعاصر، العريب اخلطاب يف النهضة واشكالية الرتاث اجمليد، عبد بوقربة، -75
 .197ص ،2ط م، 2004 سنة بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز مؤلفني، جمموعة
-36ص ،2ط م،1990سنة العربية، بريوت، الوحدة دراسات مركز املعاصر، العريب الفكر اشكاليات عابد، حممد اجلابري، -76
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 ثانيًا: القراءة البنيوية للرتاث العربي االسالمي:
بتنوعها وبيان وجهة نظره فيها، وأهم ماتكشــــــف لنا من قد تطرقنا اىل نقد اجلابري للقراءات الســــــلفية 

خالل نقد اجلابري هلذه التيارات هو أ ا مجيعا تشـــــــــــــرتك ابلرؤية االيديولوجية املتعصـــــــــــــبة واملتخندقة لفكرة 
مســـــــــــبقة حتملها هذه االيديولوجية،  ا ومجف احملتوى املعريف للربهنة على صـــــــــــحة هذه الرؤية، وهذا نتيجة 

اك بني الذات واملوضـــــوع وهو ما ســـــبب ابالنتكاســـــة النهضـــــوية يف الفكر العريب احلديث التداخل واالنشـــــب
واملعاصـــر، واصـــبحت الثقافة العربية ترتاجع حنو االحنطاط، وهي مة طغت على مالمح النهضـــة يف الفكر 

عاصـــــــر، هي انه العريب احلديث واملعاصـــــــر، فيقول اجلابري   إنَّ الظاهرة البارزة يف فكران العريب احلديث وامل
ال تباين االجتاهات الفكرية وال اختالف االنتماءات واملصــــا  الطبقية يتحكمان وحدمها يف اختاذ موقف، 
او حتــديــد رؤيــة او اختيــار منهج، ان العــامــل الــذي يلعــب دورا حــامــا يف االعم االغلــب هو ردود الفعــل 

ذي تنتمي اليه املشــــــــــكلة موضــــــــــوع البحث. انه االجيابية او الســــــــــلبية، اليت خيلقها االحتكاك مع امليدان ال
 .(77 بعبارة اخرى التقوقع داخل حقل معريف معني((

ويتناول اجلابري الرتاث معتقدا ان هذا املفهوم قد اكتســــــى يف اخلطاب العريب احلديث واملعاصــــــر معىن 
ما يفيد لفظ الرتاث اليوم  تلفا مباينا إن مل يكن متناقضا ملعىن مرادفه  املرياث( يف االصطالح القدمي، فبين

اىل مــاهو مشـــــــــــــــرتك بني العرب، أي الرتكــة الفكريــة والروحيــة اليت جتمع بينهم، لتجعــل منهم مجيعــا خلفــا 
لســـلف، يفيد االرث او املرياث اختفاء االب وحلول االبن حمله، ولذلك ان الرتاث اصـــبح ابلنســـبة للوعي 

حضـــــــور الســـــــلف يف اخللف، وحضـــــــور املاضـــــــي يف العريب املعاصـــــــر عنواان على حضـــــــور االب يف االبن و 
 .(78 احلاضر

هذا احلضــــــــــــور جيعل الســــــــــــاحة االيديولوجية العربية املعاصــــــــــــرة حيكمها التناقض بني مكوانهتا الذاتوية 
ومكوانهتا املوضــــــوعية داخل الثقافة العربية الراهنة، وهذا التناقض انتج عن ثقل حضــــــور االيديولوجيا على 

هذا األخري فيه، وبني بعده املوضـــوعي التارخيي عن اللحظة احلضـــارية املعاصـــرة اليت الوعي العريب وانغماس 
 .(79 حيلم هذا الوعي ابالسراط الواعي فيها، ان هذا يعين أنه تراث غري معاصر لنفسه غري معاصر ألهله

ها، لتاليف هذا الســـــــــــــــقوط البد للقيام مبجهود فكري كبري متعدد الواجهات لتجديد ثقافتنا من داخل
وهذا التجديد من الداخل جيب ان يتبع اسرتاتيجيات ذات ثالثة ابعاد: نقد الرتاث، ونقد احلداثة نفسها، 

 .(80 والكشف عن مزالقها، ونسبية شعاراهتا، مث التاصيل الثقايف للحداثة يف فكران ووعينا 
وز التشـــــوي ، وذلك ومن مث ينب اجلابري تعامله مع الرتاث على اســـــاس صـــــفاء الرؤية وبعد النظر وجتا

 .(81 للتمكن من ربط حاضران مباضينا، وضرورة الدخول يف عامل العصر، وأي غلط حتول دون ذلك 
                                                        

 .36-35ص ،2ط, م1999سنة بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز واحلداثة، الرتاث عابد، حممد اجلابري، -77
 االنسانية، والعلوم االدب يف املنهجية كتاب  من املنهج، ومشكل الرتاث عابد، حممد اجلابري، وينظر، .24ص املصدر نفسه، -78
 .75-74ص ،3ط م،2001سنة البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار مؤلفني، جمموعة
 .31ص واحلداثة، الرتاث عابد، حممد اجلابري، -79
-61ص اجلابري، عابد حممد اعمال يف قراءات والنهضة، الرتاث كتاب  من والتقويض، البناء بني السالم، عبد العايل، بنعبد -80
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 29: العدد

فاجلابري يقرتح منهجاً للتعامل مع الرتاث العريب االســــالمي مباضــــيه البعيد والقريب، ويصــــلح ايضـــا يف  
هو ما يعرب عن صـــفاء الرؤية وعدم التعامل مع أي تراث انســـاين ســـواء كان هذا الرتاث فكري او مادي، و 

 .(82 االنزالق يف خنادق االيديولوجيا 
وال يعين من ذلك أن اجلابري يتنب منهجاً حمدداً صـــــــــــــــراحًة، وعلى الرغم من طغيان املنهج البنيوي يف 
ار قراءة الرتاث، إال أن اعتبــاراتــه للمنهج كــاداة، واألداة ال تربز فعــاليتهــا إال عنــد اســـــــــــــــتعمــاهلــا، إال مبقــد

 .(83 مطاوعتها وقدرهتا على التكيف مع املعطيات اليت تعاجلها 
ولذلك أيخذ اجلابري ابملنهج البنيوي ألنه األداة األنســـــــــب يف قراءة الرتاث، الهتمامه ابلكل اكثر من 
اهتمامه ابألجزاء، فضــال عن نظرته لألجزاء يف اطار الكل الذي تنتمي اليه ضــروري ألكتســاب رؤية اهل 

يزاوا اجلـــــابري املنهج البنيوي آبخري ّن، ألكتمـــــال االطـــــار املوضـــــــــــــــوعي يف قراءة الرتاث العريب واعمق، و 
االســـــــــالمي، وهي النظرة التارخيية اليت هتتم مبتابعة الصـــــــــريورة الفكرية وربطها ابلواقع، ألكتشـــــــــاف العوامل 

ويـــة والنظرة التـــارخييـــة والطرح الفـــاعلـــة فيهـــا واملوجهـــة هلـــا  االيـــديولوجيـــا(، وهـــذه املزاوجـــة بني النظرة البني
 .(84 االيديولوجي، هي االساس املنهجي للرؤية اجلابرية ملعاجلة املشاكل الفكرية يف الثقافة العربية املعاصرة

وال يتم حتقيق املوضـــــوعية هبذه النظرة والرؤية النقية للمناهج املعرفية يف قراءة الرتاث العريب االســـــالمي، 
عن الذات وفصـــل الذات عن املوضـــوع، وابلتايل ان حترير الذات من هيمنة  إال من خالل فصـــل املوضـــوع

املوضـــــــــوع  النص الرتاثي( يتطلب اخضـــــــــاع النص الرتاثي لعملية تشـــــــــرحيية دقيقة وعميقة حتوَّله ابلفعل اىل 
 .(85 موضوع للذات، اىل مادة للقراءة 

ذات وهذا يكون ابخلطوات الثالث اليت هذه العملية ُتكلل اانبني ومها، حتديد املوضوع ابلنسبة اىل ال
 اسلفنا ذكرها وسوف نتناوهلا بشيء من التفصيل:

اخلطوة االوىل وقوامها املعاجلة البنيوية، وهو ما يقرتحه اجلابري وما يقصــــــــــد به   االنطالق يف دراســــــــــة 
النصـــوص كما هي معطاة لنا، وان هذا يعين وضـــع مجيع انواع الفهم الســـابقة لقضـــااي الرتاث بني قوســـني، 

ابلتغريات اليت جتري عليه واالقتصـــار على التعامل مع النصـــوص كمدونة، كُكل، تتحكم فيه ثوابت ويغتين 
 .(86 حول حمور واحد 

واخلطوة الثانية هي التحليل التارخيي، ويتعلق االمر اســــــــــاســــــــــا بربط فكر صــــــــــاحب النص الذي اعيده 
مبجاله التارخيي بكل ابعاده الثقافية وااليديولوجية والســــياســــية واالجتماعية، هذا الربط ضــــروري ليس فقط 

روس، بل ايضـــــــــا الختبار صـــــــــحة النموذا البنيوي الذي قدمته املعاجلة الكتســـــــــاب فهم اترخيي للفكر املد
الســــــــــابقة، واملقصــــــــــود ابلصــــــــــحة هنا ليس الصــــــــــدق املنطقي او عدم التناقض، بل هو اإلمكان التارخيي، 

 .(87 اإلمكان الذي جيعلنا على بينه  ا ميكن ان يتضمنه النص وما ال ميكن ان يتضمنه 

                                                        
 .46ص واحلداثة، الرتاث عابد، حممد اجلابري، -82
 .42ص نفسه، املصدر -83
 .43ص واحلداثة، الرتاث عابد، حممد اجلابري، -84
 .28-27ص نفسه، املصدر -85
 .84ص مؤلفني، جمموعة االنسانية، والعلوم االدب يف املنهجية كتاب  من املنهج، ومشكل الرتاث عابد، حممد -86
 .28ص والرتاث، حنن عابد، حممد اجلابري، -87
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واضــحة عند اجلابري من خالل قراءته للفلســفة الســينوية، معتقداً ان وتتجســد هااتن اخلطواتن بصــورة 
لفلســــــفة ابن ســــــينا وجهني  تلفني بل متناقضــــــني متاما، االول الذي مثل االزدهار الكمي ملؤلفاته، والثاين 

القراءة . وهذا احلكم انتج عن (88 الذي مثل املدشـــــــــــــــن الفعلي ملرحلة اجلمود، واالحنطاط لتلك الثقافات 
البنيوية التارخيية لفكر ابن سينا واالملام بكل ما حييط هبذا الفكر من أبعاد ثقافية، وايديولوجية، وسياسية، 

 واجتماعية، ولكن هذه الرؤية تبقى غري مكتملة ما مل يسعفها الطرح االيديولوجي.
لوجية  االجتماعية وهي اخلطوة الثالثة يف منهج اجلابري، ويقصــــــــــــــد به الكشــــــــــــــف عن الومجيفة االيديو 

والســــــياســــــية( اليت اداها الفكر املعين، او كان يطمح او يراد منه ان يؤديها داخل احلقل املعريف العام الذي 
. يبني اجلابري الطرح االيديولوجي يف فلســــفة ابن ســــينا، كو ا فلســــفة توفيقية تلفيقية حتاول (89 ينتمي اليه

ة، علم الكالم، والتصـــوف، والفلســـفة االرســـطية  = الفارايب(، اجلمع بني اربعة عناصـــر متنافرة بل متعارضـــ
والفلســــــــــــــفة االماعيلية اهلرمســــــــــــــية، مبعىن تومجيف املادة املعرفية للمضــــــــــــــمون االيديولوجي، وهو مبحاوالته 
التوفيقية بني الفلســـــفة اليواننية والشـــــريعة االســـــالمية، وهذا ما تتصـــــف به الفلســـــفة يف االســـــالم، وياصـــــة 

 .(90 شرقية، أل ا قراءات ومجفت املادة املعرفية نفسها الهداف ايديولوجية  تلفة متباينة الفلسفة امل
ومن مث ان اتباع هذه اخلطوات اليت ذكرت مبنهجية وحيادية وعقالنية، هي ما يتوقف عليها اجلانب 

يف افق جديد. الثاين، وهو حترر الذات من املوضـــــــوع، وهذا التحرر يشـــــــرع يف بناء املوضـــــــوع بناًء جديداً و 
ألن فصــل الذات عن الرتاث عملية ضــرورية وهي خطوة اوىل حنو املوضــوعية. واملكتســبات املنهجية للعلوم 
تؤكد حيادية البحث، وحترر الوعي من الفهم الذي يؤسسه املسبقات الذاتية، او الرغبات احلاضرة، وجيب 

معىن النص من ذات النص نفسه  وضع كل ذلك بني قوسني واالنصراف اىل مهمة واحدة هي استخالص
 91). 

مع اقرتان هذه القراءة ابحلدس االســــــتشــــــرايف  البنيوي( الذي جيعل الذات القارئة تعانق الذات املقروءة 
وتعي  اشـــــــكاليتها ومشـــــــاغلها، أي حماولة ان تقرأ نفســـــــها يف الذات املقروءة، مع االحتفاظ هبذه االخرية 

ر الـــذي يعين أن الـــذات القـــارئـــة تبقى حمتفظـــة بوعيهـــا، وبكـــامــل بكيـــا ـــا الـــذاط كـــامال ومســـــــــــــــتقال، األم
 .(92 شخصيتها، وهي حماوالت لقراءة ما سكتت عنه الذات املقروءة 

وابلنتيجة ان القراءة العصرية اليت يقرتحها اجلابري، هتدف اىل جعل املقروء معاصرا لنفسه على صعيد 
يديولوجي، قراءته يف حميطه االجتماعي التارخيي من جهة، االشـــكالية النظرية واحملتوى املعريف واملضـــمون اال

ويف الوقت ذاته جعله معاصـــرا لنا من جهة اخرى على صـــعيد الفهم واملعقولية، واخلالصـــة اليت يصـــل اليها 
اجلابري، أبن األصــالة واملعاصــرة الينفصــالن، ألن من نشــد األصــالة بدون املعاصــرة، كمن ينشــد املعاصــرة 

 .(93 األول مقلد والثاين اتبع، بل كالمها مقلد واتبع بدون األصالة، 
                                                        

 .12ص نفسه، املصدر -88
 .28ص نفسه، املصدر -89
 بريوت، التنوير، مؤلفني، دار جمموعة مغربية، دراسات كتاب  من واصوهلا، فصوهلا السينوية: عابد، حممد اجلابري، -90

 .229ص ،1ط م،1985سنة
 .27ص والرتاث، حنن عابد، حممد اجلابري، -91
 .29ص نفسه، املصدر -92
 .60ص واحلداثة، الرتاث عابد، حممد اجلابري، -93
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 الخاتمة 

الرحلة بني نصــــــــــوص اجلابري املكتنزة مبحتواها املعريف وإملامها بكثري من التفاصــــــــــيل واجلزئيات للمنجز 
 الفلسفي، والفكري للرتاث العريب االسالمي، توصلنا من خالل هذه البحث اىل ابرز النتائج اآلتية:

 ستخدام واستعار الكثري من املرجعيات واملناهج دون االشارة اال ما ندر.ان اجلابري ا •
اســـــــتعار اجلابري التقســـــــيم الالالندي ملفهوم العقل اىل مكَّون ومكّ ون، وعد االول هو الذي يدور يف  •

حلقة مفرغة من املبادئ واليقينيات وما تكونت من خالل احلقب املاضــــية وما هو ســــائد يف عصــــران 
 كس العقل يف عصر التدوين حيث كان عقال فاعال منتجاً.الراهن، بع

اســـــــــــتخدم اجلابري مفهوم القطيعة الباشـــــــــــالرية من خالل قراءته للرتاث العريب االســـــــــــالمي، وبني ان  •
احلقب التارخيية هلذا الرتاث متكون من قبل ثالثة انظمة كونت العقل واصـــــــــبحت بنية اســـــــــاســـــــــية يف 

ا القطـــائع فيمـــا بينهـــا، والســـــــــــــــبـــب يف ذلـــك يرجع اىل مـــاهيـــة العقـــل العريب وهـــذه االنظمـــة تتخللهـــ
االشــــــــكاليات اليت تســــــــود يف كل حقبة وطرق معاجلتها واالدوات املعرفية املســــــــتخدمة يف ذلك وحىت 

 االيديولوجيات املتبعة، ختتلف جذراي من نظام معريف يسود يف حقبة معينة اىل اخرى.
فلســــــــــــفة فوكو ومنهجه االركيولوجي يف دراســــــــــــة التاريخ هذه االنظمة املعرفية اســــــــــــتعارها اجلابري من  •

 االوريب وهو على ضوء ذلك قسم التاريخ العريب االسالمي وفق هذا املنظور الفلسفي الفوكوي.
حاول اجلابري ان يوفق بني االصـــالة واملعاصـــرة، من خالل فصـــل املوضـــوع عن الذات وفصـــل الذات  •

وعّد املوضـــوع  الرتاث النصـــي( بنية معرفية تتناول كُكل  عن املوضـــوع، عن طريق اتباع املنهج البنيوي
وليس كاجزاء، وهذه الرؤية الكلية تكشـــــــــــــف عن البنية املعرفية اليت حيملها النص نفســـــــــــــه وما يكمن 
داخله او ماهو مســــكوت عنه من خالل اســــتخدام احلدس البنيوي الربجســــوين، فضــــال عن اســــتعانته 

الســـــلوب التحليلي، وحماولة الكشـــــف عن الغاية االيديولوجية اليت ابملنهج التارخيي والذي انتهج فيه ا
اخرجت هذا النص وماهو املراد من حتقيقه من خالل الطرح االيديولوجي، ووصـــــــــوال اىل املوضـــــــــوعية 
التامة ال تتم فقط مبا ذكر، بل البد من احلفاظ على املســــــــافة احملددة لكل من الذات واملوضــــــــوع مع 

مها عن اآلخر، لعدم االنزالق يف الرؤية االيديولوجية وهذا ما حدث مع ضـــــــــمان اســـــــــتقالليتهما أحد
كثري من التيــارات الفكريــة العربيــة عنــد رجوعهــا للرتاث العريب االســـــــــــــــالمي وحمــاولــة النهوض ابلواقع 

 الفكري العريب، كالتيار السلفي، والليربايل، واملاركساوي.
اث قراءة عقالنية، نقدية، موضــــــــوعية، ابســــــــتمولوجية، يدعي اجلابري ويكرر هذا االدعاء انه يقرأ الرت  •

بعيدة عن الرؤية االيديولوجية املتعصـــــــــــــــبة، إال انه ال يســـــــــــــــتطيع جتنب الوقوع يف االيديولوجيا القومية 
واملذهبية، فباالوىل اضــفى مجيع الصــفات الالعقالنية والالمنطقية اىل الفلســفة املشــرقية وعدها عامال 

ز الفلســـــــفي وذلك بتبنيها ل راء الغنوصـــــــية واهلرمســـــــية وأتثرها ابلدايانت اســـــــاســـــــيا يف احنطاط املنج
الشرقية القدمية والفلسفة اليواننية وحماوالهتم الفاشلة للتوفيق بينها وبني الشريعة االسالمية واليت ادت 
، اىل غياب العقل والربهان يف ذلك، كما هو معلوم ان خري من جســــد الفلســــفة املشــــرقية مها الفارايب

وابن ســــــــــــينا اللذان ينســــــــــــبان اىل قومية غري العربية، اما املغرب العريب والذي كان اكثر بعدا عن أتثري 
الفلســــــــفات املشــــــــرقية والغنوصــــــــية اتســــــــم ابلعقالنية واملنطقية والطريقة العلمية يف تناول املوضــــــــوعات 
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صـفات النهضة الفلسـفية، ووجدت ذروهتا عند ابن رشـد كما جتسـدت يف تلك احلقبة كل مقومات و 
العربية للرتاث العريب االسـالمي مبنجزها الفلسـفي والفكري الذي اشـاع يف االرجاء الفكرية والفلسفية 
االوربية وهذا االجناز قد م بفضـــــــــل القطيعة املعرفية مع الفلســـــــــفة املشـــــــــرقية، وكذلك على املســـــــــتوى 

للفرقة االماعيلية والتصــــــــــــــوف املذهيب والعقائدي حيث ان االعتقادات الدينية يف املشـــــــــــــــرق العريب 
والعرفان الشــــيعي مبين على الرؤية الغنوصــــية والتفســــري الباطين بســــبب اتثري الدايانت الشــــرقية القدمية 
واهلرمســـــــــــــــيـة واالفلوطينيـة، امـا يف املغرب قـد كـانـت العقـائـد مبنيـة على العقالنيـة وهـذا دعـا ابن حزم 

شـــــــريعة والعقيدة واللغة، ومن هنا أبطل ابن حزم االندلســـــــي على إعادة أتســـــــيس البيان  كُكل( يف ال
القياس الذي قننه الشــــــــــافعي ورمه اتباعه، وحماولة أتســــــــــيســــــــــه على أســــــــــس ابســــــــــتمولوجية جديدة، 
والتمسك بظاهر النص، وليس الظاهر مبعىن التقيد ابلنص يف إصدار األحكام الشرعية وحسب، بل 

وجية اليت اتســـــــمت يف فكر اجلابري هو اختزال هو أيضـــــــا رفض كل تفســـــــري ابطين، أما الرؤية األديول
الفكر املشرقي بكل جزئياته الفكرية والدينية والسياسية والفلسفية ببعض الصفات مثلت هذا الفكر، 
 وهذه الرؤية األيديولوجية السلبية قسمت البالد العربية جغرافيا، مشرق غنوصي، ومغرب عقالين.

حا من خالل اعتقاده ان كل فكر وفلســــفة منســــجمة مع اثر الفكر الرشــــدي على اجلابري كان واضــــ •
 واقعا ال يكون اال رشداي.

اجلابري حاول ان ميزا بني احلاضـــــــر والرتاث لبناء رؤية مســـــــتقبلية ال هتمل احلاضـــــــر وال تقع يف اســـــــر  •
 املاضي، للنهوض ابلفكر العريب والثقافة العربية.
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 العراق في تجربته من االستفادة وامكانية الفقراء بنك

The Poverty Bank and the Possibility of taking 

advantage of its Experience in Iraq 
 (1)م.م. عبير مرتضى حميد السعدي

Assist. Lect. Abeer M. Hameed AL-Saadi 

 المستخلص

موازين نغالدي  اليت تعــد من التجــارب البــاهرة اليت قلبــت الفقراء يف ب بنــكجتربــة يتنــاول هــذا البحــث 
التاثري املباشــر على  خاللمن  منوذا للتنمية االقتصــادية واالجتماعيةأبزر ت التنمية رأســا على عقب وقدم

 لقروض متناهية الصــــغر اليت تســــاعدهمانظام عرب  نســــبة الفقر على املســــتوى الوطين وخاصــــة عند النســــاء
 .تدر عليهم دخال معقوال ت صغريةعلى إنشاء مشروعا

يعي  العراق ازمة اجتماعية تتزايد معدالهتا بشــــــكل مرتفع اال وهي أزمة وتكمن مشــــــكلة البحث أبن 
من الســـــــــــكان هم دون مســـــــــــتوى الفقر بينما تصـــــــــــل  %23الفقر والبطالة إذ تصـــــــــــل معدالت الفقر إىل 

من حدة املشــكلة عزوف املؤســســات . وزادت خصــوصــا بني الشــباب والنســاء %15معدالت البطالة إىل 
 شـــــــروط وضـــــــعو  املصـــــــرفية التقليدية يف العراق عن مســـــــاعدهتم لعدم توفر الضـــــــماانت املالية الكافية لديهم

تعريف بنشاة بنك غرامني  بنك الفقراء( يهدف البحث اىل وضماانت مالية يعجزون عن توفريها. تعجيزية
مصـــــرفية فريدة من نوعها، وتوضـــــيح كيفية الية عمل واهم الســـــمات واالهداف اليت يتحلى هبا كمؤســـــســـــة 

 بنك غرامني، وماهي الدروس املستفادة من جتربة بنك غرامني ومدى امكانية تطبيقها يف العراق؟
لذا اتبع الباحث املنهج االســــــــتقرائي واالســــــــتنباطي الثبات فرضــــــــيته وبغية الوصــــــــول إىل اهدافه املنهج 

ملصــــادر العربية واالجنبية والبياانت املتاحة. وكانت نتائج البحث هي االســــتقرائي واالســــتنباطي مســــتعيناً اب
ميكن االســـتفادة من جتربة غرامني ليس بتقدمي القروض للفقراء فقط وامنا كل شـــرائح اجملتمع اليت ميكنها إن 

                                                        
 .مركز الدراسات اإلسرتاتيجية/ جامعة كربالء -1
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 حتصـــــــل على خدمات مالية من البنوك التقليدية اما لصـــــــغر حجم املبلغ اليت تطلبه تلك الشـــــــرائح او لعدم
 توفر الضماانت الكافية لديهم.

ليس ابلضـــــــــــرورة أن تطبق جتربة غرامني حرفيا وابلفكرة  اهم التوصـــــــــــيات اليت توصـــــــــــل اليه البحث أبنه
نفســــــــــها وابهليكل نفســــــــــه اإلداري فالعراق ختتلف مجروفه احمللية واالوضــــــــــاع االقتصــــــــــادية واالجتماعية عن 

ت قانونية وإدارية حتث على تقدمي اخلدمات بنغالدي  يضـــــــــــــــاف اىل ذلك ال تتوفر يف العراق تشـــــــــــــــريعا
املصـــــرفية للطبقات الفقرية. لذا ميكن االســـــتفادة من جتربة بنك الفقراء يف خلق منوذا مشـــــابه خلصـــــائصـــــه 

 االساسية يتالءم مع بنية اجملتمع العراقي ومؤسساته.
Abstract 
This study deals with the experience of the Bank of the Poor in 

Bangladesh, which is one of the outstanding experiences that turned the 

balance of development upside down and provided a model for economic 

and social development through direct impact on poverty at the national 

level, especially among women through the micro-credit system that helps 

them to establish small enterprises Giving them a reasonable income. 

The problem of research is that Iraq is experiencing a social crisis that is 

growing at a high rate, namely, the poverty and unemployment crisis. 

Poverty rates reach 23% of the population below the poverty level, while 

unemployment rates reach 15%, especially among youth and women. The 

problem is compounded by the reluctance of traditional banking institutions 

in Iraq to help them because they do not have adequate financial guarantees 

and to put in place impossible conditions and financial guarantees that they 

can not provide. The research aims at identifying the Grameen Bank (Bank 

of the Poor) and the most important features and objectives it has as a 

unique banking institution, How Grameen Bank works, what lessons learned 

from Grameen's experience and how they can be applied in Iraq. 

Therefore, the researcher followed the inductive and deductive method 

to prove his hypothesis and in order to reach his goals the inductive and 

deductive approach is based on historical studies and data. The results of 

the study are to benefit from the experience of Grameen not only to provide 

loans to the poor, but all segments of society that can get financial services 

from conventional banks either to the small size of the amount required by 

those segments or the lack of adequate guarantees to them. 

The main recommendations of the research are that the experience of 

Grameen should not necessarily be applied in the same way and in the same 

administrative structure. Iraq is different in its local circumstances and the 

economic and social conditions of Bangladesh. In addition, there is no legal 

and administrative legislation in Iraq that encourages the provision of 
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 banking services to the poor. The experience of the Bank of the Poor in 

creating a model similar to its basic characteristics is compatible with the 

structure of Iraqi society and its institutions. 

 المقدمة

يرة ابالهتمام والدراســـــــــــــة ملا حققته تعد جتربة بنك الفقراء من التجارب التنموية يف مكافحة الفقر اجلد
مليون شــخص اغلبهم من النســاء واليت تصــل نســبهن  8يف بالده، فهو يتعامل اليوم مع  من اجنازات كبرية

 من مقرتضي البنك  ا ساهم ذلك يف حتسني اوضاع اسرهن واعطائهن القدرة على التملك. 97%
نعكسـت بشـكل سـليب على أمنية غري مسـتقرة ويف مجل معاانة العراق من اوضـاع اقتصـادية وسـياسـية وا

اجملتمع وتزايد حدة الفقر وتزايد شــرحية االرامل وااليتام والنســاء املعيالت لالســرهن. لذا تكمن املشــكلة يف 
هناك احلاجة الكبرية يف العراق ملؤســـــســـــات مصـــــرفية ختدم تلك الفئات اليت غالبا ما عانت من احجام  أن

ة من مســــــاعدهتم لعدم توفر الضــــــماانت املالية الكافية.وعليه حاول البحث املؤســــــســــــات املصــــــرفية التقليدي
الوقوف على جتربــــة بنــــك الفقراء  بنــــك غرامني( وبيــــان مــــاهيتــــه وطرق عملــــة واليــــة مكــــافحتــــه للفقر يف 

مدى امكانية العراق يف االســــــــتفادة من تلك  إىل، فضــــــــال عن تطرقه إليهابنغالدي  والنتائج اليت توصــــــــل 
 التجربة.

 :شكلة البحثم

يعي  العراق ازمة اجتماعية تتزايد معدالهتا بشـــــــــــــــكل مرتفع اال وهي أزمة الفقر والبطالة إذ تصـــــــــــــــل 
 %15من الســــــكان هم دون مســــــتوى الفقر بينما تصــــــل معدالت البطالة إىل  %23معدالت الفقر إىل 

املصــرفية التقليدية يف العراق . وزادت من حدة املشــكلة عزوف املؤســســات خصــوصــا بني الشــباب والنســاء
وضماانت مالية يعجزون  تعجيزية شروط وضعو  عن مساعدهتم لعدم توفر الضماانت املالية الكافية لديهم

 عن توفريها.
 :فرضية البحث

يف خلق منوذا مشــــــابه لفكرة  غرامنيجتربة بنك االســــــتفادة من  ه ميكنإنعلى تســــــتند فرضــــــية البحث 
خلق فرص يف العراق من خالل لتقليل معدالت الفقر الســـرتاتيجية ياســـات اســـالضـــمن بنك الفقراء يدرا 

اكثر استدامة خاصة فئات اجملتمع االكثر تعرضا  عمل عديدة يف جماالت متعددة فضال ا ا ستوفر دخوالً 
للمخاطر مثل اليتامى واالرامل واالشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةهذا من جهة يضاف إىل ذلك قيام 

 .%40ملصارف سيخفف من الفقر والبطالة الذي يرتكز يف املناطق الريفية والذي يصل إىل مثل تلك ا
 اهمية البحث:

إن القروض الصـــــــــغرية واملتناهية الصـــــــــغر الذي يؤكد عليه بنك غرامني دور ابرز يف التخفيف من حدة 
غرية ومتناهية الفقر من خالل دعمه يف جعل تلك القروض تســــتخدم يف العمليات االنتاجية  مشــــاريع صــــ

 الصغر( اليت  ضت ابلعديد من دول العامل.
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 :هدف البحث

تعريف بنشاة بنك غرامني  بنك الفقراء( واهم السمات واالهداف اليت يتحلى هبا يهدف البحث اىل 
كمؤسـسـة مصـرفية فريدة من نوعها، وتوضـيح كيفية الية عمل بنك غرامني، وماهي الدروس املسـتفادة من 

 ني ومدى امكانية تطبيقها يف العراق؟جتربة بك غرام
 منهجية البحث:

لقد اعتمد الباحث الثبات فرضــــيته وبغية الوصــــول إىل اهدافه املنهج االســــتقرائي واالســــتنباطي وذلك 
 ابستعانتة ابملصادر العربية واالجنبية والبياانت املتاحة.

 :هيكلية البحث

مات واهداف بنك غرامني. و  نشـــــاة تناول املبحث األوللقد م تقســـــيم البحث على ثالثة مباحث، 
مل بنك الفقراء، إما املبحث الثالث فقد حاول توضـــــــــــــــيح ماهي الدروس بينما تناول املبحث الثاين الية ع

 يف العراق؟املستفادة من التجربة ومدى امكانية استفادة منها 
 ، سماته، واهدافه(نشأته) او بنك غرامين فقراءبنك ال األول:المبحث 

 نشأة بنك الفقراء )بنك غرامني(اوال: 
عندما واجهت بنغالدي   1972يف عام  حممد يونسمجهرت فكرة بنك الفقراء كما يذكره االســــــــــــتاذ 

. (2 جماعة قاســــية بعد اســــتقالهلا من ابكســــتان أدت إىل وفاة مايقارب من املليون ونصــــف املليون شــــخص
رئيس برانمج االقتصـــــاد الريفي يف جامعة شـــــيتاغونغ، مشـــــروعا قدم االســـــتاذ حممد يونس  1976ويف عام 

فقراء الريف. وقد بدأ تنفيذ مشروع لاخلدمات املصرفية و تمان  ثيا لدراسة إمكانية تصميم نظام لتقدمي االئ
دراســــــــــة كيفية أدارة االخريني لعمليات االقراض وكانت بداية عمله هو  1977يف عام  مصــــــــــرف غرامني

وك التقليدية ســـــــــــداد القروض بدفعات امجالية ويشـــــــــــكل دفع نوالتعلم من اخطائهم، اذا عادة ماتتطلب الب
  اية مدة القرض غالبا عبئا نفســــــــيا ثقيال على املقرتضــــــــني وحياولون أتخري الســــــــداد كبري من املال يف  مبلغ

يف النهاية ميتنعون عن السداد القرض  ائيا. لذا جاء  الطول مدة  كنة  ا يؤدي إىل زايدة حجم القروض
لغ كبري بنك غرامني هبيكل عمل بعكس البنوك التقليدية من اجل التغلب على العائق النفســـــــــــــــي لدفع مب

يقوم ابلدفع اليومي وجعل دفعات ســـــداد القروض صـــــغرية لدرجة اليشـــــعر  اً دفعة واحدة وامنا وضـــــع برانجم
عند دفعها بفقدان جزء من املال ولتســــــــــهيل عمليات احملاســــــــــبة قرر أن يطلب منهم ســــــــــداد القروض عام 

ل تكا واحدا يف اليوم ميكن سداده مبعد  عملة بنغالدي ( اكت 356واحد، فمثال كانت قيمة قرض قدره 
 .(3 على مدار عام

                                                        
االصغر االسالمي وافاق تطويره يف فلسطني، جامعة االسالمية، كلية التجارة، فلسطني، رسالة حممد مصطفى غامن،واقع متويل  -2

 .26، ص2010ماجستري، 
- .)غرامني كلمة بنغالية معناها القرية 

3- Evaristus Mainsah,and another, Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor,Colombia 
business school, new York, 2004,p1. 
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رعاية البنك املركزي يف البالد ودعم املصــــــــارف التجارية م توســــــــيع املشــــــــروع ليشــــــــمل منطقة اتنغيل بو  
املشـــــروع إىل عدة انتشـــــر  . ومع النجاح يف اتنغيل1979 منطقة هال دكا، عاصـــــمة بنغالدي ( يف عام 
، حتول مشـــروع مصـــرف غرامني إىل مصــرف 1983أكتوبر  مقاطعات أخرى يف البلد. ويف تشـــرين األول/

وهو اول مصـــــرف يف العامل يقوم بتوفري رؤوس االموال للفقراء فقط، يف  ،مســـــتقل مبوجب تشـــــريع حكومي
قوموا بتاســـــيس مشـــــاريعهم اخلاصـــــة املدرة للدخل، وذلك بشـــــكل يصـــــورة قروض بدون ضـــــماانت مالية، ل

 ، تســــــــــاهم فيه(4 صشــــــــــخ( 8-5ترتاوح اعدادهم مابني  تضــــــــــامن مجاعي بصــــــــــورة جمموعات من االفراد 
 ويف ،املقرتضــــني من للفقراء  لوكة الباقية النســــبة كانت  بينما املدفوع املال رأس من٪  60 بنســــبة احلكومة

يمتلك فقراء الريف من . اما حاليا ف(5 للمقرتضــــني٪  75 و للحكومة٪  25 النســــبة صــــارت 1986عام
 .(6 ٪ املتبقية  لوكة للحكومة10حني أن ٪ من أسهمه، يف 90البنك 
 : سمات بنك الفقراءنياثا

 تتمثل: التقليديةمتيز بنك الفقراء او بنك القرية بسمات جعلته يتميز عن املصارف 
 االهداَ اال ت اعية: .أ
 500. فهو مصــــــرف ذو رأمال يقارب صــــــرفةمشــــــروع اقتصــــــادي ذو أهداف اجتماعية  غرامنيبنك 

مشـــــــــــــــروعــاهتم  مليون دوالر، يقوم ابســـــــــــــــتثمــارهــا يف إقراض العمالء لتمويــل 5,12مليون تكــا أي حوايل 
ولتمويل مســـــــتوايت  تلفة ومتصـــــــاعدة من االســـــــتثمارات املشـــــــرتكة، بداية مبســـــــتوى  االســـــــتثماريةالفردية،

أما األهداف  .(7 ســـــــــات على املســـــــــتوى القومياجملموعة وانتهاء ابســـــــــتثمار املصـــــــــرف يف عدد من املؤســـــــــ
 :(8 االجتماعية فتتضح  ا يلي

ال ميتلكون أراضــــــــــي زراعية كحد  م الفئة املســــــــــتهدفة: هي فئة أفقر الفقراءاليت يتحددون أب .1
أن قيمة ماميتلكونه لو و  عن نصــــــــف فدان من األرض كحد أقصــــــــى.هتم أدى، أو تقل حياز 

. وهذا الذي ال متتلكه البنوك االخرى اذا التتعامل مع اً حدوا بيعت ال يشــــــرتي بقيمته فداانً 
 الفقراء ال م الميلكون ضماانت مالية كافية اليت تشرتطها البنوك عادة.

تعامل املصــــــــــــرف مع عمالئه: عمالء املصــــــــــــرف من املقرتضــــــــــــني من فئة أفقر الفقراء الذين  .2
إدارة املصـــــــــرف %من أســـــــــهم املصـــــــــرف، وهم كذلك أعضـــــــــاء يف جملس  94ميتلكون اآلن 

وبذلك يســــــــتحقون أرابح املصــــــــرف عن اســــــــتثماراته، وأيضــــــــاً يشــــــــاركون وبقوة وعلى أعلى 
 مستوى يف صنع القرار داخل املصرف.

                                                        
حممد الفاتح عبد الوهاب العتييب، التمويل االصغر حملات واضاءات،  ث مقدم يف منتدى اجمللس االعلى للتخطيط  -4

 .3، ص2012مارس 22االسرتاتيجي، اخلرطوم، 
السعودية،  مكافحة الفقر،سلسلة حنو جمتمع املعرفة لدراسات يصدرها مركز االنتاا االعالمي، جامعة امللك عبد العزيز، -5

 96، ص1427، 13االصدار 
6- http://www.grameen-info.org/history/ 

 العريب العاملني يف الفقر مكافحة جتارب: حول الدولية الندوة إيل  ث مقدم يوسف الفكي عبد الكرمي، جتربة مصرف الفقراء، -7
 .4، ص2006تيسري، اجلزائر، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الالبليدة دحلب سعد جامعة ،واإلسالمي
 .32، ص2007، 2جمدي علي سعيد، جتربة بنك الفقراء، الدار العربية للعلوم،لبنان، ط -8
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. اما %من عمالء املصـــرف 97الرتكيز على النســـاء كقوة للعمل: حيث متثل النســـاء نســـبة  .3
 :(9 املربرات اليت دعت إىل الرتكيز على النساء هي

مســتثمر أوحمدود  لية للنســاء الريفيات الفقريات كمورد اقتصــادي غرينز لألعمال املنظرة املصــرف  .1
 االستثمار، ومن مث وجب تصحيح الوضع ابستثماره ملصلحة الفقراء.

، ومن مث يتعرضن لتحمل من كو ما نساء وفقرياتتعرض هؤالء النسوة لقهر اجتماعي مزدوا،  .2
 العبء األكرب ملشكلة الفقر داخل األسرة.

يتغري وضـــعها االقتصـــادي واالجتماعي بســـبب حتســـن خربة املصـــرف: لوحظ أن األســـرة الفقرية  .3
 ا بينما للرجلهتوأوالدها يف قمة ســــلم أولواياســــرهتا ، فاملرأة تضــــع دخل النســــاء يف داخل اســــرهم

 .ة تلف هسلم أولوايت
 الرتكيز الشديد عَى ق ية ال قر: .ذ

فتقر إىل املهارات املهنية اخلاصـــــــــة، وا م ال ميتلكون إال إن النظرة الســـــــــلبية للفقري على أنه شـــــــــخص ي
اجلهد البدين، وأ م بدون اكتســـــــاب مهارات لن يكون هلم قيمة يف ســـــــوق العمل، ويف هذا مغالطة كبرية، 

بل إن جزءاً  ،ن األثرايء من أصــــحاب هذه النظرة هم أول من يســــتفيد من جهود ومهارات الفقراءاحيث 
إن البد من تعريف وحتديد فئات  (حممد يونس ويرى  .ومي أيط من خالل جمهودهمكبرياً من الدخل الق

املمتلكات لتســـــــــــهيل االمر امام برامج مكافحة الفقر وميكن -الفقراء من خالل حتديده وفق معيار الدخل
أول تلك األوضــــــــــاع إحجام  هلذا املعيار حتديد عدد من الشــــــــــرائح أومن املســــــــــتوايت املختلفة من الفقراء.

يرى  . لذاضــــرورة توفر ضــــماانت ماليةو  وذلك بوضــــعها شــــروطاً تعجيزية البنوك عن إعطاء الفقراء قروضــــاً 
يونس أن االئتمان هو حق أســــــــاســــــــي من حقوق اإلنســــــــان متاماً كاملطعم وامللبس واملاوى والتعليم والرعاية 

رص ومجيفية للفقراء على تلك املمارســــــــــات الربط الدائم بني مكافحة الفقر وخلق ف هماننياما الصــــــــــحية. 
كون تلــك   قــد تكون وســـــــــــــــيلــة لتخليــد الفقرتلــك الومجــائف على الرغم من أن و اعتبــار أنــه احلــل األمثــل، 

أن تلك الومجائف غالباً ما حتجب عن النســـــاء الومجائف الحتقق للفقراء فائضـــــاً ابلدخل، فضـــــال عن ذلك 
مجائف التقليدية اليت ميارسها الشعب كوسيلة يرى بداًل من ذلك ضرورة استثمار الو إذ الريفيات الفقريات، 

ليـــة البســـــــــــــــيطـــة إىل موجـــة من املـــد الكبري للتنميـــة نز للحيـــاة يف برامج للتومجيف الـــذاط حتول األعمـــال امل
 .(10 االقتصادية واالجتماعية

 االبتكار. .ي
 منذ رامنيغ بنك مة هو ذلك كان  مث ومن أمة، أي يف النهضـــــــــــــة إىل انالطريق مها والتجديد االبتكار

 فوق وهو الفقر، لقضية معاجلته أسلوب يف فريد أنه كما  معهم تعامله ويف عمالئه يف فريد فالبنك النشاة،
 املؤســـــســـــة، يف تســـــري روح االبتكار فإن وكذلك. واملركز وعةمجملا ضـــــمان على القائم نظامه يف فريد ذلك

 :(11 خطوات عدة تتضمن وآلياهتا
                                                        

 .101مكافحة الفقر، مصدر سابق، ص -9
 .6يوسف الفكي عبد الكرمي، مصدر سابق، ص -10
 .102مكافحة الفقر، مصدر سابق، ص -11
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 29: العدد

 إجراءات يف للتجديد واقرتاحاته مالحظاته يبدي أن املتدرب من يطلب ما أول: النقدية الرؤية غرس .1 
 عقله جيعل  ا ؟بنشاطه يقوم وكيف البنك يفعل ماذا ليعرف الفرصة له تتاح أن قبل من حىت البنك،
 .يقظتها قمة يف وحواسه

 مث ومن واملومجفني، املتدربني بني املشـــكالت حل عقلية إجياد على البنك حيرص: املشـــكالت مواجهة .2
 األفضـــــل، هو حالً  هناك دائماً  لكن حل، من أكثر دائماً  مشــــــكلة لكل أن: مثل كلمات  كثرياً   ترتدد

 .عنه البحث يف جتتهد أن وعليك
 من بكثري أهم غرامني بنـك أهـداف أن دائمـاًعلى التشــــــــــــــــديـد يتم: اإلجراءات فوق األهـداف تقـدمي .3

 أ ا طاملا البنك وإجراءات نظم يف كربى  تعديالت يقرتح أن واحد كل  ويســــــتطيع واإلجراءات، النظم
 .األهداف يف انقالابً  حتدث ال

 واحد، قالب يف املومجفني صـــــــــــــــب دائماً  البنك يف التدريب برانمج يتجنب: القولبة على التنوع غلبة .4
 أوقــــات ففي بينهم، التمــــايز على يبقي أن وحيــــاول متمــــاثلــــة، بطريقــــة ويتفــــاعلون ويفكرون ينظرون
 تقل بينما واحد، قالب يف مصــبوبة اجلميع تفكريوأفعال كان  إذا لال يار املؤســســات تتعرض األزمات

 .تتفاعل أن العقول وتستطيع تكثراآلراء حيثما اال يار احتماالت
 على البنك يف العاملني من واحد كل  تشـــــــــجيع جيري اإلبداع، من جو خللق: االبتكار منامل إشـــــــــاعة .5

 .اجلديدة والتجاربا جديدة فكرة يوصل أن يريد كان  إذا مباشرة اإلدارة جملس رئيس إىل الكتابة
 التجديدية براجمهم يطبقوا أن على القطاعات مديري البنك يشـــــــــــــــجع: اجلديدة األفكار تطبيق حرية .6

 العوامــل أمهيــة لتقليــل واحــد؛ وقــت يف فرعني يف ابلتجريــب ينصـــــــــــــــحون لكنهم معوقــات، أي بــدون
 هذا يف تقارير يكتبون وال لتجارهبم، مســــــبقة مربرات يبدوا نا امنهم يطلب وال واحمللية، الشــــــخصــــــية

 عدم خيتارون رمبا فشــــــــلت وإذا جنحت، قد التجربة أن يشــــــــعرون عندما إال الرئيس للمكتب الشــــــــان
 .مطلقاً  الكتابة
 جتربة ممسسية قائ ة عَى الشور  .د

 :(12 لبنك غرامنييتكون اهليكل املؤسسي املنتظم 
 اللبنة أ ا حيث فقط املقرتضني أو األعضاء من أفراد صسة من وتتكون بنائية وحدة أصغر: وعةماجمل .أ

 .املقرتضني األعضاء تنظيم بناء يف األساسية
 تنبع هنا ومن واملقرتضــــــني، البنك مومجفي بني التماس نقطة وهو جمموعات، 8-6 من يتكون: املركز .ب

 . اسية بنائية كوحدة  املركز أمهية
 وهلذا العمالء، مع املباشــــــــر التعامل وحدة أل ا املومجفني تنظيم يف األســــــــاســــــــية البنائية الوحدة: الفرع .ا

 480 إىل 360 من أي مركزاً  60 من يتكون مثالً  الفرع. ومومجفني مقرتضـــــــــــــــني من تتكون فهي
 ميدانيني6 منهم مومجفني 9 عدد البنك فرع يف ويعمل عميل، 2.400 إىل 1.800 من أي جمموعة،
 كل  يف مركزين بواقع مراكز، 10 على ميداين مومجف كل  ويشـــــرف. ومراســـــل له ومســـــاعد فرع ومدير

                                                        
املشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة، رسالة ماجستري، جامعة ايهاب طلعت الشايب، اثر متويل  -12

 .80، ص2010عني الشمس، كلية التجارة، مصر، 
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 بــدور يعرف فيمــا تعقــد واليت املراكز، ابجتمــاعــات يعرف مــا خالل من امليــداين العمــل أايم من يوم
 .املراكز

 .فروع عشرة يف العمل سري على ويشرف مومجفني 6 املنطقة مبكتب يعمل: املنطقة مكتب .د
 .مناطق 9 متوسط على ويشرف مومجفاً  35 القطاع مبكتب يعمل: القطاع مكتب .ه
أما من حيث العالقة بني تلك الوحدات فهي عالقة فيدرالية ذات استقالل ذاط. وينطبق ذلك على  .و

هو عالقة الوحدات من الفرع إىل القطاع. والشــــــــكل اآلخر من أشــــــــكال العالقة بني تلك الوحدات 
ضــــــــــبط جودة األداء من الوحدات األكرب إىل الوحدات األصــــــــــغر. وتقابل هذه العالقة عالقة أخرى 

 .(13 تقوم على تدفق ونئق املعلومات املالية واإلدارية من الوحدات األصغر إىل الوحدات األكرب
وأتخذ تلك العملية مســــارين أســــاســــيني: املســــار األول: املســــودات  اما الشــــورى او مركز صــــنع القرار

ا  فإ فعندما تعتزم إدارة املصـــرف وضـــع أطر لســـياســـات وقواعد وتنظيمات جديدة ختتص ابإلدارة الدوارة.
فإذا كان  تقوم إبعداد مسودة هلا، مث ترسلها إىل رؤساء األقسام ابملكتب الرئيسي وإىل مديري القطاعات،

م هتذا أمهية قصــوى ترســل نســخ من املســودة إىل مديري املناطق، ورمبا يرى هؤالء أن يرســلوا تعليقااملوضــوع 
ومن مث يرســـــــــــلون بردودهم إيل جلنة  ســـــــــــيه ملناقشـــــــــــة املوضـــــــــــوعؤ كتابة أورمبا يعقد كل منهم لقاءات مع مر 

دورة  اثلة فإذا  يفى ا يف إعداد مســــــــودة بديلة متررها مرة أخر منهاليت تطالعها وتراعي مضــــــــمو  املســــــــودات
وإذا مل حتظ املســــودة ابلرضــــا يف عدة  القت املســــودة الثانية رضــــا صــــدر قرار مبحتواها وإال تكررت العملية

 .(14 القطاعات والذي يعقد ثالث مرات سنوايً  دورات يتم عرض املوضوع على مؤمتر مديري
دور يف عملية  املؤمترات ملا له مناملســــــار الثاين: املؤمترات: ويعد مؤمتر مديري القطاعات من أهم تلك 
شـــــهرين من اتريخ إنعقاده، ويعقد  صـــــنع القرار ويف اإلدارة العامة للمصـــــرف، ولذلك يتم التحضـــــري له قبل

 املؤمتر ملدة يومني أو ثالثة.
 جتربة تن وية. .ه
 وتشـــمل للتنمية؛ املتكامل املعىن من تقرهبا التنموية اتواملعاجل طرق من عدداً  غرامني بنك جتربة متتلك

. فالقروض الفردية والتنمية االجتماعية والتنمية احلياة نوعية وحتســـــــــــــــني االقتصـــــــــــــــادية، التنمية الطرق تلك
ولكي نتصــور لفقر. اليت تقع يف قاع امن شــرحية  % 50حتســن يف حياة  االســتثمار الفردي مثال ادت اىل

 2007من املصـــــرف بلغ حيت يناير  أن عدد املقرتضـــــنيحجم التنمية اليت أحدثها املصـــــرف علينا أن نعلم 
قرية، ويعمل به  359,75فرع تعمل يف أكثر من  343,2مليون مقرتض مقســـــــــمني على 95,6أكثر من 
 .(15 مومجف 363,21

هي خري دليل على تركيز بنك الفقراء على التنمية االجتماعية فهي تعد دستور  القرارات الستة عشرةو 
حيث يطلب من كل عضـــــــــو  أي عميل( يف املصـــــــــرف أن حيفظها بنظر بنك غرامني. التنمية االجتماعية 

والدأب، ورفض  وتتضـــــمن القرارات تعهداً مببادئ عامة مثل: االنضـــــباط، والوحدة، والشـــــجاعة، ويطبقها.
                                                        

 .10يوسف الفكي عبد الكرمي، مصدر سابق، ص -13
 .100جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص -14
 .12يوسف الفكي عبد الكرمي، مصدر سابق، ص -15
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الظلم للنفس، أول خرين، والتعاون، وياصــــــــــــــة يف أوقات الشــــــــــــــدة. كماحتض القرارات على احلرص على  
افة البيئة واألطفال، واحلرص على مبادئ الصـــــحة العامة ابســـــتعمال املياه النظيفة أوتطهري املياه االلتزام بنظ

املتوفرة، وكذا اســـتعمال املراحيض الصـــحية، واحلرص على الطعام الصـــحي املتمثل يف اخلضـــراوات، إضـــافة 
ء وتكوين أســــرة صــــغرية، إىل إدخال التمرينات الرايضــــية يف اجتماعات املراكز، كما حتض على تعليم األبنا

وإصالح املسكن اخلرب والسعي لبناء مسكن جديد، وتتضمن القرارات كذلك حثاً على تنمية املوارد من 
 .(16 خالل الزراعة واالستثمارات املشرتكة، وعلى تقليل النفقات

 اركةبث روح املشــوحتســني نوعية حياته، فاالوىل من خالل  بتحســني نوعية اإلنســان ذاتهفالبنك يهتم 
 % 90ابملقرتضــني، وتتم  نوعاً  تلفاً من الورش اخلاصــة 17ضــم الربانمج ، يبرانمج ورش عملعرب القيام 

ورشة على مستوى كل قطاع،  250يتم تنظيم  من هذه الورش على مستوى الفروع. وخالل العام الواحد
 على الورش ويشــــرف. والربع الباقي للرجالأايم، ثالثة أرابعها للنســــاء  دة الورشــــة بني يوم وســــبعةمترتاوح 
 تهايشـــــــــــــــاركون بفعالي و ول التنمية االجتماعية مبكتب املنطقة أوالقطاع. وعادة ما يزور الورشـــــــــــــــةؤ مســـــــــــــــ

 وخالل الربانمج تلقى أهــداف: رفع املعنوايت، وبنــاء الثقــة، ونقــل املعلومــات وتبــادهلــا مســـــــــــــــتهــدفني ثالثــة
 .(17 ألسرةحماضرات يف الصحة والتغذية وتنظيم ا

خالل فان بنك غرامني يهتم بعدة برانمج صـــــــــــحية وتعليمية ففي  حتســـــــــــني نوعية احلياةاما فيما خيص 
رفع و مد الرعاية الصــــــحية للفقراء  يهدف إيل( رامني ترســــــت غمؤســــــســــــة  بهوالذي تقوم  الصــــــحيه برانجم

قد دخل بنك غرامني و  يركز الربانمج على الوقاية وحتســني الصــحة.كذلك و  مســتوى الوعي الصــحي لديهم
 زابدي صـــناعة هبدف دانون رامنيغ شـــركة إلنشـــاء العاملية دانون شـــركةبشـــراكات مع شـــركات غذائية مثل 

 بســعر املنتج بيع يتم أن على فيها، حاد نقص من يعانون اليت الغذائية العناصــر مجيع على حيتوي لألطفال
 املياه حتلية أجل من الفرنســـــــية فيوليا شـــــــركة مع شـــــــراكة وكما دخل.اجلميع متناول يف ليكون فقط التكلفة

 خالله من حيصل الصحي، للتامني برانمج تدشني م كما.املواطنني على وتوزيعها الدي غبن يف السطحية
 قطاع يف وأكثر اجلهود هذه كل.  العام يف دوالرات 3 مقابل يف الشــــــاملة الصــــــحية الرعاية على األعضــــــاء
 إىل 1990 من الفرتة يف الثلثني بنسـبة اخلامسـة قبل ميوتون الذين األطفال عدد اسفاض إىل أدت الصـحة
 إلدخال فون، غرامني شركة أتسيس م فقد املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت جماالت يف أما .(18 2013
 م كما.  شخص مليون 85  وايل الشبكة يف املشرتكني أعداد تقدر الدي ،غبن إىل احملمول اهلاتف خدمة

 الطاقة من املولدة ابلكهرابء املنازل إمداد على تعمل شـــــــــــــــركة وهي للكهرابء، غرامني شـــــــــــــــركة أتســـــــــــــــيس
 النوع من تكن مل املشـــــروعات هذه شـــــعبه، حياة لتحســـــني وســـــيلة املشـــــروعات من يونس اختذ.الشـــــمســـــية
 العمل شـــــــــــــــركات اعليه أطلق الشـــــــــــــــركات من جديدا نوعا يونس اســـــــــــــــتحدث وإمنا التقليدي، التجاري

، واليت بلغ عددها إىل ما اجتماعية مشـــــــــــــــكلة حلل تعمل للربح هادفة غري شـــــــــــــــركات وهي االجتماعي،
 عام ويف اجملتمع، منها يعاين الىت للمشــــــــاكل حلول إجياد أجل من األســــــــاس يف تعمل شــــــــركة 65مايقارب

                                                        
 /http://www.grameen.com/16-decisionsعشر لبنك غرامني، منشورة على املوقع االلكرتوين القرارات الستة  -16
 .99جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص -17
، مقالة منشورة على موقع االلكرتوين فقط؟ دوالرا 27 ب الفقر جذور مصر تقتلع كيف:  الفقراء بنكامحد داود،  -18

https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/ 
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 دولة، 22 يف شـــــــريكاً  52 هلت عاملية شـــــــبكة وكونت القابضـــــــة، غرامني مؤســـــــســـــــة أتســـــــيس م 1977
 .(19 األوسط والشرق واألمريكيتني وأفريقيا آسيا يف مليوانً  11 لنحو خدماهتا وقدمت

والذي  الذي يصــبح إجبارايً من القرض الثاين من خالل صــندوق رفاهة األطفالاما جانب التعليمي ف
لتعليم ات فصــول بناء أوجتهيز العضــو مببلغ تكا واحدة أســبوعياً، وتســتخدم موارد الصــندوق يف فيه  يســاهم

الســـــــــتعادة الثروة احليوانية، وكذلك  او الســـــــــتعادة األراضـــــــــي الزراعيةخرى لالربانمج أوكما هناك  األطفال.
 الري والزراعة. قروض آلالت

 اهداف بنك الفقراء: ثالثا
 :(20 اآلطم كانت األهداف واضحة وحمددة ك1976منذ أن كان املصرف مشروعاً عام 

ومســـــاعدهتم كي يصـــــبحوا منتجني  توســـــيع نطاق التســـــهيالت املصـــــرفية للفقراء من الرجال والنســـــاء؛ .1
 ولتحقيق االعتماد الفردي واجلماعي على الذات من اجل املسامهة يف دعم جمتمعاهتم.

 القضاء على استغالل الفقراء من قبل املقرضني املاليني. .2
 لعمل يف املناطق الريفية يف بنغالدي .خلق فرص للعمل احلر للعديد من العاطلني عن ا .3
مجع املعوزين داخل اطار تنظيمي يســــــــــتطيعون فهمه وتشــــــــــغيله،  يث يســــــــــتمدون قوهتم االجتماعية  .4

 والسياسية واالقتصادية من خالل مساندة بعضهم البعض.
املدخرات احداث النمو العريض عن طريق تغيري الفكرة الســـــــــــــــائدة أبن "الدخل املنخفض يؤدي إىل  .5

قليلة واســــتثمارات منخفضــــة تنتج بدورها دخال منخفضــــا"، للتحول الفكرة من أن الدخل املنخفض 
ابإلضـــــــــافة إىل القرض واالســـــــــتثمار إىل دخل اكرب وائتمان موســـــــــع وزايدة يف االســـــــــتثمار وارتفاع يف 

 الدخل.
ق تنظيمي يســـتطيعون شـــراك احملرومني، ومعظمهم من النســـاء من أفقر األســـر املعيشـــية، يف إطار نســـا .6

فهمـــه وإدارتـــه أبنفســـــــــــــــهم؛ وعكس احللقـــة املفرغـــة القـــدميـــة "الـــدخـــل املنخفض، االدخـــار املنخفض 
واالســــتثمار املنخفض"، إىل حلقة محيدة من "الدخل املنخفض، وحق االئتمان، واالســــتثمار، واملزيد 

. وقد سلك املصرف لدخل".من الدخل، واملزيد من املدخرات، واملزيد من االستثمارات، واملزيد من ا
 طريقاً ذا معلمني أساسيني:

واملعلم الثاين: توفري العمل للقادرين  املعلم األول: املشــــاركة أومســــاعدة الفقراء كي يســــاعدوا أنفســــهم.
 .من الفقراء بدياًل عن اإلحسان والصدقة

                                                        
، 2010، 27، ع8قصي اجلابري، عامل بالفقر  دور االقراض ابلغ الصغر يف لتنمية(، جملة العراقية للعلوم االقتصادية، السنة  -19

 .5ص
 .42جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص -20
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 المبحث الثاني: اليات عمل وعوامل نجاح بنك الفقراء. 

 نيأوال: الية عمل بنك غرام
ليس ابلعمل البســـــيط بل هي عملية معقدة وحتتاا إىل مراقبة مســـــتمرة، فان الية  غرامني بنك عملإنَّ 

 عمله تتم وفق اآلط:
اجملموعة من صســة  غرامني، وتتكون اجملموعة: هي أصــغر وحدة بنائية يف تنظيم األعضــاء يف مصــرف .أ

والســــــــكن ويفضــــــــل التقارب الســــــــين، ويســــــــتبعد  أفراد من جنس واحد متقاربني يف املســــــــتوى والفكر
ويقوم األعضــــــاء ابختيار بعضــــــهم البعض على أســــــاس الثقة  اجملموعة الواحدة، األقارب من عضــــــوية

لقبول يتجمع هؤالء اخلمســـــــة يتقدمون بطلب لفرع املصـــــــرف التابعني له  والضـــــــمان املتبادل، وعندما
شــــرحاً  بياً يســــتغرق ســــبعة أايم كحد أدى، يتضــــمنوعليهم قبل ذلك أن جيتازوا برانجماً تدري اجملموعة،

اجملموعة وســــــــكرترياً هلا ويتضــــــــمن الربانمج  وافياً لقواعد ونظم املصــــــــرف، كما يتضــــــــمن انتخاابً لرئيس
اجملموعة اجلديدة حتت املالحظة اللصـــــــــــــيقة مدة شـــــــــــــهر  الرئيس والســـــــــــــكرتري. وتظل تعريفاً بواجبات

 اجملموعة اعد ونظم املصـــرف، يتم تســـليم القروض لعضـــوين يفوعند التاكد من التزامها بقو  أوشـــهرين.
تســــليم عضــــوين آخرين   غري الرئيس والســــكرتري( كمرحلة أوىل، وبعد املتابعة ملدة شــــهرين آخرين يتم

تسليم القرض للعضو األخري وهو عادة ما  ليس فيهم رئيساجملموعة، مث بعد شهر أوشهرين آخرين يتم
 .(21 اجملموعة يكون رئيس

املصـــــــــــــــرف وتنظيمــــات  جمموعــــات. وهو خط التمــــاس بني مومجفي 8-6ركز: يتكون املركز من امل .ب
ل نز دار املركز اليت تبىن قرب م األعضــــاء. و تعقد اجتماعات املراكز األســــبوعية يف الصــــباح الباكر يف

عمليات املصــــــرف من تســــــلم طلبات القروض  أحد األعضــــــاء، وهذه الدار هي امللتقى الذي تتم فيه
 .(22 ومناقشة مشاكل األعضاء شتها، واستالم األقساط األسبوعية،ومناق

جملس ادارة املصرف: مصرف غرامني مل يكن مصرفاً مركزايً بل كان مصرفاً متعدد االفرع على املناطق  .ا
 الريفية لذا فان قبل صـــــــــــــــرف القروض لألفراد كان البد من انتخاب جملس ادارة املصـــــــــــــــرف لذا يتم

منهم نســــــاء( ميثلون جملس إدارة املصــــــرف، وتقســــــم  10عضــــــواً  13 أصــــــل أعضــــــاء من 9انتخاب 
األمر  مناطق انتخابية الختيار  ثلة لكل منطقة انتخابية. ويتم 9املصرف الثمانية عشر إىل  قطاعات

للفرع، مث يعقد لقاء  أوالً بدعوة رؤســــــــــــــاء املراكز يف كل فرع للّ قاء ملدة يوم واحد الختيار  ثلة واحدة
املنطقة تفويضـــــــــه النهائي بصـــــــــرف  ملدة يوم واحد أيضـــــــــاً حتضـــــــــره  ثالت الفروع يف كل منطقةآخر 

القروض. وال تســـــتغرق هذه اإلجراءات أكثر من أســـــبوع.بعدها يتم تســـــليم القروض يف مكتب الفرع 
موعة. ويتم ســـــــداد جملما يكوانن رئيس املركز ورئيس ا  ضـــــــور اثنني من الشـــــــهود مع العضـــــــو، وعادة

                                                        
دكتوراه، جامعة  أطروحة، 2014-2005وية للجزائر للفرتة حاجي فطيمة، اشكالية الفقر يف اجلزائر يف مجل الربامج التنم -21

 .104، ص2014بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري، اجلزائر، -حممد خيضر
 .8مكافحة الفقر، مصدر سابق، ص -22
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%تقريباً من قيمة القرض،  10مضافاً إليها مصاريف إدارية بنسبة  قسطاً أسبوعياً، 52على القرض 
 .(23 األقساط األسبوعية تقسم ابلتساوي مع

 -:(24 بنك غرامني يقدم قروضاً متنوعة العضائه منها أنواع القروض يف املصرف: .د
يه كل أعضـــاء املصـــرف حيصـــل علوالذي وهو النوع األســـاســـي من القروض القرض العام االســـاســـي:  .1

 أغراض االستثمار الفردي. آالف تكا، ويستخدم يف مجيع 10واحلد األقصى له 
 3فردي واحلد األقصـــــــــــــــى له النوعان:  والغرض منه هو دعم الزراعات املومية، وله القرض املومي: .2

ا آالف تك 10ماعي ويبلغ حده األقصــىاجلو  آالف تكا ترد يف موســم احلصــاد أوخالل ســتة أشــهر،
 ألف تكا للمركز. 135للمجموعة و

عنه قانوانً، ويسـدد على  ولةؤ األسـرة عليه عن طريق املرأة وهي املسـهذا القرض حتصـل  قرض األسـرة: .3
 15و  10يرتاوح يف األغلب بني  ألف تكا لكنه 30أقساط أسبوعية خالل عام، واحلد األقصى له 

 رتاض أربع مرات.االق ألف تكا، ويشرتط له أن تكون املرأة قد سبق هلا
 :(25 قروض اخرى  قرض االسكان، قرض صندوق االدخار( .4

اإلســـــكان حســـــب عدد  مســـــتوايت من قروض ةثالث بشـــــكل لألعضـــــاءقرض االســـــكان يقدمه البنك 
 سنوات العضوية:
قرض االسكان الصالح مسكنه بعد عامني من العضوية  العضو للحصول على : يقدماملستوى األول
 تكا. 750-650 ويبلغ مبلغ القرض
بعد  حيصــــــل على القرضو  آالف تكا 10العضــــــو للحصــــــول على قرض قيمته  : يقدماملســــــتوى الثاين

 ثالث سنوات من العضوية.
ســنوات  بعد صس وحيصــل على القرض ألف تكا 25- 13ويرتاوح فيه القرض بني : املســتوى الثالث

 من العضـــوية.وتســـدد قروض اإلســـكان يف أقســـاط أســـبوعية يف مدة أقصـــاها عشـــر ســـنوات وإن كانت ال
 تتجاوز غالباً سبع سنوات.

 :(26 اما قرض صندوق االدخار فهو له اكثر من صورة منها
ابإلشــرتاك عضــو من أعضــاءاجملموعة  وهو صــندوق ادخار إجباري يلزم كل موعة:اجملصــندوق ادخار  .أ

التدريب الذي يســبق اعتماداجملموعة ويســتمر مع ســداد  فيه، ويبدأ ســداد اإلشــرتاكات فيه من أســبوع
يف األســــبوع، وتتجمع تلك املدخرات يف حســــاب خاص، وتدير  تكا 2األقســــاط األســــبوعية مبقدار 

 مببدأ اإلمجاع. اجملموعة رصيده

                                                        
 .113جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص  -23

24- Mohammed yunus, June 2011, www.grameeninfo.org /bank/GB Glance.htm, Last update:01 
January 2013. 

 .8قصي اجلابري، مصدر سابق، ص -25
 .60جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص -26
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 29: العدد

ت التخلف عن الســـــداد والوفاة والعجز وغريها حلاال وهو نوع من الغطاء التاميين صـــــندوق الطوارئ: .ب 
يف األلف  5الصــندوق من الرســم اإلجباري الذي يدفعه املســتفيد بنســبة  من احلوادث، وتتكون موارد

 اليت تزيد عن ألف تكا. من القروض
 .صندوق املدخرات اخلاصة، وصندوق رفاهة األطفالمثل صناديق أخرى:  .ا

أعضــاءه على االدخار  على املدخرات اجلماعية، يشــجع املصــرفوإضــافة لتلك الصــناديق اليت تعتمد 
 يســـــاهم فيه العضـــــو مببلغ وهو الشـــــخصـــــية الفردي االختياري من فوائض دخوهلم يف حســـــاب للمدخرات

األعضــــــــاء يف عمل  تكا أســــــــبوعياً حســــــــبما يقرر أعضــــــــاء املركز، وذلك يف حالة رغبة( 5-1يرتامح بني  
املدخرات، ويقوم األعضـــاء بســـداد  أمثال 10الصـــندوق بقرض ال يتعدى مشـــروع مشـــرتك، وميد املصـــرف 

 أنصبة متساوية من تلك القروض.
الرقابة املالية واالدارية: يســــعى بنك غرامني إن حيقق االنضــــباط واملســــؤولية من خالل مراقبة اعضــــائه  .د

 راقبتهم من قبلم وليةؤ مســـــــــــــومومجفيه، فالرقابة تتكون من اصـــــــــــــغر وحدة متمثلة ابجملموعة اليت تكون 
، مث يف مراقبة اجملموعات رئيس املركز ومســــــــاعدهإىل ولية ؤ ســــــــتنتقل امل اجملموعة وســــــــكرتريها، مث رئيس
املخالفات  لتوثيقاب ويقوممباشــــــــرة مع األعضــــــــاء.  ولية مومجف املصــــــــرف امليداين الذي يتعاملؤ مســــــــ

تســـــلم او تســـــليم لذا فان كذلك يقوم مومجف املصـــــرف بتوثيق االموال اليت   واجلزاءات على االعضـــــاء
أمام  تتماليت تســــــلم او تســــــليم األموال عنصــــــر الشــــــفافية يف التعامالت املالية يكون واضــــــحاً جدا إذ 

القطاعات  انية  شـــــــهود من األعضـــــــاء. ويتم عد األموال أكثر من مرة أمام اجلميع، ويقضـــــــي مديرو
لقاءات املراكز إضـــــــــــــــافة لورش  يف ذلكأايم شـــــــــــــــهرايً يف زايرات ميدانية ملكاتب املناطق والفروع، مبا 

 .(27 العمل مع األعضاء
يتكون املكتب الرئيســــي من جملس اإلدارة وعدد من اللجان واألقســــام  وليات املكتب الرئيســــي:ؤ مســــ .ه

 جملس اإلدارة ابلتوجيه واإلشـــــراف العام على أعمال املصـــــرف. وألغراض املتابعة اليومية الفنية، ويقوم
الذي يقوم بعقد اجتماعني شـهرايً ملا  إىل رئيسـه ابعتباره رئيس جملس اإلدارة لس تلك املهمةجمليوكل ا

اإلداري  . وتتكون اللجنة من املدير(28 اليت حييل إليها األمور اليت حتتاا إىل قرار يعرف ابللجنة العليا
مور ختضـــــــــــــــع األ ا ابإلمجـــاع. ومن مثهتـــ. والبـــد للجنـــة أن تتخـــذ قراراهبماوانئبـــه ومـــديري العموم ونو 

ملناقشــــات مســــتفيضــــة وصــــوالً لإلمجاع، وابلتايل تصــــري القرارات ملزمة. وحتاط اللجنة العليا بعدد من 
واإلنشـــــــــــاءات واملشـــــــــــرتايت وغريها من  ون اإلمداد والتدريب والتحفيزؤ اللجان اخلاصـــــــــــة املعنية بشـــــــــــ

 :(29 الومجائف اخلدمية إلدارة املصرف اللجان.
ونصـــف شـــهرية  ما يصـــل اإلدارة من تقارير مالية أســـبوعيةمراجعة احلســـاابت: وذلك من خالل  •

 وامليزانية وبيان اخلسائر واألرابح. وشهرية وربع سنوية، وتشمل التقارير كشف احلساب الشهري

                                                        
 .82ايهاب طلعت، مصدر سابق، ص -27
 .80املصدر السابق، ص -28
 .70جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص -29
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الفروق بني  إدارة صـــــــــناديق القروض: وذلك من خالل متابعة التقارير األســـــــــبوعية اليت توضـــــــــح •
 عموماً بصورة ال مركزية. قروض. وتتم إدارة القروضاألقساط واجبة السداد والسداد الفعلي لل

 ا  1986 املتابعة والتقييم: تطورت هذه الومجيفة يف املصــــرف لتصــــبح قســــماً مكتمل النمو عام •
أدى إىل نشـــــــــــــــوء نظــام شــــــــــــــــديــد احلرفيــة والــدقــة يف إدارة املعلومــات والنظــام ككــل مربمج على 

يف جمال اإلدارة اليومية للتشـــــــغيل ويف جمال ملعلومات اجملموعةبصـــــــفة خاصـــــــة ا الكمبيوتر و ختدم
 .املستقبلية السيناريوهات

اســــــتحدث  مراقبة احلســــــاابت: يتعامل مصــــــرف غرامني مع مراقب خارجي للحســــــاابت. ولكن •
يف كل قطاع له  املصـــــــــرف مراقبة داخلية للحســـــــــاابت، تؤدى بطريقة المركزية من خالل مكتب

األخطاء احملاســــــبية بنســــــبة  ه املكاتب إيل إسفاضاالســــــتقاللية عن القطاع. وقد أدى وجود هذ
أايم خالل كل ســــــــــــــنة مالية.  وتســــــــــــــتمر أعمال املراقبة يف الفرع الواحد حوايل عشــــــــــــــرة، 80%

هؤالء املراقبون طبقاً لالئحة  وتتضـــــــــــــمن املراقبة امليدانية يف املراكز ويف منازل األعضـــــــــــــاء، ويعمل
 مالحظات سرية. كون هناكالرقابة املالية. وحيرص املراقبون على أال ت

مراكز جديدة كل عام.  دوائر احلركة الدائمة يف املصرف: فمومجفو املصرف امليدانيون يتسلمون عشرة •
أويرقون. والغرض من ذلــك التقليــل من  ومــديرو الفروع ينتقلون كــل عــامني أوثالثــة إىل فروع أخرى

ص تكوين مراكز قوى بني األعضاء، املومجفني ومن فر  امالت وسوء التصرف لدىجملفرص احملسوبية وا
 .من النقاء  ا يعطي العمل يف املصرف مزيداً 

 :(30 ابإلضافة إىل اخلطوات عمل اليت يتبعها بنك غرامني فان هناك عدة  يزات اخرى يتميز هبا وهي
 :ابلربح التصريح .1

 على يعمل وهو، ســـــــنوات عدا ما الســـــــنوية أبرابحه يصـــــــرح وهو الوجود إىل غرامني بنك مجهر أن منذ
 يف املرموقة العاملية التدقيق شـــــــركات قبل من امليزانية هذه تدقيق يتم  يث عام، كل  العمومية ميزانيته نشـــــــر
 .للبنك الرمي املوقع على التقارير هذه بعض تنشر كما  البالد،

 :الفائدة أسعار اسفاض .2
 بينما الصـــــــغرية، القروض على%  11 حدود يف الفائدة أســـــــعار متوســـــــط بنغالدي  حكومة حددت

 الصـــــــــغرية القروض على التمويل ومؤســـــــــســـــــــات احلكومية، غري املنظمات يف الفعلي الفائدة معدل أن جند
 فائدة نســـــــبة أعلى أن حيث غرامني بنك عكس هذا شـــــــروط، فرض مع%  33 -% 25 بني ماترتاوح 

 للدخل، املدرة القروض على فائدة%  20: هي القروض على فوائد ثالث وهناك ،% 20تتجاوز ال فيه
 .املتسولني لقروض (فائدة بدون  %0 الطالب، لقروض%  8 -% 5

 ثانيا: مؤشرات نجاح بنك غرامني يف مكافحة الفقر
 واالقتصادي االجتماعي الوضع أن من والتحقق أعماهلم بتقييم سنواي غرامني بنك مومجفو يقوم

                                                        
 .108حاجي فطيمة، مصدر سابق، ص -30
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 واليترات مؤشـــ عشـــرة اســـتخدام يتم املقرتضـــني عند الفقر مســـتوى ولتقييم ،قد حتســـن العضـــاء غرامني 
 :(31 التالية املعايري استوىف إذا الفقر من انتقل أنه عضو تعترب
 وكل ســـــــــــقف، مع منزل أو اتكا،25000 عن يقل ال ما قيمته تبلغ منزل يف تعي  عائلةأن تكون ال .1

 .األرض من بدال سرير على النوم على قادر األسرةمن افراد  فرد
 .اآلابر من النقية املياه شرب يستطيعون العائلة رادأف كل .2
 .الصحية يضاملراح يستخدمون العائلة رادأف كل .3
 .االبتدائية املدارس إىل يذهبون العمر من السادسة سن يف األطفال كل .4
 .أكثر أو اتكا 200 هو للمقرتض األسبوعي للقرض األدى احلد .5
 .الشتاء لفصل الدافئة واملالبس اليومي، لالستخدام مالئمة مالبس لديهم العائلة افراد كل .6
 وغريها، املثمرة األشــجار ،اخلضــروات حديقة مثل إضــافية دخل مصــادر لديها يكون أن جيب العائلة .7

 .الضرورة حالة يف املصادر هذه إىل اللجوء على قادرة تكون  يث
 راته.مدخ حساب ويف اتكا، 5000 حدود يف نيتهاز ملي السنوي املتوسط على حيافظ املقرتض .8
 من فرد كل  وأن الســــــنة، مدار على يوميا وجبات ثالث وجود يف صــــــعوبة جيد ال العائلة من فرد كل .9

 .السنة من وقت أي يف جيوع ال األسرة افراد
جيب أن حتصل كل اسرة على الرعاية الصحية، حيث اذا مرض إي فرد من افراد االسرة تكون عائلته  .10

 قادرة على حتمل اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للحصول على الرعاية الصحية.
 أكثر 2016عام  املقرتضـــــني عدد بلغ حيث الفقر، نســـــبة ختفيض من غرامني بنك متكنواحلقيقة قد 

 وكانت الفئة االكرب ين املقرتضــــــــــني هي النســــــــــاء إذ بلغت نســــــــــبة االقراض إىل مقرتض، مليون 90,8 من
ونســــــــــــبة النســــــــــــاء  2010مليون نســــــــــــمة عام  34,8أن كان عدد املقرتضــــــــــــني قد بلغوا بعد  64,96%

 :التايل اجلدول.وكما موضح يف %39,96املقرتضات 
 (2016-2010( عدد املقرتضني من بنك غرامني للفرتة  1جدول 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
املقرتضـــــــــــــــني 
ـــــــــون   مـــــــــلـــــــــي

 نسمة(

34,8 37,8 37,8 54,8 64,8 81,8 90,8 

نســـــــــــــــــــــــــبــــــــــة 
 النساء%

39,96 12,96 23,96 21,69 26,96 51,96 64,96 

                                                        
 .//indicators-10http://www.grameen.comحممد يونس، املؤشرات العشرة لتقيم مستوى حتسن الفقراء،  -31
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Source: Grameen Bank, Performance Indicators & Ratio Analysis, December 2016, 
http://www.grameen.com/data-and-report/performance-indicators-ratio-analysis-
december-2016. 

ملدرة للدخل وامنا اهتم أيضـــــــــا وكما اشـــــــــران فان بنك غرامني ليس يقتصـــــــــر عمله على تقدمي القروض ا
اطلق برانمج  1999ابلقروض املمنوحة لتغيري الوضــــــــــع الصــــــــــحي والتعليمي والســــــــــكين للفقراء، ففي عام 

، غرامنييف بنك  أعضــــاء ألطفالل التعليمية الفرص تســــهيل أجل منغرمني منح درســــية للطالب املوهبني 
 على والبنات لبننيتقســــم أيضــــا مابني ا املتبقية٪ 50 و بناتلل األقل على٪ 50وتقدم القروض الدراســــية 

 أمريكي دوالر مليون 6.18 مببلغ دراســـــية منح تقدمي م 2016ويف كانون الثاين لعام .العام األداء أســـــاس
 .(32 طالب293,743 إىل

 2016واجلنس عام  التعليم نوع حسب الدراسية املقدمة املنح عدد (2جدول  
 جمموع الذكور البنات االصناف
 40478 16038 24440 االبتدائي
 61327 24020 37307 االعدادي
 94332 41228 53104 الثانوي
 79726 34080 45646 اجلامعي
 17880 5392 12488 الثقايف
 293743 120758 172985 اجملموع

Source: grameen bank, a giant step towards a poverty bree world, annual report 
2016, p24. 

 ثالثا: عوامل نجاج بنك غرامني.
 :(33 نالحظ أن العوامل اليت سامهت يف جناح بنك غرامني هي 

 االشد فقرا. املستهدفة الفئة حتديد يف .1
 راض.لإلق صغرية مبالغ منح .2
 .أسبوعية أقساط يف عادة يكون والذي املبكر السداد .3
 خالل من البنك هذا مع انجحة جتربة هلم كانت  الذين ألولئك اإلضـــــــــــــــافية القروض املزيدمن منح .4

 .احملددة اآلجال يف السداد على قدرهتم
 .املسؤولة اجلهات يف العاملني قبل من واملتواصل الدقيق املراقبة واالشراف .5

                                                        
32- grameen bank, a giant step towards a poverty bree world, annual report 2016, p24. 

 .116سابق، صحاجي فطيمة، مصدر  -33
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وامكانية االفادة منها الدروس المســـتفادة من التجربة المبحث الثالث:  

 في العراق

 منجتربة بنك الفقراء مل يكن حيز تطبيقها يف بنغالدي  فقط بل انطلقت إىل العديد من دول العامل 
األمريكية أنشــــــــــــــئت  املتحدة الوالايتففي  .وماليزاي وتنزانيا ببوليفياو  الفليبنيو  األمريكية املتحدة الوالايت
 غرامني مصــرف أعمال من  جها تســتوحي مؤســســةهي و  1997عام (ر ية غري منظمة  غرامني مؤســســة

 من شـــبكةلتخفيف من حدة الفقر، مكونة  واالبتكار والتقنية الصـــغري التمويل بني لتجمع، بنجالدي  يف
 والشـــــرق نيواألمريكيت وأفريقيا آســـــيا يف نســـــمة مليون 11 مقدمة املســـــاعدة إىل دولة 22 يف شـــــريك 52

 .(34 األوسط
برانمج إما على مســـــــــــــــتوى البلدان العربية فقد مجهرت العديد من الربامج مشـــــــــــــــاهبة لبنك الفقراء مثل 

نشـــــــاء جمموعة مصـــــــارف إب وهو برانمج يقوماخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية  أجفند( 
متويل مشــــــــروعات  للفقراء يف عدد من الدول العربية كبنك األمل لإلقراض األصــــــــغر يف اليمن، وصــــــــندوق

يف الســـودان، ومصـــرف ســـورية للمشـــاريع الصـــغرية، ومصـــارف للفقراء يف كل من املغرب، موريتانيا،  الفقراء
شريكا  2003وأصبح يف عام  1996عام  اعمالهبدأ فهو برانمج  ن(لتضام ابرانمج اما جيبوط، ولبنان. 

فروع يف األحياء  (6 لك تميو  شــــخص (100 مؤســــســــة صــــغرية يعمل فيها قرابة ليصــــبح غرامني  ملصــــرف
 .الشعبية يف القاهرة

إما العراق يف مجل تعد االزمات االقتصـــــــــــــــادية واالمنية غري املســـــــــــــــتقرة واليت نتج عنها ارتفاع معدالت 
من جمموع (35  %11 ,5البطالة والفقر والفئات اهلشــــــــة ومنهم النســــــــاء املعيالت الســــــــرهن اليت تشــــــــكل 

العراق. لذا اهم الدروس املســـــــتفادة من جتربة بنك الفقراء واليت ميكن للســـــــياســـــــات النســـــــاء املتزوجات يف 
 احلكومية االستفادة منها، وكما أيط:

إنَّ احدى الطرق لتحســـــــني حال االســـــــرة الفقرية يف العراق هو حتســـــــني اوضـــــــاع النســـــــاء، ففي العراق 
من النســــــــــاء املتزوجات واغلبهن  (36 %9,1وصــــــــــلت نســــــــــب الفقر لدى االســــــــــر اليت ترأســــــــــها النســــــــــاء 

على التوايل، يعود  (37 (%2,1، %3,11( أتط بعدهن االرامل واملطلقات بنســـــــــــــــب %8,86بنســـــــــــــــبة 
الســـبب يف ذلك إىل قلة املشـــاركة االقتصـــادية للمرأة يف ســـوق العمل  ا اثر ســـلبا على مســـتوى معيشـــتهم 

ة بشـــؤون الفقراء ســـتخلق واوضـــاعهم االســـرية. لذا فان تقدمي قروض عن طريق مؤســـســـات مصـــرفية  تصـــ
اليت تعرف بربامج التومجيف  تديرها النســاء اليتفرص عمل خاصــة لتلك االعمال كاألعمال احلرفية واملنزلية 

 .واالجتماعية االقتصادية للتنمية الكبري املد من موجةاليت حتول االعمال املنزلية واحلرفية إىل  (38 الذاط

                                                        
، 13مكافحة الفقر، سلسلة دراسات حنو جمتمع املعرفة يصدرها مركز االنتاا االعالمي، جامعة امللك عبد العزيز، االصدار  -34
 .99، ص1427
 .77، ص2014-2010وزارة التخطيط، اجلهاز املركز لالحصاء، خطة التنمية الوطنية للسنوات  -35
 .13، ص2015وزارة التخطيط، اوضاع النساء العراقيات الالط يرأسن االسر، العراق، جهاز املركزي لالحصاء،  -36
 .8جهاز املركزي لالحصاء، مصدر سابق، ص -37
 .95جمدي علي سعيد، مصدر سابق، ص -38
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ابنشـــاء مشـــاريعهم خاصـــة فقط وامنا  الفقراء مســـاعدةيف  توقفي ملكما اشـــران ســـابقا أن بنك الفقراء  .1
هل أيضـــــــا مســـــــاعدة الفقراء من جانب التعليم والصـــــــحة وجماالت اخرى، وهذا ماحنتاجه يف العراق 

، فان (39 %5,51كون اغلب النساء اليت يرتأسن اسرهن هن يف الغالب  أُميات واليت تصل نسبهن 
 يف رفع اجلانب التعليمي هلن والسرهن. تقدمي تسهيالت امتانية هلن سيساهم

ميكن االستفادة من جتربة غرامني يف تقليل معدالت الفقر يف املناطق الريفية العراقية اليت تصل نسبها  .2
وبدون  (41  %5,55، واليت فيه اغلب النساء يعملن يف الزراعة بنسب وصلت اىل (40 %7,30إىل 

لذا فان تقدمي إمتاانت امليسرة للنساء يف املناطق الريفية سريفع اجور يف اغلب اوقات أو ابجور قليلة. 
 دخوهلن ودخول اسرهن كو ا سوف تستخدم يف االعمال اليدوية واحلرفية.

إن جتربة بنك الفقراء جتربة تنموية قائمة على اســــــــاس القروض امليســــــــرة متناهية الصــــــــغر تقدم للفقراء  .3
 ل متويل مشروعاهتم الصغرية واملتناهية الصغر.للتخفيف من حدة الفقر يف اجملتمع من خال

اثبت بنك غرامني أن الفقراء ال حيتاجون ملن يتصـــدق عليهم فقد اســـتحدث برانجماً للمتســـولني اماه  .4
 إلف متسول حتولوا فيما بعد إىل مواطنني منتجني. 100برانمج االعضاء املكافحني التحق فيه 

يف حالة السداد  وإاتحة إمكانية تلقي قروض جديدةمنح قروض صغرية علي أساس سداد أسبوعي،  .5
 ، مع وجود جهة رقابة واالشراف على قروض تكون صارمة وجدية يف االمر.املنتظم.

 تســـــــهلاإلجراءات اليت  بعضيتطلب  العراقان حل مشـــــــكلة الفقر يف بنك الفقراء ف ةيف ضـــــــوء جتربو 
 :بينها القيام هبا من العراقعلى 
خلق املشـــــــاريع القروض الصـــــــغرية لدعم  وتســـــــهيل منح ،أشـــــــكال البريوقراطيةالعزم على مكافحة كل  .1

 املنتجة.
 االهتمام بشكل اكرب ابلتنمية الريفية وتعليم وأتهيل املرأة. .2
 العراق.لإلقراض متناهي الصغر يف  البيئة القانونية لتطبيق أفضل املمارسات توفري .3
ة للوصــــول حالناج ابعتبارها إحدى الوســــائل واألدوات العراقيف  تفعيل آلية اإلقراض متناهي الصــــغر .4

 تقدمي خدمات التمويل متناهي الصــــــــغر وفق أحدث األســــــــاليب إىل شــــــــرحية أفقر الفقراء من خالل
 .العلمية والتطبيقات املعاصرة

 للفقراء تعمل يف جمال تقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر لمؤسسات التمويلية اليتاحلكومة ل دعم .5
من خالل االشــــــراف على ادائها واالســــــهام يف تطوير بنائها املؤســــــســــــي فضــــــال عن تقدمي التشــــــجيع 

 واالعرتاف هبا من قبل املؤسسات الدولة متمثلة بوزارة املالية والبنك املركزي.
إنَّ مشــــــــــاريع القروض الصــــــــــغرية تظل إىل حد كبري حكرا للرجال وليس يعود ذلك إىل وجود التقاليد  .6

وامنا يف عدم القدرة على الوصـــول إىل القروض بســـبب الضـــماانت املطلوبة من املصـــارف  املعوقة فقط
 واليت يعاين منها الرجال والنساء معا.

                                                        
 .17جهاز املركزي لالحصاء، مصدر سابق، ص -39
 .10، ص2013امة لقياس الفقر يف العراق، اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر يف العراق، النتائج الع -40
 .11جهاز املركزي لالحصاء، مصدر سابق، ص -41
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يتطلب وجود مؤســـســـات مصـــرفية متخصـــصـــة لديها الرغبة يف التعامل مع تلك  ن منح الفقراء متويلٌ إ .7 
ك العملية تســبب هلا عبًئا ومجيفي ا وإداراي  الشــرحية اليت حتتاا إىل قروض قليلة القيمية، وأن تدرك أن تل

 كبريين غري مرغوب فيهما.
ميكن أن يســتعان هبا بتجارب بلدان واضــحة ومدروســة  فكرة بنك غرامني حيتاا إىل دراســةتطبيق  نَّ إ .8

 االخرى يف نفس مضمار ميكن أن جتمع خلروا برؤية كاملة وواضحة.
متناهي الصغر وكيف ميكن أن يستخدم يف االستثمار  البد من حشد اعالمي لرتويج لثقافة االقراض .9

 بدل االستهالك يف مشاريع تنموية.
 االستنتاجات

 لقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية:
 وحل الفقراء انتشــال يف الصــغرية القروض أمهيةمها  أســاســني بنك غرامني تنحصــر يف حموريني جتربة ان .1

من خالل تقدمي القروض امليسرة  للدخل املدرة اخلاصة مشروعاهتم يف البدء الفقراء يف متكني ،والفقر
 بدون ضماانت مالية.

فقد بلغت  حقق البنك جناحا ابهرا طال ماليني الفقراء اغلبهم من النســـــــاء عرب تســـــــهيالت مصـــــــرفية .2
مليون نســــــــــــمة( تشــــــــــــكل فيها النســــــــــــاء 90,8  2016عدد القروض اليت قدمت من قبل بنك عام 

وخاصــــــة الىت تديرها  واالزراعية املشــــــروعات الزراعية واحلرفية إىلمة تلك القروض ( مقد%97تقرقريبا 
 .النساء ملا هلا من دور فعال يف تطوير إنتاجية املشاغل والنشاطات احلرفية البسيطة

اهلند وبلدان أفريقيا وأمريكا كد من الدول  يانتشرت وانتقلت إىل عدقد إن جتربة بنك الفقراء وتطبيقها 
نية وعدد من الدول العربية الىت تعاى معدالت مرتفعة للفقر مثل مصــــــــــر واألردن ولبنان واليمن، وقد الالتي

تبنت العديد من اجلمعيات واملنظمات األهلية يف املنطقة العربية الفكرة وطورهتا مبا يتالءم مع احتياجات 
 وحسب وضعها االقتصادي واالجتماعي. الفقراء يف املنطقة

وض عن طريق مؤســــســــات مصــــرفية  تصــــة بشــــؤون الفقراء ســــتخلق فرص عمل خاصــــة إنَّ تقدمي قر  .3
اليت تعرف بربامج التومجيف الذاط،  تديرها النســـــــــــــــاء اليتلتلك االعمال مثل االعمال احلرفية واملنزلية 
ى احد.واالجتماعية االقتصادية للتنمية الكبري املد من موجةإي اليت حتول االعمال املنزلية واحلرفية إىل 

الطرق لتحســني حال االســرة الفقرية يف العراق هو حتســني اوضــاع النســاء، ففي العراق وصــلت نسـب 
( أتط %8,86، واغلبهن من النسـاء املتزوجات بنسـبة %9,1الفقر لدى االسـر اليت ترأسـها النسـاء 
غرامني ( على التوايل ميكن االســتفادة من جتربة %2,1، %3,11بعدهن االرامل واملطلقات بنســب 

، واليت فيها %7,30يف تقليل معدالت الفقر يف املناطق الريفية يف العراق اليت تصــــــــــــــل نســــــــــــــبها إىل 
 .%5,55اغلب النساء يعملن يف الزراعة بنسب وصلت 

إنَّ تطبيق التجارب االخرى بدون معرفة املعوقات اليت تقف امامها ومعاجلتها فلن ختلو من الفشــــــــل،  .4
غرامني يتطلــب التخلص من املعوقــات اليت تقف امــام تطبيقهــا يف العراق لــذا فــان تطبيق جتربــة بنــك 

خلق املشــــــــــــــاريع القروض الصــــــــــــــغرية لدعم  وتســــــــــــــهيل منح ،كافحة كل أشــــــــــــــكال البريوقراطيةمثل م
 دعم العراق.لإلقراض متناهي الصــــــــــــغر يف  البيئة القانونية لتطبيق أفضــــــــــــل املمارســــــــــــات توفرياملنتجة.
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من للفقراء تعمل يف جمال تقدمي خدمات التمويل متناهي الصــــغر ة اليتلمؤســــســــات التمويلياحلكومة ل
خالل االشراف على ادائها واالسهام يف تطوير بنائها املؤسسي فضال عن تقدمي التشجيع واالعرتاف 

 هبا من قبل مؤسسات الدولة متمثلة بوزارة املالية والبنك املركزي.
 التوصيات

  التوصيات االتية:م التوصل إىلويف ضوء االستنتاجات 
 البد من وجود مؤسسة مصرفية تعىن بتمويل الفقراء وهتتم بشؤو م خاصة النساء. .1
ليس ابلضـــــــــــــــرورة أن تطبق جتربة غرامني حرفيا وبنفس الفكرة وبنفس اهليكل اإلداري فالعراق ختتلف  .2

وفر يف العراق مجروفه احمللية واالوضـــــاع االقتصـــــادية واالجتماعية عن بنغالدي  يضـــــاف اىل ذلك ال تت
تشـــــريعات قانونية وادارية حتث على تقدمي اخلدمات املصـــــرفية للطبقات الفقرية. لذا ميكن االســـــتفادة 
من جتربة بنك الفقراء يف خلق منوذا مشـــــــابه خلصـــــــائصـــــــه االســـــــاســـــــية يتالءم مع بنية اجملتمع العراقي 

 ومؤسساته.
 ضرورة وجود قاعدة بياانت وطنية عن الفقر والفقراء. .3
النجاح الذي حققه بنك غرامني يف حماربة الفقر والبطالة وذلك بدراســــــــة جتربة البنك تفادة من االســــــــ .4

 .ومؤسساهتا اجملتمعبدقة ومتعن مث القيام بتطوير وبتطبيق مناذا  تلفة أو مشاهبه تتالءم مع 
 احلث على ترسيخ ثقافة االنتاا وان تؤكد احلكومة على دعم االنشطة االنتاجية. .5
االســـــــــتعانة بتجارب اخرى حذت حذو بنك غرامني مثل بنك االســـــــــرة يف الســـــــــودان الذي م ميكن  .6

من قبل احتاد سيدات االعمال وبنك املركز السوداين، حيث مد االخريراس مال  2008انشاؤه عام 
مليون دوالر يتم فيه متويل املشــــاريع الصــــغرية ســــواء لالرايف او مناطق احلضــــرية. او التجربة  40بلغ 
ليبنية عندما حتولت منظمات غري حكومية إىل مؤســــســــات مصــــرفية غري حكومية لتقدمي اخلدمات الف

 إىل الفقراء.
 المصادر

 اوال:املصادرباللغة العربية

 الكتب .أ
 .2007، 2جمدي علي سعيد، جتربة بنك الفقراء، الدار العربية للعلوم، لبنان، ط .1
 الرسائك واالُاري  .ذ
متويل املشــروعات متناهية الصــغر على مســتوى معيشــة الفئة املســتهدفة، ايهاب طلعت الشــايب، اثر  .1

 .2010رسالة ماجستري، جامعة عني الشمس، كلية التجارة، مصر، 
، 2014-2005حاجي فطيمة، اشـــــــــــــــكالية الفقر يف اجلزائر يف مجل الربامج التنموية للجزائر للفرتة  .2

االقتصــــــــادية والتجارية وعلوم التيســــــــري، بســــــــكرة، كلية العلوم -دكتوراه،جامعة حممد خيضــــــــر أطروحة
 .2014اجلزائر، 
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حممد مصــــطفى غامن، واقع متويل االصــــغر االســــالمي وافاق تطويره يف فلســــطني، جامعة االســــالمية،  .3 
 .2010كلية التجارة، فلسطني، رسالة ماجستري، 

 الب وث واملقاالت .ي
،  ث مقدم يف منتدى اجمللس حممد الفاتح عبد الوهاب العتييب، التمويل االصـــــــغر حملات واضـــــــاءات .1

 .2012مارس 22االعلى للتخطيط االسرتاتيجي، اخلرطوم، 
مكافحة الفقر، ســــلســــلة حنو جمتمع املعرفة لدراســــات يصــــدرها مركز االنتاا االعالمي، جامعة امللك  .2

 .1427، 13عبد العزيز، السعودية، االصدار 
 جتارب: حول الدولية الندوة إيل  ث مقدم يوســـــــــــــــف الفكي عبد الكرمي، جتربة مصـــــــــــــــرف الفقراء، .3

، كلية العلوم االقتصــــــادية البليدة دحلب ســــــعد جامعة ،واإلســــــالمي العريب العاملني يف الفقر مكافحة
 .2006وعلوم التيسري، اجلزائر، 

قصــــــــي اجلابري،عامل بالفقر  دور االقراض ابلغ الصــــــــغر يف لتنمية(، جملة العراقية للعلوم االقتصــــــــادية،  .4
 .2010، 27ع، 8السنة 

مكافحة الفقر، ســــلســــلة حنو جمتمع املعرفة لدراســــات يصــــدرها مركز االنتاا االعالمي، جامعة امللك  .5
 .1427، 13عبد العزيز، السعودية، االصدار 

  الدراسات والبياوت الرسية والنشرات .د
االســــــر، العراق، جهاز املركزي لالحصــــــاء، وزارة التخطيط، اوضــــــاع النســــــاء العراقيات الالط يرأســــــن  .1

2015. 
ياســـــــــــــــات التخفيف من الفقر يف العراق، النتائج العامة لقياس الفقر يف العراق،  .2 اللجنة الفنية لســـــــــــــــ

2013. 
 .2014-2010خطة التنمية الوطنية للسنوات  .3

 ثانيا: املصادر االجنبية
1. Mohammed yunus, June 2011, www.grameeninfo.org /bank/GB 

Glance.htm, Last update:01 January 2013. 

2. grameen bank, a giant step towards a poverty bree world, annual report 

2016. 

3. Evaristus Mainsah, and another, Grameen Bank: Taking Capitalism to 

the Poor,Colombia business school, new York, 2004. 

 ثالثا: االنرتنيت
، مقالة منشــــــــورة على فقط؟ دوالرا 27 ب الفقر جذور مصــــــــر تقتلع كيف:  اءالفقر  بنكامحد داود،  .1

-https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egyptمـــــوقـــــع االلـــــكـــــرتوين 
uproot-poverty-roots/. 

 الباحثون السوريون. .2

https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
https://www.ida2at.com/bank-for-the-poor-how-does-egypt-uproot-poverty-roots/
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ــــــكــــــرتوين  .3 ــــــبــــــنــــــــك غــــــرامــــــني، مــــــنشـــــــــــــــــــــورة عــــــلــــــى املــــــوقــــــع االل ــــــقــــــرارات الســـــــــــــــــــــتــــــــة عشـــــــــــــــــــــر ل ال
http://www.grameen.com/16-decisions/. 

4. http://www.grameen-info.org/history. 
-http://www.grameen.com/10حممد يونس، املؤشـــرات العشـــرة لتقيم مســـتوى حتســـن الفقراء،  .5

indicators/. 
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بناء نظام معلومات الدارة الجودة الشاملة و التطوير المؤسسي في 

 وزارة الشباب والرياضة

Building a comprehensive Quality Management 

Information System and Institutional Development in the 

Ministry of Youth and sports 

  Assist. Prof. Thana LiLo Abbas(1)أ.م.د ثناء ليلو عباس

  Mustafa Hamid Farhan(2) مصطفى حامد فرحان

 المستخلص

نظام املعلومات املســــــتخدم يف قســــــم ادارة اجلودة الشــــــاملة والتطوير الضــــــوء على واقع  يســــــلط البحث
 ودوره يف حتقيق ادارة اجلودة الشاملة.من حيث مقدراته وامكاانته املؤسسي يف وزارة الشباب والرايضة 

بناء نظام معلومات  من مدخالت وعمليات و رجات من أجل تصـــــــــميم والنظام حتديد عناصـــــــــر م 
الشــــــاملة لتســــــيري العمل اإلداري لقســــــم إدارة اجلودة جيمع و يوثق ويعا  البياانت معتمد على احلاســــــوب 

و توفري املعلومات الالزمة للمســاعدة يف تطوير األداء وتشــخيص مواطن القوة والضــعف والتطوير املؤســس 
رجمة قواعد البياانت ابســـــتخدام لغة االســـــتعالم متت ب، اذ و دعم اخلطط املســـــتقبلية للقســـــمو صـــــنع القرار 

 Visual( من خالل اإلصـــــــدار  Visual Basic( املعروفة و اســـــــتخدام لغة الربجمة املرئية  SQLاملهيكلة  
Basic –Studio-2012 للميزات العديدة اليت متتلكها هذه اللغة أمهها ســــــــهولتها و قدرهتا على التعامل )

 (.SQLقواعد البياانت ومن ضمنها   مع لغات عديدة ألنظمة إدارة
Abstract 
The aim of the study was to highlight the reality of the information system 

used in the total quality management and institutional development in the 

                                                        
 املستنصرية. اجلامعة /اآلداب كلية  -1
 املستنصرية. اجلامعة /اآلداب كلية  -2
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ministry of youth and sport by its abilities, and its role in applying the method 

of total quality management. 

The system components were identified from the input, output and 

operations, to design and build an information system based on the 

computer can collect, document and address data to conduct the 

administrative work for the total quality management and development 

incorporator and providing the necessary information to help develop 

performance, diagnose the strengths and weaknesses, decision making and 

support future plans for the quality management department, as it has been 

programmed databases using Structured Query Language (SQL), as the 

use of visual programming language (Visual Basic) by the version (Visual 

Basic –Studio – 2012) for ease of use and abilities to deal with the many 

languages for database management systems, as (SQL). 

 المقدمة

حظي مفهوم إدارة اجلودة الشــاملة ابهتمام  كبري  على مســتوى املنظمات واملؤســســات الكبرية والصــغرية 
وبتصـــنيفاهتا اإلنتاجية واخلدمية املختلفة، ملا حققه من تطور يف مســـتوى االداء املؤســـســـي و تلبية حاجات 

اخلدمات املختلفة، و إىل  حتسني املنظمات تسعى إىل إعتماد اجلودة هبدفالعمالء، وهذا ما جعل معظم 
 عوملة يف املتمثلة املعاصـــــــــرة، التحدايت العاملية تطبيق إدارة اجلودة كُاســـــــــلوب إداري متطور يتناســـــــــب مع

 ســـريعة،ال التكنولوجية والتطورات العاملية يف جمال التجارة والتصـــنيع وتقدمي اخلدمات، واملنافســـة اإلقتصـــاد،
 .احمليطة ابملنظمات البيئة يف واملتالحقة

جاءت الدراســـة يف اربعة مباحث يبني االول منهجية الدراســـة و الثاين اهتم ابجلانب النظري، و تناول 
املبحث الثالث اجلانب العملي من الدراسة اما املبحث الرابع تضمن االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات 

 اليت خرجت هبا الدراسة.
 المبحث االول: منهجية البحث

 (:Problem of the studyمشكلة الدراسة )اواًل: 
التقارير و االحصــــــاءات الورقية و حشــــــد طاقات  حتتاا عملية تطبيق ادارة اجلودة الشــــــاملة الكثري من

بشـــــرية كبرية للســـــيطرة على تدفق البياانت ومعاجلتها واســـــتخالص نتائج تدعم اإلدارة يف إختاذ القرارات و 
ومن هنا تربز جمموعة من العقبات اليت قد  ،تســــهم يف وضــــع اخلطط املســــتقبلية و تطوير األداء املؤســــســــي

يهدر اجلهود واملوارد ويف مجل غياب األســـــــــاليب العلمية و عدم اإلفادة من  تتفاقم بعد ســـــــــنوات العمل  ا
التســاؤالت  نتكنولوجيا املعلومات يف الســيطرة على املعلومات ونتيجة ملا تقدم جاءت الدراســة لإلجابة ع

 اآلتية:
أداء وعلى مســــتوى  ئهمعلى أدا وانعكاســــهامبفهوم إدارة اجلودة الشــــاملة  املومجفنيمدى معرفة ما  -1

 ؟قسم إدارة اجلودة
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و ما امكاانت نظام املعلومات املســـــــــــتخدم يف توفري معلومات تســـــــــــاعد على إدارة وتنظيم العمل  -2 
 ؟القرارات االدارة يف اختاذ وتدعمتسهم يف تطوير االداء 

مدى االفادة من تكنولوجيا املعلومات عن طريق نظام معلومات معتمد على احلاســـوب و ما هي  -3
 ه على مستوى اداء قسم ادارة اجلودة يف تطبيق ادارة اجلودة الشاملة؟انعكاسات

 (:importance of the studyأهمية الدراسة ) ثانيًا:
ضــــــــرورة اإلســــــــتعانة بتكنولوجيا املعلومات يف العمليات اإلدارية وســــــــبل  عن طريقتربز أمهية الدراســــــــة 

دارة اجلودة الشـــــــــــاملة والتطوير املؤســـــــــــســـــــــــي توجيهها إلنتاا املعلومات الضـــــــــــرورية لتلبية حاجات قســـــــــــم إ
اجلودة وما تطبيق ادارة ومســـــــــــــــاعدته يف أداء مهماته، من خالل بناء نظام معلوماط يوثق  رجات عملية 

هو منجز ومــا هو غري منجز و فظهــا وكــذلــك يوفر قــاعــدة بيــاانت متكــاملــة ملراحــل االجنــاز ونقــاط القوة 
 .الشاملةوالضعف يف عملية تطبيق إدارة اجلودة 

 (Aims of the studyأهداف الدراسة ) ثالثًا:
 الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: تروم
يف قســــــــــم إدارة اجلودة الشــــــــــاملة  حتديد جماالت االفادة من نظام املعلومات التقليدي املســــــــــتخدم -1

اجلودة وكيفية اإلفادة منه لتصــــــميم نظام معلومات  حتقيق ادارةوالتطوير املؤســــــســــــي ومدى تلبيته ملتطلبات 
 آيل.
التعرف على األســــــــاليب احلديثة يف العمل اإلداري والتنظيمي وامكانية تســــــــخريها حلل املشــــــــاكل  -2

 وتشخيص املعوقات اليت تعيق العمل يف الوزارة.
معتمد على احلاسوب يساهم يف عملية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف الوزارة  نظام معلوماتبناء  -3

 املبحوثة.
 (Hypotheses of the studyفرضيات الدراسة ) رابعًا:

يؤثر نظام املعلومات التقليدي املســـتخدم ســـلباً على اداء قســـم إدارة اجلودة يف حتقيق إدارة اجلودة  -1
 .الشاملة وتطوير االداء املؤسسي

من الشــــاملة نظام املعلومات املعتمد على احلاســــوب له أتثري على مســــتوى حتقيق إدارة اجلودة  نَّ إ -2
 :حيث

 اإلدارة إبختاذ القراراتدعم 
 حتسني أداء املومجفني
 تطوير األداء املؤسسي
 دعم العمليات االدارية
 وضع اخلطط املستقبلية
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 (Limits of the study)حدود الدراسة خامسًا: 
احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة على وزارة الَشباب والرايضة  مقر الوزارة/ قسم إدارة اجلودة الشاملة 

 ر املؤسسي( وعلى الدوائر الواقعة ضمن مقر الوزارة واليت متتلك ضمن هيكليتها فرق للجودة والتطوي
احلدود املوضــــــــــوعية: تتناول الدراســــــــــة موضــــــــــوعات إدارة اجلودة الشــــــــــاملة والتطوير التنظيمي و حتليل 

 وتصميم النظم 
 (2018 -2017دود الزمانية: هلت الدراسة االعوام  احل

 (Sample of the studyسة )عينة الدرا سادسًا:
اجلودة الشــاملة والتطوير املؤســســي و فرق  ادارة مومجفي قســمهلت م اختيار عينة عمدية  مقصــودة( 

 .(58اجلودة يف مجيع دوائر الوزارة الواقعة ضمن حدود الدراسة والبالغ عددهم  
 (Statistical methods)األساليب االحصائية سابعًا: 

( لوصف العينة وحتديد املتغريات و حتليل البياانت من SPSSم استخدام برانمج التحليل االحصائي  
 ل: خال
 التوزيعات التكرارية. -1
 النسب املئوية. -2
 الوسط احلسايب. -3
 .الحنرافات املعيارية -4
 استخراا اكرب قيمة واقل قيمة  -5
 وحساب العالقة بني املتغريات و عمل الرسوم البيانية واملخططات.  اجلداولعمل  -6

 الجانب النظري: المبحث الثاني

 اواًل: نظم املعلومات

 النظام: -1
( وهي كلمة يواننية مبعىن الرتابط العضــــــــــــوي بني االجزاء املختلفة، فان Systemaاصــــــــــــل الكلمة هو  

االجزاء أو العمليـات أو الومجـائف املرتبطـة فيمـا بينهـا لتؤدي وتنجز النظـام هو جمموعـة من العنـاصـــــــــــــــر أو 
ومجيفًة متكاملًة وحمققة هلدف معني أو جمموعة من األهداف، يتكون النظام عادة من عدة انظمة فرعية 

 Subsystem ،متتلـك بـذاهتـا مـا يقّومهـا و جيعلهـا متكـاملـة مع بقيـة االنظمـة الفرعيـة لتشـــــــــــــــكيـل النظـام )
 .(165: 2011 تعلب، 
 عناصر النظام: -2

 (72: 2011 الشوابكة، حيتاا النظام حىت يتكامل إىل عناصر حمددة هي: 
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املدخالت: ومتثل جمموعة البياانت واملعلومات اليت حيصــــــل عليها النظام من البيئة اليت يتواجد فيها  -أ 
البيئة اخلارجية وهذه املدخالت سواء من مصدر داخلي من داخل بيئة املنظمة أو من مصدر خارجي من 

 على اشكال:
املعاجلة: ومتثل مجيع االنشــــــــــــطة والفعاليات واالجراءات اليت ميارســــــــــــها النظام لتحويل املدخالت  -ب

 ومعاجلتها حىت تستخلص منها منتجات ميكن اعتمادها يف إدارة العمليات يف املنظمة وحتقيق األهداف.
ابط واخلطوط اليت حتصـــــــــر عمل النظام يف البيئة اليت اعد رســـــــــم احلدود: وهي جمموعة من الضـــــــــو  -ا

 ألجلها كقوانني واطر معينة.
املخرجات: وهي النتائج اليت يصــدرها النظام واليت مبكن االســتفادة منها كمخرجات  ائية بصــورة  -د

 مباشرة أو تكون مادة ملدخالت نظام اخر.
و األخطاء اليت قد تنتج من النظام من خالل التغذية الراجعة: وهي عملية تصـــــــحيح االحنرافات أ -ه

 االستفادة من هذه النتائج واعادة استخدامها يف النظام بعد تنقيحها و توجيهها و تقوميها.
 بيئة النظام: متثل احمليط أو الوسط الذي ميد النظام ابملدخالت ويتفاعل معه النظام. -و
 اشكاض نظم املعَومات: -3
ة: هي النظم اليت جتري مجيع عمليـاهتا من ادخال ومعـاجلة للبيـاانت واخراا نظم املعلومات اليـدويـ -أ

بشـــــــــــــــكـل يـدوي، وتكون ادواهتـا تقليـديـة متمثلـة ابلورق واالقالم واســــــــــــــــاليـب تقليـديـة يف احلفظ واملعـاجلة 
 واالسرتجاع.

 نظم املعلومات احلاسوبية: -ب
يب يف أداء عمليات االدخال واملعاجلة وهي اليت تعتمد على االجهزة االلكرتونية واملتمثلة ابحلواســـــــــــــــ

 واالخراا وما متتلكه من امكاانت واسعة يف خزن واسرتجاع البياانت وسرعة يف أداء العمليات املختلفة.
 نظم املعلومات املتكاملة: -ا

وهي النظم اليت تعتمد على اســـــــــــــــتخدام أكثر من نظام يف املنظمة أو االرتباط بنظم منظمات ُأخرى، 
ســــــــاليب اليدوية واإللكرتونية يف معاجلة البياانت والســــــــيطرة على عمليات واجراءات املنظمة تســــــــتخدم األ

 (.64: 2014 اهلواسي، املختلفة 
ان ما يقدمه نظام املعلومات احلاســـــــــــــــويب واملتكامل من معلومات ختتلف من مســـــــــــــــتوى إىل اخر من 

فره النظام من معلومات إىل املشـــــــــــــــرفني مســـــــــــــــتوايت اإلدارة فاملعلومات اليت حيتاجها املدير ختتلف عما يو 
واملراقبني واملســــــــــتوايت اأُلخرى، ويعود هذا االختالف إىل اختالف متطلبات العمل يف كل مســــــــــتوى من 
املســتوايت وقد قســم بعض الباحثني نظم املعلومات املعتمدة على احلاســوب يف عملياهتا املختلفة إىل اربعة 

 (.82: 1987 خشبة، اقسام: 
معلومات دعم القرار: وهي اليت تقوم بعملية حتليل البياانت ومعاجلتها وتقدميها إىل اإلدارة نظم  –(1 

أو املســـــتخدم لتســـــهل عملية إختاذ القرار وتكون على اشـــــكال  تلفة نصـــــية أو احصـــــاءات أو جداول أو 
 رسوم.
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ابالعتمــــاد على نظم املعلومــــات اإلداريــــة: هي النظم اليت تــــدعم العمليــــات اإلداريــــة املختلفــــة  –(2 
 احلاسوب من خالل ما توفره من معلومات تصف الواقع احلايل وتساعد على وضع اخلطط املستقبلية 

نظم املعلومات التشـــــــــــغيلية: وهي النظم اليت هتتم مبعاجلة البياانت وحتويلها إىل معلومات جاهزة  –(3 
 لالستخدام.

نظم املكاتب االلية: وهي النظم اليت تدعم االعمال املكتبية الروتينية ابالعتماد على احلاســــــوب  –(4 
( يوضــــــــــح هذا 1وتســــــــــهيل االجراءات املختلفة من حفظ ومعاجلة ونشــــــــــر أو طباعة وغريها. والشــــــــــكل  

 التقسيم.

 (.82: 1987 خشبة. ( اشكال نظم املعلومات املصدر: 1الشكل  
ومن هذا الشكل ميكن حتديد املهام اليت يؤديها نظام املعلومات، فهو ابلنسبة لإلدارة العليا يساعد يف 
إختاذ القرارات، فاملعلومات اإلدارية توفر املعلومات، والتقارير الالزمة ألنشـــــــــــــــطة التخطيط، والرقابة وإختاذ 

قرارات الســــهلة الروتينية، بينما تقوم نظم املعلومات التشــــغيلية  صــــر البياانت وجتميعها واليت تعكس من ال
خالهلا حركة املعامالت واالجراءات املختلفة وتقوم نظم املكاتب االلية بتنفيذ املهام اليومية ابلوســـــــــــــــائل 

 .(82: 1987 خشبة، االلكرتونية.
  دة عَى اَلاسوذنظم املعَومات اإلدارية املعت -4

إّن تكنولوجيا املعلومات وتقنية احلاســــــــوب هي من ابرز معامل النظم احلديثة ومن هذا اجلانب ميكن ان 
يعرب عن نظام املعلومات اإلداري املعتمد على احلاســـــــــــــــوب، ابنه نظام منهجي حموســـــــــــــــب قادر على بناء 

، (53: 2010 النجار،ة للمســـــــتخدمني بياانت تكاملية من املصـــــــادر املختلفة لتوفري املعلومات الضـــــــروري
حيث متثل العمليات املنتظمة اليت متد املديرين واملســـؤولني واملســـتخدمني ابملعلومات الالزمة ملســـاعدهتم يف 
تنفيذ االعمال وإختاذ القرارات داخل املنظمة، فان إدارة املنظمة تعتمد بشكل كامل على هذه املعلومات، 
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من اجلوانب اإلقتصـــادية واملالية واحوال تشـــكيالهتا املختلفة واحوال املومجفني  اليت تبني وضـــع املنظمة العام 
 .(368: 1994 شاهني، وغريها. 

نظام املعلومات اإلداري احملوســـــــــــــــب ابحلقيقة هو عبارة عن اجهزة وبرجميات واجراءات وحســـــــــــــــاابت 
 .(53: 0102 النجار،رايضية وافراد تعمل على توفري املعلومات لإلدارة أبشكال  تلفة 

 مكووت نظم املعَومات املعت دة عَى اَلاسوذ: -5
 :(14: 1998 برهان، تتكون نظم املعلومات املعتمدة على احلاسوب من املكوانت االتية 

 االفراد: املربجمني ومديري النظام واملستخدمني. -أ
معــاجلــة البيــاانت  التقنيــات: األجهزة واملعــدات والتقنيــات املختلفــة اليت يســـــــــــــــتخــدمهــا النظــام يف -ب

 وخز ا وعرضها.
العمليات: ابخلطوات واالجراءات املختلفة والنشــاطات اليت ترافق عمليات ادخال وخزن ومعاجلة  -ا

 البياانت.
 قواعد البياانت: هي جمموعة البياانت اليت حيتويها النظام وخيز ا يف ذاكرته. -د
 املادي يف النظام الذي يتعامل مع احلاسوب. الربجميات: وهي الربامج و التطبيقات واجلزء غري -ه
  َيك نظم املعَومات: -6

ذات العالقة  ل املشـــــــــكالت  مفهوم حتليل النظم بشـــــــــكل مباشـــــــــر ابلعمليات املنظمة منطقياً، يقرتن
املوجودة يف النظام، حيث جيزئها ويفككها إىل جمموعة من العناصر سعياً خللق عالقة تبادلية تؤثر يف كافة 

 وتتم عملية حتليل النظام من خالل النقاط االتية: ر النظام فيما بينها ومع البيئة أيضاً عناص
 .حتديد احتياجات ومتطلبات النظام -أ

 .دراسات شاملة للنظام القائم من خالل اجراءدراسة النظام احلايل وحتديد املشكالت  -ب
 احلايل من خالل اإلستعانة ابلبيئة الداخلية للنظام.واملعلومات ذات العالقة ابلنظام  البياانتمجع  -ا
من حيتاجها، وكيفية احلصــــــول عليها، واهلدف  من خالل حتديدحتليل تدفق املعلومات وســــــراي ا،  -د
 منها.
  وحتليلها الالزمة للنظام مجيع املدخالت واملخرجات حتليل األنشطة وعالقتها ابملعلومات لرصد -ه
 احليــاري:  حتــديــد وتوصـــــــــــــــيف دقيق للنظــام املقرتح يتمثــل ابلوصـــــــــــــــف العميق للنظــام ومتطلبــاتــه. -و

2017). 
 نتائو ع َية  َيك النظم  -7
 التعرف على ُمدخالت النظام الالزمة. -أ

 حَتديد املوارد الَضرورية لعمل الن ظام. -ب
 حتديد َقواعد العمل واالجراءات. -ا
 مليات واملعاجلات اليت سوف تنفذ داخل النظام.حتديد الع -د
ستوى اإلداري الذي َسوف يستفيد منها.  -ه

ُ
 :(157: 2000 ايسني، حتديد  رجات النظام وامل
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 تص يم نظم املعَومات  -8
نظمة تســـــتخدم إلعادة ترتيب العناصـــــر املكّونة للنظام ماجراءات تتم عملية التصـــــميم من خالل عدة 

 ويكون على قسمني: تحقيق أهداف معينة.لأُبسلوب يتماشى مع مصلحة النظام ويكمله، 
 ويشمل االط: ي للنظامقالتصميم املنط األول:

 للمستفيد.وهي املعلومات ذات القيمة اليت ينتجها النظام و جيهزها تصميم املخرجات: ( 1 
الضــــــرورية اليت جيهز هبا النظام ملعاجلتها وحتويلها إىل  البياانتوتشــــــمل مجيع تصــــــميم املدخالت: ( 2 

  رجات.
للتحول إىل : هي جمموعة اإلجراءات والعمليات اليت ختضـــــــــــــــع هلا البياانت؛ العملياتتصـــــــــــــــميم ( 3 

  رجات متمثلة مبعلومات وحقائق 
توصــيف منطقي لقاعدة البياانت ولطريقة اخلزن وترتيب وتصــنيف  وضــع تصــميم قاعدة البياانت:( 4 

 واسرتجاع البياانت.
 الثاين: التصميم الطبيعي ويشمل االط:

 ( التصميم املادي للمخرجات: حتديد نوع ومنط امجهار املعلومات والتقارير.1 
 القاعدة. ( التصميم املادي لقاعدة البياانت: حتديد نوع القاعدة واختيار نظم إلدارة2 
( تصــــــــميم عمليات املعاجلة: من خالل اختيار برامج التشــــــــغيل والربامج التطبيقية وشــــــــكل املعاجلة 3 

 احلاسوبية.
( التصــــميم املادي للمدخالت: تصــــميم مناذا االدخال وطريقة تســــجيل البياانت وتعيني الوســــائط 4 

 (.167: 2000 ايسني،  اليت يتم مجع املدخالت فيها.
 ة الجودة الشاملةثانيًا: إدار

 :اجلودة -1
( ASQC  )American Society for Quality Controlعرّفت اجلمعية االمريكية لضــبط اجلودة  

( أب ا EOQC  )European Organization for Quality Controlواملنظمة األوربية لضبط اجلودة  
 اجملموع الكلي للمزااي واخلصــــــــــــــــــائص اليت تؤثر يف قــــدرة املنتج أو اخلــــدمــــة على تلبيــــة حــــاجــــات معينــــة 

(morgan, 1994: 8)  أو ا ا متثل اخلصــــائص الشــــاملة لكيان ما، الذي حيمل داخله القدرة على اشــــباع
معتمدة  تعاريف ا صســــــةمقرتح هلا عدة معاين اجلودة ( انGarvinاحلاجات الصــــــرحية والضــــــمنية، ويرى  

 ميكن استناداً هلا تعريف اجلودة.
 ؛ وفيه اجلودة تعين التميز.(التميز واالرتقاء  ( استناداً إىل مفهوم التسامي1 
 ؛ وميثل الفرق بني املنتج اجليد والرديء.(مدى مرغوبيته  استناداً إىل املنتج (2 
 ي قدرة املنتج على تلبية رغبات العمالء؛ ا(لالستخدام املالءمة  ( استناداً إىل املستخدم3 
؛ متثل درجة مطابقة املنتج ملواصـــــــــفات (للمواصـــــــــفات املطابقة  التحويلية ( اســـــــــتناداً إىل الصـــــــــناعة4 

 التصميم.
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 : متثل تقدمي أفضل خدمة للعميل مقايل ما يدفعه.(للسعر ابلنسبة االقتناع  استناداً إىل القيمة (5  
ان مفهوم اجلودة سيكون حاضراً يف كل ما تقدم  التفوق، املنتج. املستخدم،  (GARVIN  وحسب

الصـــــناعة التحويلية. القيمة( وانه ســـــوف يتغري قي معناه ابالنتقال من املســـــتخدم إىل املنتج ومن املنتج إىل 
( ان اجلودة ببســــاطة Oakland. بينما اشــــار  (J.Dohlgaard and Kanji, 2007: 11)التصــــنيع وهكذا 

 .(Oakland, 2004: 4)تعين تلبية متطلبات الزبون 
( فانه يرى ان اجلودة تعبري عن  مقدار اخلســـــــــــارة اليت ميكن تفاديها واليت قد يســـــــــــببها Taguchiاما  

املنتج إىل اجملتمع بعد تســــــــليمه( مبعىن ا ا تفادي الفشــــــــل يف عدم تلبية توقعات الزبون والفشــــــــل يف األداء 
 .(61: 2009 الطائي، يوسف و اخرون،  ليت ترافق استخدام املنتج.والتاثريات اجلانبية ا

( يالحظ ان اجلودة ال تعين التميز وامنــــــا املطــــــابقــــــة ISOومن تعريف املنظمــــــة العــــــامليــــــة للتقييس  
للمواصفات وتلبية حاجات الزابئن وتوقعاهتم فعربت عنها اب ا  مجلة صفات وخصائص املنتوا أو اخلدمة 

 .(14: 2009 احلداد، شبع فيها حاجات الزبون وتوقعاته الظاهرية والضمنية(. و الدرجة اليت ت
 أبعاد اجلودة: -2

إنَّ مهمة قياس اجلودة ال ختلو من الصــعوبة لطبيعة أبعادها اذ ا ا أبعاد غري كمية ال ميكن حصــرها أو 
اجلودة هي الســـــــمة الغالبة جردها، كان الرتكيز على جودة املنتج الصـــــــناعي أو الســـــــلعي يف بداايت مجهور 

( Garvenبســـــــبب الرتكيز على االجهزة والتقنيات والتقييس، ولعل األبعاد الثمانية الشـــــــهرية اليت اقرتحها  
 :(Garvin,1984: 29-33)هي األكثر حتديداً يف وصف املنتج ومدى جودته وهي كما أيط 

 أهدافه. ملنتجا هبا حيقق اليت الكفاءة إىل (: يشريPerformanceاألداء   -أ
 تعد زايدة يف كماله وخصائص مضافة للمنتج مات (: هيFeaturesامليزات   -ب
 االفرتاضي عمره مدى على نبت أداء حنو املنتج ميل إىل (: تشريReliability  املوثوقية -ا
 (: مدى تتطابق مواصفات املنتج مع املواصفات أو املعايري Conformanceالتطابق   -د
 أو قدرته التصميمية على االستمرارية  للجهد حتمل املنتج (: درجةDurabilityاملتانة   -ه
  (: توفر خدمات الصيانة ابلسرعة والدقة الالزمة.Serviceabilityقابلية اخلدمة   -و
اليت ترتكز على معــايري الــذوق واحلواس  الــذاتيــة يــةاحلســـــــــــــــ (: اخلصــــــــــــــــائصAestheticsاجلمــاليــة   -ز

 االدراكية.
العمالء أو توقعــاهتم جتــاه منتج مــا برغم عــدم  (: تصـــــــــــــــورPerceived qualityاجلودة املــدركــة   -ح

 استخدامه.
 م هوم إدارة اجلودة الشامَة: -3

( إدارة اجلودة الشــــــــــاملة منهجاً للمنظمة الذي يضــــــــــمن ســــــــــري العمليات والنشــــــــــاطات Crosbyعد  
وحسب خطة م وضعها مسبقاً اذ متثل اأُلسلوب اإلداري الذي يكشف األخطاء وحيدد املشكالت اليت 
ترافق ســـري العمل اإلداري واإلنتاا ي من خالل حتفيز الســـلوك اإلداري لألداء االمثل و تســـخري الطاقات 

 ( اب ا النهجKlaus J. Zink. و اشــــــــار  (18: 2010 مَحود، وارد البشــــــــرية واملالية بكفاءة وفاعلية، وامل
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و يهدف  أعضــــــــائها مجيع مشــــــــاركة أســــــــاس على و اجلودة حول يتمحور و اإلداري الذي تعتمده املنظمة
 فوائد حنققه من فضـــــــــــالً عن ما، العمالء إرضـــــــــــاء عن طريق الطويل املدى على النجاح حتقيق إىل ابلنهاية
 .(Zink,1998: 38)واجملتمع  املنظمة أعضاء جلميع

( فريى "ا ا فلسفة لإلدارة متثل جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت تسمح للفرد العامل Jablonskiاما  
ان يعمل بشـــكل أفضـــل" حيث يراها احد اشـــكال التعاون ألداء االعمال من خالل الرتكيز على املواهب 

ت اليت تكون احياانً كامنة يف كل من العاملني واإلداريني واســــــتثمارها لتحســــــني اجلودة اإلنتاجية واالمكاان
واألداء الومجيفي وضـــــمان اســـــتمرارية التحســـــني من خالل فرق العمل اليت تعتمد على ثالثة منطلقات هي 

 ط:قوام عمل اي منظمة ووسيلة لنجاحها يف اإلدارة واإلنتاا وهذه املنطلقات هي كاآل
اإلدارة املشـــــرتكة: تعد الركيزة األســـــاســـــية لنجاح عمل اي منظمة وفق الفلســـــفة اإلدارية املعاصـــــرة  (1 

 واليت تسمح للعاملني ابملشاركة يف إختاذ القرار.
التحســـــــني املســـــــتمر للعمليات: وهو من مبادئ اجلودة األســـــــاســـــــية اليت متكن املنظمة من مواكبة  (2 

 وتلبيتها.احتياجات العمالء 
 (.143: 2002 احملياوي، استخدام فرق العمل. (3 
 مسات إدارة اجلودة الشامَة: -4
 إنَّ فلسفة إدارة اجلودة الشاملة تقتضي مشاركة اجلميع يف حتقيق اجلودة كال من موقع مسؤوليته. -أ

 ومنتجاهتا. هتدف إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق مستوايت عالية من اجلودة يف أداء املنظمة -ب
 تؤكد على األداء اإلداري واإلنتاجي الصحيح من أول حماولة أو أول مرة ويف كل مرة. -ا
 تركز على اشباع رغبات وحاجات الزبون احلالية مع التوقعات املستقبلية لتلك الرغبات. -د
 ان اجلودة يف أداء املنظمة ونتاجها مسؤولية اجلميع. -ه
 اجلودة يف كل اقسام املنظمة اإلدارية والتنفيذية ومراحل اإلنتاا.تعتمد فلسفتها على تطبيق  -و
 ا ا فلسفة اداربة اسرتاتيجية طويلة االمد، ال تقتصر على حتقيق النجاحات يف االمد القصري. -ز
 .(69: 2011 بوكمي ، تقوم على مبدأ التحسني املستمر.  -ح
 مبادئ إدارة اجلودة الشامَة: -5

دميينغ( اربعة عشــــر مبدأ لتطوير وحتســــني وتطبيق إدارة اجلودة الشــــاملة يف جماالت  تلفة حدد  ادوارد 
 :J.Dohlgaard and Kanji,1998ميكن ان تصلح جلميع املنظمات كقواعد وارشادات وهي كما أيط:  

8 -9). 
 املســـــــتمر يف حتديد أهداف التحســـــــني الثبات: (Constancy of purposeالغرض   من الثبات (1 
  للمنتج
  اليت تواكب التطورات. اجلديدة الفلسفة تبين: (The new philosophyاجلديدة   الفلسفة (2 
 (.Cease dependence on inspectionالتفتي    على عدم االعتماد (3 
 (.End ‘lowest tender’ contractsعدم اعتماد فلسفة اقل العروض   (4 
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 .(improve every process العمليات  أداء كل حتسني (5  
 (.Institute, training on the jobالعمل   على التدريب دورات (6 
متتلك مواصــــفات تســــتقطب  تبين قيادة إدارية كفوءة: (Institute leadershipاملؤســــســــة   قيادة (7 

 العاملني.
بني افراد  التواصـــــل االبتعاد عن اســـــاليب التخويف و تشـــــجيع: (Drive out fearاخلوف   طرد (8 
 .املنظمة
 .واملومجفني اإلدارة بني احلواجز كسر:  (Break down barriersاحلواجز   كسر  (9 
ايقاف العمل ابلنصــــــائح و ابلتحذيرات يف : (Eliminate exhortationsايقاف الشــــــعارات   (10 

ة اكرب يف ســــبل واإلرشــــادات ومنح حري وامللصــــقات الشــــعارات اســــتخدام رســــم أهداف املنظمة من خالل
 .حتقيق األهداف

بناًء على أهداف رقمية  العمل اســــــــــــــتبعاد معايري: (Eliminate targetsاســــــــــــــتبعاد األهداف  ( 11 
 جامدة وعدم استخدام نسب رقمية لتحديد حصص القوى العاملة.

عدم منع املشـــــــــاركني يف : (Permit pride of workmanshipالســـــــــماح للفخر ابإلجنازات   (12 
 اإلنتاا من ان يفخروا مبا م اجنازه واعتزازهم ابملسامهة يف النجاحات.عملية 
 و حتســـــني وتشـــــجيع للتعليم قوي برانمج وضـــــع: (Encourage educationالتعليم   تشـــــجيع (13 
 .للجميع وفسح اجملال هلم لتطوير قابلياهتم الشخصية الذات
 العليا اإلدارة التزام بوضــــوح حيدد: (Top management commitmentالعليا   اإلدارة التزام( 14 
 واإلنتاجية والعمل على حتقيقها. اجلودة بتحسني الدائم

 Vincent( مبادئ للتحسني هي:  10( ان لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة جيب حتقيق  Juranويرى  
K. Omachonu, 2005: 10) 

 . األداءلتطوير وحتسني التوعية ابالحتياجات وتوفري الفرص (1 
 .حتديد األهداف وتنظيمها للعمل على اجراء التحسينات املطلوبة (2 
املشاكل والعقبات  اجلودة أو جلان لتحديد جملس من خالل إنشاء األهداف إىل للوصول التنظيم (3 

 و العمل على اجياد احللول املناسبة.
 .التدريب وتطوير الكوادر يف املنظمة توفري فرص (4 
 .املشاكل من خالل مشاركة كل اقسام املنظمة اخلطط حللوضع  (5 
اعداد التقارير واالحصــــــــاءات الالزمة ملعرفة مراحل االجناز ومدى التقدم احلاصــــــــل يف جمال تطور  (6 

 وحتسن األداء.
التعريف ابألفراد املتميزين أبدائهم من إداريني وعمال وحتفيزهم على االســــــتمرار ابالجتهاد وتثمني  (7 
 هم.جهود
 مشاركة مجيع من يف املنظمة يف معرفة نتائج تواصلهم ومسامهاهتم. (8 
 احملافظة على املنجزات واملضي قدما من خالل حتديد أهداف أكثر تقدما. (9 
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جعله من انشــطة وعمليات املنظمة  على وترية التحســني و ضــمان اســتمراريته عن طريق احلفاظ (10 
 .العادية اليت تقيم سنواي

 إدارة الجودة نظمثالثًا: 

 نظام اجلودة: -1
ُعر ف نظام اجلودة ابنه "البناء التنظيمي واملســــــــؤوليات واالجراءات والعمليات والوســــــــائل املســــــــتخدمة 

 .(38: 2009 الطائي، يوسف، واخرون، ألجل حتقيق اجلودة" 
ــــة لَتقييس  -2 ــــدولي  International Standardization):(ISO)املنظ ــــة ال

Organization) 
عنية بوضــــــــع مقاييس عاملية وإصــــــــدار املعايري واملواصــــــــفات اخلاصــــــــة بنظام إدارة اجلودة يف أية ممنظمة 

 تطبيق تنفيذ أو على القدرة وال متلك حكومية غري وهي منظمةمنظمة ســـــــــــــــواء كانت إنتاجية أو خدمية. 
 هدفها دولة 160 يف للمعايري أو التقييس واهليئات الوطنية املعاهد من امنا هي شـبكة. تطورها اليت املعايري
 (Hoyle, 2009: 4)اإلنتاجية  املعايري وتوحيد الدويل التنسيق تسهيل

وهذه املعايري موثقة ومعتمدة قد م االتفاق على اســــــــتعماهلا بشــــــــكل نبت كقواعد أو احكام أو ادلة 
الطرق اليت ميكن ا تبني  لتحقيق اجلودة من خالل الرتكيز على جودة العمليات اإلدارية واإلنتاجية. كما ا

 (2017 حايك:  .من خالهلا تطوير األداء و االرتقاء ابخلدمات اليت تقدمها املنظمة بكافة مستوايهتا
 (ISO)أهداَ منظ ة االيزو  -3
اعداد املقاييس واملعايري الدولية اليت توفر الكفاءة ابألداء وتقلل الكلف وتعمل على التحســــــــــــــني  -أ

 املستمر لإلنتاا.
 تسهل عملية التبادل التجاري للسلع و اخلدمات. -ب
 تطوير جمموعة من املواصفات يف جماالت متعددة. -ا
 تشجيع التطوير يف الصناعة وخلق التنافس لتحسني املستوى مبا حيقق اجلودة. -د
يت توجــد تعــاون بني اجهزة التقييس املختلفــة والعلمــاء والبــاحثني لتحقيق اعلى املعــايري احلــديثــة وال -ه

 (195: 2017 الَنجار، صباح، مها كامل،  حتافظ على حقوق املستهلك واملنتج معا.
 م هوم املواص ة الدولية  -4

إّن مصـــطلح املواصـــفة الدولية ميثل وثيقة معدة و متفق عليها ومعرتف هبا من قبل هيئة معروفة  تصـــة 
وم هبا جهة ما أو نتائج تلك تقدم جمموعة من القواعد االرشـــــــــــــــادية أو اخلصـــــــــــــــائص للنشـــــــــــــــاطات اليت تق

النشــــــاطات لضــــــمان اعلى مســــــتوى من أداء النظام يف جمال معني، وهذه املواصــــــفات على انواع فمنها ما 
يتعلق ابألنظمة مثل انظمة إدارة اجلودة أو إدارة البيئة ومنها ما يتعلق ابملنتوجات الســـــــــــــــلعية و اخلدمات 

ي على بنودها من قبل هيئات التقييس الوطنية ويف  تلف وغري ذلك. فاملواصـــفة حتظى إبمجاع وتوافق عامل
 (103: 2011 بوكمي ، (. ISOالدول واليت تنضوي حتت املنظمة الدولية للتقييس  
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 مت َبات  قيق اجلودة  -5 
 (.116: 2000 محود، تتضمن فعاليات وارشادات متطلب نظام اجلودة اربعة متطلبات وكما ايط: 

ة: ألجل حتقيق نظام اجلودة جيب ان يتم توثيقه بكتاب يتضـــــــــــــــمن نظام اجلودة ( توثيق نظام اجلود1 
 ومستوى اجلودة املراد حتققها، ومن خالل هذا التوثيق ميكن ان تتحقق الفوائد االتية:

 تعريف العاملني بنظام اجلودة وفوائده هلم و للمنظمة. -أ
 ة العليا واقسام املنظمة.حيقق نوعاً من التواصل ومزيداً من التنسيق بني اإلدار  -ب
 الزام املوردين بتوفري موارد مطابقة ملعايري اجلودة املعمول هبا. -ا
( مراقبة الونئق: يتضــــمن مراقبة ومراجعة الونئق واملســــتندات اليت تنظم العمل قي املنظمة وامكانية 2 

 توفرها حني طلبها.
كل وإختاذ االجراءات واخلطوات الكفيلة ( االجراءات التصحيحية: ينبغي البحث عن أسباب املشا 3 

 بتصحيحها ومنع حدوثها مستقباًل.
( املراقبة الداخلية: جيب أتســـــيس نظام للمراجعة الداخلية للجودة للتاكد من ان االنشـــــطة مطابقة 4 

 مع املتطلبات املنصوص عليها يف اخلطة واليت يشرتط فيها:
 ان تتم املراقبة بشكل دوري ومستمر. -أ

 اعالم اإلدارة بعمليات املراقبة ونتائجها. -ب
 رابعًا: التطوير املؤسسي:

مل يتفق الباحثون واملختصــــــــــــون على املصــــــــــــطلح كما مل يتفقوا على املفهوم فمنهم من يعرب عنه ابلتغيري 
التنظيمي، أو التطوير التنظيمي، أو التطوير املؤســســي، كما اختلفوا حول مفهوم التغيري أو التطوير، حيث 

ر والبعض االخر يعرفه من خالل يرونه من زوااي  تلفة فالبعض يعرفه من زاوية أســـــــــــــــباب التغيري أو التطوي
نتائج ذلك التغيري واحياان تتحكم طبيعة التغيري من حيث املضــــــــمون والشــــــــكل مبعىن املفهوم أو من حيث 

 .(18: 2009 الطائي، يوسف، واخرون، القابلية للتغيري وغريها... 
هيم املتعلقة و للوقوف على صورة واضحة حول مفهوم التطوير املؤسسي ال بد من توضيح بعض املفا

 به.
 التغيري التنظي ي: -1

هو تغيري موجه ومقصود وهادف مبين على اسس مدروسة يسعى إىل حتقيق تغريات تتكيف مع البيئة 
الداخلية واخلارجية مبا يضـــــــــــــــمن االنتقال إىل حالة تنظيمية أكثر كفاءة وقدرة على حتقيق األهداف وإزالة 

 .(69: 2012 عرفة،  العقبات.
 التنظي ي: الت وير -2

ميثل اتباع الســــــــبل العلمية القائمة على دراســــــــات وأ اث اســــــــتطاعت ان حتدد موطن التاخر والتلكؤ 
ابلعمل  ا يدعو اإلدارة يف املنظمة إىل العمل على تطوير وحتســـني اســـاليب العمل وســـلوكيات العاملني مبا 

 (.82: 2012رفة،  ع ينعكس اجياابً على األداء العام ومبا حيقق النتائج املطلوبة،
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ان التطوير التنظيمي احياانً يشري إىل التغيري الذي يستحدث على أداء املنظمة ومفاصلها، وهناك من 
يعده التحسـني ألسـاليب العمل وأداء العاملني، وبعض الباحثني يعرب عنه جتديداً بعد ان تصـبح األسـاليب 

يدة واليت متثل احد مات املنظمات احلديثة مبا واالدوات املســــتخدمة يف املنظمة قدمية وانتداب ادوات جد
 (18: 2012 دودين، يستدعي التطوير التنظيمي. 

 :املمسسة -3
يف الوالايت املتحــدة تُعرف مجيع الشـــــــــــــــركــات اليت تتــاســـــــــــــــس مبوجــب قــانون الوالايت املتحــدة أب ــا 

لوصــــف الشــــركات  مؤســــســــات، أما يف غريها من أحناء العامل اأُلخرى، فإن كلمة مؤســــســــة تســــتعمل فقط
 .(2008 الدهان:  الضخمة

( ان املؤسسة هي تشكيل وتنظيم ميتلك القوة من حيث الرصانة يف اجملتمع مبا يؤثر على Tangويرى  
 مرتكزات هي املؤســـــســـــات فإن ُأخرى ســـــلوكه ويكون ملزماً بقوانني وثوابت ال ميكنه ان يتجاوزها، وبعبارة

 مثـل  الرميــة غري والقواعــد( الــدوليــة واألنظمــة والقوانني  الــدســــــــــــــــاتريمثــل  رميــة ملتزمــة بقواعــد اجتمــاعيــة
شــاريع امل مؤســســات إلدارةإىل تشــكيل والبلدان  احلكومات وهذا ما يدعو( واالتفاقيات واحملرمات القواعد

وضــــــــــمان تنظيمها وســــــــــري عملها وما حتققه من نتائج مبا يتفق مع القوانني والقواعد املعدة لتلك كومية احل
 .(Tang, 2011: 3-4) ؤسسة.امل

 المبحث الثالث: الجانب العملي

 اواًل: خطوات بناء نظام املعلومات املعتمد على الحاسوب املقرتح: 

 مجع املعَومات: –1
من أجل بناء نظام معلومات إلدارة اجلودة الشــــــــاملة والتطوير املؤســــــــســــــــي إســــــــتعان الباحث مبصــــــــادر 

 شا ا ان تكون املرتكز الذي سوف يبىن عليه النظام:املعلومات واالدوات اليت من 
 االعتماد على املعلومات اليت م مجعها من خالل االطالع على ادبيات إدارة اجلودة الشاملة. -أ

 االطالع على ادبيات موضوع التطوير التنظيمي وسبل تطوير األداء الومجيفي. -ب
( ومعايري ISO 9001: 2015صــــــــــــفة القياســــــــــــية  االطالع على نظم إدارة اجلودة ومتطلبات املوا -ا

 (.OHSAS 18001السالمة املهنية  
 االطالع على ادبيات موضوع نظم املعلومات. -د
باب والرايضـــــة وقســـــم إدارة اجلودة الشـــــاملة والتطوير  -ه دراســـــة ميدانية للهيكل التنظيمي لوزارة الشـــــَ

العمل اإلداري وحتســــني األداء املؤســــســــي يف  املؤســــســــي وما هي املعلومات اليت حيتاجها القســــم يف تســــيري
 تشكيالت الوزارة املختلفة؟

 دراسة مناذا استمارات التقييم ومجع املعلومات املختلفة. -و
املقابالت واالطالع على اراء املسؤولني وترمجة ما حيتاجونه من معلومات تسهم يف حتقيق الفعالية  -ز

 يف نظام املعلومات.
 املباشرة وامليدانية ملراحل عمل قسم ادارة اجلودة.املالحظة  -ح
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 اختيار لغة الِنظام  -2 
ان لغة الربجمة ميثل حلقة الوصـــــــــــــــل بني قاعدة الَبياانت وما حَتتويه من تركيبات، حَتتاا إىل ادارهتا من 

الل نُظم خاصـــــة إبدارة قواع د الَبياانت وهي عديدة و لعّل لغة االســـــتعالم املهيُكل   اشـــــهرها ملا ( SQLخ 
ث يف بنــاء الن ظــام بقــدرات لغــة  متتلكــه من قــدرات عــاليــة على الَتعــامــل مع القواعــ د وقــد إســـــــــــــــتعــان البــاحــ 

( ملا متتلكه من مات تتمثل ابلســهولة ابالســتعمال وقدرهتا على الَتعامل Visual Basicالفيجوال بيســك  
هة قادرة على تَل بية حاجات املســـــــــــــــتخدم بشـــــــــــــــُكل كبري ووقع مع الكثري من الربجميات اأُلخرى وتوفر واج 

( من SQL( الذي يدعم الَتعامل مع لغة  Visual Basic –Studio – 2012االختيار على اإلصـــــــــــــــدار 
الل العديد من امليزات جعلت منه اخليار األفضـــــــــــــــل لبناء الن ظام كما انه يدعم العديد من لغات الربجمة  خ 

و مايكروســـــوفت فيجوال بيســـــك # فيجوال ســـــي ومايكروســـــوفت++ ســـــي  مثل مايكروســـــوفت فيجوال
الهلا بناء تطبيقات Visual Basicوتعد لغة   (وجافا ســـــــــكريت ( من أهم اللغات الربجمية اليت ميكن من خ 

الل إستخدام  سريعة ومتينة وَحيث ا ا متتلك خاصية الربجمة املرئية  ا يزيد من سهولة الَتعامل معها من خ 
ـــار العنـــاصــــــــــــــر IDE  )Integrated Development Environment بيئـــة الَتطوير املتكـــاملـــة  ( الختي
 (11: 2008 الشيخ، عالء و ابو غوش، انس، املطلوبة لبناء التطبيق 
 ومن  يزاهتا أيضاً:

 قدرهتا على عرض الكياانت املكونة للربانمج. - أ(
 امل معها.امتالكها ادوات حترير الرموز الربجمية وهذا ما زاد من سهولة الَتع - ب(
 قدرهتا على العمل بواجهات املنفصلة  ا ال يسمح ابلتداخل بينها. - ا(
 امكانيات كبرية يف ُمعاجلة وتتبع األخطاء عند التنفيذ. - د(
 تص يم مدخ ت النظام املقرت : -3

 :يتم حتديد مدخالت النظام املقرتح من خالل مصادر البياانت االتية
 رية.مدخالت العمليات االدا - أ(

 نظام ادارة اجلودة. مدخالت - ب(
 بياانت قسم ادارة اجلودة الشاملة والتطوير املؤسسي. مدخالت - ا(
 تص يم خمر ات النظام املقرت : -4

 تتمثل  رجات النظام ابلتقارير املختلفة اليت ينتجها واليت ميكن تفصيلها ابالط:
 اوال : تقارير دعم اإلدارة:

املومجفني من خالل مــا يوفره النظــام من احصــــــــــــــــاءات و فعــاليــات و نشــــــــــــــــاطــات معلومــات عن  -1
 ومعلومات شخصية وومجيفية.

 معلومات عن واقع التشكيالت املختلفة من حيث البىن التحتية ومن حيث الطاقات البشرية. -2
معلومات عن اخلطط املوضـــــــــــــــوعة ومدى فاعليتها من حيث النتائج وما ميكن حتقيقه منها من  -3
 اإلمكاانت. حيث
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 اثنيا : تقارير تدعم الت وير املمسسي:
من ابرز  رجات نظام املعلومات هو ما يوفره من قاعدة معلومات متتلك من التفصــــــــــــــيل ما جيعل من 
عمليات التقييم وتطوير األداء مبين على اســـــــــس فعالة وحقيقية ومدروســـــــــة، فالتقارير اليت ســـــــــوف ينتجها 

قييم لكل مومجف ولكل مدير قســـــــــــــــم أو مســـــــــــــــؤول شـــــــــــــــعبة وما توفره هذه النظام واليت حتمل يف طياهتا ت
التقييمات الدورية من امكانية رؤية الســـــبل اليت تعيق عملية التحســـــني وتطوير األداء املؤســـــســـــي و ما هي 
احللول املنطقية املقرتحة على ضــــــــــــــوء تلك التقارير ومبكن توضــــــــــــــيح شــــــــــــــكل املعلومات اليت يوفرها النظام 

 :وفوائدها ابالط
معلومات عن وضــــــع املومجف العام وما هي مؤهالته الومجيفية و العلمية وخرباته يف جماالت العمل  -1

 ومهاراته القيادية والصفات الشخصية.
 معلومات عن القيادات ودورها يف إدارة التشكيالت املختلفة. -2
 إدارة اجلودة.معلومات عن مستوى التعاون الذي تبديه التشكيالت املختلفة مع قسم  -3

 اثلاا : تقارير تدعم الس مة املهنية:
يعمل النظام إىل توفري  رجات على شــــــكل تقارير خاصــــــة مبســــــتوى الدوائر املختلفة واملراكز و املرافق 
من حيث البناء واخلدمات والبىن التحتية، ومدى مالءمتها لتحقق السالمة املهنية و حمافظتها على شروط 

عدة البياانت الصــحية اليت يســعى النظام إىل توفريها من خالل ما يوفره من معلومات االمان فضــالً عن قا
عن وضـــع املومجفني الصـــحي واملخاطر اليت قد تتســـبب بتدهور احلالة الصـــحية للمومجف وما يعكســـه على 
ها أدائه يف املؤســـســـة ويســـببه من تلكؤ واخفاق يف أداء االعمال وهلذه التقارير فوائد عديدة ميكن توضـــيح

 ابالط:
معلومات عن الوضــــــــــع العام لالبنية واملرافق اخلدمية والصــــــــــحية اليت جتمع من خالل تقارير دورية  -1

يوفرها النظام متنح اإلدارة العليا رؤية واضـــــحة حول االضـــــرار اليت تصـــــيب البىن التحتية من بناء وارضـــــيات 
 وسقوف و مستوى الضرر املتسبب منها.

ليت قد تؤدي إىل كوارث مادية أو اصـــاابت أو حوادث تصـــيب العاملني معلومات حول املخاطر ا -2
 ودورها يف ضعف األداء الومجيفي واعاقة حركة التطوير والتحسني.

معلومات عن وضع املومجفني الصحي و التشخيص املبكر لألمراض من خالل تقارير مستندة إىل  -3
 الواجبات.فحص دوري وكذلك لتحديد املقدرة احلقيقية للمومجف ألداء 

 رابعا : تقارير تدعم اال راءات:
من بني  رجات النظام تقارير خاصــــــــــــة تتابع مســــــــــــتوى حتقق االجراءات ومطابقتها ملعايري اجلودة من 

 خالل ما يقدمه النظام من تقييمات دورية لتلك االجراءات وهذا يشتمل على عدة فوائد:
دارة اجلودة وحتديد مواطن عدم مطابقته معلومات عن االجراءات املتبعة يف تشـــــــــــكيالت قســـــــــــم إ -1

 للمعايري والتعرف على أسباب عدم املطابقة.
 معلومات عن االجراءات االدارية املتبعة يف التشكيالت املختلفة للوزارة. -2
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 ثانيًا: وصف العينة: 

 :(genderَتوزيع العينة  سب املتغري )نوع اجلنس -1
%( فيما بَلغت ن ســبة  51.7هي   58الذكور من جمموع العينة البالغ جند ان ن ســبة االانث إىل ن ســبة 

 ( االط:1كما يف اجلدول رقم   %( 48.3الذكور  
 اجلنس نوع (1اجلَدول  

 الن سبة املئوية الت كرارات 
 48.3 28 ذكر
 51.7 30 انثى

Total 58 100.0 
 َتوزيع افراد العينة  سب الت صيك الِدراسي: -2

حتليل اجَلدول نالحظ ان املتغري  الدكتوراه( مل حيصـــــــــــــــل على ت كرارات  ا يعين عدم هول العينة عند 
( 8ألي من كوادرها على هذه املرتبة العلمية.اما التحصـــــيل الد راســـــي  املاجســـــتري( فكان عدد الت كرارات  

%( للتحصيل  75.9ت  ( فرد، وسجلت اعلى ن سبة بَلغ58%( من اجملموع الكلي البالغ   13.8بن سبة  
( ومن 6%( وبعدد ت كرار بَلغ   10.3البكالوريوس. بينما كان التحصــيل دبلوم قد ســجل ن ســبة مقدارها  

خالل نتائج حتليل هذا املتغري جند ان ُمســـتوى التحصـــيل الد راســـي لكوادر قســـم اجلَودة يشـــري إىل ان مجيع 
 ( يوضح ذلك.2م  العينة هم من ذوي الشهادات اجلامعية اجلَدول املرق

 الد راسي ( التحصيل2اجلَدول 
 الن سبة املئوية الت كرارات 

 - - دكتوراه
 13.8 8 ماجستري
 - - عايل دبلوم

 75.9 44 بكالوريوس
 10.3 6 دبلوم

 - - اعدادي
 100.0 58 اجملموع
 َتوزيع العينة  سب املتغري )التعصص الدقيق(: -3

فقد أراد الباحث الرتكيز على التخصــــــــصــــــــات اليت قد تســــــــهم يف عمل إدارة اجلَودة ونظام املعلومات، 
وهي  التخصــص يف إدارة اجلَودة الشــاملة، أو اإلدارة العامة و تكنولوجيا املعلومات، وال حيتاا إىل البحث 

 (.3م  رقيف التخصصات البعيدة عن هذا اجملال وكانت النتائج كما يف الشكل االط 
 الدقيق ( التخصص3اجلَدول  
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 الِنسبة املئوية الِتكرارات 

 5.2 3 َجودة شاملة إدارة تخصص

 5.2 3 تكنولوجيا املعلومات تخصص

 12.1 7 إدارة عامة تخصص

خرى  تخصصات
ُ
 77.6 45 أ

 100.0 58 املجموع

اجلَودة ن ســـبة ضـــئيلة جداً بَلغت ويبدو واضـــحاً من اجلَدول اعاله ان ن ســـبة املتخصـــصـــني يف جمال إدارة 
%( لتخصــــــص اإلدارة العامة بينما ن ســــــبة 12.1%( و   5.2%( و يف جمال تكنولوجيا املعلومات   5.2 

 %(.77.6التخصصات اأُلخرى وصلت إىل  
 َتوزيع العينة  سب املتغري )التشكيك(: -4

 (.4رقم  نتعرف على ن سبة مومجفي اجلَودة إىل ن سبة فرق اجلَودة كما يف اجلدول االط 
 التشكيل( 4اجلَدول  

 الن سبة الت كرارات 
 20.7 12 اجلَودة قسم يف مومجف
 79.3 46 اجلَودة فرق

 100.0 58 اجملموع
 :(ageَتوزيع العينة  سب املتغري )الع ر -5

( ســنة حيث بَلغ اعلى ُمســتوى 36نســتخلص منه هذه املعلومات حيث تبني ان معدل االعمار بَلغ  
( حيث يوضح الَوسط احلسايب واعلى 5( سنة كما يف اجلَدول رقم  24( سنة واقل ُمستوى  53للعمر  

 قيمة.قيمة واقل 
 ( العمر5اجلَدول  

 58 
 36.2241 متَوسط االعمار

 37.5000 طيالوس
 24.00 اقل االعمار
 53.00 اكرب االعمار

 َتوزيع العينة  سب متغري سنوات اخلدمة: -6
( كاعلى ن ســبة %32بلغت نســية الكوادر الذين احنصــرت خدمتهم الومجيفية ابقل من صس ســنوات  

( 6%( كما يف اجلَدول رقم  19( اقل ن ســــبة بَلغت  15 -10بينما ســــجلت من خدمتهم تنحصــــر من  
 اخلدمة.الذي يوضح نتائج حتليل متغري سنوات 
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 اخلدمة ( سنوات6اجلَدول   
 الن سبة الت كرارات 
 32.8 19 5من  اقل
 24.1 14 10- 5من
 19.0 11 15- 10من 
 24.1 14 15 من أكثر

 100.0 58 اجملموع
 ابجلَودة(:َتوزيع العينة  سب متغري )دورات تدريبية  -7

تبني ان معظم كادر قســـــــــــــــم إدارة اجلَودة قد اجتازوا دورات تدريبية ابجلَودة فهنالك على االقل دورة 
( دورتني تدريبية بينما ســجلت %29.3%( منهم بينما بَلغت عدد الدورات التدريبية ل   29واحدة ل  

 (.7رقم  %( اجتازوا أكثر من ثالث دورات كما يبينها اجلَدول  10,3بة  ( لثالث دورات ن س19% 
 ابجلَودة تدريبية ( دورات7اجلَدول  

 الن سبة الت كرارات 
 12.1 7 دورات توجد ال

 29.3 17 واحدة دورة
 29.3 17 تدريبية دورتني
 19.0 11 دورات ثالث
 10.3 6 ثالث من أكثر

 100.0 58 اجملموع
 :(( IRCAَتوزيع العينة  سب املتغري )شهادة ابجلَودة من منظ ة ) -8

نظمة الدولية لتســـــجيل املدققني 
ُ
ســـــتوى املتقدم ابجلَودة واليت متنحها امل

ُ
تعد هذه الشـــــهادة دليال على امل

%( من كوادر اجلَودة ال ميلكون هذه  79املعتمدين ومن خالل نتائج حتليل هذا املتغري جند ان ن ســـــــــــــــبة  
 (8اجلَدول رقم  الشهادة كما يف 
 (IRCA)كا ابجلَودة من اري ( شهادة8اجلَدول  

 الن سبة الت كرارات 
 5.2 3 للنظام داخلي مدقق

                                                        
-   املنظمة الدولية لتسجيل املدققني املعتمدينIRCA  )International Register of Certificated Auditors ها ( مقر

يف السجل الدويل يف لندن هتتم بتسجيل مدققي اجراءات اجلودة يف كل احناء العامل ومنحهم شهادة مدقق او رئيس مدققني و التسجيل 
. انظر ابلتسجيل هلا للمدققني املعتمدين يعترب مبثابة اعرتاف دويل للشخص بقدرته على تنفيذ أعمال التدقيق على املواصفة اليت قام

  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Register_of_Certificated_Auditorsالرابط 
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 15.5 9 للنظام مدققني رئيس
 79.3 46 ميتلك شهادة ال

 100.0 58 اجملموع
 ثالثًا: تحليل ومعالجة البيانات واملعلومات 

 ( متثل املومجفني الذين يعملون يف جمال إدارة اجلَودة، 58يَبلغ عدد افراد العينة  
استخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي  ضعيف جدا، ضعيف، متَوسط، جيد، جيد جدا( أو ما 

 ( على التوايل.5 -4 -3-2 -1يقابلها و أبوزان  
املرجح ملقياس ليكرت اخلماســــــي من  و اعد الباحث اجلَدول االط حلســــــاب ُمســــــتوى قياس املتَوســــــط

خالل عرض املتَوســــــطات احلســــــابية على اجلَدول لتحديد فئة القياس اليت متثل قيمة الَوســــــط احلســــــايب يتم 
( 5( على عدد األوزان  4حساب هذا اجلَدول من خالل تقسيم الفرتات ألوزان مقياس لبكرت والبالغة  

 ( االط:9ا املتَوسط املرجح كما واضح ابجلَدول رقم  ( مث يستخر 0.80فتكون نتيجة عملية القسمة  
 ( ُمستوى قياس املتَوسط املرجح ملقياس ليكرت9جدول  

 املتَوس  املر   لَقياس مستوايت القياس
 1.79- 1 ضعيف  دا

 1.80 -2.59 ضعيف

 3.39 -2.60 متَوس 

 4.19- 3.40  يد

  5– 4.20  يد  دا

 االجاابت فكانت كما أيط:اما نتائج حتليل 
م حتديد امكاانت نظام املعلومات التقليدي املســـــــــــــــتخدم من خالل اجاابت العينة حول احملاور  -1
 االتية:
 هولية املعلومات اليت يوفرها النظام التقليدي املستخدم. -
 مقدرة نظام املعلومات التقليدي املستخدم على التوثيق. -
 ها نظام املعلومات التقليدي املستخدم.دقة املعلومات اليت يوفر  -
 سرعة معاجلة البياانت يف نظام املعلومات التقليدي املستخدم. -
مقدرة نظام املعلومات التقليدي املســـــــــــــــتخدم على تشـــــــــــــــخيص مواطن القوة والضـــــــــــــــعف يف االداء  -

 املؤسسي.
( بينما كان االحنراف 2.53وقد بينت النتائج ان الَوســــــــــــط احلســــــــــــايب مل حَور  هولية املعلومات( كان  

(، 1.06( للم حَور الثاين  التوثيق( وابحنراف معياري يلغ  2.77، وكان الَوســـط احلســـايب  (0.88املعياري  
( وابحنراف معياري بَلغ 2.62بينما ســــجل الَوســــط احلســــايب للم حَور الثالث  دقة املعلومات( قيمة بَلغت  

( وابحنراف 2.1552احلســـــــايب للم حَور  ســـــــرعة معاجلة البياانت( بَلغت  (، و كانت قيمة الَوســـــــط 0.97 
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( بينما كانت قيمة الَوســـــــط احلســـــــايب للم حَور  مقدرة النظام على تشـــــــخيص مواطن 0.874معياري بَلغ   
 (.10( كما يف اجلدول رقم  0.985( وابحنراف معياري بَلغ  2.36القوة والضعف( بَلغت  

 ميل امكاانت نظام املعلومات التقليدي املستخد( نتيجة حتل10اجلَدول  

جمموع نتائج احملاور اخلمســة تبني يشــكل واضــح ان األداء و يظهر من اجلَدول اعاله هذه النتائج: ان 
 الذي يؤديه نظام املعلومات يف قسم إدارة اجلَودة يف جماالت

 هولية املعلومات اليت يوفرها النظام التقليدي املستخدم. -
 مقدرة نظام املعلومات التقليدي املستخدم على التوثيق. -
 علومات التقليدي املستخدم.دقة املعلومات اليت يوفرها نظام امل -
 سرعة معاجلة البياانت يف نظام املعلومات التقليدي املستخدم. -
مقدرة نظام املعلومات التقليدي املســـــــــــــــتخدم على تشـــــــــــــــخيص مواطن القوة والضـــــــــــــــعف يف االداء  -

 املؤسسي.

ضـــــــعيف   
 جدا

جـــــيــــــــد  جيد متَوسط ضعيف
 جدا

الـــَوســـــــــــــــــط 
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 النتائج

 هـــــــولـــــــيــــــــة
 املعلومات

 ضعيف 0.88289 2.5345 - 7 25 18 8 الت كرار
 - 12.1 43.1 31.0 13.8 الن سبة

 متَوسط 1.06034 2.7759 1 16 18 15 8 الت كرار التوثيق
 1.7 27.6 31.0 25.9 13.8 الن سبة

 دقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 املعلومات

 متَوسط 0.97022 2.6207 - 12 20 18 8 الت كرار
 - 20.7 34.5 31.0 13.8 الن سبة

ســـــــــــــــــــــرعــــــــة 
مــــــــعــــــــاجلــــــــة 

 البياانت

 ضعيف 0.87463 2.1552 - 5 12 28 13 الت كرار
 - 8.6 20.7 48.3 22.4 الن سبة

تشــــــــــخيص 
مــــــــــــواطــــــــــــن 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــوة 
 والضعف 

 ضعيف 830.985 2.3621 - 8 18 19 13 الت كرار
 - 13.8 31.0 32.8 22.4 الن سبة

ــــــــــتــــــــــائــــــــــج  ن
احملــــــــــــــــــــــــــاور 
 اخلمسة 

 ضعيف 0.65873 2.4897 1 48 93 98 50 الت كرار
 0.34 16.56 32.06 33.8 17.24 الن سبة
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جمتمعة. قيمة هو أداء ما بني الضـــــعيف واملتَوســـــط حيث ســـــجل الَوســـــط احلســـــايب للمحاور اخلمســـــة 
(، حيث وقعت قيمة املتَوســـــــط احلســـــــايب يف جدول ُمســـــــتوى 0.65( وابحنراف معياري بَلغ  2.48  قدرها

ستوى الذي ميثل القياس  ضعيف(.1.80 - 2.59القياس للمتَوسط املرجح بني القيمتني  
ُ
 ( وهو امل

اء قســــــــــم ادارة اجلودة م حتديد مســــــــــتوى اداء نظام املعلومات التقليدي املســــــــــتخدم يف دعمه الد -2
 الشاملة والتطوير املؤسسي من خالل احملاور االتية:

 مسامهة نظام املعلومات التقليدي املستخدم يف دعم االداراة ابختاذ القرارات. -
 مسامهة نظام املعلومات التقليدي املستخدم يف حتسني وتطوير االداء املؤسسي. -
 خدم يف تقييم االداء و امجهار الكفاءات.مسامهة نظام املعلومات التقليدي املست -
 مسامهة نظام املعلومات التقليدي املستخدم يف دعم خطط التحسني والتطوير املؤسسي. -

( للوســـط احلســـايب واحنراف 2.6بينت النتائج ان امل حَور  دعم اإلدارة يف إختاذ القرارات( ســـجل قيمة  
َوسط  (2.43يف حتسني وتطوير االداء املؤسسي( سجل   (، و امل حَور  مسامهة النظام1.21معياري بَلغ  

(، و نتيجة امل حَور  مسامهة النظام يف التقييم وتبين الكفاءات( كانت 1.10حسايب وابحنراف معياري بَلغ  
(. اما امل حَور  مســـامهة النظام يف دعم خطط 1.12( وابحنراف معياري يلغ  2.56تتمثل بَوســـط حســـايب  

( كما هو مبني يف اجلَدول رقم 1.07( واحنراف معياري  2.58( سجل متَوسط حسايب  التطوير والتحسني
 11.) 

 ( نتائج حماور مستوى اداء نظام املعلومات التقليدي املستخدم11اجلَدول  
ضـــعيف   

 جدا
جيـــــــد  جيد متَوسط ضعيف

 جدا
الـــــــَوســــــــــــــــــــــط 

 احلسايب
االحنـــــــــــــــــــــــــــــــراف 

 املعياري
 النتائج

دعــــــــــــم اإلدارة 
 القراراتإبختاذ 

 متَوسط 1.21146 2.6207 4 11 14 17 12 الت كرار

 6.9 19.0 24.1 29.3 20.7 الن سبة
مســـــــــــــــــامهتــه يف 
حتســــني وتطوير 

 االداء

 ضعيف 1.10996 2.4310 2 8 17 17 14 الت كرار

 3.4 13.8 29.3 29.3 24.1 الن سبة
مســـــــــــــــــامهتــه يف 
ــيــم وتــبــين  ــتــقــي ال

 الكفاءات 

 ضعيف 1.12565 2.5690 3 10 14 21 10 الت كرار
 5.2 17.2 24.1 36.2 17.2 الن سبة

دعــــــم خــــــطــــــط 
الــــــتــــــحســــــــــــــــــــني 

 والتطوير

 ضعيف 1.07662 2.5862 2 11 15 21 9 الت كرار
 3.4 19.0 25.9 36.2 15.5 الن سبة

نتـــــــائج احملـــــــاور 
 االربعة

 ضعيف 0.93396 2.5517 11 40 60 76 45 الت كرار
 4.7 17.2 25.9 32.8 19.4 الن سبة
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( 2.55ومن اجلدول اعاله يظهر ان جمموع نتائج احملاور االربعة معا قد ســـــــــــجل متَوســـــــــــط حســـــــــــايب   
الَوسط ( وحيث ان النتيجة تقع ضمن القياس  ضعيف( يف جدول قياس 0.93وابحنراف معياري قد بَلغ  

( فان اجاابت املومجفني على احملاور االربعة تبني ُمســــتوى أداء ضــــعيف 2.59– 1.80املرجح بني القيمتني  
للنظــام من حيــث دعم اإلدارة يف إختــاذ القرارات ومســــــــــــــــامهتــه يف حتقيق اجلَودة و يف تقييم األداء والتطوير 

 تحسني والتطوير املؤسسي.املؤسسي وكذلك ُمستوى أداء ضعيف يف دعم اخلطط املستقبلية لل
 م حتديد مستوى امكانية نظام املعلومات املعتمد على احلاسوب يف حتقيق احملاور االتية: -3
 مسامهته يف دعم العمليات االدارية. -
 مسامهته يف حتسني وتطوير االداء املؤسسي. -
 مسامهته يف وضع اخلطط املستقبلية. -
 املواصفات القياسية الدارة اجلودة.مسامهته يف تطبيق معايري  -

 ( نتائج حتليل احملاور امكاانت نظام املعلومات املعتمد على احلاسوب12اجلَدول  
ال   

اتــــ ــــق 
 م َقا

ال 
 ات ق

ــــق  ات ق اايد اتــــ 
 متاما

لَوســــــــــــ   ا
 اَلساي

االحنــــــــــــراَ 
 املعيارغ

 النتائو

تطوير األداء 

 املؤسس ي

دعم 

العمليات 

 اإلدارية

وضع 

الخطط 

 املستقبلية

تطبيق 

معايير 

 املواصفات

نتـــائو احملـــاور 
 االربعة

 ات ق 0.50775 4.0647 87 90 38 17 - الِتكرار
 37.5 38.8 16.4 7.3 - الِنسبة

جمتمعة، م استخراا الَوسط احلسايب للمحاور حيث بَلغ من اجلدول اعاله كانت نتائج احملاور االربعة 
، حيث وقعت هذه القيمة للَوســــــــــــط احلســــــــــــايب يف جدول (0.50( وابحنراف معياري كان مقداره  4.06 

( وعلى هذا تكون نتيجة القياس هي يف خانة القياس 4.19 – 3.20قياس الَوســـــط املرجح، قي الفئة من  
املعتمد على احلاسوب سوف يساعد قسم إدارة اجلَودة على أداء املهام و  اتفق( على ان نظام املعلومات 

رســــم اخلطط املســــتقبلية و ســــوف يدعم العمليات اإلدارية من خالل معاجلة البياانت واســــتخالص النتائج 
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وتوفري تقارير مفصـــــــــلة عن مراحل عمل القســـــــــم املختلفة من مجع بياانت و عمل التقييمات كما ســـــــــيتيح 
 معايري املواصفات العاملية اليت يَعتمدها قسم إدارة اجلَودة.اإلفادة من 

م حتديد توجه العينة حنو التقنيات احلديثة وتكنولوجيا املعلومات ومدى تفاعلهم مع االنتقال إىل  -4
 نظام معلومات يَعتمد على احلاسوب يف اجناز مهامهم.

%( من حجم العينة حيث كان  50.0بَلغت  كانت االجابة عن هذا الســــــــؤال ابتفاق كبري وبن ســــــــبة 
( وبن ســــــــــــبة 6( و عدد من اختاروا احلياد  23( بعدد ت كرارات بَلغ  39.7( ون ســـــــــــــبة  29عدد الت كرارات  

%( بينما خلت االجاابت من عدم االتفاق حيث ســـــجلت الن ســـــبة  صـــــفر %( و صـــــفر( 10.3بَلغت  
( 13( كما يف اجلَدول رقم  0.67وابحنراف معياري بَلغ  ( 4.39للت كرارات وكان الَوسط احلسايب مقداره  

 االط:.
 االستعانة بتكنولوجيا املعلومات  أمهية( 13اجلدول  

ـــــــــَوســـــــــــــــــــــــط  النسب املئوية الت كرارات  ال
 احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 النتيحة

 اتفق متاما 0.67381 4.3966   ال اتفق مطلقا 
   ال اتفق 
 10.3 6 حمايد
 39.7 23 اتفق
 50.0 29 متاما اتفق

    100.0 58  اجملموع
كانت االجاابت عن هذا الســــــــؤال واقعة ضــــــــمن ُمســــــــتوى القياس اتفق متاما حســــــــب جدول مقياس 

 ( وهي فئة القياس  اتفق متاما(.5 - 4.21الَوسط املرجح لوقوع قيمة املتَوسط احلسايب ضمن مدى  
 رابعًا: تقييم النظام املقرتح من وجهة نظر املستخدمني يف قسم إدارة الَجودة 

لتغطية جوانب اإلفادة من النظام املقرتح قام الباحث بعرضـــــه على مومجفي قســـــم إدارة اجلَودة و جتربته 
إســتمارة ميدانيا مع توضــيح شــامل لفقراته وامكاانته ومدى مالءمته الحتياجات القســم وقد اعد الباحث 

تقييم تضـــــــــمنت عدة حماور للوقوف على رأي املســـــــــتخدمني ابلنظام وزعت اإلســـــــــتمارة على املومجفني وم 
( إســــتمارة م فيها اســــتخدام مقياس ليكارت اخلماســــي وكانت النتائج كما 12اســــرتجاعها مجيعها بواقع  

 أيط:
 ِاَور سهولة التعامك مع النظام: -1

%( يرون ان 50.0ســــــهولة يف التعامل مع النظام مبُســــــتوى  جيد( ون ســــــبة  ( يرون 50.0%ان ن ســــــبة  
أدائه هبذا اجلانب  جيد جدا( بينما خلت املقاييس  ضــعيف جدا، ضــعيف، متَوســط( من االجاابت وقد 

 (.0.52( وابحنراف معياري بَلغ  4.50سجل الَوسط احلسايب إلجاابت املومجفني قيمة قدرها  
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 الوا هات:ِاَور التنقك بني  -2 
%( لفئة القياس  جيد جدا( بينما  58.3%( لفئة القياس جيد(و   41.7كانت االجاابت بن ســـــــــبة  

( وابحنراف 4.58خلت املقاييس  ضعيف جدا، ضعيف، متَوسط( من االجاابت وبَلغ املتَوسط احلسايب  
 (.0.51معياري  
 ِاَور االدوات الي يوفرها النظام:  -3

من االجاابت كانت يف القياس  متَوســـــــط( ومثلها يف القياس  جيد جدا( بينما ( 25.0 %ان ن ســـــــبة  
%( ترى ان االدوات اليت يوفرها النظام مُبستوى القياس  جيد( وقد خلت االجاابت  50.0كانت ن سبة  

( وابحنراف 0 .4من القياس  ضـــعيف جدا، وضـــعيف( وكان الَوســـط احلســـايب إلجاابت املومجفني مقداره  
 (.0.73يَبلغ  معياري 
 ِاَور معاجلة البياوت:  -4

%( للقياس  جيد جدا( بينما  33.3%( للقياس  جيد( ون ســـــــــــــبة   66.7كانت ن ســـــــــــــبة االجاابت  
 (.0.49( وابحنراف معياري  4.33خلت القياسات اأُلخرى من االجاابت وقد كان الَوسط احلسايب  

 ِاَور دقة املعَومات الي ينتجها النظام: -5
%( للقيـاس  جيـد جـدا( ومل  50.0%( و   50.0بَلغـت ن ســـــــــــــــبـة االجـاابت يف فئـة القيـاس  جيـد(  

( وابحنراف معياري 4.50ئات القياس اأُلخرى وســــــجل الَوســــــط احلســــــايب ما قيمته  تســــــجل اجاابت يف ف
 (.0.52يَبلغ  
 ِاَور ُرق عرض البياوت:  -6

%(  25.0%( ملن يرون ان طريقة عرض البياانت  جيدة جدا( و ن ســــــبة   75,0م تســــــجيل ن ســــــبة  
( وابحنراف 4.50ط احلســــايب مقداره  للقياس  جيد( ومل تســــجل اجاابت يف القياســــات الباقية وكان الَوســــ

 (.0.52معياري يَبلغ  
 ِاَور تصدير البياوت: -7

%( للقياس  جيد( بينما  33.3%( للقياس  جيد جدا( ون ســـــــــــــبة   66.7كانت ن ســـــــــــــبة االجاابت  
 (.0.49( وابحنراف معياري  4.66خلت القياسات اأُلخرى من االجاابت وقد كان الَوسط احلسايب  

 ر مقدرة النظام عَى اخلزج:ِاوَ  -8
%( للقياس  جيد جدا( بينما  33.3%( للقياس جيد( ون ســـــــــــــــبة   66.7كانت ن ســـــــــــــــبة االجاابت  

 (.0.49( وابحنراف معياري  4.33خلت القياسات اأُلخرى من االجاابت وكان الَوسط احلسايب  
 ِاَور اسرت اع البياوت: -9

%( للقياس  جيد جدا(  33.3%( من االجاابت للقياس  جيد( ون ســـــبة   66.7م تســـــجيل ن ســـــبة  
بينما خلت املقاييس  ضـــعيف جدا، ضـــعيف، متَوســـط( من اإلجاابت، وقد كانت فيمة الَوســـط احلســـايب 

 (.0.49( وابحنراف معياري  4.33 
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 ِاَور ض اج امن النظام من  ي  كَ ات املرور و ديد املعولني لَدخوض لَنظام: -10
كانت ن سبة من يرون ان النظام ميتلك قدرة على احلفاظ على امن النظام من خالل َتوزيع املسؤوليات 

%( برون ان أدائه يف هذا اجلانب  41.7%( و ضـــــمن فئة القياس جيد ون ســـــبة   50.0وحتديد املخولني  
ســــتوى ضــــعيف %( ان األداء متَوســــط بينما مل تســــجل اجاابت يف 8,3 جيد جدا( بينما وجد ن ســــبة  

ُ
 امل

ستوى ضعيف وقد بَلغت قيمة الَوسط احلسايب  
ُ
 (.0.65وابحنراف معياري يَبلغ   (4.33حدا و امل
 ِاَور خزج املَ ات داخك النظام: -11

للحفاظ على امن البياانت يقوم النظام يزن امللفات داخل النظام اضـــــــــــــــافة إىل امكانية خز ا خارا 
%( يف القياس  جيد جدا( وكلك  50.0للبياانت وهذا ما يراه ما نســــــــــــبته  النظام  ا يوفر حراســــــــــــة اكرب 

 (.0.52( وابحنراف معياري يَبلغ  4.50%( للقياس  جيد( وبَوسط حسايب يَبلغ   50.0 
 ( يوضح ما تقدم.14واجلدول رقم  

 تقييم نظام املعلومات املقرتح من وجهة نظر مومجفي قسم إدارة اجلَودة (14اجلَدول  

  
ضعيف 

 جدا
 جيد متَوسط ضعيف

جــــــــيــــــــد 
 جدا

الــــَوســـــــــــــــــــط 
 احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 النتائج

ســـــــــــــــهولــــــــة 
التعامل مع 

 النظام

 6 6    الت كرار
4.5000 0.52223 

جــــــيــــــــد 
 جدا 

 50.0 50.0    الن سبة

التنقـــل بني 
 الواجهات

 7 5    الت كرار
4.5833 0.51493 

جــــــيــــــــد 
 58.3 41.7    الن سبة جدا

تـــــــــــــــوفـــــــــــــــري 
االدوات 
 املساعدة

 3 6 3   الت كرار

 جيد 0.73855 000 .4
 25.0 50.0 25.0   الن سبة

ســــــــــــــــــــرعــــــــة 
مــــــــعــــــــاجلــــــــة 

 الياانت

 4 8    الت كرار

4.3333 0.49237 
جــــــيــــــــد 
 33.3 66.7    الن سبة جدا

دقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 املعلومات

 6 6    الت كرار
4.5000 0.52223 

جــــــيــــــــد 
 50.0 50.0    الن سبة جدا

طـــــــــريـــــــــقـــــــــة 
عـــــــــــــــــــــــــرض 

 البياانت

 9 3    الت كرار

4.7500 0.45227 
جــــــيــــــــد 
 75,0 25.0    الن سبة جدا

 0.49237 4.6667 8 4    الت كرار
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تصــــــــــــــــــــدير  
 البياانت

 66.7 33.3    الن سبة
جــــــيــــــــد 
 جدا

حـــــــــــــــــــــــــــــــزن 
 الياانت

 4 8    الت كرار
4.3333 0.49237 

جــــــيــــــــد 
 33.3 66.7    الن سبة جدا

اســـــــــــــرتجاع 
 البياانت

 4 8    الت كرار
4.3333 0.49237 

جــــــيــــــــد 
 33.3 66.7    الن سبة جدا

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــــدخــــــــول 
 إىل النظام

 5 6 1   الت كرار

4.3333 0.6513 
جــــــيــــــــد 
 41.7 50.0 8,3   الن سبة جدا

امن حفظ 
الــــبــــيــــــــاانت 
داخــــــــــــــــــــــــــل 

 النظام

 6 6    الت كرار

4.5000 0.52223 
جــــــيــــــــد 
 50.0 50.0    الن سبة جدا

جمــــــــمــــــــوع 
 النتائج

 62 66 4   الت كرار
جيــــــــد  0.14930 4.4394

 47.0 50.0 3.0   الن سبة جدا
( 11من خالل البياانت اليت م احلصــــــــــول عليها من االجاابت املختلفة للمحاور مبجموعها والبالغة  

َور م اســـتخالص جمموع النتائج حيث بَلغت ن ســـبة  %( و م تســـجيل  3.0اجاابت القياس  متَوســـط(  حم 
%( جملموع اجاابت  جيد جدا( وكان الَوســط  47.0%( جملموع االجاابت  جيد( ون ســبة   50.0ن ســبة  

(  ا جيعل جممل التقييم يقع يف ُمستوى 0.149( وابحنراف معياري يَبلغ  4.43احلسايب جملموع االجاابت  
حيث متثل فئة القياس  جيد جدا( وبذلك قد حصـــل النظام املقرتح على  (5-4.21القياس بني القيمتني  

 قبول اتم من قبل املستخدمني من مومجفي قسم إدارة اجلَودة يف وزارة الَشباب.
 خامسًا: مساهمة النتائج يف تحقق فرضيات الدراسة:

ا عينة الدراســـــــــــــــة عن من خالل النتائج اليت امجهرهتا عملية حتليل البياانت يف اجلداول اليت عربت عنه
ُمســتوى أداء النظام التقليدي املســتخدم يف تلبيته الحتياجات قســم إدارة اجلَودة فقد امجهرت النتائج حتقق 

 فرضيات الدراسة من خالل االط:
ضــــــعف يف أداء نظام املعلومات التقليدي يف جمال توفري املعلومات وتغطية احتياجات اإلدارة ويف  -1

وحتقيق الدقة يف املعلومات وكذلك يف جمال معاجلة البياانت واســــــــتخالص النتائج هو أداء ما جمال التوثيق 
( 2.48  بني الضــــــعيف واملتَوســــــط حيث ســــــجل الَوســــــط احلســــــايب للمحاور اخلمســــــة جمتمعة. قيمة قدرها

ســايب (، حيث وقعت قيمة املتَوســط احل10(، وهذا ما مجهر يف اجلَدول رقم  0.65وابحنراف معياري بَلغ  
 يف جدول ُمستوى القياس ضمن املرتبة  ضعيف(.
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َور مســـــــامهته تطوير  -2 َور دعم اإلدارة إبختاذ القرارات ويف حم  بدى ضـــــــعف النظام بصـــــــورة كبرية يف حم 
االداء املؤســــــســــــي وكذلك تقييم األداء و دعم اخلطط املســــــتقبلية للتحســــــني والتطوير وهذا ما اكدته نتائج 

كان جمموع نتائج احملاور االربعة لإلجاابت مبُســـــتوى القياس  ضـــــعيف( مبتَوســـــط ( حيث  11اجلَدول رقم  
 (.1,12( واحنراف معياري  2.5حسايب بَلغ  

وهذا يؤكد فرضــــية الدراســــة اليت افرتضــــت   يؤثر نظام املعلومات التقليدي املســــتخدم ســــلباً على اداء 
 الشاملة وتطوير االداء املؤسسي((.قسم إدارة اجلَودة يف حتقيق إدارة اجلَودة 

كفاءة نظام املعلومات املقرتح وقدرته على دعم قســـــــــــــــم إدارة اجلَودة بتحقيق اجلَودة حيث تظهر   -3
( ان الَوســـــــــط احلســـــــــايب للمحاور االربعة هي يف ُمســـــــــتوى قياس 12النتائج لتحليل اجاابت اجلَدول رقم  

د على احلاســـــوب ســـــوف يســـــاعد بشـــــكل كبري قســـــم إدارة الرضـــــا واالتفاق على ان نظام املعلومات املعتم
اجلَودة على أداء املهام و رســـــــــــم اخلطط املســـــــــــتقبلية و يدعم العمليات اإلدارية من خالل معاجلة البياانت 
واســــتخالص النتائج، حيث كانت نتيجة ُمســــتوى القياس للم حَور  تطوير األداء املؤســــســــي( هي االنفاق 

 هذا اجملال وكانت نتيجة احملاور مبجموعها يف ُمستوى القياس  اتفق(. بشكل اتم على دور النظام يف
ومن هنا تتحقق فرضـية الدراسـة يف شـطرها الثاين   ان نظام املعلومات املعتمد على احلاسـوب له أتثري 

حتســــني أداء  -2دعم اإلدارة إبختاذ القرار  -1اجيايب على ُمســــتوى حتقيق ادارة اجلَودة الشــــاملة من حيث 
 وضع اخلطط املستقبلية((. -5دعم العمليات االدارية  -4تطوير األداء املؤسسي  -3ملومجفني ا

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 اواًل: االستنتاجات:
 بعد التحليل ومعاجلة البياانت و املعلومات خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج وكما أيط:

فرها نظام املعلومات التقليدي اىل قسـم ادارة اجلودة حيث كان مسـتوى حمدودية املعلومات اليت يو  -1
قياس تغطية النظام للمعلومات يرتاوح بني ضـعيف والضـعيف جداً  ا ينعكس على فاعلية االجراءات اليت 

 تتخذ على ضوء تلك املعلومات.
يد واملتوســــــط حيث تعد امجهر النظام التقليدي للمعلومات قدرة على التوثيق ترتاوح بني االداء اجل -2

 عمليات التوثيق من اهم مات نظم املعلومات التقليدية.
املعلومات اليت يوفرها نظام املعلومات التقليدي متوســـــــــــــــطة من حيث دقتها و إمكانية االعتماد  -3

 عليها يف تطبيق االجراءات أو إختاذ القرارات.
انت تصـــــــل احياانً اىل مســـــــتوى  ضـــــــعيف ضـــــــعف نظام املعلومات التقليدي يف جمال معاجلة البيا -4
 جداً(.
ضعف نظام املعلومات التقليدي من حيث قدرته على تشخيص مواطن القوة والضعف يف االداء  -5

املؤســـســـي وقد بينت الدراســـة ان املومجفني الذين يتعاملون مع نظام املعلومات التقليدي املســـتخدم يدركون 
 ظام يف هذا اجلانب.هذه احلقيقة و ان الضعف كبري يف اداء الن
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ضـــعف نظام املعلومات التقليدي يف جمال دعم االدارة ابختاذ القرار و املســـامهة يف حتســـني وتطوير  -6 
 االداء املؤسسي وكذلك يف جمال وضع اخلطط املستقبلية ويف جمال تقييم االداء وتبين الكفاءات.

ء املؤســــــســــــي ويســــــاعد قســــــم إدارة يســــــهم نظام املعلومات املعتمد على احلاســــــوب يف تطوير األدا -7
اجلودة يف تطبيق مفاهيم ادارة اجلودة الشـــــــــــــــاملة من خالل توفري املعلومات اليت تدعم االدارة ومتكنها من 
صــــــــــــنع القرار و وضــــــــــــع اخلطط املســــــــــــتقبلية و كذلك دوره يف تطوير اداء العاملني من خالل ما يوفره من 

 اءات وتنمية القدرات.تقييمات توضح مستوايهتم املختلفة المجهار الكف
هناك توجه كبري ملومجفي قســـــــــم ادارة اجلودة الشـــــــــاملة والتطوير املؤســـــــــســـــــــي حنو اســـــــــتخدام نظام  -8

 املعلومات معتمد على و التاكيد على دور تكنولوجيا املعلومات يف تطبيق االساليب االدارؤية احلديثة.
ول اتم من قبل املســـــــتخدمني وانه حصـــــــل نظام املعلومات املعتمد على احلاســـــــوب املقرتح على قب -9

قادر بشــــــــكل كبري ان يســــــــاعد قســــــــم إدارة اجلودة يف حتقيق إدارة اجلودة الشــــــــاملة ويســــــــهم بتطوير األداء 
 والعمليات اإلدارية.

 ثانيًا: التوصيات:
تطوير امكاانت فرق اجلودة من خالل منحهم فرصــــة نيل شــــهادات من املنظمة الدولية لتســــجيل  -1

 ( ودورها يف خلق كفاءات يف جمال ادارة اجلودة الشاملة.IRCAاملدققني املعتمدين  
اضــــــافة تشــــــكيل جديد إىل هيكلية قســــــم إدارة اجلودة ابســــــم  شــــــعبة نظام املعلومات( هتتم بنظام  -2

املعلومات املعتمد على احلاســـــــــــــــوب من خالل كادر متمكن لديه مؤهالت اكادميية وخربة عملية إبعداد 
 د البياانت وبرجمة النظم واستخدام لغات الربجمة املختلفة.قواع

اســـتخدام نظام املعلومات املقرتح يف قســـم إدارة اجلودة وتوفري ما يلزم من مقومات مادية و اجهزة  -3
 و طاقات بشرية لضمان فاعلية أدائه.

والربجمية و من خالل العمل على تطوير النظام املقرتح مســتقبال من خالل توســيع امكاانته املادية  -4
ومن خالل  (Server( تتضــمن عدة حاســبات طرفية مرتبطة يادم  NET WORKتوفري شــبكة عمل  

حتكم مركزي بتوزيع الصــــالحيات على املخولني للدخول إىل النظام و بنظام امين مينع دخول غري املخولني 
( هو املسؤول Administerظام  مع تسلسل هرمي للمخولني من االعلى إىل االدى حيث يكون مدير الن

العمل على  -1عن النظام وال يســـــــــــــــمح للمخول االدى ان يطلع على ملفات املخول االعلى و هكذا. 
تطوير النظام املقرتح مســــــتقبال من خالل توســــــيع امكاانته املادية والربجمية و من خالل توفري شــــــبكة عمل 

 NET WORK تتضــــــــــــــمن عدة حاســــــــــــــبات طرفية مرتبطة يادم ) Server)  ومن خالل حتكم مركزي
 بتوزيع الصالحيات على املخولني للدخول إىل النظام.

اإلفادة من معايري التميز األوريب يف تقييم األداء املؤســـــســـــي يف عملية بناء نظام املعلومات املعتمد  -5
 على احلاسوب مليزة هذه املعايري يف عمليات التقييم و تطوير االداء املؤسسي.

دة من االعالم مبختلف انواعه يف نشـــــــــــــــر ثقافة العمل وفق إدارة اجلودة الشـــــــــــــــاملة و تثقيف اإلفا -6
 املومجفني على امهية نظم املعلومات يف تطبيق ادارة اجلودة الشاملة.
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%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%  2018نيسان،  9 اتريخ الوصول.) 
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 تأثير فجوة مدة الموجودات والمطلوبات في القيمة السوقية للمصارف

Impact of the Gap in the Duration of Assets and 

Requirements on the Market Value of Banks 
 Assist. Prof. Ahmed Kadhim Brias           (1) أ.م.د احمد كاظم بريس

  Allah MizherRawa Atta                                       (2)رواء عطاهلل مزهر

 المستخلص

للدراســـة يتمحور يف بيان أتثري فجوة مدة موجودات ومطلوابت املصـــرف يف قيمته  الرئيســـياهلدف  نَّ إ
م اختيار منوذا فجوة املدة لقياس اجل استحقاق كل من طريف  ومن اجل حتقيق هدف الدراسةالسوقية، 

وقد اعتمدت الدراســــــــــة يف جانبها التطبيقي على حتليل البياانت التارخيية  ،املطلوابت( ،امليزانية املوجودات
الســـنوية ملصـــريف االســـتثمار واملصـــرف االهلي املدرجة يف ســـوق العراق لألوراق املالية وكانت مدة الدراســـة 

مبجموعة من التحليالت واالختبارات اإلحصــــائية واملالية  هذا وقد اســــتعان الباحثان ،(2017 -2005 
وتوصـــــلت االدراســـــة اىل جمموعه من االســـــتنتاجات و ان  spss & Excelابســـــتخدام الربانمج اإلحصـــــائي 

ضـــــرورة تبين  دم أتثري فجوة املدة على القيمة الســـــوقية للمصـــــرفني املذكورين. وقد أوصـــــت الدراســـــةامهها ع
أســاليب حديثة يف االســتثمار والتمويل، وكذلك ضــرورة قيام املصــارف بدراســة كل فقرة من طريف  املصــرفني

امليزانيـــة العموميـــة وذلــك لتحـــديــد مــدى أتثري كــل فقرة من موجودات ومطلوابت املصـــــــــــــــرف على قيمتــه 
 السوقية..

Abstract 
The main objective of the study is to determine the effect of the duration 

gap on the assets and liabilities of the Bank's market value. In order to 

achieve this objective, the time gap model was chosen to measure the 

                                                        
 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ جامعة كربالء.  -1
 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ جامعة كربالء.  -2
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maturity of each of the two parties to the balance sheet (assets and liabilities) 

Two of banks listed in the Iraqi market for securities has been chosin, and 

the duration of the study (2005- 2017). The researcher used a set of 

statistical and financial analysis and tests using the statistical program spss 

& Excel. The study reached a set of conclusions and the most important The 

duration gap does not affect the market value of these two banks. The study 

recommended that the Bank adopt modern methods of investment and 

financing, as well as the need for banks to study each of the two parties to 

the balance sheet to determine the extent to which each of the assets and 

liabilities of the bank affects its market value.  

 منهجية الدراسةاألول: المبحث 

 أوال: مشكلة الدراسة 
يعمل القطاع املصـــريف على تســـهيل حركه رؤؤس االموال يف النظام االقتصـــادي، ولذلك يتوجب محاية 

من املخاطر اليت من املمكن ان تتعرض هلا ومنها  اطر الســـــيولة اليت تنشـــــا بســـــبب عدم تطابق  املصـــــرف
تحقاق مدة اســــــــتحقاق املوجودات واملطلوابت حيث تكون مدة اســــــــتحقاق املطلوابت اكرب من مدة اســــــــ

املوجودات واليت تســبب فجوة املدة اليت ميكن ان تؤثر على منو واســتمرارية املصــرف، والدراســه احلالية تروم 
 التساؤل االط:

  هل تؤثر فجوة املدة بني املوجودات واملطلوابت يف قيمة املصرف السوقية؟(
 التساؤالت االتية: نوحتاول الدراسه االجابة ع

 ملوجودات واملطلوابت يف املصارف قيد الدراسة؟هل توجد فجوة مدة بني ا .1
 ما مدى أتثر قيمة املصرف بفجوة املدة بني املوجودات واملطلوابت؟ .2

 ثانيا:أهداف الدراسة 
 ميكن توضيح أهداف الدراسة احلالية ابلنقاط اآلتية:

 حتديد قوة عالقة االرتباط بني فجوة املدة وقيمة املصرفني عينة الدراسة. .1
 اتثري فجوة املدة بني املوجودات واملطلوابت على قيمة املصرفني للمصارف عينة الدراسة.قياس  .2
 مساعدة اإلدارات املصرفية يف حتديد رؤية موجوداهتا ومطلوابهتا لتفادي وتقليل املخاطر. .3
 معرفة أسباب فجوة املدة بني املوجودات واملطلوابت. .4

 ثالثا: أهمية الدراسة
 الية من خالل النقاط اآلتيةتربز أمهية الدراسة احل

 أمهية العمل املصريف الذي يعد األساس احملرك لكثري من النشاطات االخرى. .1
 ا يســــــاعد املصــــــرف يف إدارة موجوداته  ،معرفة اتثري فجوة املدة على التدفقات النقدية لطريف امليزانية .2

 ومطلوابته.
 لقيمة السوقية للمصرف.توضيح اتثري التغريات البيئية املصرفية اخلارجية على ا .3
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 رابعا: فرضيات الدراسة 
 يف ضوء املشكلة اعاله انبثقت عن البحث فرضية واحدة وعلى النحو االط:

ال توجـد عالقـة ارتبــاط ذات داللـة إحصــــــــــــــــائيــة معنويـة بني فجوة مـدة املوجودات واملطلوابت وقيمـة  .1
 املصرف للمصارف عينة الدراسة.

إحصـــــــــــــــــائيــة معنويــة بني فجوة مــدة املوجودات واملطلوابت وقيمــة ال توجــد عالقــة أتثري ذات داللــة  .2
 املصرف للمصارف عينة الدراسة.

 خامسا: عينة الدراسة 
 العراقي االســــــــــــتثمار مصــــــــــــرف  من املصــــــــــــارف املدرجة يف ســــــــــــوق العراق لالوراق املالية نيمتثلت ابثن

بياانهتا والنه يوفر ايضــا  للباحثنيرت واملصــرف األهلي( وم اختيار هذه العينة ال ا اكثر املصــارف اليت توف
وفيما يتعلق مبدة الدراســـة فقد  البيئة املالئمة الجراء اختبار اتثري فجوة املدة على قيمة املصـــارف التجارية.

 (  سب ماتوفر من البياانت.2017-2005سنة   ةاقتصرت على ثالث عشر 
يف حمافظة بغداد م اتسيسة  ةموقع خاصة ةشركة مسامه مصرف االهلي العراقي: املصرف االهلي هو .1

وادرا يف  8/4/1995مليون دينار عراقي وابشـــــــر اعمالة يف  (400برأمال يبلغ   2/1/1995يف 
سيس ( مليار دينار وان اهلدف من أت1,143مببلغ   8/7/2004سوق العراق لالوراق املالية بتاريخ 
د احلصول عليها من القطاعات االقتصادية واستثمار االموال بع ةاملصرف هو  ارسة الصريفة الشامل

املختلفة واســتثمارها مبختلف االنشــطة االقتصــادية وذلك لتحقيق التنمية االقتصــادية يف الدولة ضــمن 
 فروع. (8السياسة العامة للدولة وميتلك املصرف  

يف حمافظة بغداد، م اتســــيســــه بتاريخ  ةخاصــــة موقع ةمســــامه ةمصــــرف االســــتثمار العراقي: يعد شــــرك .2
وادرا يف ســـــــــــوق العراق لالوراق املالية بتاريخ  ( مليون دينار عراقي100مببلغ قدره   13/7/1993
( مليار دينار واهلدف من انشــــــاء هذا املصــــــرف هو جتميع املدخرات 5,76برامال   15/6/2004

( 20ية يف كافة االنشــطة وميتلك املصــرف  وتومجيفها يف اســتثمارات عديدة لتحقيق التمنية االقتصــاد
 فرعا.

 سادسا: أساليب جمع البيانات وأدوات القياس واالختبار 
م مجع البياانت من التقارير الســــــــــنوية للمصــــــــــارف عينة الدراســــــــــة بعد مراجعتها من املواقع الرئيســــــــــية 
للمصـــــــــــــــارف على شـــــــــــــــبكة املعلومات الدولية ومن مث مقارنتها مع مواقع أخرى ذات عالقة هبا من اجل 

نة الدراســة، علما احلصــول على البياانت التفصــيلية وأيضــا قام الباحثان بعدد من الزايرات اىل املصــارف عي
الدراسة ركزت على جمموعة من املؤشرات واليت م التطرق هلا يف اجلانب النظري واليت هلا عالقة مبوضوع  نَّ أ

 الدراسة وسيتم عرض مؤشرات التحليل اليت م اعتمادها يف التطبيق بشكل موجز وهي كما أيط:
 ة حمفظة املطلوابت املرجحة ابلدينار.مد -فجوة املدة = مدة حمفظة املوجودات املرجحة ابلدينار .1
مدة حمفظة املوجودات املرجحة ابلدينار= جمموع  مدة كل موجود يف احملفظة * القيمة الســــــوقية لكل  .2

 موجود يف احملفظة(/ امجايل القيمة السوقية جلميع املوجودات 
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لقيمة الســـوقية لكل مدة حمفظة املطلوابت املرجحة ابلدينار= جمموع  مدة كل مطلوب يف احملفظة * ا .3
 مطلوب يف احملفظة(/ امجايل القيمة السوقية جلميع املطلوابت 

 القيمة السوقية= سعر اغالق السهم * عدد االسهم املصدرة
 اإلطار النظري: المبحث الثاني

 فجوة املدة يف املوجودات واملطلوباتاوال: 
الن اســـــتمرارية واســـــتدامة املصـــــرف تعد ســـــياســـــة ادارة املوجودات واملطلوابت مهمه للمصـــــرف وذلك 

، وان هذه السياسة البد للمدير ةمن قبل مدير املصرف وامهية القرارات املتخذ ةتعتمد على السياسة املتبع
من يعني جلنة تكون ملمة بكل تفاصـــــيل طريف ميزانية املصـــــرف  املوجودات، املطلوابت( و تعمل بشـــــكل 

خاطر اليت ميكن ان يتعرض هلا املصــــــــــــــرف ويكون ذلك مســــــــــــــتعدة جلميع املتكون منظم وكذلك جيب ان 
ابلتعاون مع جلنة ادارة املخاطر يف املصـــــــرف ومن املخاطر اليت من املمكن التعرض هلا هي فجوة املدة اليت 
ميكن ان حتصل يف جانيب امليزانية  ا تؤثر على سيولة املصرف وابلتايل حدوث نقص يف هذه السيولة اليت 

واليت قد تعرض املصــرف لالفالس لذلك البد من اتباع اجراءات ســليمة الدارة ســيولة من الصــعب تالفيها 
 املصرف ابلشكل السليم واليت يضمن استمرارية املصرف وتطوره.

 م هوم ادارة املو ودات وامل َوابت  .1
تعد أدارة املوجودات واملطلوابت احد أهم الواجبات الرئيســــــــــية إلدارات املصــــــــــارف وذلك أل ا تلعب 

ورا كبريا يف اجلمع بني االنشـــــــطه املختلفة للمصـــــــرف، وتعد من اهم اجراءات ادارة املخاطر يف املصـــــــرف د
: 1083اصـــــحاب املصـــــلحة   ةوكذلك احدى االدوات اليت تســـــاعد على صـــــنع القرار هبدف تعظيم قيم

2014,Petraitytė &Novickytė واملطلوابت  (، وان ادارة املوجوداتALM  )Asset Liability 
Management الكفوءه ينبغي هلا ان تركز على االســـتثمار واختيار احملفظة االســـاســـية للمصـــرف وبذلك )

ـــــــــــــــــــــ  ميكن اعطاء مفهوم واضـــــــح اب ا  ارســـــــة الدارة االعمال التجارية  يث يتم التنســـــــيق بني   (ALMلـ
هي تعزيز  ALMوان جوهر ، (القرارات واالجراءات املتخــــذة يف كــــل مــــا يتعلق ابملوجودات واملطلوابت

 (Vaidyanathan, 1999: 39  وعرف(. Ryan,2013: 1النســـــبة املمولة بني املوجودات واملطلوابت  
اب ا عملية ادارة امليزانيه العمومية للتعرف على ســيناريوهات ســعر  ادارة املوجودات واملطلوابت يف املصــرف

يوفر للمصـــــرف احلماية من املخاطر اليت يتعرض هلا  اً املصـــــرف، وكذلك تعد منهج ةوســـــيول ةالبديل ةالفائد
 واما ،(هذه املخاطر ةالدار  ةمناســـــــــب ةاو رصـــــــــد هذه املخاطر وقياســـــــــها وتوفري اســـــــــرتاتيجي ةوجيعلها مقبول

 Romanyuk, 2010: 1) عملية مســـــــتمرة تســـــــتخدم لصـــــــياغة وتنفيذ ومراقبة ومراجعة   فقد عرفها اب ا
دات واملطلوابت من اجل حتقيق األهداف املالية للمصــــرف يف ضــــوء حتمله االســــرتاتيجيات املتعلقة ابملوجو 

تعرف ادارة املوجودات واملطلوابت اب ـــا خطـــة البـــاحثني  نظر  ةومن وجهـــ (،للمخـــاطر والقيود األخرى
اســـرتاتيجية مدروســـة من قبل مدير املصـــرف ملعاجلة اي خلل قد حيدث بني املوارد املالية املتاحة للمصـــرف 

 النمات املصـــــرف حيث انه يســـــعى لتخفيض املخاطر اليت من املمكن ان يتعرض هلا املصـــــرف واســـــتخدا
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حتقيق التوازن بني اهداف املصــــــــــــــرف املتمثلة ابلســــــــــــــيولة والر ية هو اهلدف من اتباع هذه االســــــــــــــرتاتيجية  
 واالمان(.

 أهداَ إدارة املو ودات وامل َوابت يف املصَر  .2
واملطلوابت يف املصــــــــــــارف إىل إدارة املخاطر وتعظيم ثروة املســــــــــــامهني وأيضـــــــــــا هتدف إدارة املوجودات 

يســــــــــــتخدم لقياس املخاطر اليت حتدث يف  اً وعلم اً فن داحلفاظ على رأس املال الســــــــــــليم ويف النهاية فهي تع
هتدف إدارة املوجودات واملطلوابت إىل الســيطرة  وكذلك (Jain  &Das,72:2015العمليات املصــرفية  

ن الغرض من أمن اإلجراءات الدفاعية أو اهلجومية، حيث  ةام  صـــــــايف الفائدة من خالل جمموععلى ه
اإلجراءات اهلجومية هو تعظيم هام  صـــــــــايف الفائدة من خالل تغيري هيكل امليزانية العمومية للمصـــــــــرف 

ســعار الفائدة وإما اإلجراءات الدفاعية فرتكز على عزل هام  صــايف الفائدة عن التقلبات اليت حتدث يف أ
 101 :2010,Al Shubiri). ن خالل نســــــــــج خطوط اإلعمال املصــــــــــرفية املختلفة، حيث تعد إدارة م

الســــيولة وامليزانية العمومية امرأ حيواي يف املصــــرف وان اإلدارة الســــليمة للموجودات واملطلوابت تعمل على 
 إحداث منو سلس يف امليزانية العمومية للمصرف وجيعلها أكثر ر ية.

 ( جماالت إدارة امليزانية العمومية1الشكل  

 
Source: Oracle Financial Service, 2011, Practices And Emerging Trends 

In Asset Liability Management And Liquidity Risk, P 3. 

القسـم  ،اهم اجملاالت اليت هتتم هبا امليزانية العمومية واملتكونة من عدة اقســام الســابقيوضــح الشــكل  اذ
االول هو ختطيط امليزانية العمومية والذي يهدف بدوره اىل وضــــــــــع النقاط االســــــــــاســــــــــية اليت جيب اتباعها 
ى لتحقيق اهداف املصــــــرف والقســــــم الثاين يهتم أبدارة املوجودات واملطلوابت ابلشــــــكل الذي يســــــاعد عل

زايدة صــــــــــايف دخل الفائدة من خالل ختفيض حســــــــــاســــــــــية ســــــــــعر الفائدة واليت ميكن ان تؤثر على حجم 
الفدوات اليت من املمكن ان تتعرض هلا موجودات ومطلوابت املصـــــــــــــرف اما القســـــــــــــم الثالث يتناول ادارة 

واليت  الســــــــيولة ابلشــــــــكل الســــــــليم من خالل ختفيض  اطر الســــــــيولة ووضــــــــع إســــــــرتاتيجية مالئمة ألدارهتا
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تساعدها على توفري السيولة الطارئة للمصرف. وان إدارة املوجودات واملطلوابت تساعد يف اختاذ القرارات 
فيما خيص املوجودات مع األخذ يف نظر االعتبار االســــــــــتخدام الكامل واملوارد املتاحة للمصــــــــــرف وابلتايل 

 .(Yang et.al, 2009: 5  تعظيم اإليرادات اإلمجالية
 ت إدارة املو ودات وامل َوابتسرتاتيجيا .3

 استخدامات  اكثر ما يبني الغاية من ادارة املوجودات واملطلوابت ابالدارة االسرتاتيجية للموجودات نَّ إ
االموال( واملطلوابت  مصـــــادر االموال( للمصـــــرف، وذلك هبدف مســـــاعدة املصـــــرف على حتمل املخاطر 

(. وان 1et.al, 2011: Dash  ،فائدة وأســعار الصــرفالنامجة عن أي تغريات حتدث يف الســيولة وســعر ال
اهلدف النهائي من إسـرتاتيجية إدارة املوجودات هو حتقيق املصـرف أقصـى عائد من االسـتثمار يف القروض 
واألوراق املالية واحلد من املخاطرة اليت يتعرض هلا املصـــــــــــــــرف، وكذلك احلفاظ على الســـــــــــــــيولة من خالل 

طرق أســـــاســـــية واليت  ةربعاة وميكن توضـــــيح هذه االســـــرتاتيجيات من خالل االحتفاظ ابملوجودات الســـــائل
 (Mishkin,2010: 236تكون متمثلة ابالط: 

قيام املصــــرف ابلبحث عن املقرتضــــني الذين يســــتطيعون دفع ســــعر فائدة اعلي على القروض وكذلك  .أ
 الئتمان.قدرة املقرتض على سداد مبلغ القرض والفائدة يف الوقت احملدد بتجنب  اطر ا

 و اطرهتا منخفضة. ىقيام املصرف بشراء األوراق املالية اليت يكون عائدها اعل .ب
ـــــ موجودات  ةختفيض املخاطر عن طريق التنويع من خالل شراء موجودات  تلفة واليت تكون متمثل .ا بـ

مة قصــــــــرية اجل او طويلة اجل، اذوانت اخلزينة، وســــــــندات البلدايت....ا ( والتنويع ابلقروض املقد
 إىل عدد من العمالء.

حتديد نســـــبة االحتياطي وذلك من خالل بيع املوجودات الســـــائلة حىت لو كانت عوائدها منخفضـــــة  .د
 .ةلتلبية متطلبات االحتياطي اخلاص ابملصرف من دون إن يتحمل املصرف إي تكاليف ضخم

يق توزيع مواردها مدة االســـــــتحقاق للموجودات عن طر  ةوتركز إســـــــرتاتيجية إدارة املوجودات على أطال
مــــا إســـــــــــــــرتاتيجيــــة إدارة املطلوابت فتكون على عكس أالقــــابلــــة لإلقراض يف موجودات طويلــــة األجــــل و 

ويرى ، (Nathan,1999:8  إســــــــرتاتيجية املوجودات حيث تركز على تقصــــــــري مدة اســــــــتحقاق املطلوابت
 Rose املوجودات واملطلوابت من خالل ( مبا أن املؤســــــــســــــــة املالية ال متتلك اي رؤية متكاملة فيما خيص

دراسـته التاريخ املصـريف وكذلك اجتاه املصـارف إىل توجيه مصـادر لتمويل املطلوابت وحق امللكية حيث ان 
هذا األمر عقد عملية إدارة املوجودات وحجم األموال املقرتضـــة وكمية الودائع وأنواعها وان القرار الرئيســـي 

منا ابملوجودات ككل، وميكن للمدير املايل الســــــــــــــيطرة على ختصــــــــــــــيص ليس االهتمام ابلودائع والقروض وإ
األموال فقط من خالل اختاذ قرارات معينة، ويف العقود األخرية بشرت بتغريات جذرية يف إدارة املوجودات 

أســــعار الفائدة واملنافســــة الشــــديدة وقد قامت الشــــركات املالية بفتح مصــــادر للتمويل  ةواملطلوابت ملواجه
لتخفيض كلفــــــــة الودائع واملطلوابت وتســـــــــــــــمى هــــــــذه اإلســـــــــــــــرتاتيجيــــــــة إبدارة املطلوابت جــــــــديــــــــدة 

(Rose,2013:218) ،مدى قدرة اســـــتجابة املؤســـــســـــة اىل اي تغيريات حتدث يف 2يوضـــــح الشـــــكل   اذ )
املوجودات واملطلوابت احلســـاســـة لســـعر الفائدة وبذلك  ةاســـعار الفائدة الســـوقية اليت تؤثر بدورها على قيم

ثر على ايرادات املصــــرف من الفوائد اليت تتقاضــــاها من املوجودات واليت تدفعها على املطلوابت ســــوف يؤ 
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اخرى ويف حالة لو ارتفع  ةوعلى صـــــــــــــــايف الثروة من جه ةمن جه ةوهذا يؤثر على هام  صـــــــــــــــايف الفائد 
 االخريان سيؤدي اىل ارتفاع قيمه املصرف.

 ارف واخلدمات املالية( إدارة املوجودات واملطلوابت يف املص2الشكل  

Source: Rose, 2013, Bank management, P 219. 

وميكن للمقرض الــذي يواجــه طلبــات كبرية على القروض اليت تتجــاوز اموالــه املتــاحــة ميكن لــه من ان 
اخرى نالحظ قد تدفق  ة، اما من جهةمبنافســـــــــــــــيه هذا من جه ةيرفع معدل الفائدة على القروض مقارن

فهذا يرتك معدل الفائدة دون تغيري او  ةؤســــــــــســــــــــات املالية ولكن منافذها املر ة تكون قليلاالموال على امل
حىت خيفض هذا الســـــعر  ا يســـــمح للمنافســـــني ابملنافســـــة مهما كانت االموال املتاحة يف الســـــوق وابلتايل 

 فهذا يؤثر على قيمة املصرف والشكل اعاله يوضح اهداف ادارة املوجودات واملطلوابت.
  املدةك فجوة  َي .4

يشـــــــــــــمل جتميع كل املوجودات احلســـــــــــــاســـــــــــــة للمخاطر  Duration gap analysisاملدة حتليل فجوة 
 RSA  واملطلوابت احلســـــاســـــة للمخاطر )RSL حســـــب تواريخ االســـــتحقاق/ اتريخ إعادة التســـــعري يف )

ـــة : Modified Duration Gap  MDG  )2 نطـــاقـــات زمنيـــة  تلفـــة وحســــــــــــــــــاب فجوة املـــدة املعـــدل
2013,Swamy). 

 .(Zeballos,2011: 5)ن للمدة مها: ان  تلفاوهناك مقياس
: هي املقياس الذي يفرتض فيه ان يكون تغريات العائد ال يغري Modified durationاملدة املعدلة  .أ

 التدفقات النقدية املتوقعة.
 فق النقدي املتوقع.، وهي قياس تغريات العائد اليت قد تغري التدEffective duration املدة الفعالة .ب

واما حتليل الفجوات فهي اداة حســـاســـية كمية يتم من خالهلا تســـجيل املوجودات واملطلوابت اخلاصـــة 
ابســــتحقاق معدل الفائدة احملدد لتوضــــيح التعرض املالزم للوقت ويتم طرح املطلوابت احلســــاســــة ملعدالت 

 ) N.Chorafas,2002: (87 -84الفائدة من املوجودات احلساسة ملعدالت الفائدة ويوضح االخري: 
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وجبة، وتعين إن موجودات املصـــرف هي أكثر حســـاســـية لســـعر الفائدة من مطلوابته اي ان امل ةفجو ال •
قيمة الفجوة سـتكون اكرب من الصـفر فإذا ارتفعت أسـعار الفائدة فان ذلك سـيؤدي اىل زايدة هام  

كاليف املدفوعة الفائدة الصـــــــايف للمصـــــــرف الن الفوائد اليت حيصـــــــل عليها من موجوداته اكرب من الت
 على مطلوابته.

ســـالبة، تتحقق عندما تكون مطلوابت املصـــرف اكرب حســـاســـية لســـعر الفائدة من موجوداته الفجوة ال •
اي تكون قيمة الفجوة اصغر من الصفر وعلية إذا اسفضت أسعار الفائدة فان الفوائد املدفوعة على 

 .إيراداتهمطلوابت املصرف ستنخفض بشكل اكرب من اسفاض 
لســـــعر الفائدة  ةالفجوة الصـــــفرية، وهي تتحقق عندما تكون موجودات املصـــــرف ومطلوابته حســـــاســـــ •

 (.et.al Beck,2000: 60بصورة متساوية اي ان قيمة الفجوة تكون صفر  
واملدة ابلرغم من أ ا ليســـــــــــــــت مثالية إال أ ا ميكن اســـــــــــــــتخدامها يف حتليل تقلبات املوجودات وميكن 

ل دقيق من خالل العائد والســــعر احلايل واملدة املتبقية حىت اتريخ االســــتحقاق حيث يكون حتديدها بشــــك
مصــطلح  املدة( اكرب عامل مؤثر على موجودات املصــرف وميكن اســتخدام املدة بشــكل أســاســي لتحليل 

 :51املخاطر وميكن قياس  اطر أســــــعار الفائدة وتقلبات املوجودات من خالل قياس تقلبات األســــــعار  
2012,Macha  &Hess) يف إدارة املوجودات واملطلوابت  ةتطبيق أملدALM  لتحقيق التوازن بني اأثر

: 11تغريات أســــــــعار الفائدة على موجودات املصــــــــرف ومطلوابته حىت متيل اىل تعويض بعضــــــــها البعض  
2003,et.al Ahlgrimد من ملوجودات ومطلوابت املصــرف الب ة(، وبعد ان حنصــل على املدة الصــحيح

حتديد الفجوة الزمنية للمصــــرف، واذا افرتضــــنا ان املصــــرف يريد فجوة زمنية صــــفر فان املصــــرف ســــيحمي 
( والتعديل الضــــــــــروري هو ان DA = DLراس املال عندما تكون مدة املوجودات واملطلوابت متســــــــــاوية  

: 60:  تكون نســـــــــــــــبة املطلوابت على امجايل موجودات  يث تكون الفجوة الزمنية تســـــــــــــــاوي الصـــــــــــــــفر
2000,et.al, L. Beck). 

 مدة املوجودات= مدة املطلوابت  إمجايل مطلوابت/ إمجايل موجودات( 
 = مدة املوجودات  إمجايل موجودات/ إمجايل مطلوابت(او مدة املطلوابت

 قيمة املصرف ثانيا:
واليت يســعى ســعر الســهم تعرف القيمة من الناحية املالية اب ا ســعر الســهم املتداول يف أســواق األســهم 

إىل جعل أســواق األوراق املالية ذات أمهية كبرية ويعد مؤشــرا لقيمة املصــرف املدرا يف ســوق األوراق املالية 
 ,Andersen& Subbaramanوامـا   (Mañas,2005: 4من حيـث االرتفـاع او االسفـاض يف قيمتـه  

مارات ارتباطا وثيقا واليت يسعى سعر السهم ( فقد عرف القيمة اب ا سعر السهم املرتبط ابالستث1996:1
( Saunders&Cornettيف النهاية اىل رفع قيمة املصرف من خالل اختاذ قرارات سليمة لالستثمار، واما  

يف  ةعرف القيمة السوقية اب ا أسعار املوجودات واملطلوابت اخلاصة ابملصرف على اساس االسعار املتداول
(، وبذلك ميكن ان نفرق بني القيمة والســعر حيث ان Cornett  &Saunders,2008: 587الســوق  

هي ما حيصــل عليها أي  Valueهو ما جيب ان يدفع واما القيمة Price القيمة ختتلف عن الســعر فالســعر
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& Trefor,2004: 290مســــــــــــتثمر عند اســــــــــــتثمار امواله يف مشــــــــــــروع معني  أي ما جيب ان تكون(   
Neal.) 

 ة نسب تقييم االسهم العادي
يف عملية االســــــــــتثمار وخاصــــــــــة ابلنســــــــــبة للمديرين املاليني وذلك ال ا  ةمات االســــــــــهم مهميتعد تقي

ابلقيمة احلقيقية للســهم، حيث ان املســامهني  ةتســاعدهم على التعرف على الســعر الســوقي للســهم ومقارن
فع قيمة اســهمهم. ان العاديني يتوقعون احلصــول على االرابح النقدية من اســتثماراهتم يف االســهم وكذلك ر 

عملية الشراء والبيع يف االسهم العادية جيب ان تكون وفق خطة مدروسة من قبل املساهم وذلك للحفاظ 
على اســـــــتثماراته املتنوعة، وعلى العموم فان املســـــــامهني يقومون بشـــــــراء االســـــــهم اليت يعتقدون ابن قيمتها 

اليت يعتقدون أبن قيمتها الســــــــوقية اكرب من قيمتها  الســــــــوقية احلالية اقل من قيمتها احلقيقية وبيع االســــــــهم
 .(Zutter  &Gitman,2010: 277مقارنة بسعر السوق  

 DCF)) Discounted Cash Flowالتــدفقــات النقــديــة املعصـــــــــــومــة:تقنيــات  .1
Techniques 
يف كيفية استخدام أسلوب التدفقات النقدية  اشرحهم Miller  &Modiglianiيف الوقت اليت نشر 

هي جوهر الكثري من مناذا التقييم وميكن القول  DCFاملخصـــــــــومة يف تقدير قيمة املصـــــــــرف، فقد كانت 
بشــكل عام ان قيمة املصــرف هي جمموع التدفق النقدي املتوقع يف املســتقبل من صــايف املقبوضــات النقدية 

النفقات النقدية إلعادة االســتثمار(  صــومة اىل القيمة احلالية بتكلفة  التدفقات النقدية التشــغيلية انقصــا 
إن القيمة الســـوقية اإلمجالية للمصـــرف ميكن تقســـيمها إىل القيمة  M&Mرأس املال، وكذلك فقد أوضـــح 

احلالية للتدفقات النقدية من املوجودات احلالية وقيمة التدفقات النقدية من االســــــتثمارات املســــــتقبلية  أي 
يمة النمو املســـتقبلي للمصـــرف( هذا يف حالة لو توقع املســـتثمرون احلصـــول على عوائد تفوق او تســـاوي ق

كلفة رأس مال املصــــــــرف وبذلك فان هذه االســــــــتثمارات اجلديدة ختلق قيمة إضــــــــافية للمصــــــــرف وبذلك 
(، Madden,2007: 103تكون القيمة الســـــوقية اإلمجالية للمصـــــرف مســـــاوية لقيمة موجوداهتا احلالية  

وتســعى اســاليب التدفقات النقدية املخصــومة اىل حتديد قيمة املصــرف من خالل تقدير التدفقات النقدية 
املســـــــتقبلية ومن مث يتم خصـــــــمها بســـــــعر خصـــــــم مناســـــــب يتطابق مع  اطر التدفقات وميكن التعبري عنها 

 .(Kiymaz  &Baker,2011: 132ابملعادلة االتية: 

 
 التدفقات النقدية اليت حيصل عليها املصرف من استثماراته. CFIقيمة املصرف و  V :حيث ان

RVn  القيمة املتبقية للمصرف يف السنهn,K .معدل اخلصم املناسب ملخاطر التدفقات النقدية 
فان القيمة املتبقية يف السنة  gوافرتاض معدل منو نبت  nويف حالة استخراا القيمة املتبقية بعد السنه 

n :تكون 
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 معدل النمو للمصرف. g حيث ان:

ي القي ة اَلالية خلصم املقسوم ا   Dividend Discount Model (DDM)منَو
يفرتض يف هذا النموذا ان قيمة الســـهم العادي هي القيمة احلالية جلميع االرابح املتوقعه ويف حالة اذا 

: 15االســـــــــــــــهم بعدد من الســـــــــــــــنوات اىل ما ال اية والنموذا القياســـــــــــــــي له  كان املصـــــــــــــــرف يتداول يف 
2009,Damodaran). 

  
كلفة الســــــــهم  حق امللكية(. ويف حالة  t ,eKلكل ســــــــهم يف الفرتة  املوزعه االرابح DPStحيث ان: 

 اخرى يكون معدل النمو لتوزيعات االرابح نبتا اىل االبد فيحسب كاالط:

 
اخرى ايضـــــــــا قد تنمو ارابح الســـــــــهم بشـــــــــكل غري متوقع ان يكون مســـــــــتداما او نبتا لالبد ويف حالة 

وتســـــمى هذه الفرتة  فرتة منو اســـــتثنائية( وهذا يســـــمح لنا بتقدير قيمة الســـــهم اخلاص ابملصـــــرف ابلصـــــيغه 
 االتية:
 

: فرتة النمو hg ،هي تكلفــة حقوق امللكيــة n,keهو معــدل النمو املتوقع بعــد الســـــــــــــــنــه  gn حيــث ان:
 : فرتة منو مستقرة.stاملرتفعة، 

 Present Value of Operating Free اَلرة القي ة اَلالية لَتدفقات النقدية التشغيَية
Cash Flows 

يتم حتديد قيمة املصـــــرف يف هذا النموذا من خالل خصـــــم التدفقات النقدية احلرة التشـــــغيلية قبل ان 
ع اي فوائد حلاملي الديون للحفاظ على موجودات املصـــــرف  النفقات الرامالية( وميكن اســـــتخدام يتم دف

( كمعدل خصــــم عند خصــــم التدفق النقدي احلر التشــــغيلي WACCمتوســــط كلفة راس املال املصــــرف  
فبــذلــك جمرد حتــديــد قيمــة املصـــــــــــــــرف يتم طرح قيمــة الــدين هــذا يف حــالــة لو كــان اهلــدف هو تقــدير قيمـة 

 (.Brown  &Reilly,2012 :346صرف فبذلك تكون القيمة االمجالية ابلصيغة االتية:  امل
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التدفق النقدي احلر  OFCF ،عدد من الفرتات املفرتضـــــــة اىل ما ال اية N ،املصـــــــرف قيمة Vحيث ان: 
 املتوسط املرجح لتكلفة راس مال املصرف. WACCj ،التشغيلي للمصرف

اما يف حالة م تقدير القيمة اىل ما ال اية وكان املصـــــرف اتم النمو اي ان تدفقاته التشـــــغيلية وصـــــلت 
 حلساب قيمة املصرف كما يف املعادلة االتية: DDMاىل مرحلة النمو املستقر ميكن استخدام طريقة 

 
( OFCFg+ 1 التــدفق النقــدي احلر التشـــــــــــــــغيلي يف الفرتة االوىل ومســــــــــــــــاواي اىل  1OFCFحيــث ان: 

0OFCF,OFCF g .معدل النمو املستقر للتدفق النقدي احلر التشغيلي على املدى الطويل االجل 
 Present Value of Free Cash املَكيةالقي ة اَلالية لَتدفق النقدغ اَلر اىل  قوق 

Flows to Equity 
وعند تقدير قيمة  ،(Steiger,2008: 5وهي التدفقات النقدية املتاحة حلاملي االســهم يف املصــرف  

 السهم العادي فالبد من تقدير التدفق النقدي احلر اىل حقوق املسامهني ويكون كاالط:
التغيري يف راس املال  -صــــــــايف االنفاق الرأمايل -التدفق النقدي احلر اىل حق امللكية= صــــــــايف الدخل

 اصدار الدين اجلديد(. - سداد الدين -العامل غري النقدي
 االستهالك( -صايف االنفاق الرأمايل=  اإلنفاق الرأمايل •
التغري يف حســـاب رأس املال العامل غري النقدي مكون من احلســـاب املســـتحق، املخزون واحلســـاابت  •

 املستحقة الدفع.
وإذا مل نتمكن من تقدير صــــــايف املصــــــروفات الرأمالية أو رأس املال العامل غري النقدي، فال نســــــتطيع 

: Damodaran ،)49,2009: 14دفــــقــــــــات الــــنــــقــــــــديــــــــة احلــــرة إىل حــــقــــوق املــــلــــكــــيــــــــة  تــــقــــــــديــــرالــــتــــــــ
2006,Hackethal.) 

ويعد التدفق النقدي احلر هو مقياس لقيمة املصــــــــرف ومؤشــــــــر اداء لســــــــعر الســــــــهم  القيمة الســــــــوقية 
للمصـــــــــرف( وان ارتفاع التدفق النقدي احلر هو مؤشـــــــــر اجيايب ويعين زايدة يف اإلرابح وإيرادات املصـــــــــرف 

 اً موثوق اً واسفاض تكاليفه وديونه وابلتايل فان املصـــــرف ميكن له من مكافاة مســـــامهيها ولذلك يعد مقياســـــ
-61وميكن حســـــاب قيمة التدفق النقدي احلر اىل امللكية ابلصـــــيغة اآلتية:   ،للقيمة الســـــوقية للمصـــــرف

59 :2014, Al-Azzawi &Al Zararee) 

 
 معدل العائد املطلوب على حق امللكية  FCFE، rمعدل النمو املستقر املتوقع يف  g حيث ان:
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 .et,al,2002: (117وان القيمة احلالية للتدفقات النقدية احلر اىل حق امللكية تكون ابلصـــــيغة االتية 
D. Stowe) 

 
 Relative Valuation Techniques التقييم النس : تقنية .2

االول التدفقات النقدية املخصــــومة اليت ميكن من خالهلا حتديد قيمة املصــــرف بناء يالف االســــلوب 
على معدالت النمو املقدر ومعدل اخلصـــــــم اخلاص به، توجد هناك تقنيات اخرى ميكن من خالهلا حتديد 

هلا ويكون ذلك على اســـــــاس جمموعة من النســـــــب، حيث  ةقيمة املصـــــــرف ومن مث مقارنتها ابلقيمة املماثل
م املصــــــرف مبقارنة ســــــعر ســــــهمه مع املتغريات اليت تؤثر على قيمة الســــــهم على ســــــبيل املثال التدفقات يقو 

 (.CFA,2007: 288النقدية واالرابح واملبيعات والقيمة الدفرتية  
وتعد هذه الطريقة هي االكثر شـــــعبية يف تقييم املوجودات وذلك ال ا ميكن تقديرها بســـــهوله مع عدد 

بتحليل التدفقات النقدية املخصــــــــومة وكذلك تعد هذه الطريقة هي اســــــــهل  ةات مقارنقليل من االفرتاضــــــــ
وابسط للفهم ابلنسبة للعمالء، وتعد النسب اليت سيتم ذكرها هي من النسب االكثر شيوعا وهي كاألط: 

 90 :2010,Pandey  &Sehgal). 
َي م اع ة االراب    Earnings Multiplier Model (P/E)منو

 العائدلطريقة هي من ابســــــط الطرق اليت تســــــتخدم لتقيم املصــــــرف وهي نســــــبة الســــــعر اىل تعد هذه ا
Price-Earnings ratio (P/E)،  االوىل يف هذه الطريقة يقوم املصـــــــرف يف البحث عن مصـــــــرف  ةفاخلطو

معه من خالل احتســابه نســبة ســعر الســهم اىل  ةاخر  اثل له مدرا يف ســوق االوراق املالية وذلك للمقارن
 ةللســــــــهم، واما اخلطو  عائدوان ســــــــعر الســــــــهم يكون احدث ســــــــعر يف التداول واما الربح فهو اخر  ةعائد

ابملصرف وميكن ان يستند املستثمر على ارابح املصرف من خالل  ةالثانية فهي التنبؤ ابرابح السهم اخلاص
الثالثة  ةاالرابح املتححقة للمصــرف يف الســابق او على املعلومات اخلاصــة أبرابحه يف املســتقبل، ويف اخلطو 

املقيم فيها املصـــرف املماثل  هنفســـ من املفرتض ان تقوم ســـوق االوراق املالية بتقييم ارابح املصـــرف ابلطريق
 (Dermine,2008: 2  :بذلك فان قيمة املصرف وفق هذه الطريقة حتسب كما يليو 

 Eالسهم  عائد / Pقيمة املصرف= سعر السهم
 The Price/Cash Flow Ratioنسبة السعر اىل التدفقات النقدية 

م اســـتخدام هذه النســـبة بشـــكل كبري يف قياس قيمة املصـــرف وذلك الن هذه النســـبة هي اقل عرضـــة 
ب من إرابح الســـهم وكذلك الن التدفقات النقدية تســـتخدم بشـــكل واســـع يف تقدير القيمة احلالية للتالع

وميكن حســــــاب هذه النســــــبة ابلصــــــيغة  ،(CFA,2007: 307لنموذا التدفق النقدي اليت ذكره اعاله  
 (.et,al. D. Stowe,2002: 229  ةاالتي

 
 التدفق النقدي  CFالسعر، Pحيث ان: 
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 Price/Book Value Ratio (P/BV)نسبة السعر اىل القي ة الدفرتية  
 Fama andيف كل من دراســــات ةتعد هذه النســــبة هي مقياس مالئم للقيمة وقد اكتســــبت امهية ابرز 

French 1992  وLanstein 1985  وFairfield1994،  وعـــادة مـــا يتم تطبيقهـــا على املصـــــــــــــــــارف او
وان املتغري الرئيســــــي اليت يســــــبب اختالف يف هذه  ،ت النقدية الســــــلبيةالشــــــركات ذات االرابح او التدفقا

 (.CFA, 2007: 305د  ROIالنسبة هو عائد االستثمار 
تشـــري هذه النســـبة عندما تكون عالية اىل ان املصـــرف او الشـــركة تتحمل تكاليف ابهظة وهذا ســـيؤثر 

( وميكن Jiang,2017: 2على عائد الســــــــــــهم املســــــــــــتقبلي والعكس عندما تكون النســــــــــــبة منخفضــــــــــــة  
 .(W. Miller,  &D. Jordan,2008: 193استخراجها ابملعادلة االتية  

 
 .القيمة الدفرتية BV،السعر Pاملصرف او الشركة،  قيمةV حيث ان:

 .Price-to-sales ratio( P/ Sنسبة السعر اىل املبيعات )
 حيددون قيمتها نيلذلك فان احمللل ارابح  توجد العديد من الشركات او املصارف اجلديدة ال متتلك اي 

من خالل ســــــعر الســــــهم الواحد اىل ســــــعر مبيعات الســــــهم الواحد، وان هذه النســــــبة ميكن ان ختتلف من 
مصـــــرف الخر وكذلك بني الصـــــناعات املختلفة وهذا يؤدي اىل اختالف هام  الربح اخلاص ابملصـــــارف 

 231 :2010,Pilbeamة الســـوق يف تقييم املصـــرف وحتســـب ابلصـــيغة (. تعتمد هذه الطريقة على حال
 (.Fernandez,2004: 10االتيه  

 
 مبيعات سهم املصرف. S ،سعر سهم املصرف P ،املصرف قيمةVحيث ان: 

 الجانب التطبيقي  :المبحث الثالث

 أوال: تحليل مؤشر فجوة املدة
 من املصـــــــارف، وملدة نياثنســـــــيتضـــــــمن حتليل فجوة املدة للمصـــــــارف عينة الدراســـــــة، لعينة مكونة من 

، حيث ســــــيتم املقارنة بني كل من فجوة املدة احملســــــوبة (2017( ولغاية  2005( ســــــنة ابتداء من  13 
لكل ســــنوات الدراســــة والوســــط احلســــايب واالحنراف املعياري احملســــوب للمصــــرفني، حيث ان املعدل العام 

 .(-4.26لفجوة املدة للمصرفني بلغ  
 : اقيالعر  مصَر االستا ار .1

ميكن من خالل مؤشــــــــــر فجوة املدة توضــــــــــيح الفرق بني موجودات املصــــــــــرف ومطلوابته ونالحظ من 
( ادانه هذا الفرق، حيث يتضـــــــــمن اجلدول الوســـــــــط احلســـــــــايب واالحنراف املعياري لفجوة املدة 1اجلدول  

 ملصرف االستثمار وألجراء املقارانت املطلوبة.
 ( فجوة مدة مصرف االستثمار 1جدول  
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 سنة \فجوة املدة السنة 
2005 -4.63 
2006 -4.38 
2007 -4.57 
2008 -4.40 
2009 -4.32 
2010 -4.42 
2011 -4.25 
2012 -4.03 
2013 -4.02 
2014 -4.02 
2015 -4.02 
2016 -4.02 
2017 -4.02 

 4.24- الوسط احلسايب
 0.21- املعيارياالحنراف 

  ابالعتماد على  رجات احلاسبة االلكرتونية نياملصدر: اعداد الباحثي
( نالحظ ان الوسط احلسايب لفجوة املدة ملصرف االستثمار كانت سالبة وبلغت 1بناء على اجلدول  

(. ويعين ذلـــك ان مـــدة مطلوابت املصـــــــــــــــرف اكرب من مـــدة 0.21-ابحنراف معيـــاري بلغ   (،4.24- 
موجوداته، ويالحظ من اجلدول أيضــا ان اكرب فجوة مدة بني موجودات املصــرف ومطلوابته كانت يف عام 

( - 4.24( وعند مقارنتها مع الوســــــط احلســــــايب  معدل املصــــــرف( البالغ  - 4.63( اذ بلغت  2005 
 2016و 2015و 2014و  2013امـــا اقـــل فجوة مـــدة فقـــد كـــانـــت يف عـــام   وجـــد أب ـــا اعلى منـــه،

( وابملقارنة مع معدل املصـــــــرف املذكور ســـــــابقا نالحظ اب ا ادى منه، وهذا -4.02( اذ بلغت  2017و
يدل على توسع املصرف بسياسته االقراضية واالستثمارية. وبشكل عام حقق املصرف فجوة مدة اكرب من 

 2009و 2008و 2007و 2006و  2005( يف االعوام  -4.26املعـــدل العـــام للـــدراســـــــــــــــــة البـــالغـــة 
 .اما ابقي سنوات الدراسة فكانت فجوة املدة اقل من املعدل العام (،2010و
 مصَر األهَي:  .2

ميكننا من خالل مؤشـــــر فجوة املدة ان نوضـــــح الفرق بني موجودات املصـــــرف ومطلوابته ونالحظ من 
( ادانه هذا الفرق، حيث يتضــــمن اجلدول كل من الوســــط احلســــايب واالحنراف املعياري لفجوة 2اجلدول  

 املدة ملصرف األهلي وألجراء املقارانت املطلوبة.
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 ( فجوة مدة املصرف األهلي 2اجلدول   
 

  ابالعتماد على  رجات احلاسبة االلكرتونيةنياملصدر: اعداد الباحث
(، 4.30-( ان الوســــط احلســــايب لفجوة مدة املصــــرف االهلي ســــالبة وبلغت  2نالحظ من اجلدول  
مطلوابت املصـــــــــــــــرف اكرب من مـدة موجوداته، (. وهـذا يعين ان مـدة 0.261317ابحنراف معيـاري بلغ  

ونالحظ من اجلدول أيضــا ان اكرب فجوة مدة بني املوجودات واملطلوابت اخلاصــة ابملصــرف كانت يف عام 
( جند ا ا - 4.30( وابملقارنة مع معدل املصرف البالغ  4.72-( اذ بلغت  2007و 2006و  2005 

( وابملقــارنــة مع - 4( و بلغــت  2017و  2016 كــانــت اعلى،فيمــا كــانــت اقــل فجوة مــدة يف عــامي 
متوســط املصــرف املذكور ســابقا نالحظ انه اقل منه، وبشــكل عام فان املصــرف حقق فجوة مدة أكرب من 

(، اما ابقي 2012و  2007و 2006و  2005( يف االعوام  4.26-املعدل العام للدراســـــــــــــــة البالغة  
 .دل العامسنوات الدراسة فكانت فجوة املدة اقل من املع

 القيمة السوقية ثانيا: تحليل مؤشر
 مصرف االستثمار  -1

فجوة المدة  السنة 
 سنة\

2005 -4.72 
2006 -4.72 
2007 -4.72 
2008 -4.16 
2009 -4.14 
2010 -4.25 
2011 -4.17 
2012 -4.49 
2013 -4.12 
2014 -4.18 
2015 -4.16 
2016 -4 
2017 -4 

 4.30- الوسط الحسابي
 0.261317 االنحراف المعياري 
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( ادانه نوضــح قيم املصــرف احملســوبة خالل ســنوات الدراســة واملتوســط احلســايب 3من خالل اجلدول  
 واالحنراف املعياري ألجراء املقارانت املطلوبة:

 ( القيمة السوقية ملصرف االستثمار3جدول  
 دينار \السوقية القيمة  السنة

2005 97,500,000,000 
2006 38,675,000,000 
2007 38,675,000,000 
2008 39,375,000,000 
2009 80,640,000,000 
2010 62,496,000,000 
2011 95,000,000,000 
2012 101,000,000,000 
2013 150,350,000,000 
2014 250,000,000,000 
2015 170,000,000,000 
2016 150,000,000,000 
2017 105,000,000,000 

 106,054,692,308 الوسط الحسابي
 58830959344 االنحراف المعياري 

  ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونيةنياملصدر: اعداد الباحث
( 106,054,692,308( اعاله يتبني ان الوســــط احلســــايب لقيمة املصــــرف املذكور بلغ  3من اجلدول  

ونالحظ ان اكرب قيمة للمصـــــــــــــــرف كانت عام  ( دينار،58830959344دينار، و ابحنراف معياري بلغ  
( ديـــنــــــــار وابملـــقــــــــارنــــــــة مـــع مـــعــــــــدل املصـــــــــــــــــرف الـــبــــــــالـــغ 250,000,000,000( اذ بـــلـــغــــــــت  2014 
ثمار اســهم ( جند ا ا كانت اكرب منه، وهذا يدل على تزايد عدد املســتثمرين يف اســت106,054,692,308 

 2006املصرف املذكور خالل هذه السنة  ا أدى ذلك اىل ارتفاع قيمتها،فيما كانت اقل قيمة يف عامي  
( ديــــنــــــــار وابملــــقــــــــارنــــــــة مــــع مــــعــــــــدل املصــــــــــــــــــرف الــــبــــــــالـــغ 38,675,000,000( اذ بــــلــــغــــــــت  2007و
نة ( جند ا ا كانت اقل منه، وهذا يدل على ضـــعف قيمة املصـــرف خالل تلك الســـ106,054,692,308 

، 2014، 2013، 2012وقله االســـــتثمار يف اســـــهم املصـــــرف. وكانت قيمة املصـــــرف للســـــنوات االتيه  
وامــا ابقي  (96,638,500,000( اكرب من املعــدل العــام للــدراســــــــــــــــة والــذي بلغ  2015،2016،2017

 السنوات فكانت اقل من املعدل العام للدراسة.
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 مصرف االهلي العراقي  -2 
- 2005( ادانه كل من القيمة الســـوقية للمصـــرف من ســـنة 4اجلدول  ســـوف نســـتعرض من خالل 

والوسط احلسايب واالحنراف املعياري اخلاص ابملصرف املذكور وذلك ألجراء املقارانت املطلوبة بني  2017
 قيم املصرف من حيث اعلى قيمة وادى قيمة.

 ( القيمة السوقية للمصرف االهلي العراقي4جدول  
 دينار \وقية القيمة الس السنة
2005 98,750,000,000 
2006 26,250,000,000 
2007 26,250,000,000 
2008 22,500,000,000 
2009 43,500,000,000 
2010 40,500,000,000 
2011 85,000,000,000 
2012 84,000,000,000 
2013 124,640,000,000 
2014 225,000,000,000 
2015 137,500,000,000 
2016 102,500,000,000 
2017 117,500,000,000 

 87,222,307,692 الوسط الحسابي
 55419945473 االنحراف المعياري 

  ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونيةنياملصدر: اعداد الباحث
( 87,222,307,692احلسايب بلغ  عند االطالع على بياانت املصرف االهلي العراقي وجد ان الوسط 

(، وقد لوحظ ابن اعلى قيمة للمصـــــــــــرف املذكور كانت يف ســـــــــــنة 55419945473ابحنراف معياري بلغ  
( 87,222,307,692 وابملقارنة مع معدل املصـــــــــــرف البالغ  (225,000,000,000( وقد بلغت  2014 

املستثمرين يف االستثمار ابسهم املصرف  ا ادى اىل رفع جند انه كان اكرب منه وهذا يدل على زايدة عدد 
قيمة ســــعر ســــهم املصــــرف وابلتايل ارتفاع قيمة املصــــرف يف هذه الســــنة، يف حني ان ادى قيمة للمصــــرف 

( وابملقـــارنـــة مع معـــدل املصـــــــــــــــرف البـــالغ 22,500,000,000( وقـــد بلغـــت  2008كـــانـــت يف ســـــــــــــــنـــة  
وهذا بســــبب عدم االســــتثمار يف ســــهم املصــــرف واليت كان نه ( جند ا ا كانت اقل م87,222,307,692 

وهذا ادى اىل ضعف قيمة املصرف،  2008بسبب ختوف املستثمرين بسبب االزمة املالية اليت حدثت يف 
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، 2014، 2013، 2005  وبشـــــــــــــــكــل عــام كــانــت قيمــة املصـــــــــــــــرف جلميع ســـــــــــــــنوات الــدراســــــــــــــــة عــدا
 .(96,638,500,000 هي اقل من املعدل العام البالغ  (2015،2016،2017

 اتاختبار الفرضي ثالثا:
البحث م استخدام معامل االحندار البسيط لقياس التاثريات املباشرة لفجوة  اتيف سبيل اختبار فرضي

( للتاكد من معنوية معامل tاختبار   املدة يف كل مصـــرف يف قيمة ذلك املصـــرف، كما اســـتخدم الباحثان
 .داالحندار، اضافة اىل معامل التحدي

)ال تو د ع قة ارتباط َات داللة معنوية بني فجوة املدة يف مصـــــــَر  االوىلال رضـــــــية ال رعية  .1
.)  االستا ار وقي ة املصَر

 (3( ومؤشــــر القيمة الســــوقية املوضــــح يف اجلدول  1من خالل مؤشــــر فجوة املدة الظاهرة يف جدول  
والقيمة الســـوقية ملصـــرف االســـتثمار الواردة يف اجلدول يتبني لنا وجود عالقة معنوية بني مؤشـــر فجوة املدة 

.(  ــا يــدل على وجود عالقــة لفجوة املــدة ابلقيمــة الســـــــــــــــوقيـة 007(، حيــث بلغ مســـــــــــــــتوى املعنويــة  5 
.( وهذا يشـــــــــــري اىل وجود عالقة طردية بني فجوة 709للمصـــــــــــرف املذكور، وان معامل االرتباط قد بلغ  

 بذلك يتم رفض الفرضية اعاله.املدة والقيمة السوقية للمصرف، و 
 مصفوفة عالقة االرتباط بني فجوة املدة وقيمة مصرف االستثمار( 5جدول  

 فجوة مدة مصرف االستثمار 
 Pearson Correlation 1 .709 قيمة مصرف االستثمار 

Sig. (2-tailed) .007 
N 13 

 ابالستناد اىل نتائج احلاسبة االلكرتونية نياملصدر: اعداد الباحث
)ال تو د ع قة ارتباط َات داللة معنوية بني فجوة املدة يف مصـــــــَر  الاانيةال رضـــــــية ال رعية  .2

.)  االهَي العراقي وقي ة املصَر
( وبياانت القيمة الســـــــوقية املوضـــــــحة يف 2نالحظ من خالل مؤشـــــــر فجوة املدة املوضـــــــح يف جدول  

بعدم معنوية العالقة بني فجوة املدة والقيمة الســـــــــــــــوقية ملصـــــــــــــــرف االهلي العراقي الظاهرة يف ( 4اجلدول  
.(  ا يدل على انه ال توجد عالقة لفجوة املدة ابلقيمة 192(، حيث بلغ مســـــــــــــــتوى املعنوية  6اجلدول 

ة طردية .( وهذا يشـــــري اىل وجود عالق386  الســـــوقية للمصـــــرف، على الرغم من ان معامل االرتباط يبلغ
 بني فجوة املدة والقيمة السوقية للمصرف ولكن ضعيفة جدا، وبذلك يتم قبول الفرضية اعاله.

 مصفوفة عالقة االرتباط بني فجوة املدة وقيمة مصرف األهلي العراقي( 6جدول  
 فجوة مدة مصرف األهلي العراقي 

قيمة مصرف األهلي 
 العراقي 

Pearson Correlation 1 .386 
Sig. (2tailed) .192 
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 N 13 
 ابالستناد اىل نتائج احلاسبة االلكرتونية نياملصدر: اعداد الباحث
 اختبار فرضية التأثري

: )ال تو د ع قة اتثري َات داللة معنوية بني فجوة املدة يف االوىلال رضية ال رعية  .1
.)  مصَر االستا ار وقي ة املصَر

لقياس أتثري فجوة مدة مصـــــــرف  Simple regression( معامالت االحندار البســـــــيط 7يبني اجلدول  
 االستثمار يف قيمة املصرف.

 ( معامالت االحندار البسيط لقياس أتثري فجوة مدة مصرف االستثمار يف قيمة املصرف.7جدول 
 المتغير التابع

 
المممممممممممممممممتممممممممغمممممممميممممممممر 

 المستقل

 قيمة المصرف

 المحسوبة  tقيمة
معممممامممممل التحممممديممممد 

2R α β 

 E+119.086 E+111.894 3.336 0.503 فجوة المدة
 ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية نياملصدر: اعداد الباحث

 يتبني من اجلدول اعاله ما يلي:
( دينار، مبعىن E+111.894بلغت قيمة معامل احندار املتغري املســــتقل فجوة املدة يف قيمة املصــــرف   .أ

لكن قيمة  املصــرف ســتتحســن ابملقدار املذكور اذا حتســنت فجوة املدة مبقدار وحدة واحدة،ان قيمة 
 t  احملسوبة لقياس معنوية معامل االحندار )β  وهي قيمة غري معنوية الن مستوى 3.336( بلغت )

اتثري عليه تســــــــتدل الباحثة عدم رفض الفرضــــــــية اعاله، مبعىن ال توجد عالقة  (0.007)معنويتها كان.
 ذات داللة معنوية بني فجوة مدة مصرف االستثمار وقيمة املصرف.

( وهذا يعين ان فجوة املدة يف مصـــرف االســـتثمار تفســـر 2R  )0.503بلغت قيمة معامل التحديد   .ب
( %49.7( من التغريات اليت تطرأ على قيمة املصرف، اما النسبة املتبقية البالغة  %50.3ما نسبته  

رى غري داخلـــة يف النموذا،  ـــا ميكن لفجوة املـــدة من تفســـــــــــــــري اجلزء االكرب من فتعود لعوامـــل اخ
 التغريات اليت تطرأ على قيمة املصرف.

: )ال تو د ع قة اتثري َات داللة معنوية بني فجوة املدة يف مصَر االهَي العراقي الاانيةال رضية ال رعية 
.)  وقي ة املصَر
لقياس أتثري فجوة مدة مصـــــــرف  Simple regressionالبســـــــيط ( معامالت االحندار 8يبني اجلدول  

 االهلي العراقي يف قيمة املصرف.
( معــامالت االحنــدار البســـــــــــــــيط لقيــاس أتثري فجوة مــدة مصـــــــــــــــرف االهلي العراقي يف قيمـة 8جــدول 
 املصرف.

 المحسوبة tقيمة قيمة المصرف املتغري التابع
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 املتغري املستقل
α β 

 معــــامــــل التحــــديــــد
2R 

 4.416E+11 E+108.252 1.390 0.149 فجوة املدة
 ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية نياملصدر: اعداد الباحث

 يتبني من اجلدول اعاله ما يلي:
( دينار، مبعىن E+108.252 بلغت قيمة معامل احندار املتغري املســــتقل فجوة املدة يف قيمة املصــــرف  .أ

ان قيمة املصــرف ســتتحســن ابملقدار املذكور اذا حتســنت فجوة املدة مبقدار وحدة واحدة، لكن قيمة 
 t  احملسوبة لقياس معنوية معامل االحندار )β  الن مستوى ( وهي قيمة غري معنوية 1.390( بلغت

عدم رفض الفرضــية اعاله، مبعىن ال توجد عالقة اتثري  ثانســتدل الباحيعليه . (0.192) معنويتها كان
 ذات داللة معنوية بني فجوة مدة مصرف االهلي العراقي وقيمة املصرف.

( وهذا يعين ان فجوة املدة يف مصـــــــــــــــرف االهلي العراقي 2R  )0.149بلغت قيمة معامل التحديد   .ب
( من التغريات اليت تطرأ على قيمة املصـــــــرف، اما النســـــــبة املتبقية البالغة %14.9نســـــــبته   تفســـــــر ما

( فتعود لعوامل اخرى غري داخلة يف النموذا،  ا يعين ضــــعف فجوة املدة شــــبه الكامل يف 85.1% 
 تفسري التغريات اليت تطرأ على قيمة املصرف.

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 االستنتاجات
ة ظوجود سـيوله عالية يف املصـارف عينة الدراسـة غري مسـتغله، حيث ان املصـارف تتبع سـياسـة متحف .1

 ةيف االســــتثمار وكانت ذلك ســــببه الظروف الســــياســــية املضــــطربه اليت يعيشــــها البلد والبيئة الديناميكي
 للمصرف.

خالل مدة الدراســـة ســـواء يف املصـــرف  مرتفعهوجد ان اغلب القيم الســـوقية للمصـــارف عينة الدراســـة  .2
ان هناك اســـــــتثماراً جيداً يف وهذا يعين  املصـــــــرف االخر،الواحد خالل مدة الدراســـــــة او ابملقارنه مع 
 اسهم املصرف واتباع اسرتتيجيات صحيحة.

الدراســة وتشــكيلها ابلشــكل الكفؤ الذي يعمل على  عدم تنويع احملفظة االســتثمارية للمصــارف عينة .3
 حتقيق التوازن بني موجودات املصرف ومطلوابته.

توصــلت الدراســة من خالل بياانت املصــارف عينة الدراســة ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  .4
 بني فجوة املدة يف املصارف عينة الدراسة وبني قيمة املصرف.

ت الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة اتثري ذات داللة معنوية بني فجوة املدة توصلت الدراسة اىل اثبا .5
 يف للمصارف عينة الدراسة وقيمة املصرف.

تعامل فجوة املدة عامل الزمن كمتغري أســــــــــاســــــــــي لتحديد قيمة املوجودات واملطلوابت نتيجة لتاثريها  .6
 املباشر بتغيري سعر سهم املصرف.
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املعــدالت املوزونــة للتــدفقــات النقــديــة املتولــدة عن موجودات ومطلوابت أتخــذ فجوة املــدة ابالعتبــار  .7 
 املصرف وفقا لزمن حدوث تلك التدفقات.

امجهرت نتـــائج التطبيق عـــدم وجود فجوة مـــدة بني مـــدد املوجودات واملطلوابت للمصـــــــــــــــــارف عينـــة  .8
 الدراسة.

 صرف.تعد قيمة سعر سهم املصرف هي انتج القيمة السوقية ملوجودات ومطلوابت امل .9
 التوصيات

البد للمصــــــــارف عينة الدراســــــــة ان تعمل على اســــــــتغالل الســــــــيولة املتوفرة هلا يف اســــــــتثمارات جيدة  .1
 تستطيع من خالهلا ان جتين االرابح.

التطورات اليت حتدث يف البلد واســــــــــتخدام احدث التقنيات املصــــــــــرفية الدارة  ةعلى املصــــــــــارف مواكب .2
اع عملية ختطيط حمكمة لعملية االســــــــــتثمار يف اســــــــــهم موجودات ومطلوابت املصــــــــــرف والبد من اتب

 املصارف.
جيب تشكيل حمفظة استثمارية ومتنوعة ميكن من خالهلا حتقيق اقصى عائد للمصرف يف مجل  اطرة  .3

 معينة 
ضـرورة اهتمام املصـارف ابلدراسـات والنماذا والتطبيقات املتعلقة بفجوة املدة ابلشـكل الذي يضـمن  .4

 صرف اىل اسفاض يف قيمتها عدم تعرض موجودات امل
على اجلهاز املصــــــريف االهتمام ابملواضــــــيع املتعلقة  ركة رؤوس األموال و اطرة اســــــتثمارها وذلك الن  .5

القطاع املصريف مقبل على انفتاح واسع يف استثمار رؤوس األموال األجنبية اليت من املؤمل استثمارها 
 داخل العراق. 

فقرة من فقرات امليزانية العمومية وحتديد مدى أتثري كل من ضــــــــــــــرورة قيام املصــــــــــــــارف بدراســــــــــــــة كل  .6
 .موجودات ومطلوابت امليزانية على القيمة السوقية للمصرف

 امهية حتقيق مبدأ التوازن بني أجال االستحقاق للتدفقات النقدية على جانيب امليزانية العمومية. .7
ة عوائد املصـــــارف من اجل اســـــتثمار توجيه املصـــــارف ابالعتماد على زايدة منح القروض وذلك لزايد .8

الفرص املتاحة إمام املصـــرف واالســـتفادة من التغيريات االقتصـــادية اليت تواجه املصـــارف، لذلك البد 
للمصـــــــــــارف من إجراء دراســـــــــــة جيدة حول الفرص املتاحة للمصـــــــــــرف ومواجهه التهديدات اليت من 

 املمكن أن يتعرض هلا املصرف لتجنبها قدر اإلمكان.
املصــــــــــارف عدم االحتفاظ بســــــــــيولة عالية الن ذلك قد يؤثر بشــــــــــكل ســــــــــليب على عوائد  جيب على .9

 املصرف واستغالل السيولة املتاحة يف األنشطة االستثمارية االمنه.
البد للمصــارف من االســتثمار يف الفرص املتاحة عند ارتفاع معدالت راس املال، ذلك النة يزيد من  .10

الزابئن وزايدة إيداعاته  ا يؤدي اىل ارتفاع الســــــــيولة وجتنب اي ازمة مالية الثقة يف املصــــــــرف من قبل 
 من املمكن التعرض هلا.
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 أثر استراتيجية التفكير التناظري في الفهم القرائي 

 عند طالب المرحلة المتوسطة

The Impact of the Strategy Analog Thinking in Reading 

on Intermediate School Students 
 (1) ضياء عزيز محمد الموسويأ.م.د. 

Assist. Prof. Dhia Aziz M. AL-Mousawi 

 المستخلص

، وم أثر اســـرتاتيجية التفكري التنامجري يف الفهم القرائي عند طلبة املرحلة املتوســـطةيهدف البحث، إىل 
( طالبـا موزعني على جمموعتني، 64، وقد بلغـت العينـة  فيهـاة تجربـال، لتطبيق القـدس اختيـار متوســـــــــــــــطـة

وأجري تكافٌؤ احصــائٌي بينهما، اما اداة البحث فكانت اختباراً يف الفهم القرائي، وابســتعمال جمموعة من 
ّن استعمال ، ويف ضوء النتائج أوصي؛ أاجملموعة التجريبية البتفوق طالوسائل االحصائية أمجهرت النتائج 

 تفكري التنامجري عملت على تنمية مهارات الفهم القرائي عند الطالب.اسرتاتيجية ال
Abstract 
The research aims at the effect of analog thinking strategy on reading 

comprehension among intermediate school students, and the Jerusalem 

medium was chosen, to apply the experiment in it, and the sample reached 

(64) students distributed between two groups, and statistically parity was 

conducted between them, while the search tool was a test in reading 

comprehension. By using a set of statistical methods, the results showed 

the superiority of the students of the experimental group, and in light of the 

results I recommend: The use of the analog thinking strategy worked on 

developing students' reading comprehension skills. 

                                                        
 .جامعة كربالء/كلية العلوم اإلسالمية -1
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 تعريف بالبحث: الفصل األول

 املشكلة: ❖
عمله طرائق تدريس اللغة العربية حلظ ضــــــعف مســــــتوى الفهم القرائي بناء على خربة الباحث يف جمال 

عند الطلبة بشـــــكل عام واملرحلة املتوســـــطة بشـــــكل خاص، وهذا ما أكدته أكثر من دراســـــة منها، دراســـــة 
(؛ اليت جتمع على أن هناك 2017، حممد، 2007، والعيســـــــاوي،2002، واجلرجري، 1989 اجلبوري، 

 م القرائي مع عدم القدرة على التعامل مع النص املقروء بشكل صحيح.ضعفا واضحا وملموسا يف الفه
 يف تنمية التنامجري التفكري اســــــــرتاتيجية أثر وعليه يصــــــــيغ الباحث مشــــــــكلة  ثه يف الســــــــؤال اآلط: ما

 املتوسطة؟ املرحلة طلبة عند القرائي الفهم مهارات
 األهمية: ❖

 :حيدد الباحث أمهية البحث يف أمور يوجزها يف اآلط
 اجلمبالطي  "بفكر إاّل  نتلفظ وال بلفظ، إاّل  نفكر ال إنّنـــا"تعـــد اللغـــة أب ـــا لغـــة الفكر والتفكري إذ  .1

 .(15ص ،1975 والتوانسي،
ْسم   اقْـَرأْ أمهية اللغة العربية كو ا لغة القراءة متشرفة بقوله تعاىل:  .2  (.1 العلق/ َخَلقَ  الَّذ ي َربّ كَ  اب 
 مبهاراته لتنميته املعلمون مجيعهم إليه يســــعى الذي وأصــــل اهلدف القراءة من الغاية هو القرائي؛ الفهم .3

 .(204ص ،2010 احلالق،  الدراسية املختلفة املراحل يف الطلبة عند ومستوايته املختلفة
اجلديدة... قطامي، اخلربات السابقة مع  التنامجري اليت تعتمد املعىن يف التعلم بربط التفكري اسرتاتيجية .4

 (.25، ص2011
 هدف:ال ❖

 القرائي الفهم مهارات تنمية وأثرها يف التنامجري التفكري اســـــــــــــــرتاتيجية عرفتيهدف البحث احلايل اىل 
 .املتوسطة املرحلة طلبة عند
 :فرضيةال ❖

 درجات متوســــــــــط يف والضــــــــــابطة التجريبية اجملموعتني طالب بني إحصــــــــــائية داللة ذو فرق يوجد  ال
 (.القرائي الفهم مهارات يف البعدي التحصيل

 حدود:ال ❖
كربالء التــابعــة للمــديريـة العــامـة لرتبيــة   املركزمن مـدارس األول املتوســـــــــــــــط الصـــــــــــــــف  البعينــة من ط -

 .املقدسة
 الثالثة، الطبعة( والنصــوص املطالعة اللغة العربية للصــف األول املتوســط  كتاب  من  تارة موضــوعات -

 .م 2018
 .م 2018-م 2017 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل -
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 تحديد املصطلحات: ❖

التنامجر  نَّ أأوزبل اذ  عندوهي اسـرتاتيجية تعتمد على التعلم ذي املعىن اسـرتاتيجية التفكري التنامجري: " -
ابملقـــارانت واســـــــــــــــتخالص  لبـــةاخلربات الســـــــــــــــــابقـــة مع اخلربة اجلـــديـــدة، وهنـــا يقوم الط يتطلـــب ربط

لك املقارانت، وهذا ابلنتيجة يساعد الطلبة على تنظيم تعلمهم برائق تدعم قدراط االستنتاجات من ت
 (.43، ص2001أبو نعيم،   "على التذكر الحقاً 

 التعريف اإلجرائي: وهي خطوات منظمة اتبعت يف تدريس درس املطالعة للصف األول املتوسط. -
العمليات العقلية العليا وتندرا يف مســــــــــتوايت القرائي: "عملية عقلية معقدة تشــــــــــمل عدد من  الفهم -

 (.6، ص2004بدءا من فك الرموز، وانتهاء ابملستوى اإلبداعي"  األدغم، 
 القراءة إثناء يف للنص املقروء قدرة طالب الصـــــــــــــــف األول املتوســـــــــــــــط على فهمم: اإلجرائي التعريف -

عليها يف االختبار املعد هلذا ابســـــــــــــــتعمال عملياهتم العقلية املختلفة، ويقاس ابلدرجة اليت حيصـــــــــــــــلون 
 .الغرض

 الدراســـــــة مدة االبتدائية، واإلعدادية، دراســـــــيتني مها مرحلتني بني املرحلة املتوســـــــطة: وهي مرحلة تقع -
 ملرحلة الطلبة إعداد وومجيفتها ،(والثالث والثاين، األول،  الصـــــــــفوف وتشـــــــــمل ســـــــــنوات، ثالث فيها

 .اإلعدادية املرحلة هي أعلى دراسية
 لثاني: دراسات سابقةالفصل ا

هدفت هذه الدراسة تعرلف أثر استعمال اسرتاتيجية التفكري التنامجري يف : 2014دراسة املسعودي،  .1
حتصــــــــــــــيل طالب الصــــــــــــــف الرابع العلمي يف مادة قواعد اللغة العريب، ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث 

طالباً، وتوزعوا عشـــوائياً على جمموعتني،  61تصـــميماً جتريبياً ذا ضـــبط  جزئي، وم اختيار عينة بلغت 
طالباً يف اجملموعة الضـــابطة، وقد دّرس الباحث اجملموعة  31طالباً يف اجملموعة التجريبية، و 30بواقع 

التجريبية ابســــــــــــــرتاتيجية التفكري التنامجري، واجملموعة الضــــــــــــــابطة ابلطريقة التقليدية. وكافا بني طالب 
ات، وحاول الباحث ضـــــبط عدد من املتغريات الدخيلة اليت أشـــــارت جمموعيت البحث يف بعض املتغري 

إليها األدبيات والدراســــــــات الســــــــابقة اليت قد تؤثر يف هذا النوع من التصــــــــميمات التجريبية، ولقياس 
فقرة من نوع  40التحصــــــــيل لطالب جمموعيت البحث أعدَّ الباحث اختباراً حتصــــــــيلياً موضــــــــوعياً من 

( لعينتني مســـــــــتقلتني يف معاجلة البياانت، T-testتعمال االختبار التائي  االختيار من متعدد، وابســـــــــ
بني حتصـــــــــــــيل طالب جمموعيت البحث،  0.05مجهر فرق ذو داللة إحصـــــــــــــائية عند مســـــــــــــتوى داللة 

وملصـلحة اجملموعة التجريبية، يف ضـوء نتيجة البحث اسـتنتج الباحث إ نَّ اسـرتاتيجية التفكري التنامجري 
رحلة االعتماد على املدرس بشـــــــــــــــكل كبري إىل مرحلة االعتماد على نشـــــــــــــــاطهم نقلت  الطالب من م

الذاط، ومكنتهم من اكتشـــــاف املفهوم أو املبدأ، أو الطريقة اليت تســـــاعد على حل املشـــــكلة املبحوثة 
وتطبيقها يف مواقف  تلفة، فاملعلومة اليت يتوصل إليها الطالب بنفسه تكون أرسخ يف ذهنه. وأوصى 

دد من التوصـيات، منها: اعتماد إسـرتاتيجية التفكري التنامجري يف تدريس مادة قواعد اللغة الباحث بع
 (.ط-، ص ح2014العربية عند طالب الصف الرابع العلمي.  املسعودي، 
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هدفها اثر اســـــرتاتيجية التفكري التنامجري يف األداء التعبريي لدى طالبات : 2014دراســـــة، اليســـــاري/ .2
تحقيق هدف البحث اختريت عشـــــــــــــــوائياً ننوية الثورة للبنات من بني الصـــــــــــــــف اخلامس األديب، ول

املدارس الثانوية واإلعدادية النهارية يف مركز حمافظة اببل؛ وابلطريقة نفسها م اختيار شعبة  أ( لتكون 
اجملموعة التجريبية اليت درســـــــــــــت مادة التعبري ابســـــــــــــرتاتيجية التفكري التنامجري، وشـــــــــــــعبة  ب( لتكون 

طالبة  23طالبة، بواقع  48الضــــــابطة اليت درســــــت ابلطريقة االعتيادية، بلغت عينة البحث اجملموعة 
طالبة يف اجملموعة الضـــــــــــــــابطة، وكافات الباحثة بني اجملموعتني يف جمموعة  25يف اجملموعة التجريبية و

عملـــة من املتغريات، وبعـــد انتهـــاء التجربـــة، طبقـــت اختبـــارًا  ـــائيـــًا على طـــالبـــات اجملموعتني، مســـــــــــــــت
 االختبار التائي لعّينتني مســــــتقّلتني، ومربّع كاي، ومعامل ارتباط بريســــــون( وســــــائل إحصــــــائية، وبعد 
حتليل النتائج توصلت إىل: تفوق طالبات اجملموعة التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة يف األداء 

، منها: اعتماد اسرتاتيجية التفكري  التنامجري يف تدريس مادة التعبريي. وخلصت إىل جمموعة توصيات 
، ص 2014التعبري يف املرحلة اإلعدادية؛ أل ا حققت نتائج جيدة ال ميكن إغفاهلا.  اليســـــــــــــــاري، 

 (.ك-ي
 يف العقلية املخططات نظرية وفق على مقرتح برانمج : هتدف إىل تعرف فاعلية2017دراســــة حممد،  .3

األديب، وقد اعتمد يف حتقيقه تصــميما  لرابعا الصــف طالب عند الذاتية األســئلة وإنتاا القرائي الفهم
( طالبا وزعوا 35جتريبيا ذا ضــــبط جزئي مبجموعتني جتريبية وضــــابطة، وقد تكونت عينة البحث من  

عشـــــــــــــــوائيا بني اجملموعتني، وأجرى الباحث بينهما تكافؤا احصـــــــــــــــائيا ببعض املتغريات، وأعد اختبارا 
وصـــــــــــــل إىل أن هناك فروقاً احصـــــــــــــائية ملصـــــــــــــلحة اجملموعة لقياس الفهم القرائي، وبعد حتليل نتائجه ت

-، ص ط2017التجريبية، ويف ضـــــــــــوئها أوصـــــــــــى ابعتماد الربانمج املقرتح لتدريس املطالعة  حممد، 
 ي(.

 موازنة هذا البحث مع الدراسات السابقة: ❖
تيار اتفق مع دراســة املســعودي، واليســاري، يف اهلدف وهو جتريب االســرتاتيجية، واختلف عنهما ابخ -

 املادة الدراسية، إاّل أنه متفٌق مع دراسة حممد يف املادة.
 اختلف البحث يف اختيار املرحلة الدراسية عينة تطبيقية له، إذ اعتمد املرحلة املتوسطة. -
التجريبية، أما نتيجة هذا البحث  اجملموعة تفوق جاءت النتائج متفقة مجيعها يف الدراســـــات الســـــابقة -

 النتائج منه.حتدد بعد يف فصل 
 المنهجية اإلجراءات: الفصل الثالث

 أواًل: منهج البحث:
 حتقيق هدف  ثه.و ناسب الذي يت املنهج وهواعتمد الباحث املنهج التجرييب؛ 

 ثانيًا: التصميم التجريبي:
( يبني 1يتفق وإجراءات  ثه، شــكل  ، ألنه اعتمد الباحث تصــميماً جتريبياً ذا ضــبط جزئي جملموعتني

 ذلك.
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 اجملموعة املتغري املستقل املتغري التابع

 الفهم القرائي
 التجريبية التنامجري التفكري اسرتاتيجية

 الضابطة -

 ( التصميم التجرييب1شكل  
 ة:عيصنالجتمع واملثالثًا: 

 جمت ع الب  : •
مدارس حمافظة كربالء  املركز(،  يث ال يقل عدد الصــــــــف من واحدة متوســــــــطة اختيار  املراد هنا هو

 ( مدرسة للبنني فقط.49فيها عن صفني، وقد بلغ عددها   املتوسط األول
 عينة الب  : •

واملدرســـة يف عملية التجريب،  تســــهيل مهمتهلة قصــــدية، صــــور للبنني بالقدس  متوســــطةاختار الباحث 
حث واتفق مع إدارهتا على إعداد جدول توزيع الدروس، البا ها، وقد زار فيهاتضــم أكثر من شــعبة للصــف 

اجملموعة  مثلت( أشــــــــــعبة  ، و ( متثل اجملموعة التجريبيةالســــــــــحب العشــــــــــوائي اختار الباحث شــــــــــعبة  ابو 
( 1، جدول  بعد االستبعاد، بينهما اوزعو ( طالبا 42( طالبا بواقع  68  مابلغ عدد طالهبقد الضابطة، و 
 يوضح ذلك.
 طالب عينة البحث  ( توزيع1جدول  
 االستبعاد عدد الطالب يف كل شعبة الشعبة اجملموعات
 3 32 ا التجريبية
 1 32 أ الضابطة
 4 64 اجملموع
 :جموعتنيبني املتكافؤ ال :رابعًا

 الع ر الزمي اسواب  ابلشهور: -1
 ( تكافؤ جمموعيت البحث يف متغري العمر الزمين2جدول  
االحنـــــــــــــراف  احلسايباملتوسط  اجملموعة

 املعياري
درجــــــــــــة 
 احلرية

الـــــــــــــداللـــــــــــــة  القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة اإلحصائية

 62 4,28 268,31 التجريبية
 

 غري دالة 2,000 1,89
 5,45 218,87 الضابطة

 الت صيك الدراسي لآلابء: -2
 طالب جمموعيت البحث  ء( تكرارات التحصيل الدراسي آلاب3جدول  
 قيمة مربع كاي التحصيل الدراسي اجملموعة 
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حجم 
 العينة

ابتدائي+ 
 متوسطة

بكالوريوس  دبلوم إعدادية
 فما فوق

درجـة 
 احلرية

الـــداللــة  اجلدولية احملسوبة
عـــــــــنـــــــــد 
مستوى 
0.05 

 5,87 3 10 6 7 9 32 التجريبية 
 

غــــــــــــــــــــري  7,82
 9 5 9 9 32 الضابطة دالة

 الت صيك الدراسي لألمهات: -3
 ( تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالب جمموعيت البحث 4جدول  
حجم  اجملموعة 

 العينة
درجة  التحصيل الدراسي

 احلرية
ـــداللـــة  قيمة مربع كاي ال

عــــــــــنــــــــــد 
مســتوى 
0.05 

 ابتدائي+
 متوسطة

 إعدادية
 

 دبلوم+
 بكالوريوس

 اجلدولية احملسوبة

غـــــــــــــــــــــري  7,82 4,83 2 11 12 11 32 التجريبية 
 9 13 10 32 الضابطة دالة

 اختبار القدرة الَغوية: -4
 ( يبني تكافؤ جمموعيت البحث يف اختبار القدرة اللغوية5جدول  
املــــتــــوســــــــــــــــــط  اجملموعة

 احلسايب
االحنـــــــــــــــــــراف 

 املعياري
درجــــــــــــــة 
 احلرية

ــــــــــــــــــة  القيمة التائية ــــــــــــــــــدالل ال
 اجلدولية احملسوبة اإلحصائية

 1.190 62 1,82 8,23 التجريبية
 

 غري دالة 2.000
 1,11 9,58 الضابطة

 خامسًا: ضبط املتغريات الدخيلة:
مل تتعرض طالب البحــث لظروف  االنقطــاع، أو الرتك( عــدا حــاالت الغيــاب االنــدنر التجرييب: -1

 متساوية.الفردية اليت تعرضت هلا جمموعتا البحث بنسب 
 البحث.يكن له اثر يف هذا  النضج: هذا العامل مل-2
 التجربة يف هذا البحث أي حادث يعرقل سريها. احلوادث املصاحبة: مل يصاحب-3
 الطلبة.الباحث اختباراً موحداً لقياس الفهم القرائي عند  أدوات القياس: استعمل-4
درس، الدراسية، املادة التجربة،  سرية أثر اإلجراءات التجريبية: هي-5

ُ
 الدروس(. توزيع امل

 االدب والنصوصتوزيع حصص مادة  (6جدول  
 الوقت الدرس اليوم اجملموعة
 صباحاً  8,00 األول الثالنء التجريبية



  

472 

 29: العدد

 صباحاً  8,00 ينالثا االربعاء ضابطةال 
 الوسائل التعليمية: حرص الباحث على استعمال وسائل تعليمية موحدة بينهما. ❖
 بناية املدرسة: طبقت التجربة يف مدرسة واحدة. ❖
وانتهــــت يف يوم  29/10/2017مـــدة التجربـــة: تســــــــــــــــــاوت مـــدة التجربـــة، إذ بـــدأت يوم الثالنء  ❖

 .31/1/2018الثالنء
 سادسًا: متطلبات البحث:

 .(والنصوص املطالعة اللغة العربية  كتاب  مناختريت  بسبعة موضوعات تحدداملادة العلمية:  ❖
هدف، بعد عرضـــــــــــها على خرباء ( 50بصـــــــــــيغتها النهائية   تأصـــــــــــبح: إعداد األهداف الســـــــــــلوكية ❖

 التخصص.
الباحث اخلطط التدريسية املالئمة ملوضوعات التجربة، املقرر تدريسها  إعداد اخلطط التدريسية: اعد ❖

يف ضوء احملتوى التعليمي واألهداف السلوكية للمادة الدراسية، وقد عرضت مناذا منها على جمموعة 
من اخلرباء املتخصـــــــصـــــــني يف اللغة العربية وطرائق تدريســـــــها ومدرســـــــي املادة، ويف ضـــــــوء مالحظاهتم 

 النهائية. الصيغة فاصبحت اخلطط يف
 القرائي لقياسه عند الطالب. يف الفهماختباراً  عدَّ أ أداة البحث: ❖
 متعدد من االختيار نوع اختبارات على القرائي الفهم اختبار بناء يف صـــــياغة فقرات االختبار: اعتمد ❖

، واجلهد الوقت يف واالقتصــــــاد والشــــــمولية ابملوضــــــوعية تتصــــــف أل ا ،(162ص، 1984، ســــــعادة 
 بلغت ضــــوء ويف، التصــــحيح يف واملوضــــوعية والثبات الصــــدق من عالية بدرجة يتســــم أنه عن فضــــالً 
 اخلرباء من جمموعة على عرضـــــــــــــــت أن بعد اختبارية فقرة( 30  النهائية بصـــــــــــــــيغتها االختبار فقرات

 .النفس وعلم والرتبية تدريسها وطرائق العربية اللغة يف واملتخصصني
 احملكمني تقديرات بني التوافق طريق عن إليه التوصل وم الظاهري الصدق : استعملاالختبارصدق  ❖

، الســـلوكية واألغراض املقرر الكتاب من املادة حمتوى موضـــوعات مع اويل بشـــكل عليهم عرض الذين
 .احملكمني موافقة من( %80  على ذلك يف واعتمد لقياسه، االختبار اعد ما مدى يف رأيهم لبيان

أكثر من  يف طالب( 100على عينة اســـــــــتطالعية مؤلفة من   طبق االختبار: التطبيق االســـــــــتطالعي ❖
 :إىل وقد هدف ذلكمدرسة 

يف املعادلة اآلتية  ســب  وذلك ،الطالبمتوســط زمن  حســاب : بعدحتديد الزمن املناســب لالختبار ❖
زمن الطالب  + االختبار= زمن الطالب االولاســـــــــــتخراا زمن اإلجابة:  متوســـــــــــط زمن اإلجابة عن 

بلغ الزمن احملدد لتطبيق االختبار بعد تطبيق  +...ا / العدد الكلي(. زمن الطالب الثالث + الثاين
 .(103، ص2001عطية،  دقيقة(،  45املعادلة السابقة، هو  

 مدرجاهت تورتب ،العينة االســتطالعية طالبصــحح الباحث إجاابت  : بعد أنحتليل فقرات االختبار ❖
إذ متثل  م العينة االســـــتطالعية على جمموعتني عليا ودنيا،وقســـــّ ، أدى درجة إىلتنازلياً من أعلى درجة 

 الــذين طالبومتثــل اجملموعــة الــدنيــا ال ،على أعلى درجــات واحصـــــــــــــــل الــذين طالباجملموعــة العليــا ال
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، 1998كل جمموعة،  عودة، ( من أفراد  %27نســـــــــــــبة   تعتمداو  ،على أدى الدرجات لواحصـــــــــــــ
 :آلطالنحو اعلى وبعدها احتسب معامل الصعوبة ومعامل التميز . (286ص

إذ إن  ،ةجيــد تمعــامال يوه (0.72 -0.38قيمتــه مــا بني   تراوحــت: معــامــل صـــــــــــــــعوبــة الفقرات ❖
، 1998عودة،   (0.83 -0.21االختبار يعد جيداً إذا تراوحت فقراته يف نســـــــــــبة صـــــــــــعوبتها بني  

 ومقبولة.لذا فإن معامل صعوبة فقرات االختبار مجيعها مناسبة  (،297ص
ن االختبار يعد إإذ ، وهو معامل متيز جيد (،0.50 -0.32  ما بني تراوحت: معامل القوة التمييزية ❖

 .(293ص، 1998عودة،   فما فوق (0.30  جيداً إذا تراوحت فقراته يف نسبة قدرهتا التمييزية
البدائل اخلاطئة لكل فقرة من فقرات االختيار من متعدد وجد  فعالية البدائل: عند حســـــــــــــــاب فعالية ❖

 دون تغيري.من  لا ا كانت ذات فعالية، لذا ابقي على البدائ
( طالب  من العينة 50ابســــــــتعمال  طريقة التجزئة النصــــــــفية( إذ م اختيار   حســــــــب الثبات: الثبات ❖

رات على نصــفني، احدمها ضــم درجات الفقرات الفردية، واآلخر ضــم االســتطالعية، مث قســمت الفق
بني درجات الفقرات الفردية  (Pearson)درجات الفقرات الزوجية وابستعمال معامل ارتباط بريسون 

(، وقــــد بلغ معــــامــــل الثبــــات بني النصــــــــــــــفني 87، ص 1992ودرجــــات الفقرات الزوجيــــة  عودة، 
( وهو معامل 0.91فاصـــبح   ،(Spear man-Brown)ون (، مث صـــحح مبعادلة ســـبريمان برا0.80 

 ثبات جيد.
( 30جاهزاً للتطبيق بصــــــــــورته النهائية وهو مؤلف من   الصــــــــــيغة النهائية لالختبار: أصــــــــــبح االختبار ❖

 املادة.بعض مدرسي  ابلتعاون معفقرة، وقد طبق على طالب جمموعيت البحث يف وقت واحد 
 سابعًا: الوسائل اإلحصائية:

ومعامل صـــــــــعوبة الفقرة، ومعادلة متييز الفقرة، ، (2مربع كاي  كااالختبار التائي لعينتني مســـــــــتقلتني، و 
 (.132، ص198براون  عودة، -فعالية البدائل، معامل ارتباط بريسون، معامل سبريمان 

 عرض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع: 

 :عرض النتائج: واًلأ
متوســـــــــط درجات حتصـــــــــيل طالب اجملموعة  نّ أ(، 7 جدول يف االختباريتضـــــــــح من نتائج تصـــــــــحيح 

(، أما متوســـــــــــــــط درجات حتصـــــــــــــــيل طالب اجملموعة 4.67املعياري   واالحنراف(، 48.40التجريبية بلغ  
-Tالتائي   االختبارالباحث  استعمل(، وعندما 4.49املعياري   واالحنراف(، 35.24الضابطة فقد بلغ  

test عند 6.44القيمة التائية احملسوبة بلغت   للموازنة بني هذين املتوسطني، مجهر أنّ ( لعينتني مستقلتني )
دولة البالغة (، وكانت هذه القيمة أكرب من القيمة التائية اجمل62( وبدرجة حرية  0.05مســـــــــــــــتوى داللة  

هم يف الف( وقد دّل هذا على تفوق طالب اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة الضـــــــــــــــابطة 2.000 
 القرائي، وكما مبني يف اجلدول اآلط:

 االختبارلفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني يف ا (7جدول  
 القيمة التائية اجملموعة
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حـــــجـــــم  
 العينة

الــوســــــــــــــــط 
 احلسايب

 االحنــراف
 املعياري

درجــــــــة 
 احلرية

الــــداللــــة مســـــــــــــــتوى  اجلدولية احملسوبة
 0.05) 

 دالة إحصائياً  2.000 6.44 62 4.67 48.40 32 التجريبية
 4.49 35.24 32 الضابطة
 :تفسري النتائج: ثانيًا

 الســـــــــــــــابقة واملعارف املعلومات بني الربط طريق عن إجيايب أثر هلا التفكري التنامجري اســـــــــــــــرتاتيجية إنّ  .1
 واحلالية.

 بني التنامجري التفكري اســــــــــــرتاتيجية اســــــــــــتعمال إثناء يف حصــــــــــــلت اليت االجتماعية التعليمية البيئة إنّ  .2
 نشط   تفاعل   إىل هذا أدى، أخرى جهة من املدرس بني و وبينهم، جهة من بعضـهم البعض الطالب
 .الطالب عند التفكري عملية تنشيط على وعمل

يف الفهم  إجيايب أثر له اســـــــرتاتيجية التفكري التنامجري ابســـــــتعمال التدريس البحث إىل أن نتائج تشـــــــري .3
 .عمل على ترصني البنية املعرفية لدى الطالب واستبقائها أطول ما ميكنالقرائي، وهذ ما 

 :ثالثًا: االستنتاجات
 .عند الطالب تنمية مهارات الفهم القرائي عملت على اسرتاتيجية التفكري التنامجري استعمال إنّ  .1
اجملموعة التجريبية، السـرتاتيجية التفكري التنامجري أثر ذو داللة احصـائية يف الفهم القرائي عند طالب  .2

 ساعد الطالب على تنظيم معرفتهم وتعزيز قدراهتم يف عملية تذكر املعلومات بعد االحتفاظ هبا.
 .مع ما افرزته نتائج هذا البحث االدبيات ونتائج الدراسات السابقة بعض اليه   ذهبت اتفاق .3

 :التوصيات رابعًا:
 هلا ملا التنامجري التفكري اســرتاتيجية اســتعمال يف ومدرســاهتا العربية اللغة مدرســي على التاكيد ضــرورة .1

 .القرائي الفهم مهارات تنمية يف اجيايب اثر من
والعمل على جتريب اســـــــــرتاتيجيات واســـــــــاليب وطرائق  تدريســـــــــية بعينها يف التدريس اتباع طريقة عدم .2

 حديثة وجديدة يف تدريس علوم اللغة العربية. 
مدرســي اللغة العربية ومدرســاهتا يف كيفية اســتعمال خطوات اســرتاتيجية تدريبية لتدريب  ندوات عمل .3

 .التفكري التنامجري
 خامسًا: املقرتحات:
 ذه الفكرة وجتريبها يف مواد لغوية أخرى.البحث يقرتح إجراء دراسات  اثلة هلهذا استكمااًل جلوانب 

 المصادر
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العربية بكليات الرتبية يف اكتســـــــــــــــاهبم هلا يف تدريس القراءة، جامعة املنصـــــــــــــــورة، كلية الرتبية بدمياط، 

2004. 
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 2016-2006تحليل مؤشرات الطاقة الكهربائية في العراق للمدة 

Analysis of the Electric Energy Indicators in Iraq for the 
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 الملخص

نَّ تقييم قطاع الكهرابء يف العراق من انحية كفاءة الطاقة ومدى قدرة هذا القطاع على املســـــــــــــامهة يف إ
يتطلب الوقوف على  التنمية املســـــتدميةاهداف حتقيق التنمية االقتصـــــادية ومدى قدرة منظومة الكهرابء يف 

طاقة، وهذا يؤدي اىل أداء هذه املنظومة، أذ أوضـــــــــــحت مؤشـــــــــــرات الكهرابء تدين مســـــــــــتوى اداء كفاءة ال
نقلة يف منوذا أمداد الطاقة احلايل  يث يصـــــــبح   صـــــــول، وذلك الطاقةأحداث تغيريات جوهرية يف نظم 

مركزاً على السياسات الرامية إىل حتقيق أهداف الطاقة املستدمية، ويتضمن ذلك حتليالت سليمة للخيارات 
ة، وتقاســــم اخلربات واملعرفة املتاحة لدى االفراد املطروحة من قبل صــــانعي الســــياســــات، واختاذ قرارات جيد

،  ا يســـــتوجب قطاع الكهرابء واملنظمات واهليئات اليت تصـــــارع الواقع العملي بتحدايته العديدة اليت ميثلها
، ابتداءاً بتحســـــــــــني، جتهيز الطاقة جوهرية يف معاجلة مشـــــــــــاكل قطاع الكهرابءالتفكري اجلدي يف اجراءات 

 النموأدارة الطاقة، وادخال مجلة من اآلليات والتدابري للحفاظ على مســــــــــــــتوى  ، وســــــــــــــياســــــــــــــاتهتاوكفاء
يف ختفيض نســــــــبة  اً اجيابي اً ســــــــهامها أثر أل ، إذ أناالقتصــــــــادي ومراعاة اجلانب البيئي ومزا الطاقة املتجددة

 .منها االنبعانت وتغطية الطلب املتزايد واحلفاظ على نصيب األجيال
Abstract 
The assessment of the energy sector in Iraq in terms of energy production 

and the ability of the energy sector to contribute to economic development 

                                                        
 .جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد -1
 .كلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء/ -2
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and the ability to achieve the performance of these resources in the short 

term is essential in energy systems, and regional achievements to achieve 

its objectives to achieve future objectives, The energy sector, which 

necessitates serious reflection on fundamental measures in addressing the 

problems of the electricity sector, such as improving energy supply and 

efficiency, energy management policies, economic integration, 

environmental considerations and mixing renewable energy according to the 

impacts. 

 المقدمة

اليت يتطلب اســتمرار أمداداهتا يومياً وبشــكل كايف  املهمة الضــروريةاخلدمات تعد الطاقة الكهرابئية من 
التوزيع والتحديث والتطوير لتنمية قطاع الطاقة النقل و مع تكاليف االنتاا و ســـــــــــــــعر مقبول يتماشـــــــــــــــى بو 

مبا يضـــــمن تغطية التكاليف احلالية والتكاليف املســـــتقبلية وزايدة قدرة االنتاا والتوزيع من أجل و  الكهرابئية
ي اىل اســـــتنزاف الســـــائدة تؤداالنتاا واالســـــتهالك ن مناذا ، إذ أمواكبة الطلب املســـــتمر واملتزايد واملتنامي

الطاقة ابلنمو  إذ أن ارتباط مصـــادر الطاقة التقليدية مع االســـتخدام املكثف لعناصـــر البيئة الطبيعية،وهدر 
مؤشــــــــــــراته، وهذا االرتباط الوثيق بني النمو  زبر أمن  اً االقتصــــــــــــادي أصــــــــــــبح ميثل أحد مظاهر النمو وواحد

ختالل توازن االنظمة أب تالبيئة اليت تســــــبباالقتصــــــادي وأســــــتهالك الطاقة ولد العديد من الضــــــغوط على 
ســتنزاف موارد الطاقة من أجل رفاهية اجملتمع والنمو االقتصــادي على حســاب زايدة النفاايت أالبيئية، وأن 

قد اصبح و تفاقم املشاكل وتزايد حدهتا  يؤدي اىل، ةالستهالك السائداوامللونت من خالل امناط االنتاا و 
 ،من أكرب االهتمامات وحتدايت عاملنا املعاصــــر اً الطاقة ومحاية البيئة والتنمية االقتصــــادية واحدالتوفيق بني 

مصــــــــــادر الطاقة حمدودية  ةومراعا االنتاا واالســــــــــتهالك من أجل حتقيق تنمية مســــــــــتدامة، ينبغي ترشــــــــــيدو 
 ية.واملستقبل ة زو ا ويضمن رفاهية االجيال احلاضر يطيل  األحفوري مبا

 بحث:المشكلة  .1
تتمحور مشــــكلة البحث حول الســــؤال اآلط: ما طبيعية كفاءة قطاع الطاقة الكهرابئية يف العراق؟ وما 

 هو أثر واقع هذا القطاع على التنمية االقتصادية؟
 فرضيةال .2

ينطلق البحث من فرضــية مفادها، أن حتســني أداء منظومة الطاقة الكهرابئية، فضــالً عن زايدة مســامهة 
 ملتجددة سينعكس بشكل إجيايب على التنمية االقتصادية.مصادر الطاقة ا

 هدف البحث .3
 تقييم أداء كفاءة الطاقة الكهرابئية يف العراق وأنعكاسه على التنمية االقتصادية.إىل البحث هدف ي

 الكهربائية المؤشرات االقتصادية للطاقة اوالً: 

وترصـــــــــد تطور  معني يتحقق أجنازه،املؤشـــــــــر عبارة عن اداة قياس تتضـــــــــمن معلومات عن مســـــــــتهدف 
وقضـــية، وابلتايل فان اختيار املؤشـــرات  املتغريات، وتشـــري املؤشـــرات كما يقرتح من امها اىل متثيل موضـــوع  
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مؤشــــــــرات الطاقة أداة حتليلية ملســــــــاعدة صــــــــّناع القرار على دمج مفهوم التنمية  تعدإذ  ،(3 أمر ابلغ االمهية 
، وتســــتخدم هذه املؤشــــرات لتقدمي بياانت عن الكهرابئية بســــياســــات إنتاا واســــتهالك الطاقةاالقتصــــادية 

متخذي القرار  جيعلبيئية، بشــــــــــــــكل متوافق ومتماســــــــــــــك،  يث و  واجتماعيةاقتصــــــــــــــادية بياانت و الطاقة 
هذه املؤشــــــــــــــرات مفيدة  كما أن  حتقيق اجنازات للطاقة واالقتصــــــــــــــاد والبيئة، قادرين على املهتمة واألطراف

ومن اجل إثبات ضــعف كفاءة أنتاا  يف تلبية متطلبات التنمية االقتصــادية، ملراقبة مدى جناح قطاع الطاقة
 -ة:اآلتي (4 وأستهالك الطاقة يف العراق سنعمد اىل حساب مؤشرات الطاقة الكهرابئية

 الطاقة استهالك نمو معدل مؤشر .1
 ترتفع أن البديهي من االقتصــــــــــادي أصــــــــــبح تطورالو  اإلمجايل احمللي الناتج منو معدالت تنامي مجل يف

الطاقة الكهرابئية اليت  إىل املاســــــــــة حلاجتها العامل، دول ملعظم الطاقة الســــــــــتهالك الســــــــــنوية النمو معدالت
 والنامية ســـــــــياســـــــــات املتقدمة الدوللذا تضـــــــــع  ،االجتماعيةو  االقتصـــــــــادية األنشـــــــــطة مجيعتســـــــــتخدم يف 
الطلب على الطاقة،  تنامي مجل يف النهائي ســـــــتهلكاىل امل الطاقة إمدادات توفري لضـــــــمان واســـــــرتاتيجيات

 ة اآلتية:وميكن اجياد معدل النمو السنوي من خالل املعادل

 (2006-2016يف العراق للمدة   الطاقة الكهرابئية( معدل منو استهالك 1اجلدول  

 السنوات

 االمجايل احمللي الناتج
 الثـــابتـــة ابألســـــــــــــــعـــار

ديــــــنــــــــار(  مــــــلــــــيــــــون 
2007=100 

 معدل منو
النـــاتج احمللي 

 االمجايل 

 عــــــــلــــــــى الــــــــطــــــــلــــــــب
 MW الكهرابء

 منــــــــــو مــــــــــعــــــــــدل
 الطاقة اســــــتهالك
 %الكهرابئية 

2006 103551403 1.68 9600 - 
2007 109389941 5.64 10900 13.55 
2008 111455813 1.89 12100 11.01 
2009 124702848 11.89 13400 10.75 
2010 132687029 6.41 14900 11.20 
2011 142700217 7.55 16100 8.06 
2012 162587534 13.94  16900 4.97 
2013 174990175 7.63 17700 4.74 
2014 173872678 -0.64 18600 5.09 

                                                        
 .13ص ،2014 القاهرة، ،1ط منظمة العمل الدولية؛ سياسات التشغيل دليل اسرتشادي، -3
 ،2012مصر، تقرير إقليمي، مؤشرات كفاءة الطاقة يف دول جنوب وشرق املتوسط، رفيق ميساوي وآخرون؛  -4
 .75ص

100 ×
القيمة السابقة −  القيمة احلالية

القيمة السابقة
=  معدل النمو
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2015 182331176 4.87 19500 4.84 
2016 193744400 6.26 21000 7.70 

ــــة العراق، وزارة التخطيط، اجلهــــاز املركزي  ــــاحثني ابالعتمــــاد على مجهوري املصــــــــــــــــــدر: من اعــــداد الب
 .2016لالحصاء، النشرة األحصائية السنوية 

 وعدد اإلمجايل احمللي الناتج وهي ةيالرئيســـــــــــــــ العوامل تفاعل مدى على يعتمد الطاقة اســـــــــــــــتهالك ان
 أذا فيما الطاقة اســــتهالك حالة تقييم خالله من يتم الذي األمر، املتاحة الطاقة أســــعار عن فضــــالً  نالســــكا
 خفض إىل التقنية التحســـــــــينات أدت إذ، اســـــــــتخدامها يف هدر هناك أو امثل بشـــــــــكل تســـــــــتهلك كانت
، ومن جانب واحد نآ يف املتجددة الطاقة ومصــادراألحفوري  الطاقة مصــادرالكهرابء من  أنتاا تكاليف
 .النفط من بدالً  للبيئة تلونً  األقل الطبيعي الغاز استخدام حنو التوجهاخر 

 ســـــــــــنواتمرتفع ل منو معدل حققالعراق  يف الكهرابء ســـــــــــتهالكا أن يتضـــــــــــح( 1  اجلدول بياانت من
وهو أعلى معدل منو  (13.55%) 2007حيث بلغ معدل منو اســـــتهالك الطاقة الكهرابئية لســـــنة الدراســـــة، 

خالل مدة الدراســــــــة وذلك انتج من زايدة عدد الســــــــكان وارتفاع الدخول  ا ادى اىل زايدة الطلب على 
ذه االجهزة، كمية كبرية من الكهرابء نتيجة ألسفاض كفاءة ه  كاالجهزة الكهرابئية واليت غالباً ما تســـــــتهل

 (.7.70%إذ بلغ معدل النمو   2016حيث استمر أستهالك الطاقة ابلنمو حيت عام 
 الكهربائية معدل أستخدام الفرد للطاقة مؤشر  .2

الطاقة الكهرابئية خالل ســــنة، إذ يســــاعد هذا املؤشــــر على معرفة هو متوســــط ما يســــتهلكه الفرد من 
عالقة نصــيب الفرد من الطاقة الكهرابئية ابلتقدم االقتصــادي واالجتماعي والرفاهية االقتصــادية اليت يتمتع 

 ابملعادلة اآلتية:، وحيسب هذا املؤشر (5 هبا الفرد يف الدولة

 (2004-2016الكهرابئية يف العراق للمدة   استخدام الفرد للطاقة مؤشر (2 دول اجل

 السنوات
ــــــــــطــــــــــاقــــــــــة  أمجــــــــــايل ال
الكهرابئية املســـــــــتهلكة 

MWh 
 جمموع السكان

 معدل أستهالك 
ـــلـــفـــرد ـــطــــــــاقــــــــة ل  ال

MWh/سنة 

 معدل أستهالك 
ـــلـــفـــرد ـــطــــــــاقــــــــة ل  ال

KWh/سنة 
2004 21860046 27139000 0.8055 806 
2005 19614836 27963000 0.7015 702 
2006 17321788 28810000 0.6013 602 
2007 15209969 29682000 0.5125 513 
2009 25857352 31664000 0.8167 817 

                                                        
 .47، ص2015وزارة التخطيط التنموي واالحصاء؛ مؤشرات التنمية املستدامة، قطر،  -5

 امجايل الطاقة الكهرابئية املستهلكة
 جمموع السكان

=  معدل أستخدام الطاقة الكهرابئية للفرد 
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 2010 36471272 32490000 1.1226 1123 
2011 25735368 33338000 0.772 772 
2012 33064662 34208000 0.9666 967 
2013 45041388 35096000 1.2834 1284 
2014 42430729 36005000 1.1785 1179 
2015 42034740 36934000 1.1382 1139 
2016 38635804 36469500 1.0615 1062 

 ابالعتماد على نياملصدر: من اعداد الباحث
 (.2016  لسنةعدد السكان: مجهورية العراق، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء،  -1
 (.2016-2004نتاا الطاقة: وزارة الكهرابء، تقرير االحصائي السنوي، سنوات  إ -2

اما  ســــنة،/KWh 805كان   2004عام يف نصــــيب الفرد من طاقة الكهرابء (، أبن 2 اجلدول  يوضــــح
ليصـــــــــــــل اىل  2007/ســـــــــــــنة، واســـــــــــــتمر ابالسفاض حىت عام  KWh 702فقد اسفض اىل  2005يف عام 
 اســــــتهالك عدلارتفع م ، مثأســــــتمرار نقص الطاقة اجملهزة لالقتصــــــاد ذلك ، وســــــببKWh 513مســــــتوى 

شــــــكلة نقص الطاقة الكهرابئية اجملهزة ملالطاقة اجملهزة مبقدار قليل وبصــــــورة متدرجة دون الوصــــــول اىل حل 
سنة، إذ أن استمرار نقص الطاقة الكهرابئية KWh/ 1062اىل 2016يف عام الك الفرد للطاقة أستهصل يل

رفاهية اجملتمع، وابلتايل  ىويؤثر علالتنمية االقتصادية يف العراق  يعيق عمليةاجملهزة لالقتصاد لفرتات طويلة 
 الطاقة: استهالكمن  نوضح نصيب الفرد (1 عدم حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن خالل الشكل 

 (2006-2016للمدة  ( KWhالطاقة  من الفرد  معدل استهالك( 1شكل  ال

 

 .(2من اعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت اجلدول  : املصدر
العراق، إذ أنه غري مســـتقر كونه صـــيب الفرد من اســـتهالك الطاقة الكهرابئية يف ن( 1  الشـــكليوضـــح 

يســـــجل ارتفاعاً واسفاضـــــاً يف كمية الطاقة املســـــتهلكة دون الوصـــــل اىل امدادات كافية وموثوقة، إذ يلحظ 
واسفاضاً يف السنة االخرى، وهذا يوضح تدين كفاءة االنتاا وعدم قدرته على تلبية  2010ارتفاعاً يف عام 
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ز بســـــــــبب اهلدر املرتفع يف يجهتال يفنقص ، ويعود ســـــــــبب ذلك الحاجات التنمية االقتصـــــــــادية من الطاقة
 .مرحلة االنتاا والتوزيع

 مؤشر كفاءة أنتاج الكهرباء .3
التوزيع( وامجايل الطاقة هي النســـــــــــــــبة بني امجايل الطاقة املنتجة من قطاع الكهرابء  قبل ضـــــــــــــــياعات 

التصــــــــميمية حملطات التوليد العاملة، إذ يوضــــــــح ذلك كفاءة توليد احملطاتة وحيســــــــب هذا املؤشــــــــر ابملعادلة 
 :(6 اآلتية

 (2004-2016  للمدة( مؤشر كفاءة أنتاا الطاقة الكهرابئية يف العراق 3اجلدول  

 امجايل االنتاا  السنوات
 MWh ءالكهراب

 تصـــــــــــــــميميةامجايل الطاقة ال
 % كفاءة أنتاا الطاقة  MWh العاملة

2004 30266719 75125760 41 
2005 28811546 81125760 36 
2006 32137809 104804640 31 
2007 33283350 107055500 32 
2009 46064647 129306360 36 
2010 55630229 132346080 43 
2011 48029743 135385800 36 
2012 58832921 151491060 39 
2013 69636100 167596320 42 
2014 80018546 178248480 45 
2015 81792528 194191680 43 
2016 81157242 191283360 43 

تقرير االحصــــــــائي الســــــــنوي، ســــــــنوات ال ،املصــــــــدر: من اعداد الباحثني ابالعتماد على وزارة الكهرابء
 2004-2016.) 

( يتضـــــــــح ضـــــــــعف كفاءة حمطات التوليد بصـــــــــورة عامة وابلتايل تدين مســـــــــتوى االنتاا 3من اجلدول  
مث بدأ مســــتوى  2004من قدرهتا التوليدية لســــنة  41%ابملقارنة مع قدرهتا التصــــميمية، إذ ســــجلت نســــبة 

 42%كفاءة الطاقة لتصــل اىل   توبعدها ارتفع 2009يف ســنة  36%كفاءة االنتاا ابالسفاض وصــوالً اىل 

                                                        
 .47، ص2015وزارة التخطيط التنموي واالحصاء؛ مؤشرات التنمية املستدامة، قطر،  -6

100 ×
امجايل أنتاا الطاقة الفعلية
 امجايل الطاقة التصميمية

=   كفاءة أنتاا الكهرابء
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، وهذا يوضــــــــــــح ضــــــــــــعف دور منظومة الطاقة على حتســــــــــــني كفاءة حمطات التوليد وابلتايل هدر 2013يف  
 قدرات توليدية كبرية.

 كفاءة أمدادات شبكة الكهرباءمؤشر  .4
يوضــــــــح مؤشــــــــر كفاءة االمدادات قدرة شــــــــبكة نقل الكهرابء وتوزيعه من احلفاظ على الطاقة وخفض 

 التالية:وحيسب هذا املؤشر ابملعادلة نسبة خسائر الطاقة 

 (2004-2016( مؤشر كفاءة االمدادات شبكة الكهرابء يف العراق للمدة  4اجلدول  

 امجايل االنتاا  السنوات
 MWh ءالكهراب

 الطــــــاقــــــة خســــــــــــــــــــائر
MWh االمدادات كفاءة % 

2004 30266719 8474681 73 
2005 28811546 9219695 68 
2006 32137809 14783392 55 
2007 33283350 17973009 46 
2009 46064647 20268445 56 
2010 55630229 18914278 66 
2011 48029743 21133087 56 
2012 58832921 28239802 53 
2013 69636100 27158079 61 
2014 80018546 37608717 53 
2015 81792528 40078339 51 
2016 81157242 42201766 48 

 تقرير االحصــــــــــــائي، ســــــــــــنواتالاملصــــــــــــدر: من اعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت وزارة الكهرابء، 
 2006-2016.) 

( يتضــــــح تدين كفاء امدادات شــــــبكة الكهرابء و ســــــبب ذلك ارتفاع نســــــبة ضــــــياعات 4من اجلدول  
وبعدها ارتفعت نســبة ضــياعات  2004يف عام  MWh 8474681الشــبكة يف مرحلة التوزيع، اذ ســجلت 

، واســـتمرار تدين كفاءة شـــبكة التوزيع، وبســـبب التفاوت 2006يف ســـنة  MWh 14783392الشـــبكة اىل 
ســــــــنة اىل أخرى ادى اىل تفاوت مؤشــــــــر كفاءة االمدادات، اذ بلغت كمية الطاقة يف خســــــــائر التوزيع من 

وهذا يوضح ضعف التخطيط واالستثمار يف شبكة التوزيع  2016يف سنة  MWh 42,201,766الضائعة 
 الكهرابء.وابلتايل اثرها السليب على كفاءة امدادات شبكة 

100 × 
خسائر الطاقة
 الطاقة اجملهزة

− 1 =   كفاءة أالمدادات
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 دةمؤشر حصة القدرة الكهربائية املركبة للطاقة املتجد .5
هي النسبة بني قدرة الطاقات املتجددة املركبة عدا القدرة الكهرومائية وامجايل القدرة الكهرابئية املركبة، 

 :ةوحتسب كما يف املعادلة االتي

قود االحفوري بشـــــــــــــــكــل كبري كو ــا متــاحــة بوفرة الو على  يف العراق تعتمــد منظومــة الطــاقــة الكهرابئيــة
، اذ تصـــل األحفورياملقدم من قبل الدولة اىل مصـــادر الطاقة  الدعم فضـــال عن صـــوص النفط اخلام،خلابو 

من الطاقة  4%مقابل  96%نســـــــبة مســـــــامهة الوقود االحفوري  النفط والغاز الطبيعي( يف أنتاا الطاقة اىل 
، وبذلك فان دعم الوقود االحفوري جيعل منه منافســـــاً قوايً امام مســـــامهة الطاقات 2016الكهرومائية لعام 

ة اضــافة اىل غياب معايري احلفاظ على الطاقة وضــعف الوعي البيئي، وهذا يفســر ضــعف مســامهاملتجددة، 
 .قااملتجددة يف العر الطاقات املتجددة وضعف مؤشر حصة الطاقة 

 يف محطات أنتاج الكهرباء 2coمؤشر نصيب الفرد من  .6
، و (7 امجايل السكان الكهرابء علىكمية انبعانت نين اوكسيد الكربون من توليد  يوضح هذا املؤشر

 لذا للبيئية، امللوثة غازاتال انبعانت عن املســــــــــؤولة هي األحفوري ابلوقود العاملة الطاقة توليد حمطات إن
 من الكهرابء توليد لقطاع البيئي األداء ويقاس ،القطاع هذا من غازاتال انبعانت ختفيف على الرتكيز جيب
 وميكن حسابه وفقاً للمعادلة اآلتية: فرد من السكان لكل املكافئ 2CO من املنبعثة الكمية قياس خالل

من الوقود  الطاقة الكهرابئيةامجايل أنتاا  =(ســــنة /طن ســــنوايً  املنبعث الكربون اوكســــيد نين غاز كمية
 (MWh 8(طن/0.5×  سنة( /MWhاالحفوري 

-2016من قطاع الكهرابء يف العراق للمدة   co2( مؤشـــــــــــــر نصـــــــــــــيب الفرد من انبعانت 5اجلدول  
2004) 

 السنوات

انتــاا الكهرابء 
مــن احملــطــــــــات 
احلـــــــــــــــــــراريـــــــــــــــــــة 

MWh 

 عدد السكان
 CO2انبعـــــانت 

لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــرابء 
 طن/سنة

نصــــــــــيب الفرد من 
انبعــانت الكهرابء 

 و غرام/سنةكيل

2004 15040920 27139000 7520460 277.11 
                                                        

 .37مؤشرات كفاءة الطاقة يف دول جنوب وشرق املتوسط، مصدر سابق، ص وآخرون،رفيق ميساوي  -7
 الشمسية انتاا السخان ملشروع واالقتصادية الفنية اجلدوى دراسة ،مركز  وث الطاقة والبيئةملعادن؛ وزارة الصناعة وا -8
 .14ص ، 2015، العراق، )سنة \سخان 3000بطاقة  

1000 ×
انبعانت CO2 الكهرابء

 عدد السكان
=  نصيب الفرد من انبعانت الكهرابء(كغم)

 100 ×
قدرة الطاقات املتجددة املركبة من غري الكهرومائية

امجايل انتاا الكهرابء
=  حصة الطاقة املتجددة
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 2005 14208720 27963000 7104360 254.07 
2006 13499160 28810000 6749580 234.28 
2007 14646720 29682000 7323360 246.73 
2009 16381200 31664000 8190600 258.68 
2010 15084720 32490000 7542360 232.15 
2011 15154800 33338000 7577400 227.30 
2012 13262640 34208000 6631320 193.86 
2013 16241040 35096000 8120520 231.39 
2014 20840040 36005000 10420020 289.41 
2015 26306280 36934000 13153140 356.13 
2016 28277280 36469500 14138640 387.69 

 االحصــــــــــــائي الســــــــــــنوي، تقريرال ،ابالعتماد على بياانت وزارة الكهرابء نيالباحثاملصــــــــــــدر: من اعداد 
 .(2016-2006 سنوات 

نين اوكســــــيد الكاربون اليت تؤدي اىل التلوث  انبعانتنصــــــيب الفرد من  مؤشــــــر (5 يوضــــــح اجلدول 
 فضــالً  ،من تلوث البيئة جراء زايدة أنتاا الكهرابء من الوقود االحفوري اً متزايد اً البيئي واليت تســجل ارتفاع

 277.11عن زايدة صــــــيانة احملطات املتقادمة، إذ يوضــــــح اجلدول أن نصــــــيب الفرد من أنبعانت الكهرابء 
فضــــــــــــــال عن كميات التلوث االخرى الناجتة عن اســــــــــــــتخدام املولدات املنزلية ، 2004كغم/ســــــــــــــنة يف عام 

وذلك من اجل ســـــد  ،2coلتجارية املنتشـــــرة يف عموم العراق واليت تنتج كميات كبرية جداً من واملولدات ا
نقص جتهيز الطاقة الكهرابئية، واســـــــتمرار التفاوت يف معدل نصـــــــيب الفرد حيث ارتفع نصـــــــيب الفرد من 

( 356.13،387.69، 289.41مبقدار   2016- 2014 بنينبعانت الكاربون خالل الســــــــــــــنوات االخرى إ
اىل تدين كفاءة انتاا الطاقة  النبعانتاويعود ســـــــــــــبب أرتفاع نصـــــــــــــيب الفرد من كغم/ســـــــــــــنة على التوايل 

 واالعتماد بنسبة كبرية على الوقود االحفوري.
 ثانيًا: موقع العراق بين دول مختارة 

كفاءة تعاين منظومة الطاقة الكهرابئية يف العراق من تدين مســـــــــــــــتوى االداء يف كافة اجملاالت بدء من  
وهو ادين مســـــــــــــــتوى كفاءة توليد الطاقة  42.43%( إذ ســـــــــــــــجلت 6االنتاا كما وضـــــــــــــــح ذلك اجلدول  

% و 51.44واالمارات العربية واالردن  47.80%الكهرابئية مقارنة بدول  تارة منها مصـــــــــــر اذ ســـــــــــجلت 
وصـــــــــــــــلـت اىل % على التوايل، كمـا ســـــــــــــــجلـت املـانيـا دوراً متقـدمـاً يف كفـاءة انتـاا الكهرابء واليت 51.86
، وبذلك فان املقارنة بني الدول تشـــــري اىل أن مصـــــر تقدم اداء افضـــــل يف كفاء انتاا الكهرابء من %61.5

على التوايل كما ســــــــــجلت املانيا كفاءة  22.22%و 21.23%واالمارات واالردن  12.65%العراق بنســــــــــبة 



  

 2016-2006 َيك ممشرات ال اقة الكهرابئية يف العراق لَ دة  

485 

و ا دولة متقدمة وهلا جتارب انجحة يف مقارنًة ابلعراق ويعود التقدم الكبري يف اداء املانيا ك 44.94%انتاا 
 (9 متميزادارة الطاقة بشكل 

وهذا يعين تدين جودة خدمات  52%إذ ســــــجلت أعلى نســــــبة ضــــــياعات الطاقة الكهرابئية يف العراق 
قياســــــاً  48%الطاقة يف العراق كون مؤشـــــــر كفاءة امدادات الكهرابء ســـــــجل ادين كفاءة يف العراق بنســـــــبة 

لكــل من مصــــــــــــــر  98.8%و 86.5%و 84%و 79.5% دول اخرى إذ ســـــــــــــــجلــت بكفــاءة االمــدادات يف
واالمارات واالردن واملانيا، وعند مقارنة كفاءة امدادات العراق ابلدول االخرى، يتضــــــح ان كل من مصــــــر 

على  105.83%و 80.2%و 75%و 65.62%واالمارات واالردن واملانيا تســـــــــــــــجل كفاءة اعلى بنســـــــــــــــب 
لكبري يف جودة خدمات توزيع الكهرابء يف هذه الدول مقارنة ابلعراق، فضالً التوايل. وهذا يوضح الفارق ا

 عن هدر الطاقة الكهرابئية يف مرحلة التوزيع.
كما يوضـــــــــــــح اجلدول نصـــــــــــــيب الطاقة املتجددة يف جتهيز خدمات الطاقة الكهرابئية اليت تعتمد على 

 2016نســـــبة مســـــامهة يف العراق حىت عام الطاقات النظيفة اليت تســـــاهم يف محاية البيئة، أذ مل تســـــجل اي 
غري أن ذلك ساهم بشكل جزئي يف دول اخرى، وسجلت املانيا أعلى نسبة مشاركة وصلت اىل اكثر من 

 من جتهيز الطاقة الكهرابئية اىل البالد. %29
 ( يوضح مؤشرات أداء منظومة الطاقة الكهرابئية يف العراق ودول  تارة.6واجلدول  
 2016( موقع العراق يف مؤشرات الطاقة الكهرابئية لدول  تارة لعام 6اجلدول  

االمارات  مصر العراق املؤشر
 املانيا االردن العربية

الطــــاقــــة التصـــــــــــــــميميــــة 
 MWh 191283360 396556440 251946360 38675400 1046390244العاملة 

 امجايل االنتاا الكهرابء
MWh 81157242 189550000 129597000 20054000 643530000 

فــــاءة أنتــــاا الطــــاقــــة ك
% 42.43 47.80 51.44 51.86 61.5 

نســـــــبة خســـــــائر الطاقة 
% 52 ;P20.5 16 13.5 1.2 

خســــــــــــــــــــــائــر الــطــــــــاقـــــــة 
MWh  42201765 37910000 20735520 2707290 6874080 

 98.8 86.5 84 79.5 48 كفاءة االمدادات %

                                                        
100=  املصدر من اعداد الباحثني ابالعتماد على الصيغة الرايضية التالية: نسبة املقارنة - 9 ×

الثاين−االول
 االول
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ــــاا الطــــاقــــة   امجــــايل انت
املـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــددة غـــــــــــري 

  MWhالكهرومائية 
0 7770120 525600 5202564 186623700 

 حصـــة الطاقة املتجددة
% 0 4.1 0.41 25.95 29 

ــتــــــــاا الــكــهــرابء مــن  ان
احملــــــــطــــــــات احلــــــــراريــــــــة 

MWh  
28277280 77,078,000 8,616,000 1963000 101426000 

من  2COانبعــــــــانت 
 MWhاحـرتاق الـوقـود

 سنة/كغم
14138640 38539000 4308000 981500 50713000 

نصـــــــــــــــيــــــــب الفرد من 
انـــبـــعــــــــانت الـــكـــهـــرابء 

  كيلو غرام /سنة
387.69 423.51 525.37 103.32 615.82 

صـــــــــــــــايف الطاقة اجملهزة 
MWh 38635804 151260900 108861480 17346710 572840000 

مليون  جمموع الســــكان
 82.35 9.5 8.2 91.0 36.4 نسمة

معدل استهالك الطاقة 
 KWh 1062 1663 13276 1826 6957للفرد 

 :ابالعتماد على بياانت نياملصدر: من أعداد الباحث
االحتاد العريب للكهرابء؛ جملة كهرابء العرب، جملة دورية متخصــــــصــــــة عن االمانة العامة لالحتاد العريب  .1

 .20-4، ص2017، قطر، 26للكهرابء، ع 
2. https://www.iea.org/countries/Germany/2016 وكالة الطاقة الدولية 

اليت ســـــجلت يف العراق  2CO(، أن نصـــــيب الفرد من أنبعانت الكهرابء من 6ونالحظ من اجلدول  
وهذه النســــــــبة ال تعرب عن حقيقة املقارنة بني هذه الدول والعراق، كون العراق  2016كغم/ســــــــنة   387.69

يعاين من نقص يف جتهيز الطاقة فضال عن انه يستورد جزءاً كبرياً من الكهرابء من دول اجلوار وهذه االنر 
العراق آنر سلبية ضمن االنر البيئية حملياً، كما ان للمولدات التجارية اخلاصة املنتشرة يف عموم  لال تدخ

على البيئة واليت تنتج كميات كبرية جداً من تلوث اهلواء وتؤثر بصـورة مباشـرة على امراض اجلهاز التنفسي 
كغم/سنة يف مصر و   423.51ولكو ا مل تدخل يف احلساب، وسجل نصيب الفرد من أنبعانت الكهرابء 

 .كغم/سنة يف املانيا  615.82و كغم/سنة يف االردن  103.32كغم/سنة يف االمارات و  525.37

https://www.iea.org/countries/Germany/2016
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 9.31%و ســاب مقارنة العراق بدول االخرى يتضــح ان العراق يســجل اقل أنبعانت من مصــر بنســبة
وســـــــــــــجلت االردن اقل  58.84%واقل من املانيا بنســـــــــــــبة  35.51%وأقل انبعانت من االمارات بنســـــــــــــبة 
اق، وكما اشـــران ســـابقاً التعرب هذه املقارنة من انبعانت العر  73.34%انبعانت بني الدول املختارة وبنســـبة 

عن احلقيقة بســــــــــــبب االختالفات بني الدول يف كمية أنتاا الكهرابء واختالف مصــــــــــــادرها، فضــــــــــــالً عن 
سياسات أداة الطاقة اىل جانب توزيع الكهرابء حسب القطاعات االقتصادية، مثال ذلك متتاز املانيا أب ا 

كثرية غري أن الدول االخرى تكون ريعية يف جتارهتا وبذلك فهي تنتج من الدول املتقدمة وتقدم صـــــــناعات  
 وتستهلك كميات اكثر بكثري من الدول التالية.

 KWh 1,062( نصــيب الفرد من اســتهالك الكهرابء يف العراق اليت ســجلت 6ونالحظ من اجلدول  
 KWh 1,826واالردن ســــــجلت  KWh 13,276واالمارات ســــــجلت  KWh 1,663وســــــجلت مصــــــر 
 .2016لعام  KWh 6,957واملانيا سجلت 

وأقل من  56.59%وعند حســــــــــاب املقارنة وجد أن نصــــــــــيب الفرد يف العراق أقل من مصــــــــــر بنســــــــــبة 
. وهذا يوضح 555.08%وأقل من املانيا بنسبة  71.93%وأقل من االردن بنسبة  1150%االمارات بنسبة 

 .2016رابء مقارنة مع دول  تارة لسنة ضعف منظومة الطاقة الكهرابئية ابلعراق يف مؤشرات الكه
 2016( يوضح مؤشرات الكهرابء يف العراق ودول  تارة لسنة 2الشكل 

 

 .(6  بياانت جدول رقم ابالعتماد على نيالشكل من اعداد الباحث املصدر:
مقارنة مع كل تدين مســـــــــتوى اداء كفاءة الطاقة الكهرابئية يف العراق  (2  يالحظ من الشـــــــــكل البياين

من مصـــــــــر واالمارات واالردن واملانيا، فضـــــــــال عن تدين أداء امدادات شـــــــــبكة الطاقة الكهرابئية وحمدودية 
 مسامهة الطاقات املتجددة،  ا يؤدي اىل زايدة االنر البيئية من تلوث اهلواء.

ة عملية التنمية إنَّ تدين اداء منظومة الطاقة الكهرابئية يف العراق أنعكســـــــــت بشـــــــــكل مباشـــــــــر يف اعاق
االقتصــادية كو ا تؤثر على اداء القطاعات االقتصــادية ورفاهية اجملتمع من جانب وهدر املوارد االقتصــادية 

 من جانب اخر.
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 يالعراق دعم مصادر الطاقة على االقتصادتقييم أثر : ثالثاً  

يقصـــــد ابلدعم هو االســـــلوب الذي ترمه الســـــياســـــات االقتصـــــادية للبلد وتتبعها كنهج تســـــري عليه يف 
الطاقة الكهرابئية وابخلصــوص االجراءات التنفيذية لتطبيق مفردات النظام االقتصــادي، والغرض من الدعم 

فاهية االجتماعية، كما هو توفري الطاقة جلميع الســــكان والصــــناعات مبا يســــاهم يف التنمية االقتصــــادية والر 
، غري أن الدعم (10 يهدف الدعم اىل محاية أصـــــــــحاب الدخول احملدودة من أرتفاع أســـــــــعار الوقود والطاقة

يؤدي ، إذ زايدة الطلب على الوقود والطاقة وبســـــــبب أسفاض ســـــــعرها مقارنة ابألســـــــعار العاملية اىل يؤدي
من  اً تلوث البيئي، ويعد الدعم يف الدول النامية نوعذلك اىل زايدة االســـــراف واهلدر وابلتايل زايدة حجم ال

زايدة  ســـــــــــينعكس يفأعادة توزيع الدخل القومي بشـــــــــــكل متســـــــــــاوي ملواجهة الطلب املتزايد غري أن ذلك 
مقــارنــة بكميــات الطــاقــة والوقود  (11 التفــاوت يف الــدخــل كون الطبقــات الغنيــة حتصــــــــــــــــل على دعم اكرب

إىل تشـــــــويه أســـــــواق الطاقة يف العديد من البلدان، وحتقيق تكاليف عاانت الوقود أاملســـــــتهلك، كما تؤدي 
اقتصـــــــــــادية كبرية من جراء اســـــــــــتهالك الوقود األحفوري املتزايد ويبلغ إمجايل اإلعاانت يف مجيع أحناء العامل 

وحتدد أســــعار الطاقة  بلداً  40 هلتم، اســــتناداً إىل دراســــة اســــتقصــــائية 2012مليار دوالر يف عام  (544)
يف أجزاء كثرية من والطاقة الكهرابئية إن انتشـــار دعم الوقود األحفوري إذ  ،(12 أســـاس املعايري الدوليةعلى 

كل خطرية منها اهلدر املتزايد يف االنتاا واالســــــــتهالك من انحية ومن ا مشــــــــ يف والطاقة العامل يضــــــــع الوقود
عوائد مالية كبرية كان من  يف العراق يؤدي التهريب اىل خســـــــــــــــائرو  :انحية اخرى مشـــــــــــــــكلة هتريب الوقود

على تزويد الســــــوق احمللية  الوقوديؤدي اىل ضــــــعف أمكانية قطاع هذا حتقيقها ابلوضــــــع الطبيعي و  املفرتض
وحجة ذلك بيع منتجات الوقود املدعومة من ، اً يمن الوقود واللجوء اىل االســـــترياد واســـــتنزاف أمواله خارج

ن مكاســب مالية كبرية، فضــالً عن تكلفة مالية عالية و حيقق املهرببلد اىل اخر كون األســعار أعلى وبذلك 
للدولة الداعمة للوقود، وتكاليف مالية ننوية للبلد املتلقي، عن طريق الضــــرائب الضــــائعة بســــبب اسفاض 

 املبيعات، 
 ( مليار دوالر2012دول   عشرعلى أل والطاقة( القيمة االقتصادية ألعاانت الوقود (5الشكل 

                                                        
 .113 ، ص2016 ، القاهرة، مصر،1خدجية األعسر؛ اقتصادايت املالية العامة، دار الكتب املصرية، ط -10
أستخدام املشتقات النفطية وأثرها على البيئة، جملة الغري ل وجليل كامل غيدان؛ االسراف يف يطالب أمحد اجلند -11

 .26، ص 2009، جامعة الكوفة، 11ع  2للعلوم االقتصادية واالدارية، م
12- Report, World Energy Outlook, Paris, France, 2013, P24. 
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Source: Report, World Energy Outlook, Paris, France, 2013, p95. 
الكهرابئية، يوضـــح حصـــول العراق على املركز العاشـــر من الدول الداعمة للوقود والطاقة  (5والشـــكل  

مل يســــــــــاهم يف تنمية االقتصــــــــــاد، كون الوقود والطاقة غري كافية  هوقود والطاقة يف العراق غري أنالعم درغم و 
من دول اجلوار من جهة ومن جهة  االسترياداللجوء اىل  يتم ت تنمية القطاعات االقتصادية وابلتايلملتطلبا
 .عدم الوثوق أبمدادات الطاقةى اخر 

وعادًة ما يوصــف النمو االقتصــادي للعراق أبنه "غري مســتقر، وغري متوازن، وغري منســق وغري مســتدام 
 ةاالقتصــــادياملوارد  يســــتنزف جزء منن الوقود املهرب من البالد ا، إذ اســــتناداً إىل مفهوم التنمية املســــتدامة

إزالة اإلعاانت  ة للوقود والطاقة هوعماللبلد، وقد تكون االســــــــــــرتاتيجية األكثر أمهية ابلنســــــــــــبة للبلدان الد
 .(13 شانه القضاء على حموري اهلدر والتهريب والذي منبصور تدرجيية وتنظيم الدعم اهلادف، 

 االستنتاجات

 عكست مؤشرات الطاقة الكهرابئية يف العراق النتائج اآلتية: .1
 13.5%بواقع  2006ترواح معدل منو أســـتهالك الطاقة الكهرابئية يف العراق بني أعلى معدل منو عام  .أ

 .4.74%بواقع  2013وادى معدل منو عام 
 KWh 1284مبقدار  2013طاقة الكهرابئبة يف العراق أعلى مســـــــــتوايته عام بلغ معدل أســـــــــتهالك ال .ب

 وهو يعد متدنياً مقارنًة ابلدول االقليمية.
( بني أعلى نســـــــــــــبة 2006-2016تراوح معدل كفاءة وأنتاا الطاقة الكهرابئية يف العراق خالل املدة   .ا

لعراق مرتبة متدنية بني إذ احتل ا 31%بلغت  2006وأدين نســــــــــــبة عام  45%بنســــــــــــبة  2015له عام 
 دول  تارة وفقاً هلذا املؤشر.

                                                        
13- World Energy Outlook, Paris, France, 2013, p95. 
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 29: العدد

إذ ‘ يعكس مؤشـــر كفاءة امدادات شـــبكة توزيع الكهرابء تدنياً واضـــحاً ألمدادات الشـــبكة يف العراق .د 
 بســــبب الضــــياعات فضــــالً عن حصــــول االختناقات 46%اىل  73%تراوحت نســــبة هذا املؤشــــر بني 

التنميـــة  ســـــــــــــــلبـــًا على يؤثرمـــا  كميـــة الكهرابء اجملهزة  اسفـــاض وابلتـــايلاسفـــاض اجلهـــد الكهرابئي و 
 قتصادية.اال

كغم/ســـنة   193.8يف قطاع الكهرابء تراوح بقيمة  2COاتضـــح أن مؤشـــر نصـــيب الفرد من أنبعانت  .ه
كغم/ســـــــــــــــنــة مع االخــذ بنظر االعتبــار عــدم   382.6مبقــدار  2016، وأعلى قيمــة هلــا عــام 2012عــام 

 بياانت عنها.أحتساب االنبعانت الناجتة عن املولدات التجارية املنتشرة يف عموم العراق لعدم توفر 
مع تدين كفاءة شـــــــــــــــبكة حمطات التوليد  يف االنتاا من تدين كفاءةتعاين منظومة الطاقة الكهرابئية  .2

 للوقود دون سد احلاجة احمللية. كزايدة استهال وابلتايل النقل والتوزيع
دعم الطاقة الكهرابئية إذ أن يف توليد الكهرابء  األحفوريالتوســـــــــــــع يف اســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــادر الطاقة  .3

 العراق.يف  وانتشارهاومصادر الطاقة  الوقود( يعد من أهم العوامل اليت تعوق منو الطاقات املتجددة 
 التوصيات

حتســــني كفاءة حمطات إنتاا الكهرابء من خالل اســــتخدام وحدات اإلنتاا ابلقدرات العالية وإدخال  .1
 .نظم استعادة احلرارة املفقودة والتوليد املشرتك

حتديث الشــــبكات  حنوزايدة االســــتثمارات املوجهة من خالل حتســــني كفاءة شــــبكات نقل الكهرابء  .2
 الكهرابء.وختفيف األمحال عن الشبكات القائمة لتشجيع إنتاا 

وضـــع خطط اســـرتاتيجية يف أدارة منظومة الطاقة بشـــكل يســـاهم يف زايدة قدرة شـــبكة الكهرابء على  .3
 ة من الطاقة الكافية واملوثوقة.تلبية متطلبات التنمية االقتصادي

ضــرورة وضــع ســياســة ســعرية تســاهم يف دفع املســتهلك اىل ترشــيد أســتهالك الطاقة الكهرابئية، فضــالً  .4
عن تغطية تكاليف االنتاا بشــــكل تدرجيي واملســــاعدة يف حتمل كلفة االنتاا وتنمية تكنولوجية قطاع 

 الطاقة.
كهرابء بوقود أقل من خالل اســــتخدام وحدات توليد اســــتخدام تقنيات تكنولوجيا أفضــــل يف توليد ال .5

وميكن االســـــــــــــــتفادة من الطاقة ذات الدورة املركبة اليت تعمل ابلغاز الطبيعي واليت تعمل أبعلى كفاءة 
املفقودة يف تشــغيل الغالايت اليت بدورها تشــغل احملطات البخارية وابلتايل حتقيق توفري كبري يف احلرارة 

مقارنة بوقود أقل من اجل االنتاا ومن مث اسفاض الكميات امللوثة للبيئة وابلتايل  زايدة الطاقة املنتجة
 محاية البيئة وحقوق االجيال القادمة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

حتقق مجلة من املزااي تتمثل يف توليد الطاقة النظيفة  كو اتنمية مصـــــــادر الطاقة املتجددة،  على العمل  .6
 املستدامة.الثروة  ا يساهم يف تنمية  استغاللورفع كفاءة  الطبيعية  النفط اخلام( وارداملومحاية هدر 

 قائمة المصادر

 .2016مجهورية العراق؛ وزارة التخطيط،اجلهاز املركزي لالحصاء، احصائية  .1
 (.2006-2016مجهورية العراق؛ وزارة الكهرابء، تقرير االحصائي السنوي، من سنة   .2
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االســــــــكوا، مالمح االحصــــــــائية للبلدان االعضــــــــاء يف  ؛ية واالجتماعية لغرب اســــــــيااللجنة االقتصــــــــاد .3
 .10قطاع الطاقة، االمم املتحدة، بريوت، ص 2014االسكلوا 

االحتاد العريب للكهرابء؛ جملة كهرابء العرب، جملة دورية متخصــــــصــــــة عن االمانة العامة لالحتاد العريب  .4
 .20-4، ص2017، قطر، 26للكهرابء، ع 
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  السينات الخمسة في تعزيز أداء العمليات استراتيجيةدور 

 دراسة تطبيقية آلراء عينة من موظفي الشركة العامة"

 "بغداد-لصناعات النسيج والجلود 

The Role of the Five S strategies in Enhancing 

operations performance “Applied study of views of a 

sample of Employees of the state Textile and Leather 

Industries company” 

 (1) أ.م.د محمود فهد الدليمي

Assist. Prof. Mahmood Fahad Al-Duleimi 

 Shammari -Ali A. Khodeir AL             (2)علي عبد االمير خضير الشمري

 الملخص

البحث إىل توضـــــــيح دور اســـــــرتاتيجية الســـــــينات اخلمســـــــة يف تعزيز أداء العمليات ضـــــــمن  اهدف هذي
الشـــــــــركة قيد البحث، إعتمد الباحث املنهج الوصـــــــــفي التحليلي يف تطبيقها على عينة من األفراد العاملني 

( غري 14( إســـــــتمارة، كان ضـــــــمنها  161( إســـــــتمارة إســـــــتبانة وُأســـــــرتجع منها  185م توزيع  إذ ، هافي
وقد  (،%87( إســـتمارة إســـتبانة صـــاحلة للتحليل، ومبُعدل إســـتجابة  147صـــاحلة للتحليل، لتبقى بذلك  

تعلقة ابلبحث كان أمهها
ُ
 االحنراف  ُأســـــــــــتخدمت عدد من األدوات اإلحصـــــــــــائية للوصـــــــــــول إىل النتائج امل

توصــــل البحث و (، SPSS(، وابإلعتماد على الربانمج اإلحصــــائي  املعياري، ومعامل التحليل كرونبامل الفا
كان أمهها  وجود عالقة إرتباط وأتثري ذات داللة إحصـــــــــــــــائية إجيابية بني   االســـــــــــــــتنتاجاتإىل جمموعة من 

قدم الباحث جمموعة من التوصـــيات كان ، كما و الســـينات اخلمســـة وأداء العمليات يف الشـــركة( اســـرتاتيجية

                                                        
 جامعة كربالء.كلية اإلدارة واإلقتصاد/   -1
 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ جامعة كربالء.  -2
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الســــــــينات اخلمســــــــة يف جمال  اســــــــرتاتيجيةبيق أبرزها  ضــــــــرورة زايدة اإلهتمام من قبل الشــــــــركة املبحوثة بتط
 عملها(.

Abstract 
The aim of this study is to clarify the role of the strategy of the 5S in 

enhancing the performance of operations within the company under study. 

The researcher relied on the analytical descriptive method in applying it to a 

sample of the individuals working in it. The questionnaire was distributed 

(185) (87%). A number of statistical tools were used to arrive at the results 

of the study, the most important of which were the standard deviation and 

the coefficient of analysis (Cornbrash Alfa), and based on the statistical 

program (SPSS) The researcher presented a number of recommendations, 

the most important of which was the need to increase the interest of the 

company in the implementation of the strategy of the 5S in the field of work. 

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للبحث

 أواًل: مشكلة البحث وتساؤالتها
ينات اخلمســــــــــة أحد اإلتُ  لعديد من احلديثة أليت إجتذبت إهتمام ا ســــــــــرتاتيجياتعد اســــــــــرتاتيجية الســــــــــّ

عـاصـــــــــــــــرة الُكتّـاب والبـاحثني كو ـا 
ُ
 ازدادتواليت إدارة اإلنتـاا والعمليـات  جمـال املهمـة يفو من التقنيـات امل

نتج وإزالة أشــــكال اهلدر يف العملية  ، فهييف اآلونة االخرية أمهيتها
ُ
هتدف إىل حتســــني بيئة العمل وجودة امل

ليت تســــعى إىل حتســــني أداء عملياهتا اإلنتاجية لتحقيق ااإلنتاجية، وهذا ما شــــغل تفكري إدارات الشــــركات 
 الّسينات اخلمسة وأداء العمليات( يف ــــسعى هذه البحث إىل إختيار ُمتغرياهتا املتمثلة بيامليزة التنافسية. إذ 

 -يف الشـــــركة العامة لصـــــناعات النســـــيج واجللود ما يف الشـــــركات الصـــــناعية وحتديداً البيئة العراقية، وال ســـــيّ 
ينات ســـــامهة اســـــكمن حول مدى مُ ن املشـــــكلة الرئيســـــية هلذه البحث تُ إ، و املقر العام /بغداد رتاتيجية الســـــّ

ســــــــئلة حتقق توجهات ومتطلبات أعلى ذلك م صــــــــياغة جمموعة  اخلمســــــــة يف تعزيز أداء العمليات، وبناءاً 
 ط:أي اموكذه البحث جابة حول التساؤل الرئيسي هللباحث وتوفر اإلا

 دراك الشــــــــركة العامة لصــــــــناعات النســــــــيج واجللود ألمهية أداء العمليات وضــــــــرورةإما مدى  .1
 تعزيزه؟

ينات اخلمســة وأداء ر ماهي امل .2 تكزات الفكرية والفلســفية واملفاهيمية ملوضــوع  اســرتاتيجية الســّ
 العمليات(؟

 أسباب ومجروف واضحة لتطبيق مبادرات الّسينات اخلمسة؟ ناكهل هُ  .3
 أهمية البحث  ثانيًا:

 من خالل النقاط االتية: أمهية البحثكن جتسيد مي
 ليت قد تواجهها يف مواقع العمل.اساعد البحث الشركة يف ُمعاجلة املشكالت ي .1
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احللول الالزمة للشركة أليت ُتسهم يف تطوير أداء العمليات  توفر اسرتاتيجية الّسينات اخلمسة .2 
 .هاوتعزيز 

طرح ُخالصـــــــــــــــة األفكار البناءة للباحثني يف جمال بملتغرياهتا وذلك  نظرايً  اً طار اقدم البحث ي .3
 وأداء العمليات. ّسينات اخلمسةال

 ثالثًا: أهداف البحث
 سعى البحث إىل بلوغ األهداف اآلتية:ي
ينات اخلمســـــــة وأداء العمليات من خالل اجلانب النظري اتوضـــــــيح  .1 ملضـــــــامني واملفاهيم املتعلقة ابلســـــــّ

 .للبحث
 الشركة.حتديد طبيعة العالقة والرتابط بني الّسينات اخلمسة وأداء العمليات يف  .2
 تشخيص مدى أتثري ُمسامهة الّسينات اخلمسة وأبعادها يف تعزيز أداء العمليات للشركة. .3
 حتديد مستوى اإلهتمام لعّينة البحث ابلّسينات اخلمسة وأبعادها، وأداء العمليات وأبعاده. .4

 بحثرابعًا: املخطط الفرضي لل
خطط الفرضــــــــي للبحث كما هو موضــــــــح يف الشــــــــكل  

ُ
إســــــــتنادا إىل اأُلطر الفكرية ( 1م تصــــــــميم امل

تغريين الرئيســـني وإجتاهات 
ُ
ينات اخلمســـة وأداء العمليات، وهو جُيســـد العالقة بني امل ُتغرياهتا، املتمثلة ابلســـّ

مل
 مُيكن توضحيه وفقاً ملا أيط: والذيأتثريمها، 
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 بحث( املخطط الفرضي لل1الشكل  
 خامسا: فرضيات البحث
 لى قسمني وكاآلط:عتقسيم فرضيات البحث 
إرتباط ذات داللة معنوية إحصــــائياً بني اســــرتاتيجية الســــينات  توجد عالقة -الفرضــــية الرئيســــية االوىل:

 اخلمسة وأداء العمليات. وينبثق عنها الفرضيات الفرعية االتية:
 توجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية إحصائياً بني بعد الفرز وأداء العمليات. .1
 العمليات. توجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية إحصائياً بني بعد الرتتيب وأداء .2
 توجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية إحصائياً بني بعد التنظيف وأداء العمليات. .3
 توجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية إحصائياً بني بعد املعيارية وأداء العمليات. .4
 توجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية إحصائياً بني بعد اإلنضباط وأداء العمليات. .5

ينات  توجد عالقة أتثري ذات -ية الثانية:الفرضــــــية الرئيســــــ داللة معنوية إحصــــــائياً بني اســــــرتاتيجية الســــــّ
 اخلمسة وأداء العمليات وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 يوجد اتثري ذات داللة معنوية إحصائياً لبعد الفرز على أداء العمليات. .1
 على أداء العمليات.يوجد اتثري ذات داللة معنوية إحصائياً لبعد الرتتيب  .2
 يوجد اتثري ذات داللة معنوية إحصائياً لبعد التنظيف على أداء العمليات. .3
 يوجد اتثري ذات داللة معنوية إحصائياً لبعد املعيارية على أداء العمليات. .4

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

استراتيجية السينات 
 الخمسة
 الفرز

 الرتتيب

 التنظيف

 املعيارية

 االنضباط

 داء العملياتا

 الكلفة

 اجلودة

 املرونة

 التسليم

 االبداع

 

 اتثري
 ارتباط
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 يوجد اتثري ذات داللة معنوية إحصائياً لبعد اإلنضباط على أداء العمليات. .5 
 سادسًا: حدود البحث

 :ود البحث يف عدة جوانب مُيكن إدراجها كما أيطمتثلت حد
ـــــة: إذ  .1 ـــــة من الفرتة احلـــــدود الزمـــــاني ـــــدت حـــــدود البحـــــث الزمـــــاني  ولغـــــايـــــة2018/11/7إمت

2019/5/13. 
املقر الرئيســـي يف  -م إختيار الشـــركة العامة لصـــناعات النســـيج واجللود  احلدود املكانية: إذ .2

تغريات الدراســـــــــــــــية ألبحث بغداد لغرض إجراء اجلانب امليداين لل
ُ
ســـــــــــــــباب تتعلق بطبيعة امل

 وبطبيعة البحث نفسها.
احلدود البشــــــــــرية للبحث جمموعة من القوى العاملة يف الشــــــــــركة بتفرعاهتا من  احلدود البشــــــــــرية: هلت

 .مهندسني وفنيني
 سابعًا: عيصنة البحث

املنتســـــبني الفنيني يف مقر الشـــــركة هلت عّينة البحث عدداً من املســـــؤولني ورؤســـــاء األقســـــام وسبة من 
 185فرداً، أختري  350، إذ بلغ عدد أفراد جمتمع البحث يف بغداد املبحوثة لصـــــــــناعات النســـــــــيج واجللود
إســــتمارة  14وإســــتبعد  161إســــتمارة إســــتبانة إســــرُتجع منها  185فرداً منها كعّينة للبحث، لذا م توزيع 
مارة صــــــــاحلة للتحليل، فتكون بذلك نســــــــبة اإلســــــــتجابة ( إســــــــت147لعدم صــــــــالحيتها للتحليل، ليبقى  

79%. 
 المبحث الثاني: التأطير المفاهيمي للسينات الخمسة واداء العمليات

 مفهوم السصينات الخمسةأواًل: 
هو مبدأ أتســــــــس يف الياابن وأســــــــفر عن نتائج هامة وواضــــــــحة يف القطاعات الصــــــــناعية واخلدمية، إذ 

املخاطر وتاليف حوادث العمل وحَتســـــــــــــــني اإلنتاجية وأداء العمليات ملواقع  متثلت هذه النتائج يف احلد من
وابلتايل حتقيق اهلدف النهائي وهو املســـــــاعدة يف منع حدوث اخلســـــــائر يف املنظمات. وعلى الرغم  ،العمل

 نّ أيف املفهوم واإلســـــــــلوب إال أ ا تواجه صـــــــــعوبة كبرية يف التنفيذ على أرض الواقع، كما و  5sمن بســـــــــاطة
، لذلك من الصعب حتديد سبب ُمناسب 5sغلب املديرين واملومجفني التنفيذيني ال يُدركون أمهية وأهدافأ

 Singhلتنفيذها مامل يتم فهم مبادئها وطريقة عملها بشكل جيد وواضح من قبل اجلهة املنفذة والعاملني  
& Ahuja, 2014: 272). رتاتيجية هو لتنظيم مكان إذ مُيثل اهلدف الرئيسي من وراء إستخدام هذه أالس

العمل واحلفاظ على اانقته وحتقيق اإللتزام ابلشـــــــــــــــروط واملعايري املوحدة واإلنضـــــــــــــــباط املطلوب ألداء مهمة 
الســــــينات  Kilpatrick 2003(. وَيصــــــف Bahadorpoor et al., 2018: 2كاملة وبشــــــكل ُمناســــــب  

ادية وهي بسـيطة وسـهلة التنفيذ وذات أتثري اخلمسـة أب ا أداة شـائعة اإلسـتخدام خُتصـص لبيئة األعمال امل
 1995(. كما وايضـــــــــــاً وصـــــــــــفYoung, 2014: 240إجيايب على تنظيم مكان العمل وتوحيده وإدامته  

Hirano  ينات اخلمســـــــــــة على إ ا  ج أو أداة للقضـــــــــــاء على النفاايت وحَتســـــــــــني العملية اإلنتاجية الســـــــــــّ
 Ebuetse, 2018: 8).  5وجتُدر أإلشــــــارة إىل إن اســــــرتاتيجيةs  م تقدميها وتطويرها يف األســــــاس على يد
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أكثر إنه خللق شــــــركات  1995، حيث أوضــــــح هريانو عامHiroyuki Hiranoاخلبري االســــــتشــــــاري الدويل
وال يتم ذلك  ،الســـــــرتاتيجيةاإنتاجية واودة عالية، عليها أن مُتارس التدريب والتعليم والتحفيز لتطبيق هذه 

الســـــرتاتيجية وتعاليمها وأســـــاليب اإال من خالل خلق ثقافة مؤســـــســـــية قوية داخل املنظمات توضـــــح هذه 
، seiri،seition ،seisoيةللســـــــــــــــينات اخلمســـــــــــــــة من الكلمات الياابن 5Sعملها، ولقد م إشـــــــــــــــتقاق رمز 

seiketsu،shitsukeعلى التوايل   ،وإنضـــــــــــــــبـــاط ،معيـــاريـــة ،تنظيف ،ترتيـــب ،، وهي تعين فرزpatietal, 
 من قبل الباحثني. هلذه أإلسرتايتيجيةتعريفات ال بعض (1(. ويوضح اجلدول  47 :2016

 نات اخلمسة.(: تعريفات بعض الباحثني حسب وجهات نظرهم السرتاتيجية الّسي1اجلدول  
 نظر البا   التعريف  سب و هة البا   والسنة ورقم الص  ة العدد

1 Zaugg & Thom, 2001:144 

وهي متثل افضل املمارسات واألساليب 
اليت نشــــــــــــــات ألول مرة يف الشــــــــــــــركات 
اليـــــاابنيـــــة واليت تطبق عـــــادة وفق صس 
 sخطوات، تبدأ كل خطوة فيها  رف 

 وهلذا ميت ابلّسينات اخلمسة.

2 Carreira, 2005:237 

هي اســــــــــــرتاتيجية عمل تتكون من حمور 
أســـــــاســـــــي فلســـــــفي متمثل ابالنضـــــــباط 
وااللتزام التام بتفاصـــــــــــــــيل أدوات عملها 
من قبــــــــل األفراد العــــــــاملني واجلهـــــــات 

 املنفذة.

3 Michalska & Szewieczek, 2007 

وهي طريقة أو أداة للمســــــــــــاعدة يف كل 
برامج وعمليات الَتحســني املتعلقة مبوقع 
العمل والفضــــــــاء على اخلســــــــائر املرتبطة 

 ابلفشل.

4 Kobayashi et al., 2008: 245 

وهي اســرتاتيجية للتميز يف مكان العمل 
لَتحســـــــني أداء العمليات ورفع ُمســـــــتوى 
ـــــــب  والكفـــــــاءة يف العمـــــــل، وهي تتطل

 املشاركة بني أفراد العمل لتطبيقها.

5 Ghodrati & Zulkifli, 2012: 11 

ـــاغـــة  وهي عبـــارة عن فكرة تعيـــد صـــــــــــــــي
تفكريك حنو مكــان العمــل وتوفر قـاعـدة 

 عموم املنظمة.للَتحسني الكبري يف 
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6 Shikh et al., 2015: 132 

وهي اســـــــــــرتاتيجية ألجل الوصـــــــــــول إىل 
تنظيم ونظــافــة مكــان العمــل وحَتســـــــــــــــني 
 اجلودة واإلنتاجية واألخالقية العمالية.

7 Randhawa & Ahuja, 2018:2 

هي تقنية تقضـــــي على ضـــــعف الشـــــركة 
وتقوي التنميــة الشـــــــــــــــــاملــة هلــا يف مجيع 
اجلوانب، وهي مبثابة القاعدة االســــــــــاس 
لتحقيق إدارة اجلودة الشـــــــــاملة يف عموم 

 الشركات الصناعية. 
 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على األدبيات اإلدارية.

 : أهمية السصينات الخمسةنيًاثا
نافســــــــة بني الشــــــــركات ابلتزامن مع زايدة التطور 

ُ
ينات اخلمســــــــة مع تصــــــــاعد وترية امل تتجلى أمهية الســــــــّ

وكمـــا  االســـــــــــــــرتاتيجيــــةالتكنلوجي، حيــــث مُيكن ُهنــــا إدراا الفوائـــد واالمهيــــة املتحققــــة جراء تنفيــــذ هـــذه 
 (Randhawa & Ahuja, 2017: 64أيط: 

 .ع العاملني يف الشركةُتساعد يف حتقيق بيئة عمل حمفزة وآمنة جلمي .1
 ( يف الشركات.TQM( و  JITالقاعدة االساس لبناء   دتع .2
 ُتساعد يف جعل التشغيل سلس وتشجع املومجفني على التوافق مع االهداف التنظيمية. .3
 َتعمل على توفري افضل جودة للمنتج مع بيئة مبهجة، وختفض معدل دوران املومجفني يف الشركة. .4
 افضل اخلدمات للزابئن والزائرين.ُتساعد على تقدمي  .5
 ُتساهم يف تطوير االتصاالت بني كادر العمل وخلق روح التعاون بينهم. .6

 : عوامل نجاح اسرتاتيجية السصينات الخمسةثالثًا
 :Randhawa & Ahuja, 2017  وكما أيط: 5S ( العوامل الضــرورية إلجناحIkuma, 2014بّينت  

62). 
ينات الدعم القوي  .1 واإللتزام الفعال من قبل اإلدارة الُعليا هو عامل النجاح أألكثر أمهية لتنفيذ الســـــــــــــــّ

 .اخلمسة يف أي شركة
 خلق بيئة ثقة وتواصل مفتوح مع النقاابت من أجل حَتسني العالقات الصناعية. .2
 من الضروري وضع جدول زمين ملمارسة عملية التنفيذ للسينات اخلمسة يف مكان العمل. .3
 .توزيع اجلوائز واملكافآت للمومجفني على املمارسة الناجحة لعملية التنفيذ يف منطقة عملهم ينبغي .4

 ,Singh & Ahujaكاآلط:  و  5Sُهناك جمموعة من العوامل اليت جيب إتباعها من أجل إجناح ايضـــا و 
2015: 419). 

 .5sُمشاركة اإلدارة العليا من خالل خلق بيئة عمل تدعم هبا تنفيذ  .1
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إلتصــــــــاالت اجليدة والســــــــريعة والفعالة والعمل اجلماعي، هي أمور ضــــــــرورية إلزالة احلواجز بني توافر ا .2
 .اإلدارة العليا واملومجفني

 .جيب أن يكون ُهناك تدريب  داخلي وخارجي( للقوى العاملة إبكملها من أعلى إىل أسفل الشركة .3
 .املومجفني وفريق التنفيذجيب ان تكون ُهناك ثقافة واضحة وملمة ابلعمل اجلماعي بني  .4

 أبعاد السصينات الخمسةرابعًا: 
جُممل الدراســــات والبحوث الســــابقة واملعاصــــرة اليت نُفذت من قبل الباحثني واملختصــــني يف جمال إدارة 

، Sangani & Kottur, 2018: 542) ،(Prawira et al., 2018: 1185)لعمليـــات أمثـــال  اإلنتـــاا و ا
 pham, 2015: 22 مقياســاً واحداً للســينات اخلمســة واملتكون من صســة أبعاد وهي  الفرز، (، إعتمدت

 وكما يلي: ألبعاد نفسها يف دراستنا احلاليةاالرتتيب، التنظيف، املعيارية، واإلنضباط(، وسوف نعتمد هذه 
 ل رزا .1
راد إجراء األنشـــــــــــــــطــة هبــا من تللــك االغراض اليت د تعــوهي 

ُ
ليس لنـا عمليــة حتــديــد األغراض واملواد امل

حاجة هلا ألجل عزهلا الحقاً، ووضع االشياء الضرورية واملطلوبة اإلستخدام ُقرب األفراد وموقع العمل بعد 
ومن خالل  (،Asplund, 2014: 29حتديدها بعالمات ملونة ليتم إختاذ القرار هبا وكيفية التعامل معها  

نيع العناصــر اليت م عزهلا ليتم إســتخدامها من عملية الفرز مُيكن للشــركة اإلســتفادة من تدوير أو أعادة تصــ
 (.Kouhia, 2014:14جديد  

 الرتتيب .2
ينات اخلمســة وتســتهدف ترتيب وتنظيم املعدات واألدوات  وهي متثل املرحلة الثانية يف اســرتاتيجية الســّ
والرفوف واملكاتب واألرضـــــــــيات واللوحات اجلدارية ووضـــــــــع احلاجات الصـــــــــغرية يف صـــــــــناديق معينة وخزن 

هـل الوصـــــــــــــــول اليه  اً ومنظمـ اً احلـاجـات اليت ال حنتـاجهـا يف موقع العمـل، ليكون كـل شـــــــــــــــيء ُمرتبـ ويســـــــــــــــّ
 Mustafa, 2014: 13) ،  وكذلك أكدTran إن عملية الرتتيب والتنظيم ملكان العمل ســيجعله أوضــح )

زائدة وغري للرؤية و أوســـــــــــــــع مكاانً ويكون كل شـــــــــــــــيء يف ُمتناول اليد عند احلاجة اليه لتجنب احلركة ال
ألوىل ضــــــــــمن االرتتيب هي مرحلة يبدأ العمل هبا ابلتعاقب مع اخلطوة ف(، Tran, 2016: 42ضــــــــــرورية  ال

 (.Dinnie, 2015: 20برانمج الّسينات اخلمسة، واليت تعين وضع كل شيء يف مكانه املالئم،  
 التنظيف  .3

ينات اخلمســــة وتع ين أن يكون كل شــــيء نظيفاً ضــــمن ومتثل هذه املرحلة اخلطوة الثالثة يف برانمج الســــّ
( إ ا إجراءات مســـــــــتمرة وتفتي  pham(، كما و أكد  sinisalo, 2016: 11إطار العمل يف الشـــــــــركة،  

( إن التــالق يف viherva(. ويرى  pham, 2015: 22دوري على النظــافــة يف كــل أرجــاء ومنطقــة العمــل  
ســـــــــت

ُ
وى من النظافة جيعل من بيئة العمل أكثر فخراً و هذه اخلطوة أو العملية وتقدمي مكان مرموق عايل امل

(، وإن عدم تنظيف مكان العمل  كن ان يؤدي viherva, 2016: 13إرضـــــــــاءاً وراحة للعمل والعاملني  
إىل إحداث مشـــــاكل عديدة للموقع والشـــــركة منها اإلســـــاءة إىل جودة املنتج أو اخلدمة أو تراجع ُمســـــتوى 

 :Tran, 2016 على أجهزة معينة خصـــــوصـــــاً اذا كانت حســـــاســـــة ودقيقة  أداء العمليات أو التاثري ســـــلباً 



  

500 

 29: العدد

(. وجتُدر اإلشـــــــارة ُهنا إىل أن عملية التنظيف ال تقتصـــــــر على مواقع العمل فقط بل متتد لتشـــــــمل كل 42 
 ,Christopherأجزاء الشــــركة وأقســــامها من  رات أو جدران وقاعات وغرف وكراجات و ازن وغريها  

2016:13). 
 رية املعيا .4

(، إذ تعمل هذه اخلطوة pham, 2015: 22هي إرساء وتوحيد املعايري إبتداءاً من األعلى إىل األسفل  
على زايدة الوعي واإلدراك لدى األفراد إبطار وحدود مسـؤولياهتم وواجباهتم جتاه اخلطوات الثالث السـابقة 

ينات اخلمســــة، لذلك هي تركز على توحيد إجراء كل عمل  أو  ارســــة يف اخلطوات الســــابقة، لربانمج الســــّ
كما إ ا متثل مرحلة تقييم وتوحيد وتطوير للمعلومات االســــــــرتاتيجية املتبعة وإجراء الالزم يف حالة حدوث 

(. كذلك مُيكن إعتبـار هذه اخلطـة إب ا مرحلة Mustafa, 2014: 14اخللـل أو اخلطـا يف عمليـة التنفيـذ  
( و إجراءته، مع األخذ بنظر اإلعتبار حتديد ضــوابط وقيود بصــرية 5sتوجيه وتطوير مســتمر هلذا الربانمج  
 .(Tran, 2016: 42( بصورة متكاملة وغري منفصلة  s1, s2, s3حمددة للمحافظة على بقاء ُمستوى  

 االن باط  .5
ينات اخلمســــة وهو يعين وضــــع نظم حمددة للمنهجية للســــري عليها  يث  ومُيثل اخلطوة األخرية يف الســــّ

على إ ا عملية احملافظة  pham(، وقد عرفهاSinisalo, 2016: 11أيط اإلنضباط على ُأسس هذه النظم  
(. يف هذه اخلطوة جيب على الشــــركة أن تعمل pham, 2015: 22  على تنفيذ املعايري إبنتظام و إنضــــباط

ناســـــــــــــــبة و 
ُ
 :Asplund, 2014الالزمة  على تغيري الروتني يف مواقع العمل إلجل احملافظة على التغيريات امل

ينات اخلمســـة هي ليســـت جمرد   (.30 -29 كما وجتُدر اإلشـــارة إىل إن هذه اخلطوة األخرية من برانمج الســـّ
تنظيم إنضــــــــباط الربانمج بل هي نظام خاص للدعم ايضــــــــاً من أجل متكني عملية التدفق الســــــــلس للمواد 

إن عملية احملافظة على كل االجراءات  (Jaskariوأضـــــــاف  ، (Christopher, 2016: 13بصـــــــورة عامة  
تغريات يف الربانمج الســـيين يُعد امراً صـــعباً لكنه واجب التنفيذ ومهم أيضـــا والبد من إجنازه من 

ُ
الســـابقة وامل

قبل اإلدارة العليا اليت هلا الدور الكبري يف احملافظة ونشــــــر مثل هذه الثقافات اليت تدعم عمليات الَتحســـــني 
 .(Jaskrari, 2014: 30يف الشركة  
 ًا: مفهوم أداء العملياتخامس
نتج هو انتج Ramlawati, 2018: 190يقول  

ُ
( إن أداء العمليــات هو إجنــاز لقيــاس مــا إذا كــان امل

خطط. ويف ذات الســـــياق أكد  
ُ
( إن أداء العمليات هو جانب قابل Malonza, 2014: 4وفقاً للُمنتج امل

ختلفة وأليت تشــمل اغلبها وقت دورة اإلنتاا، موثوقية اإلنتاا، ُمعدالت اخللل، للقياس ألنشــطة الشــركة 
ُ
امل

دير الذي 
ُ
التســـليم يف الوقت احملدد، تكلفة اجلودة، اإلنتاجية، املخزون، وتقليل اخلردة. هذا وينبغي على امل

مجفني جتــاه الشـــــــــــــــركــة، لكي حُتقق يَعتزم تعزيز أداء العمليــات أن خيلق منــاخــاً تنظيميــاً مؤآتيــاً يُعزز إلتزام املو 
نتج  

ُ
اإلشـــــارة جتدر و  ،(kangethe, 2015: 17الشـــــركة أهدافها الشـــــاملة للنمو وختفيض الكلفة وجودة امل

إىل إنُه مُيكن تقييم أداء العمليات إبســــتخدام تســــعة عناصــــر رئيســــية، هلت هذه العناصــــر رضــــا العمالء، 
مجفني، شـــــــــــــــراكــة املوردين، جودة تقــدمي الــدورات، جودة إنتــاجيــة املومجف، رضــــــــــــــــا املومجفني، معنوايت املو 
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 ,Martin & Thawabiehاأل اث والدراســــــــــــات، إدخال الدورات اجلديدة، ومعة توفري التعليم اجليد  
2018: 3943). 

 سادسًا: أهمية أداء العمليات
 ,Hasanا أيط:  من خالل الفوائــد املرتتبــة عن أداء العمليــات مُيكننــا حتــديــد األمهيــة النــاجتــة عنــه وكمــ

2013: 44). 
 أدائهم.يَعمل على حَتفيز القوى العاملة واملومجفني وتعزيز مستوى  .1
 األسواق.ُيساعد على َتوفري وخلق فرص جديدة يف  .2
نتجات واخلدمات .3

ُ
 .يؤدي إىل حَتسني مستوى جودة امل

 .يَعمل على رفع مستوى احلصة السوقية وحتقيق امليزة التنافسية .4
 اء العمليات ًا: أبعاد أدسابع
، فمنهم من حـددهـا إبربعـة أبعاد اداء العمليـات وتســـــــــــــــميـاهتـا يف حتـديـد عـدد أبعـادالبـاحثون  إختلف

 .هذهنظر ال( وجهات 2ومنهم من حددها صسة والبعض اآلخر ستة أبعاد، ويوضح اجلدول  
 ( وجهات نظر بعض الباحثني حول أداء العمليات2اجلدول  

املصــــــــــــــــطــلــحــــــــات  الباحثالصفحة، السنة،  ت
 املرادفة

 أبعاد أداء العمليات

1 Chase et al., 2005: 25 اجلودة، الكلفة، املرونة، اإلعتمادية أبعاد التنافس 
3 Evans & collier, 2007: 123  األســـــــــــــــــــبـــــقـــــيــــــــات

 التنافسية
الكلفــــــــة، اجلودة، املرونــــــــة، الوقـــــــت، 

 اإلبداع
4 Jacobs & chase, 2008: 17  الســــــــــــــعر، اجلودة، املرونة، الســــــــــــــرعة،  التنافسأبعاد

 التسليم
6 Slack et al., 2010: 40  أبـــــــــــــــعـــــــــــــــاد أداء

 العمليات
الكلفـــة، اجلودة، املرونـــة، الســـــــــــــــرعـــة، 

 اإلعتمادية
9 Krajewski et al., 2013: 33 الكلفة، اجلودة، املرونة، التسليم القدرات التنافسية 
10 Russell & Millar, 2014: 73 

– 74 
االســـــــــــــــــتـــبـــقـــيــــــــات 

 التنافسية
الكلفــــة، اجلودة، املرونــــة، التســـــــــــــــليم، 

 اإلبداع
14 Famiyeh et al., 2018: 610  أبـــــــــــــــعـــــــــــــــاد أداء

 العمليات
 التكلفة ،املرونة ،التسليم ،اجلودة

 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على األدبيات األدارية
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 ,Russell & Millarالضـــــــــــــــروري اإلعتماد على مقياس  وب ناءاً على ما تقدم يرى الباحث إنُه من  
تغري 74 – 73 :2014

ُ
(، وذلك لتكيفه وتالئمه مع موضـــــــوع دراســـــــتنا وُمتغرياهتا وإلنُه أكثر هولية واملاماً مل

 .ألبعاد هذا املقياس أداء العمليات، وفيما أيط شرح مفصلٌ 
 الكَ ة  .1

إدارة تكاليف اإلنتاا بشكل فاعل، مبا يف ذلك مجيع اجلوانب ُيشري بُعد الكلفة إىل ُقدرة الشركة على 
(، فهي Phusavat & kanchana, 2007: 981  املتصـــــــلة به كالنفقات العامة واملخزون والقيمة املضـــــــافة

(، إذ هتدف من 23: 2011مبثابة البعد التنافســـي األول الذي تســـتند إليه أغلب الشـــركات  آل فيحان، 
نتجات واخلدمات لتحقيق مســـــــــــــتوايت عالية يف اجلودة واملرونة خالهلا الشـــــــــــــركات إىل خت

ُ
فيض تكاليف امل

والتلف،  (، وذلك عن طريق إســـتبعاًدها لكل أشـــكال اهلدرSlack et al., 2013: 55والتســـليم واملوثوقية  
 .(Russell & Tylor, 2011: 19للوصول إىل مستوى اإلستقرار العام يف أعماهلا  

 اجلودة  .2
طة عمليات وُمنتجات خالية من العيوب ومبواصــــفات قياســــية عالية مع تكلفة معاجلة أقل وتعين ببســــا

 Wibowo et al., 2017: 448 ،فهي تُعد أكثر املفاهيم الفلســـــــفية والفكرية الرائدة يف جمال األعمال ،)
( إذ يتوجب Weckenmann et al., 2015: 282واليت إســـــــتحوذت على إهتمام الباحثني واملختصـــــــني  

على الشـــــــــــركات أن تُقدم ُمنتجاهتا أو خدماهتا اودة عالية إذا ما ارادت البقاء حية يف ســـــــــــوق املنافســـــــــــة 
(، فبســـــــســـــــبب تعدد جماالت تطبيقها أصـــــــبحت مطلباً أســـــــاســـــــيا لنجاح عموم 2006 :105 الشـــــــيخلي، 

، ربع مراحل وهي التفتي (، وأخذت معاين  تلفة بعدما مرت أب121: 2013الشــــــــركات  اجلشــــــــعمي، 
 (.Weckenmann et al., 2015: 288ضبط اجلودة، أتكيد اجلودة، ومرحلة إدارة اجلودة الشاملة  

 التسَيم  .3
نتج أو اخلــدمــة يف الوقــت واملكــان املطلوب وفقــاً لرغبــة الزبون  طــالــب وغــايل، 

ُ
التســـــــــــــــليم هو توفري امل

ســـــــــرعة مواعيد التســـــــــليم (، وكلما إرتفعت ُقدرة عمليات التصـــــــــنيع، إرتفعت قدرة إنتظام و 140: 2011
(، ويُعرف ايضـــــــــــــاً إبنُه ُقدرة الشـــــــــــــركة على تقدمي ُمنتجاهتا أو َخدماهتا وفق املكان 39: 2010 الزيدي، 

(. ومن جانب آخر كلما قلت فرتة التســليم كلما Darke et al., 2013: 6والزمان املتفق عليه مع الزبون  
(، 92: 2012الســــــــــوقية وإرتفاع ر يتها  ذايب، زاد رضــــــــــا الزبون عن الشــــــــــركة وابلتايل زايدة حصــــــــــتها 

فالتســليم أصــبح اليوم شــكالً من أشــكال التميز ابلنســبة للشــركات وبُعداً تنافســياً هلا ال غىن عنه، مع تزايد 
 (.32: 2011أمهية الوقت ابلنسبة للزبون  آل فيحان، 

 املرونة  .4
تزايد من ط

ُ
لبات الزابئن الرتكيز على بُعد املرونة إلجل حّتمت على الشـــركات التغيريات البيئية والكم امل
(، فــاملرونــة مُتك نهــا من Reid & Sanders, 2013: 40التكيف والتفــاعــل مع هــذه التغيريات ومواكبتهــا  

اإلســـــــتجابة حلاجات وتوقعات ورغبات الزابئن املختلفة ومواكبة تغريات الســـــــوق فضـــــــالً عن حتقيق املراكز 



  

 دور اسرتاتيجية السينات اخل سة يف تعزيز أداء الع َيات  

503 

( وهلذا أصــبحت هلا أمهية ابلغة يف عموم الشــركات  الزيدي، Brown et al., 2005: 84التنافســية العليا  
2010 :40). 

نتج أو 
ُ
وم تعريف املرونة على إ ا القابلية على اإلســتجابة للتغيريات احلاصــلة يف خصــائص وتصــميم امل

الشركة ألجل (، أو هي القدرة أليت متتلكها Stevenson, 2015: 42التغيريات احلاصلة يف رغبات الزبون  
 .(Hill, 2012: 35ليت قد حتصل يف البيئة اخلارجية أو الداخلية  االتكيف بسرعة وفعالية مع التغيريات 

 اإلبداع  .5
يُعرف اإلبداع على إنُه ُقدرة الشـــــــــــــــركة على إدخال حتســـــــــــــــينات على املنتجات أو العمليات احلالية 

 Russell & Millar, 2014: 74اف أفكار حديثة والعمل على تكيفها يف (، أو هو الُقدرة على إكتشــــــ
(، فهو مُيثل ســــلوك أو فكرة جديدة لصــــناعة الشــــركة أو 2003 :303عمليات وُمنتجات جديدة  احلريب، 

(، كما إنُه مُيّكن الشــــركة من احلصــــول على حصــــة ســــوقية وإمتالك Daft, 2001: 357ســــوقها أو بيئتها  
بادأة يف حتديد األسعار على إعتبا

ُ
رها أول من يقدم الُتقانة، إذ مُتثل التقانة احلديثة أو اجلديدة أبرز فرصة امل

التحــدايت أمــام بعــد اإلبــداع، لــذلــك يتوجــب على املــدراء ُمراقبــة تغيريات األســـــــــــــــواق وحــاجــات الزابئن 
 Ulrich, 2005: 10). 

 المبحث الثالث: اإلطار العملي للبحث

 اواًل: وصف اداة القياس:
القياس املســـتخدمة يف هذه البحث على متغريين يتمثل املتغري االول  املســـتقل( الســـينات تشـــتمل اداة 

 اخلمسة بينما يتعلق املتغري الثاين  املعتمد( اداء العمليات ويف ادانه وصف لكل منهما:
 .مقياس السينات اخل سة:1

ينية أي ا ا تتكون يتصـــــف مقياس الســـــينات اخلمســـــة ابنه مقياس من الرتبة االوىل  هناك مقايس تكو 
من الرتبة الثانية  يث يكون جزء من ابعادها يعتمد على جمموعة ابعاد تســـــــــــــــبقها وتســـــــــــــــهم يف تكوينها 
وجمموعها يعكس املتغري وهلذا تســـمى االبعاد املكونة ابلرتبة الثانية بينما املتغري الذي يكونه األبعاد مباشـــرة 

ســــــــــــــــة ابعـاد هي  الفرز، والرتتيـب، والتنظيف، واملعيـارية، يـدعى الرتبـة االوىل( اذ يشـــــــــــــــمـل هـذا املتغري ص
 فقرة. (30)واالنضباط(، ويتكون هذا املتغري من 

 . مقياس اداء الع َيات:2
ابعاد من الرتبة االوىل  الكلفة، واجلودة، واملرونة، والتســـــــــــليم، واالبداع(  ةيتالف هذا املتغري من صســـــــــــ

توضـــيحا حول ترميز كل متغري وكل بعد وعدد الفقرات لكل ( يقدم 3فقرة واجلدول   (26)ويشـــتمل على 
 بعد من االبعاد الفرعية.

 ( الرتميز والتوصيف3اجلدول  
عــــــــــــــــــــــــدد  البعد املتغري

 العبارات
 املصدر الرمز
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ــــــــات   الســـــــــــــــــــــــيــــــــن
 اخلمسة

  Sort 7 الفرز
  Laying 7 الرتتيب
  Clean 5 التنظيف
  Standard 5 املعيارية

  Discipline 6 االنضباط
  Cost 4 الكلفة-1 اداء العمليات

  Quality 5 اجلودة-2
 Flex 5 املرونة -3
  Del 6 التسليم-4
  Cre 6 االبداع-5

 الباحث ابالعتماد على االدبيات املذكورة من اعداد :املصدر
 ثانيا: اختبار صدق مقياس البحث

اتفق متاما اىل اتفق متاما( اذ تتكون هذه الفقرة من استخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي من  ال 
 -اختبار صدق احملتوى وثبات اداة القياس وكما أيط:

 :. صدق اداة القياس1
حيدد مفهوم الصــدق املســتخدم ألداة قياس البحث مدى قابلية تلك االداة الختبار البناء املراد قياســه 

ولغرض  (Hinkin, 1995:968)بثقة ومصــــــداقية عالية لتوفر اخلصــــــائص اليت متثل الظاهرة املراد دراســــــتها 
ن الذين م عرض و به احملكم الوصــول اىل تلك الدقة واملوثوقية يف اداة القياس اعتمد الباحث على ما اجاد

( حمكما وذلك 11ن يف علم االدارة بلغ عددهم  و االســـتبانة بصـــورهتا االولية عليهم والذين هم متخصـــصـــ
 للتاكد من الصدق الظاهري ألداة القياس.

 . ثبات أداة القياس:2
من املقياس  هاالغرض الرئيس الســتخدام الثبات هو ملعرفة مدى امكانية احلصــول على النتائج نفســ نَّ إ

اذا م توزيعه مبدد زمنية  تلفة والثبات أيخذ شـــــــــــــــكلني مها الثبات البنائي للمتغري والثبات البنائي لفقرات 
 -املتغري وكاالط:

 الابات البنائي ألداة القياس:
احلالية اســتخدم الباحث معامل كرونبامل الفا للتحقق من الثبات البنائي ألداة القياس اخلاصــة ابلبحث 

 داة القياسالثبات البنائي ال( 4اجلدول  -(:4وكما يف اجلدول  

 معامل كرونبامل الفا للمتغري معامل كرونبامل الفا للبعد المقياس
 0.85  السينات اخلمسة1-
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 .اإللكرتونية احلاسبة  رجات على ابالعتماد الباحث من اعداد: املصدر
 الصدق البنائي التوكيدغ ملتغريات الب  

البنــائي التوكيــدي تتنــاول هــذه الفقرة اســـــــــــــــتخــدام التحليــل العــاملي التوكيــدي للتحقق من الصــــــــــــــــدق 
للمقاييس املســـــــــــــــتخدمة يف هذه البحث. وهو أحد تطبيقات معادلة النمذجة اهليكلية وتتمثل اإلجراءات 
املتبعــة يف هــذا التحليــل يف حتــديــد النموذا املفرتض والــذي يتكون من املتغريات الكــامنــة أو املتغريات غري 

د اخلاصـــة بكل عامل عام وهنا يفرتض أن العبارات املقاســـة واليت متثل الفقرات اخلاصـــة بكل بعد أو األبعا
. (AMOS, V20 مؤشرات للمتغريات الكامنة. واعتمد يف تطبيق هذا االسلوب على الربانمج االحصائي

ان عملية التحقق من ذلك يســــــتلزم ان تقارن النتائج مبؤشــــــرات معيارية تســــــمى  مؤشــــــرات جودة املطابقة 
 .(5)يف اجلدول وكما  الظاهرة(
 ( مؤشرات وقاعدة جودة املطابقة ملعادلة النمذجة اهليكلية5 ول اجلد

 قاعدة جودة املطابقة املؤشرات ت
 5اقل من  dfودرجات احلرية  2xالنسبة بني قيم -1
 0.90اكرب من   Goodness of Fit Index (GFI)حسن املطابقة  -2
 0.95اكرب من  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر املطابقة املقارن  -3
 مؤشر جذر متوسط مربع اخلطا التقرييب: -4

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
 0.05-0.08بني 

 (Chan et al.,2007)املصدر: ابالعتماد على 

  69 .0 الفرز .أ
 0.75 الرتتيب .ب
 0.84 التنظيف .ا
 0.78 املعيارية .د
 77 .0 االنضباط .ه

 0.82  اداء العمليات3- 
  0.74 الكلفة .أ

  0.82 اجلودة .ب
  0.84 املرونة  .ا
  0.78 التسليم .د
  0.80 االبداع .ه
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لى خطوتني، االوىل تتعلق ابلصـــــدق البنائي التوكيدي ملقياس الســـــينات عوتقســـــم البحث هذا االجراء  
 اخلمسة والثانية ختص الصدق البنائي التوكيدي ملقياس اداء العمليات:

 . الصدق البنائي التوكيدي ملقياس السينات اخلمسة1
ضــــــــــوء األوزان االحندارية املعيارية الظاهرة على االســــــــــهم اليت تربط املتغريات الكامنة  املتغريات اليت يف 

ملقياس، واليت تعرف مبعامالت الصـــــــــــــــدق ميكن احلكم تكون غري قابلة للقياس( مع كل فقرة من فقرات ا
. (Costello& Osborne,2005)وهي مقبولة احصائياً  (0.30)على صدق الفقرات الن قيمتها اكرب من 

امــــــــا لـغــرض الـتــــــــاكــــــــد مـن ان هــــــــذه الـفــقــرات تـقــيــس مـتــغــري ذو اربـع ابـعــــــــاد  اي مـتــعــــــــدد االبـعـــــــاد 
Multidimensions تشــــــــــري من خالل  (2)جود يف اســــــــــفل الشــــــــــكل ( فان مؤشــــــــــرات جودة املطابقة املو
 مؤشـــــــــــــــرات وقاعدة جودة املطابقة ملعادلة النمذجة اهليكلية( ابن هذه الفقرات  (5)مقارنتها مع اجلدول 

 الن قيم هذه املؤشرات مطابقة لقواعد معادلة النمذجة اهليكلية اً واحد اً ابعاد وليس بعد ةتقيس صس (30)
حبت من عينة البحث مطابقة لنموذا القياس املتمثل هنا مبقياس السينات وهذا يؤكد ابن البياانت اليت س

 اخلمسة.

 
 ( الصدق البنائي التوكيدي ملتغري السينات اخلمسة2الشكل  

 . الصدق البنائي التوكيدي ملقياس اداء العمليات2
ـــــــــــــ  (3)تظهر مؤشرات جودة املطابقة الظاهرة يف الشكل  تقيس بنية  فقرة (26)اىل صحة افرتاض أن الـ

ابعاد اســـــاســـــية وابالعتماد على األوزان االحندارية املعيارية الظاهرة  ة اداء العمليات( اليت تتكون من صســـــ
على االســـــهم اليت تربط املتغريات الكامنة مع كل فقرة من فقرات املقياس، واليت تعرف مبعامالت الصـــــدق 

وهي مقبولة احصــــائياً. اما لغرض التحقق  (0.30)ميكن احلكم على صــــدق العبارات الن قيمتها اكرب من 
ابعاد فان مؤشــــرات جودة املطابقة املوجود يف اســــفل الشــــكل  ةمن ان هذه الفقرات تقيس متغري ذو صســــ

 اً ابعاد وليس بعد ةتقيس صســــــــــــ (26)ابن هذه الفقرات  (5)توضــــــــــــح من خالل مقارنتها مع اجلدول  (3)
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الن قيم هذه املؤشـــــــــــــــرات مطابقة لقواعد معادلة النمذجة اهليكلية، وهذا يؤكد ابن البياانت اليت  اً واحد
 مبقياس اداء العمليات.سحبت من عينة البحث مطابقة لنموذا القياس املتمثل هنا 

 ( الصدق البنائي التوكيدي ملتغري اداء العمليات3الشكل  
 -ثبات فقرات اداة القياس:

هبــدف التحقق من ثبــات فقرات اداة القيــاس يتم احتســـــــــــــــــاب معــامالت االرتبــاط بني كــل فقرة من 
ـــه مرة  وعلى وفق  (Construct-item correlations)أخرى الفقرات والبعـــد مرة واملتغري الـــذي تنتمي ل

ان ال تقـل ي تنتمي اليــه جيــب ذفــان معــامــل االرتبــاط بني الفقرة واملتغري او البعــد الــ (Chin, 1998)راي 
 (.0.60 عن 

 اختبار فرضيات اإلرتباطثالثًا: 
ذات داللة معنوية احصــــــائيا بني اســــــرتاتيجية الســــــينات  الفرضــــــية الرئيســــــة االوىل: توجد عالقة ارتباط

 اخلمسة واداء العمليات
الختبار الفرضــــــــــية الرئيســــــــــة االوىل واملتمثلة  (Pearson)إســــــــــتخدم الباحث معامل اإلرتباط البســــــــــيط 

بعالقات االرتباط بني ابعاد املتغري املستقل  اسرتاتيجية السينات اخلمسة( املتغري املعتمد  اداء العمليات(. 
بني ابعاد هذه املتغريات. وقبل  (Pearson)مصـــــــــــــفوفة معامالت االرتباط البســـــــــــــيط  (6)اذ يظهر اجلدول 

يشــــري ايضــــاً اىل حجم العينة  (6)رضــــيات الفرعية اخلمس هلذه الفرضــــية فان اجلدول الدخول يف اختبار الف
يف اجلدول يشري اىل اختبار معنوية معامل االرتباط  (.Sig). و تصر (tailed-2)ونوع االختبار فرد  (147)

على  (**)مة احملسوبة مع اجلدولية من غري ان يظهر قيمها. فاذا مجهر وجود عال (t)من خالل مقارنة قيمة 
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( عالقات 6احملســــــــوبة اكرب من اجلدولية. اذ يوضــــــــح اجلدول   (t)معامل االرتباط فان هذا يعين ابن قيمة  
 االرتباط بني ابعاد املتغري املستقل واملتغري املعتمد وكما موضح يف ادانه:

 عملياتعالقات االرتباط بني متغري اسرتاتيجية السينات اخلمسة ومتغري اداء ال: (6اجلدول  
Correlations 

الــتــنــظــي الرتتيب الفرز 
 ف

االنضــب املعيارية
 اط

الســــــــــني
ات 

 اخلمسة

اداء 
الـــعـــمـــلــي

 ات
 Pearson الفرز

Correlatio
n 

1 .570*

* 
.444*

* 
.493*

* 
.481** .729*

* 
.452** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 147 147 147 147 147 147 145 
 Pearson الترتيب

Correlatio
n 

.570*

* 
1 .493*

* 
.479*

* 
.553** .760*

* 
.451** 

Sig. (2-
tailed) 

.000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 147 147 147 147 147 147 145 
 Pearson التنظيف

Correlatio
n 

.444*

* 
.493*

* 
1 .552*

* 
.637** .817*

* 
.658** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 147 147 147 147 147 147 145 
 Pearson المعيارية

Correlatio
n 

.493*

* 
.479*

* 
.552*

* 
1 .650** .809** .626** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 147 147 147 147 147 147 145 
االنضب
 اط

Pearson 
Correlatio
n 

.481*

* 
.553*

* 
.637*

* 
.650*

* 
1 .841*

* 
.696** 
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Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 147 147 147 147 147 147 145 
السينات 
 الخمسة

Pearson 
Correlatio
n 

.729*

* 
.760*

* 
.817*

* 
.809*

* 
.841** 1 .739** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 147 147 147 147 147 147 145 
اداء 
 العمليات

Pearson 
Correlatio
n 

.452*

* 
.451*

* 
.658*

* 
.626*

* 
.696** .739*

* 
1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  Spss v.23املصدر:  رجات برانمج 
فيما خيص اختبار عالقة االرتباط بني اســــــــرتاتيجية الســــــــينات اخلمســــــــة واداء العمليات يتبني ان هناك 

 (0.1)ارتباط قوية وان عالقة االرتباط هذه معنوية عند  ( وبعالقة0**739.اجيابية بلغت  عالقة ارتباط 
وتتفرع من هذه الفرضية اربع فرضيات فرعية تدل على ذلك عالمة النجمتني الظاهرة اعلى نسبة االرتباط 

 هي:
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصــائيا بني الفرضــية على   الفرضــية الفرعية االوىل: تنص هذه

ومتغري  زفر ال( وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد 6امجهر اجلــدول  ( اء العمليــاتبعــد الفرز واد
( أي بدرجة ثقة 0.1مســــــــــــــتوى معنوية   ( عند0**452.االرتباط  واداء العمليات وقد بلغت قيمة معامل 

الفرز واداء عد لعالقة االرتباط بني ب ( احملســـوبةSig. (2-tailed)قيمة  وما يدعم هذه النتيجة هو  (0.99 
(، اذ تــدل هــذه النتيجــة على معنويــة عالقــة االرتبــاط، وهــذا يــدل على قبول 0000.والبــالغــة   العمليــات

الفرضــــــــية الفرعية األوىل اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد الفرز ضــــــــمن متغري الســــــــينات 
 (.0.99بدرجة ثقة قدرها   ( أي0.1اخلمسة واملتغري املعتمد اداء العمليات عند مستوى معنوية  

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصــائيا بني هذه الفرضــية على   الفرضــية الفرعية الثانية: تنص
 .بعد الرتتيب واداء العمليات(

( وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد الرتتيــب ومتغري واداء العمليــات وقـد 6امجهر اجلــدول   
(.وما يدعم 0.99( أي بدرجة ثقة  0.1معنوية   عند مســـــــــــــــتوى( 0 **451.االرتباط  امل بلغت قيمة مع

 الرتتيــب واداء العمليــاتلعالقــة االرتبــاط بني بعــد  ( احملســـــــــــــــوبــةSig. (2-tailed)قيمــة  هــذه النتيجــة هو 
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اذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتباط، وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية  (،0000.والبالغة   
الثانية اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد الرتتيب ضـــــمن متغري الســـــينات اخلمســـــة واملتغري 

 (.0.99( أي بدرجة ثقة قدرها  0.1املعتمد اداء العمليات عند مستوى معنوية  
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائيا بني   :على الفرعية الثالثة: تنص هذه الفرضية الفرضية

 .بعد التنظيف واداء العمليات(
( وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد التنظيف ومتغري اداء العمليــات وقــد 6امجهر اجلــدول  
(.وما يدعم 0.99( أي بدرجة ثقة  0.1  ( عند مســـــــــــــــتوى معنوية**0.658االرتباط  بلغت قيمة معامل 

 التنظيف واداء العملياتاحملســـــــــــــــوبـة لعالقـة االرتبـاط بني بعـد  (Sig. (2-tailed)هـذه النتيجـة هو قيمـة  
(، اذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتباط، وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية 0000.والبالغة  

قة ارتباط معنوية بني بعد التنظيف ضـــمن متغري الســـينات اخلمســـة واملتغري الثالثة اليت تنص على وجود عال
 (.0.99( أي بدرجة ثقة قدرها  0.1املعتمد اداء العمليات عند مستوى معنوية  

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصــــــــــــائيا بني بعد  على ذه الفرضــــــــــــية الفرعية الرابعة: تنص ه
 .املعيارية واداء العمليات(

( وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد املعيــاريــة ومتغري اداء العمليــات وقــد 6امجهر اجلــدول  
وما يدعم  .(0.99( أي بدرجة ثقة  0.1(عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0 **626.االرتباط  بلغت قيمة معامل 

 املعيــاريــة واداء العمليــاتلعالقــة االرتبــاط بني بعــد  ( احملســـــــــــــــوبــةSig. (2-tailed)هــذه النتيجــة هو قيمــة  
(، اذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتباط، وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية 0000.والبالغة  

ضـــــمن متغري الســـــينات اخلمســـــة واملتغري املعيارية الرابعة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد 
 (.0.99( أي بدرجة ثقة قدرها  0.1داء العمليات عند مستوى معنوية  املعتمد وا

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصــــــــــائيا بني بعد  اىل: وتشــــــــــريالفرضــــــــــية الفرعية اخلامســــــــــة: 
 .االنضباط واداء العمليات(

عمليــات وقــد ( وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد املعيــاريــة ومتغري اداء ال6امجهر اجلــدول  
وما يدعم ( .0.99( أي بدرجة ثقة  0.1( عند مســــــــــتوى معنوية  0 **696.بلغت قيمة معامل االرتباط  

 االنضـــــــــــباط واداء العملياتلعالقة االرتباط بني بعد  ( احملســـــــــــوبةSig. (2-tailed)هذه النتيجة هو قيمة  
ط، وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية (، اذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتبا0000.والبالغة  

ضــــــمن متغري الســــــينات اخلمســــــة االنضــــــباط اخلامســــــة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد 
ويظهر جدول ، (0.99( أي بدرجة ثقة قدرها  0.1واملتغري املعتمد واداء العمليات عند مســــــــتوى معنوية  

بعاد متغري السينات اخلمسة مع اداء العمليات عالقة ارتباط ( قبول مجيع الفرضيات فقد حققت مجيع ا7 
 .وهذا مؤشر جيد لوجودها يف بيئة العمل

 (N=147)ملخص عالقات االرتباط بني املتغريات واالبعاد : (7اجلدول  
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة  املسارات الفرضيات

 االرتباط
 قبول او رفض

 الفرضية
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الســـــــــــــــينات اخلمســـــــــــــــة اداء  الفرضية الرئيسة االوىل
 العمليات

 قبول اجيابية قوية

 قبول متوسطةاجيابية اداء العملياتالفرز  الفرضية الفرعية االوىل
 قبول اجيابيةمتوسطة اداء العملياتالرتتيب  الفرضية الفرعية الثانية
 قبول اجيابية قوية اداء العملياتالتنظيف  الفرضية الفرعية الثالثة
 قبول اجيابية قوية اداء العملياتاملعيارية  الفرضية الفرعية الرابعة
الــفــرضــــــــــــــــيــــــــة الــفــرعـيـــــــة 

 اخلامسة
 قبول اجيابية قوية اداء العملياتاالنضباط 

 Spss. V.23املصدر: اعداد الباحث ابعتماد  رجات برانمج 
 فرضيات التأثريرابعًا: 

عالقة أتثري ذات داللة معنوية احصائيا بني اسرتاتيجية السينات اخلمسة  الفرضية الرئيسة الثانية: توجد
 واداء العمليات

تتعلق الفرضــــية الرئيســــة الثانية ابختبار عالقة التاثري احملتملة بني ابعاد متغري الســــينات اخلمســــة  الفرز، 
مل الباحث حتليل االحندار والرتتيب، والتنظيف، واملعيارية، واالنضـــــباط( ومتغري اداء العمليات. وقد اســـــتع

إلعطاء صـــورة مفصــلة ه البســـيط للتحقق من وجود عالقات التاثري ذات الداللة االحصـــائية وابلوقت نفســـ
عن أتثري كل بعد من ابعاد املتغري املســـــــــــتقل يف املتغري املعتمد وتتفرع من هذه الفرضـــــــــــية صس فرضـــــــــــيات 

احملســوبة وقيمة  Tوقيمة  Bمعامالت االحندار فرعية، وســيتضــمن هذا التحليل عدد من املؤشــرات تشــمل 
F  )احملسوبة ومعامل التحديد  التفسريR2 وابلنسبة لقيمة .T  وF  احملسوبة فسيقوم الربانمج االحصائي

(SPSS)  مبقارنتهم بشـــكل مباشـــر مع قيمها اجلدولية للتاكد من قضـــية املعنوية االحصـــائية اليت ســـتتوضـــح
 ، وكاالط:(8  وكما هو مجاهر يف اجلدول Fو  Tلى قيم معامالت اليت ستظهر ع (*) كم عالمة 

(. و بناًء عليه 0.01( عند مســــــــــتوى داللة  171.660( احملســــــــــوبة لألمنوذا املقدر بلغ  Fقيمة  إن  .1
تقبل الفرضــــــــــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــــــــــائية معنوية ملتغري الســــــــــينات اخلمســــــــــة يف اداء 

 (.0.99ثقة  العمليات و بدرجة 
  ومتغري اداء العملياتالسينات اخلمسة احملسوبة لعالقة التاثري بني متغري  Fقيمة  (8اجلدول  

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 23.278 1 23.278 171.660 .000b 

Residual 19.391 143 .136   

Total 42.669 144    

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

b. Predictors: (Constant)، السينات الخمسة 
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 Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
( ابن متغري الســـــــــينات اخلمســـــــــة قادر على 5460.( البالغة  ²Rمعامل التحديد  يتضـــــــــح من قيمة  .2

. أما قيد الدراســــــة( من التغريات اليت تطرأ على اداء العمليات يف الشــــــركة 54.6%تفســــــري ما نســــــبته 
 متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذا البحث.  %( فتعزى إىل مسامهة45.4البالغة  املتبقية و النسبة 
 متغري السينات اخلمسة واداء العملياتاحملسوبة لعالقة التاثري بني  2Rقيمة  (9اجلدول  

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
متغري السينات (. ابن زايدة مستوايت 7650. البالغ( βيتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي   .3

( 76.5اخلمســة مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية ســيؤدي إىل زايدة اداء العمليات بنســبة  
 من وحدة احنراف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.

 متغري السينات اخلمسة واداء العملياتاحملسوبة لعالقة التاثري بني  Bقيمة  (10اجلدول  
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .856 .224  3.821 .000 

 000. 13.102 739. 058. 765. السينات الخمسة

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج
 :تنبثق الفرضيات الفرعية االتيةالثانية ومن الفرضية الرئيسية 

. أتثري ذات داللة معنوية احصــــــــــــــائيا لبعد الفرز على اداء العمليات يوجد -الفرضــــــــــــــية الفرعية االوىل:
 ( ما أيط:11وتظهر نتائج اجلدول  

(. و بناًء عليه تقبل 0.01داللة  ( عند مســـتوى 36.743( احملســـوبة لألمنوذا املقدر بلغ  Fقيمة  إن 
 (.0.99اداء العميات و بدرجة ثقة  داللة إحصائية لبعد الفرز يف  الفرضية وهذا يعين وجود أتثري ذو

 ومتغري اداء العمليات احملسوبة لعالقة التاثري بني بعد الفرز Fقيمة  (11اجلدول  
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .739a .546 .542 .36824 

a. Predictors: (Constant)، السينات الخمسة 
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1 Regression 8.722 1 8.722 36.743 .000b 

Residual 33.947 143 .237   

Total 42.669 144    

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

b. Predictors: (Constant)، الفرز 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
يتضـــــــح ابن بعد الفرز قادر على تفســـــــري ما ( 204.( البالغة  ²Rقيمة معامل التحديد  يتضـــــــح من  .1

املتبقية ( من التغريات اليت تطرأ على اداء العمليات يف الشــركة قيد البحث. أما النســبة 20.4%نســبته 
 .متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذا البحث %( فتعزى إىل مسامهة79.6البالغة و 

 بعد الفرز واداء العملياتلعالقة التاثري بني  احملسوبة 2Rة قيم (12اجلدول  
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .452a .204 .199 .48723 

a. Predictors: (Constant)، الفرز 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
(. ابن زايدة مســــــــــــــتوايت بعد الفرز 4330. البالغ( βامليل احلدي  يتضــــــــــــــح من خالل قيمة معامل  .2

%( من 43.3مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية ســــــيؤدي إىل زايدة اداء العمليات بنســــــبة  
 بل الفرضية.وحدة احنراف معياري واحد اذاً تق

 الفرز واداء العمليات بني لعالقة التاثري احملسوبة Bة قيم (13اجلدول  
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.120 .274  7.727 .000 

 000. 6.062 452. 071. 433. الفرز

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
. أتثري ذات داللة معنوية احصـــــــــــــائيا لبعد الرتتيب على اداء العمليات الفرضـــــــــــــية الفرعية الثانية: يوجد

 ( ما أيط:14وتظهر نتائج اجلدول  
(. و بناًء عليه تقبل 0.01( عند مستوى داللة  36.416( احملسوبة لألمنوذا املقدر بلغ  Fقيمة  إن  .1

الفرضـــــــــــــــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصـــــــــــــــائية لبعد الرتتيب يف اداء العمليات و بدرجة ثقة 
 0.99.) 

 ومتغري اداء العمليات لعالقة التاثري بني بعد الرتتيب احملسوبة Fة قيم (14اجلدول  
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.661 1 8.661 36.416 .000b 

Residual 34.008 143 .238   

Total 42.669 144    

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

b. Predictors: (Constant)، الترتيب 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
تفســـري ما نســـبته ( ابن بعد الرتتيب قادر على 203.( البالغة  ²Rمعامل التحديد  يتضـــح من قيمة  .2

املتبقية ( من التغريات اليت تطرأ على اداء العمليات يف الشـــــــــــــركة عينة البحث. أما النســـــــــــــبة %20.3 
 مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذا البحث. %( فتعزى إىل79.7البالغة و 

 الرتتيب واداء العملياتاحملسوبة لعالقة التاثري بني  2Rقيمة  (15اجلدول  
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .451a .203 .197 .48767 

a. Predictors: (Constant)، الترتيب 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
الرتتيب (. ابن زايدة مســــــــتوايت بعد 4220. البالغ( βاحلدي  يتضــــــــح من خالل قيمة معامل امليل  .3

%( من 42.2مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية ســــــيؤدي إىل زايدة اداء العمليات بنســــــبة  
 ي واحد.وحدة احنراف معيار 

 الرتتيب واداء العملياتلعالقة التاثري بني  احملسوبة Bة قيم (16اجلدول  
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.108 .278  7.594 .000 

 000. 6.035 451. 070. 422. الترتيب

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
. أتثري ذات داللة معنوية احصــــــــــائيا لبعد التنظيف على اداء العمليات يوجد: الفرضــــــــــية الفرعية الثالثة

 ( ما أيط:17وتظهر نتائج اجلدول  
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(. و بناًء عليه 0.01( عند مســــــــــتوى داللة  109.451( احملســــــــــوبة لألمنوذا املقدر بلغ  Fقيمة  إن  .1
التنظيف يف اداء العمليات و تقبل الفرضــــــــــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــــــــــائية معنوية لبعد 

 (.0.99بدرجة ثقة  
 ومتغري اداء العمليات لعالقة التاثري بني بعد التنظيف احملسوبة Fة قيم (17اجلدول  

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 18.499 1 18.499 109.451 .000b 

Residual 24.170 143 .169   

Total 42.669 144    

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

b. Predictors: (Constant)، التنظيف 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج
قادر على تفســـــــــــــري ما بعد التنظيف ( ابن 4340.( البالغة  ²Rيتضـــــــــــــح من قيمة معامل التحديد   .2

. أما النســــــــــبة اداء العمليات يف الشــــــــــركة عينة البحث ى( من التغريات اليت تطرأ عل43.4%  نســــــــــبته
 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذا البحث.56.6  البالغةاملتبقية و 
 بعد التنظيف واداء العملياتلعالقة التاثري بني  احملسوبة 2Rة قيم (18اجلدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .658a .434 .430 .41112 

a. Predictors: (Constant)، التنظيف 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج
(. ابن زايدة مســـتوايت بعد التنظيف 4410. البالغ ( βمعامل امليل احلدي  يتضـــح من خالل قيمة  .3

%( من 44.1االحنرافات املعيارية ســــــيؤدي إىل زايدة اداء العمليات بنســــــبة  مبقدار وحدة واحدة من 
 ذاً تقبل الفرضية.وحدة احنراف معياري واحد ا

 التنظيف واداء العملياتلعالقة التاثري بني  احملسوبة Bة قيم (19اجلدول  
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.082 .165  12.654 .000 

 000. 10.462 658. 042. 441. التنظيف

a. Dependent Variable: اداء العمليات 
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  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
. أتثري ذات داللة معنوية احصــــــــائيا لبعد املعيارية على اداء العمليات يوجد -الفرضــــــــية الفرعية الرابعة:

 ( ما أيط:20وتظهر نتائج اجلدول  
(. و بناًء عليه تقبل 0.01( عند مستوى داللة  92.116( احملسوبة لألمنوذا املقدر بلغ  Fإن قيمة   .1

املعيارية يف اداء العمليات و بدرجة الفرضـــــــــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصـــــــــائية معنوية لبعد 
 (.0.99ثقة  

 ومتغري اداء العمليات لعالقة التاثري بني بعد املعيارية احملسوبة Fة قيم (20اجلدول  
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 16.717 1 16.717 92.116 .000b 

Residual 25.952 143 .181   

Total 42.669 144    

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

b. Predictors: (Constant)، المعيارية 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
( ابن بعد املعيارية قادر على تفسري ما نسبته 3920.( البالغة  ²Rالتحديد  يتضح من قيمة معامل  .2

 .على اداء العمليات يف الشركة عينة البحث( من التغريات اليت تطرأ %39.2 
 بعد املعيارية واداء العملياتلعالقة التاثري بني  احملسوبة 2Rة قيم (21اجلدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .626a .392 .388 .42601 

a. Predictors: (Constant)، المعيارية 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
 بعد املعيارية(. ابن زايدة مســــــــتوايت 4820. البالغ( βيتضــــــــح من خالل قيمة معامل امليل احلدي   .3

%( من 48,2مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية ســــــيؤدي إىل زايدة اداء العمليات بنســــــبة  
 لفرضية.وحدة احنراف معياري واحد اذاً تقبل ا

 املعيارية واداء العملياتلعالقة التاثري بني  احملسوبة Bة قيم (22اجلدول  
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.975 .190  10.406 .000 
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 000. 9.598 626. 050. 482. المعيارية

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
أتثري ذات داللة معنوية احصــــــــــــائيا لبعد االنضــــــــــــباط على اداء  يوجد -الفرضــــــــــــية الفرعية اخلامســــــــــــة:

 .العمليات
 ( ما أيط:23وتظهر نتائج اجلدول  

(. و عليه تقبل 0.01( عند مســــــــتوى داللة  134.504( احملســــــــوبة لألمنوذا املقدر بلغ  Fإن قيمة   .1
الفرضــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــائية معنوية لبعد االنضــباط يف اداء العمليات و بدرجة 

 (.0.99ثقة  
 ومتغري اداء العمليات لعالقة التاثري بني بعد االنضباط احملسوبة Fة قيم (23اجلدول  

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 20.681 1 20.681 134.504 .000b 

Residual 21.988 143 .154   

Total 42.669 144    

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

b. Predictors: (Constant)، االنضباط 

 Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
( ابن بعد االنضـــــــباط قادر على تفســـــــري ما 4850.( البالغة  ²Rالتحديد  معامل يتضـــــــح من قيمة  .2

( من التغريات اليت تطرأ على اداء العمليات يف الشــــــــــركة عينة البحث. أما النســــــــــبة 48.5%نســــــــــبته  
 .مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذا البحث %( فتعزى إىل51.5البالغة  املتبقية و 
 بعد االنضباط واداء العملياتلعالقة التاثري بني  سوبةاحمل 2Rة قيم (24اجلدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .696a .485 .481 .39212 

a. Predictors: (Constant)، االنضباط 

  Spss. V.23املصدر:  رجات برانمج 
 بعد االنضــباط(. ابن زايدة مســتوايت 5950. البالغ( βمعامل امليل احلدي  يتضــح من خالل قيمة  .3

%( من 59.5مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية ســــــيؤدي إىل زايدة اداء العمليات بنســــــبة  
 وحدة احنراف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.

 واداء العملياتاالنضباط لعالقة التاثري بني  احملسوبة Bة قيم (25اجلدول  
Coefficientsa 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.536 .195  7.880 .000 

 000. 11.598 696. 051. 595. االنضباط

a. Dependent Variable: اداء العمليات 

  Spss. V.23برانمجاملصدر:  رجات 
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 اواًل: اإلستنتاجات
البحث وهي  اليت مَتخضــــــت عن تلك اجلهود املبذولة إلجناز هذايَتضــــــمن هذا املبحث اإلســــــتنتاجات 

تغرياته وإنعاكســـــــه امليداين على أرض 
ُ
مُتثل اخلالصـــــــة النهائية وأليت أ رت عنها إســـــــتقراء اأُلســـــــس الفكرية مل

سب نتائج التحليل مُيكن حتديد هذه اإلستنتاجات كما أيط  :الواقع، و  
الشركات الصناعية أغلب إجاابت عّينة البحث تتفق مع أمهية تطبيق اسرتاتيجية السّينات اخلمسة يف  .1

 بشكل عام، والشركة قيد البحث بشكل خاص.
بعاد اســــــرتاتيجية الســــــّينات اخلمســــــة، إذ حققت  .2 ميتلك أفراد عّينة الشــــــركة قيد البحث إدراكاً عالياً أب 

مجيع فقرات أبعادها درجة ُمرتفعة تقريباً، وهذا يدل على تطبيقها حىت وإن كان بدون العلم بوجودها 
 .أو معرفتها

نالك مهارات وقدرات ميتلكها أغلب عّينة البحث مُتثل جوانب قوة لدى إدارة الشركة قيد البحث، هُ  .3
 .حتتاا إىل استثمارها وتنميتها يف اجلانب اإلنتاجي لتكون أحد ُمرتكزات أداء العمليات

ن أبعاد أداء العمليات تلقى إهتماماً من قبل إدارة الشـــركة، إال إ  .4 ا ختتلف من بّينت نتائج التحليل أب 
ن اجلودة كان ابملرتبة األوىل من حيث األمهية ابلنسبة للشركة  .حيث األمهية، إذ يتضح أب 

 ُهناك إهتمام واضح ابملواد واألدوات ضمن مواقع العمل بشكل جيعلها متوفرة عند احلاجة إليها. .5
 ثانيًا: التوصيات

ل إليه هذ نهجية العلمية، البحث من إســـتنتاجات ميدانية وإســـ ايف ضـــوء ما توصـــّ
َ
تكماالً للُمتطلبات امل

قرتحات واليت مُيكن حتديد
ُ
 ابآلط:ها نُقدم يف هذا املبحث مُجلة من التوصيات وامل

ســــــتمر بني أفراد العمل داخل الشــــــركة وتشــــــجيعهم على تطبيق اســــــرتاتيجية  .1
ُ
َنشــــــر ثقافة التحســــــني امل

 .ها منهجاً انجحاً لتحقيق ذلكعدالّسينات اخلمسة ب
رورة .2 أن يشــمل برانمج الســّينات اخلمســة على لوحات العمل والرســومات التوضــيحية املعنية ادول  ضــَ

 .أعمال أنشطة الربانمج إسبوعياً عل أقل تقدير وبشكل دوري
ما مل تُومّجف  إمجهار مات السّينات اخلمسة يف العمل غري كاف   نَّ أأمهية أن تعي الشركة قيد البحث  .3

 .العمليات بشكل صحيح خَيدم تعزيز أداء
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نتجات وتركها ل فرتة طويلة على طول خطوط اإلنتاا أو اجللوس عليها  .4
ُ
ال ُيســمح بوضــع األغراض وامل

 .من قبل األفراد العاملني
رورة القيام إبجراءات دورية للنظافة املطلوبة، وأن يشـــــــــــــمل ذلك أماكن التخزين واآلالت والعدد  .5 ضـــــــــــــَ

 .واألدوات وساحات العمل
 .يس العناصر االنتاجية بكميات كبرية وذلك جتنباً ملخاطر سقوطهاأحلرص على عدم َتكد .6
نوصي إدارة الشركة على َضرورة القيام يطوات وإجراءات العمل بشكل دقيق وُمتسلسل ومبين على  .7

 .ُأسس علمية مدروسة
 المصادر

 اواًل: العربية

 الكتب .أ
بغــــداد، دار الكتــــب والونئق،  ،1ط والعمليــــات"،آل فيحــــان، إيثــــار عبــــد اهلــــادي، "ادارة االنتــــاا  .1

2011. 
، األردن ، دار احلامد للنشــــــر والتوزيع، عّمان،"منظور كمي -إدارة املنظمات"احلريب، حســــــني حرمي،  .2

2010. 
، عمان، "اســــرتاتيجية العمليات واالســــبقيات التنافســــية"طالب، عالء فرحان، غايل، حســــني حرجية،  .3

 .2011، يعدار اليازوري للنشر والتوز 
 اجمل ت والدورايت .ذ
 العامة الشــركة يف حالة دراســة  العملياط" االداء يف التكنولوجي التغيري "اثر حممد، مثىن هالة الزيدي، .1

 التعليم هيئة/ االدارية التقنية الكلية اىل مقدم  ث ،(2و 1 اببل معمل الســـــــائلة البطارايت لصـــــــناعة
 .2010العمليات،  تقنيات يف التقين العايل الدبلوم درجة على للحصول بغداد /التقين

 الرسائك واالُاري  .ي
اجلشــــــــــعمي، كامجم امحد جواد، "دور مرونة التصــــــــــنيع وتصــــــــــميم العملية يف ابعاد حمتوى اســــــــــرتاتيجية  .1

العمليات دراســـــة حالة"، اطروحة مقدمة اىل كلية االدارة واالقتصـــــاد/ جامعة املســـــتنصـــــرية للحصـــــول 
 .2013دكتوراه فلسفة يف ادارة االعمال، على درجة 

 يف تطبيقي  ث :التنافســية" امليزة حتقيق يف ودورها املســتمر التحســني "تقنية ســلمان، خضــري ذايب، .2
 بغداد جامعة، منشــورة غري احملاســبية الدراســات دكتوراه يف أطروحة، البطارايت لصــناعة العامة الشــركة

 .2012املالية، و  احملاسبية لدراسات العايل املعهد /
الشـــيخلي، رغد هاشـــم جاســـم، "دور تكاليف اجلودة الشـــاملة يف تقليص الفجوة التنافســـية"  دراســـة  .3

ميدانية يف الشركة العامة لصناعة البطارايت(، رسالة مقدمة اىل كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد 
 .2006للحصول على درجة ماجستري علوم يف احملاسبة، 
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 تدريس مادة اللغة العربية للصف االول المهني صعوبة

 الطلبةنظر  من وجهة 

Difficulty in Teaching Arabic for the Vocational first 

year students from the students’ viewpoint  
  Lect. Laith Sahib Shaker                                               (1) ليث صاحب شاكر .م

 ملخصال

العربية من وجهة نظر الطلبة، قام الباحث إبعداد من أجل الوقوف على صــــعوابت تدريس مادة اللغة 
 هذاالبحث.

وقد تكون جمتمع البحث من طلبة املرحلة االوىل قســـــــم الكهرابء يف إعدادية التحرير الصـــــــناعية، للعام 
( طالبا، وقام الباحث بدراســة اســتطالعية وذلك 37، اذ بلغت عينة البحث  2017- 2016الدراســي 

ىل عينة من الطلبة اختريوا عشوائياً، طلب فيها ذكر الصعوابت اليت تواجه تدريس بتوجيه استبانة مفتوحة إ
 ( فقرة توزعت على ستة جماالت.37مادة اللغة العربية، وقد بلغ عدد فقرات االستبانة النهائية  

وبعد اســــتعمال الوســــائل اإلحصــــائية م التوصــــل إىل نتائج البحث احلايل، اذ حصــــل جمال عدم معرفة 
ة أبهداف تدريس اللغة العربية يف جمال األهداف على املرتبة األوىل،، ويف جمال املدرســـــــــني حصـــــــــلت الطلب

على املرتبة األوىل فقرة ضــــــــــــــعف التفاعل االجيايب بني املدرســــــــــــــني والطلبة، ويف جمال طرائق التدريس انلت 
، وحصــــــلت فقرة موضــــــوعات املرتبة األوىل فقرة ضــــــعف اإلمكاانت املتوافرة لتطبيق طرائق التدريس احلديثة

 الكتاب ليست هلا عالقة مبا درسه الطالب سابقاً املرتبة االوىل يف جمال حمتوى املادة.
ويف ضــــــوء نتائج البحث احلايل أوصــــــى الباحث بضــــــرورة اطالع املدرســــــني على أهداف تدريس مادة 

 يها طرائق التدريس.اللغة العربية، واملام املدرسني ابملبادئ الرتبوية والنفسية اليت تستند إل

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء. -1
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Abstract 
Arabic language teaching material in the first grade professional 

difficulties from the point of Nzertlbh. 

In order to stand on the teaching of Arabic language material from the 

viewpoint of the students difficulties, prepared Hmaseat 0 may be the 

research community of the first phase students in the electricity department 

in junior high industrial Liberation, for the academic year 2016 -2017, 

reaching the sample (37) students, and the researcher studying Exploratory 

under the direction questionnaire open to a sample of students were chosen 

at random, the request mentioned the difficulties faced by the teaching of 

Arabic language material, and the number of paragraphs of the final 

resolution (37) items distributed on six areas 0 and after the use of statistical 

methods was reached to the current search results, as He got the field not 

knowing the students' goals of teaching the Arabic language in the field 

goals on the first place, and, in the field of teaching staff ranked first 

paragraph twice the positive interaction between faculty and students, and 

in the field of teaching methods won first place paragraph twice the potential 

available for the application of methods of modern teaching, and I got a 

paragraph Article congestion mathematical and statistical terminology and 

laws ranked first in the field of content 0 article in the light of the search 

results, the researcher recommended the need to inform the teaching staff 

on the goals of teaching the Arabic language material, and the need for 

familiarity lectureship educational and psychological principles underlying 

the teaching methods. 

 المقدمة

 الفصل األول

 : مشكلة البحثأوال
تطمح الرتبية النظامية إن تقدم للطالب زادا من املبادئ واملعلومات األســـاســـية يف العلوم املختلفة، وان 
تزوده ابلوســـــــائل واملعرفة وأدواهتا، وان جتعل منه كائنا قادرا على أن يتعلم حىت إذا دخل معرتك احلياة وجد 

جيعله يستكمل حاجته من املعارف واخلربات واملهارات يف اجملال يف أساليب اإلعداد والتدريب املستمر ما 
 (.21، ص1976الذي اختاره يف ساحات العمل. عبد الدائم، 

فالتدريس ليس جمرد توصيل املعرفة إىل الطلبة وليس كبحاً للرغبات وامليول غري املرغوب فيها، وإمنا هو 
م لبذل أقصـــــــــــــى جهد يف عملية التعليم وهذا اهل من ذلك واعم ألنه يتضـــــــــــــمن إرشـــــــــــــاد الطلبة وتوجيهه

اإلرشــاد والتوجيه اليتم عن طريق اإلحياء والقســر وإمنا يتم عن طريق إجياد مواقف تؤدي بصــورة طبيعية إىل 
أنواع مرغوب فيها من فعاليات التدريس اجليد الذي يفتح أفاقاُ جديدة للبحث والتمحيص وذلك بتوجيه 
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ديرة ابلدراســـــــة، كما يقرتح وســـــــائل للعمل ويســـــــاعد املتعلم على قياس االهتمام إىل مواد وموضـــــــوعات ج 
تقدمه حنو حتقيق األهداف الرتبوية، والتدريس اجليد شـــــــبيه برحلة موجهة تتم حتت قيادة  وإرشـــــــاد  للدخول 

 (.17، ص1990يف عامل اخلربة  سعد، 
اتصــــاال مباشــــرا مبحتوى املنهج إن عددا من املشــــكالت املهمة اليت يعاين منها الطلبة يف تدريس املادة 

وترتبط ارتباطا وثيقا بطرائق التدريس فالكميات اهلائلة من املادة املتنوعة  ا حتويه املناهج جتعل تقرير ما 
ينبغي إن يدرس للطلبة امرأ شــاقا للغاية مث إن اختيار املادة الدراســية اليت تدرس ملرحلة من املراحل مشــكلة 

 (.73-72، ص1964مهمة  جواننن، 
وكثريا ما يلمس الطلبة صــــعوبة يف املادة الدراســــية األمر الذي يســــفر عن نتائج جتعل حتصــــيلهم اليرقى 
إىل املســـــتوى املتوقع يف دراســـــته ومرد هذا إىل األســـــلوب التقليدي املتبع يف اختيار حمتوى املادة وأســـــاليب 

 (.17، ص1987ية نفسها.  العوضي، تنظيمها ومناهجها وطرق تدريسها إضافة إىل طبيعة املادة الدراس
أثناء التغريات اليت مير هبا جمتمعنا تنشــــــا مشــــــكالت تؤثر يف حياة اإلفراد يف شــــــىت امليادين الســــــياســــــية 
واالقتصــــادية واالجتماعية والصــــحية ولن يتاتى تطور اجملتمع ما مل تعا  هذه املشــــكالت معاجلة تقوم على 

 (.13، ص1988التفكري السليم.  اجلمل، 
وبناءا على ما تقدم يرى الباحث إن من املهم دراســــــــة الصــــــــعوابت اليت تواجه الطلبة يف دراســــــــة املواد 
الدراســــية املختلفة، ومنها مادة اللغة العربية، وإن الصــــعوابت اليت تواجه الطلبة التقتصــــر على حمتوى املادة 

ية القدمية واليت التصــلح يف تدريس فحســب، بل قد تكون يف طرائق التدريس املتبعة أو يف الوســائل التعليم
املادة وقد تكون صـــــعوابت ابالختبارات والتقومي وميكن إن تكون يف الطلبة أنفســـــهم وان هذه الصـــــعوابت 
واملشكالت اليت تعرتض العملية التدريسية قد تشكل عائقا يف فهم واستيعاب املوضوعات، وتربز مشكلة 

 البحث احلايل من خالل النقاط اآلتية:
 ذمر الذي أبداه العديد من الطلبة وتدين درجاهتم وذلك من خالل املقابلة.الت .1
 شعور الباحث هبذه املشكلة كونه قد قام بتدريس املادة. .2
كما أنَّ بعض الدراســــات واألدبيات اليت تناولت موضــــوع تدريس اللغة العربية قد أشــــارت إىل بعض  .3

 هده الصعوابت.
 رف على هذه الصعوابت بغية اقرتاح معاجلات هلا.ويعد البحث احلايل حماولة جادة للتع

 ثانيا: أهمية البحث:
تناط بقطاع الرتبية والتعليم يف كل دولة، أكرب املســـــؤوليات، ويتوقع منه أكرب الفوائد على تلك الدولة، 

ليات ألن عملية الرتبية والتعليم ليس جمرد خدمات تقدمها وزارة الرتبية والتعليم بل جيب النظر لتلك العم
على أ ا اســــــــــتثمار قومي جيب أن ينجح لتكون النواتج رافداُ دائماُ للدولة من أجل تســــــــــيري حركة االنتاا 

 القومي.
وهذا األمر يتطلب من اجلهات مجيعها ذات العالقة بعمليات الرتبية والتعليم اســـــــــــــــتمرارية العمل على 

تمرارية العمل على تقومي الربامج الرتبوية تطوير فلســـــــفاهتا وأســـــــاليب التعليم وأهدافه فيها وهذا يتطلب اســـــــ
(. و للرتبية دور أســاســي يف تكوين الفرد 11، ص2004على أســس علمية موضــوعية دقيقة  الصــمادي،
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عن طريق تزويده ابملعارف واملهارات وتنمية قدراته وتكوين اجتاهاته لتجعل منه إنســــــــــاان ســــــــــواي قادرا على 
مور جمتمعة يف الوقت نفســــــــه، ويعد التعليم حمركا مهما للتقدم التكيف االجتماعي ومســــــــامها يف حتســــــــني أ

(. 5،ص1983االجتماعي اذ يهيئ الفرد لإلنتاا ويزجه يف جمال اكتساب اخلربات املادية والروحية. بشارة،
وتواجه الرتبية خاصة يف الدول النامية مشكالت وحتدايت تفرضها طبيعة العصر احلاضر الذي يطلق عليه 

التكنولوجيا وهذا العبء كله يقع ابلدرجة االوىل على عاتق الرتبية، وذلك أل ا تســــــــعى اىل عصــــــــر العلم و 
احلفاظ على الرتاث الثقايف وتطويره مبا حيويه من جوانب مادية ومعنوية ال توجد يف فراغ وامنا تنتقل عرب 

 االجيال املتعاقبة.
 أوأي شــــعب من الشــــعوب  وأصــــالةى عظمة متثل مقياســــا دقيقا يقاس به مد أ االلغة يف  أمهيةتربز و 

للتفاهم واالتصـــــــال بني الناس ووســـــــيلة للفكر الذي يســـــــتمد  أداةجمتمع من اجملتمعات، فضـــــــال عن كو ا 
 .(9، ص1996حمافظة، وعبارات   ألفاظمنها. من  األساسيةمقوماته 

عـــامـــل من عوامـــل بقـــائهـــا  وأقوى األمـــةفضـــــــــــــــال عمـــا ســـــــــــــــبق فـــان اللغـــة العربيـــة تعـــد رمزا لوحـــدة 
وبناء على ما تقدم فان الواجب جتاه هذه اللغة يســـــــــــــــتلزم العناية هبا عناية  .(9، ص1979الدمرداش، 

يف حتقيق  واتاخلط ( وأوىل19، ص1970 الديب،خاصــــــــة والعمل على تذليل ما يكتنفها من صــــــــعاب 
 األســــــــاساملتعلم على التحدث بعربية ســــــــليمة تتجلى يف دراســــــــة قواعد اللغة العربية اليت متثل املرتكز قدرة 
يف ضــــــبط الكلمات يؤثر يف نقل املعىن  فاخلطاتعد احد مقومات االتصــــــال الصــــــحيح والســــــليم،  إذللغة، 

ود الفقري هلا، ( فقواعد اللغة العربية تعد العم379،ص1971جماور،املقصـــــــود ويســـــــبب العجز يف فهمه  
ملا تقوم به من دور يف تقومي الســــــــــــنة الطلبة وعصــــــــــــمتها من اخلطا يف الكالم والكتابة وتنمي الثروة اللغوية 

(. ومن اجل الوقوف على مدى جناح عمليات 252، ص1969مك،  األديبللمتعلم وتصـــــــــــــــقل ذوقه 
يميــة البــد من الوقوف على نتــائج املرجوة يف العمليــة التعل لألهــدافالتطوير يف التــدريس ومــدى حتقيقهــا 

عن طريق  أالعملية التطوير، وال يتم ذلك  اليهعملية تدريس اللغة العربية ومســـتوى النجاح الذي وصـــلت 
 أركانعملية التقومي الذي يربز دوره بوصـــــــــــــــفه عملية الزمة يف أي جمال من جماالت احلياة، فهو ميثل احد 

وحتدد نقاط القوة والضـــــــعف يف  تلف املواقف التعليمية  األهداف العملية التعليمية وبه حُيدد مدى حتقيق
 .(169، ص2000جامل،هبدف تطوير وحتسني عملية التعلم  

 هدف البحث:
 يهدف البحث احلايل اىل تعرف صعوابت تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظر الطلبة.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث احلايل على:

 الكهرابء يف اعدادية التحرير الصناعية.قسم -1
 طلبة الصف االول.-2
 .2017 -2016العام الدراسي -3
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 تحديد املصطلحات: 

 عرفها: (Difficulty)الصعوبة 
: أب ا حالة حرية وقلق تتملك فكر االنســــــــان وتدفعه اىل التامل والتفكري إلجياد حل 1967 جابر(  .1

 (.59، ص1967أو جواب للخروا من احلرية  جابر: 
: أب ا "حالة اهتمام وإرتباك حقيقي أو اصـــطناعي يتطلب حّله تفكرياً  ملياً" Good )1973كود   .2

(Good1973, p.438). 
 : كـــل عـــائق او موقف معـــارض يبعـــث يف االنســـــــــــــــــان احلرية والتفكري:(Furetiere) 1973فورتيـــار  .3

 furetier1978, p.10.) 
 التعريف اال رائي:

بة الصــــــــــــف االول يف قســــــــــــم الكهرابء من معوقات يف تدريس مادة اللغة العربية كل ما يشــــــــــــعر به طل
 ودراسته حتول دون حتقيق هدف او اكثر من اهداف تدريسه ودراسته.

التعريف االجرائي للصــــف االول املهين: هو الســــنة الدراســــية االوىل يف املرحلة االعدادية املهنية، ومدة 
 حلة املتوسطة.فيها ثالث سنوات بعد املر  ةالدراس

 دراسات سابقة:: الفصل الثاني

 دجي مل إذ البحث، هذا موضـــــوع منها جوانب ضـــــمت اليت الســـــابقة الدراســـــات الفصـــــل هذاضـــــمن يت
اللغة العربية يف املرحلة االوىل  مادة تدريس تعرتض اليت ابلصـــــــعوابت مباشـــــــرة صـــــــلة هلا دراســـــــات الباحث
 .اجراءاته بعض و البحث هذا منهجية يف السابقة الدراسات جوانب بعض من اأفاد وقد ،املهين

 .هلا الزمين الرتتيب وفق على الدراسات عرض أيط وفيما
 (.1995  اخلزرجي دراسة .1
 (.1998  السالمي دراسة .2
 .(1999  العزاوي دراسة .3

 1995 الخزرجي دراسة
 صعوابت تدريس علم العروض  تعرفأجريت هذه الدراسة يف كلية الرتبية اامعة بغداد، وكان هدفها 

 ودراسته من وجهة نظر التدريسيني والطلبة يف كليات الرتبية واآلداب يف العراق(.
 بطال( 200  االســـــتطالعية العينة بلغت اذ  ثها أهداف لتحقيق أداة االســـــتبانة الباحثة اســـــتعملت

  ً تدريسـا( 44  و وطالبة بطال( 550  األسـاسـية الدراسـة عينة بلغت حني يف ،تدريسـاً ( 28  و وطالبة
 .العراق يف كلية(  17  على موزعني
 ومعامل املئوي والوزن املئوية، النســـــبة  ً إحصـــــائيا الدراســـــة بياانت مع تعاملها يف الباحثة اعتمدت وقد
 .فيشر ومعادلة بريسون ارتباط

 :إليها توصلت اليت النتائج امهم ومن
 .العروض مادة لتدريس حمددة أهداف وجود عدم .1
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 .ابملادة االهتمام عدم اىل يؤدي العروض تدريس ابهلداف الطلبة معرفة عدم .2
 .السلوكية االهداف اشتقاق بطريقة املادة تدريسيي خربة قلة .3
 .االساسية اللغوية املهارات تنمية على يعمل ال العروض كتاب  مفردات .4
 .التقطيع فن على الطلبة لتدريب الصوت  تربات توافر عدم .5
 .الطالب درجة تقدير يف التحريرية االمتحاانت على االعتماد .6
 .العربية ابللغة التخصص يف الطلبة رغبة ضعف .7
 .(117-61ص، 1995 اخلزرجي،  واهتماماهتم الطلبة ميول تثري اليت التقنيات استعمال قلة .8

 1998 السالمي دراسة
 والنصوص االدب تدريس صعوابت معرفة هدفها وكان الرتبية، كلية  -بغدد جامعة يف الدراسة أجريت

 إختار بغداد، حمافظة يف ومدرســــاهتا العربية اللغة مدرســــي نظر وجهة من االديب للفرع االعدادية املرحلة يف
 للعام بغداد حمافظة يف واإلعدادية الثانوية املدارس جمموع من واعدادية ننوية مدرســـــــــــــــة( 55  الباحث
 ومدرســـة  ً مدرســـا( 127  فيها توزع عشـــوائية، بصـــورة مدرســـة( 232  البالغة 1998-1997 الدراســـي
 .الثانوي والسادس الثانوي اخلامس للصفني االديب الفرع طلبة يدرسون
 دراســـــــــــة على اعتماداً  النهائية الدراســـــــــــة عينة على طبقت فقرة( 65  من اســـــــــــتبانة الباحث أعد وقد

 املئوية والنســـبة، فيشـــر معادلة، بريســـون ارتباط معامل: هي االحصـــائية البحث وســـائل وكانت.اســـتطالعية
 .املئوي والوزن

 :الدراسة إليها توصلت اليت النتائج اهم ومن
 .االهداف وضع عند املادة مدرسي رأي يؤخذ ال .1
 .والنصوص االدب تدريس من مطلوب ما لتحقيق كافية  غري االهداف .2
 .واجلمالية النفسية اجلوانب من الكثري االدب كتاب  موضوعات اغفلت .3
 .األديب الفرع طلبة عند الناقد التفكري تنمي ال االدب كتاب  موضوعات .4
 .العربية اللغة مدرسي لبعض العلمي املستوى ضعف .5
 .احلديثة سالتدري طرائق لتطبيق املتوافرة االمكانيات ضعف .6
 .العرب كالم  من واملاثور الشريف النبوي واحلديث الكرمي القرآن من الطلبة حمفومجات قلة .7
 (  93-63ص، 1998، السالمي.  فقط لإلمتحان االدب يدرسون االديب الفرع طلبة .8

 1999 العزاوي دراسة
 البالغة تدريس صعوابت  تعرف اىل هدفت وقد بغداد، جامعة -الرتبية كلية  يف الدراسة هذه أجريت

 (.بغداد يف الرتبية كليات  يف العربية اللغة اقسام يف
 يف العربية اللغة اقســــــــام طلبة من( 105  بلغت االصــــــــلي اجملتمع من عينة  ً عشــــــــوائيا الباحثة أختارت

 واحدة لبحثها اداة االســتبانة الباحثة واعتمدت البالغة، مادة تدريســي من( 7  و بغداد يف الرتبية كليات
 .جماالت ستة على موزعة فقرة( 58  من مكونة للطبة وأخرى فقرة( 72  من مكونة للتدريسيني
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 اىل البحث توصــــل املئوية والنســــبة املئوي والوزن، املرجح والوســــط بريســــون، ارتباط معامل وأبســــتعمال 
 أمهها: من املادة تدريس صعوابت شخصت نتائج
 .البالغة مادة لتحقيق احلديثة ابألساليب التدريسيني معرفة ضعف .1
 .البالغية القاعدة بتوضيح تفي ال املقدمة النصوص اغلب إن .2
 .الطلبة لدى البالغية القدرة االمتحاانت تقيس ال .3
 .الدرس أثناء يف والطلبة التدريسيني بني االجيايب التفاعل ضعف .4
 .الكرمي للقرآن البالغي ابإلعجاز الطلبة جهل .5
 .فهم مادة وليس حفظ مادة وكا ا البالغية القواعد يقدمون نيالتدريسي بعض .6
 (.102-43ص، 1999، العزاوي. البالغية القواعد تطبيق صعوبة .7

 ة:السابق الدراسات ومؤشرات ئلدال
 اتفاقها مدى على التعرف الدراســــات هذه خالل من الباحث حياول، الســــابقة الدراســــات عرض بعد

 والوســــــــــــــــائــل، البحــث ومنهجيــة، اهلــدف  املختلفــة جوانبهــا يف احلــاليــة ابلــدراســــــــــــــــة وعالقتهــا واختالفهــا
 :أيط وكما( والنتائج، االحصائية

 حيث التدريس، صــــــــــعوابت هو ميدا ا أن مع اهدافها يف الســــــــــابقة الدراســــــــــات اختلفت: اهلدف.1
 العربية اللغة اقسام يف العروض مادة تدريس صعوابت حتديد اىل تسعى( 1995/ اخلزرجي  دراسة كانت

 والنصوص االدب مادة تدريس صعوابت على الوقوف اىل( 1998/ السالمي  دراسة وسعت، العراق يف
 اليت الصــــــــعوابت معرفة( 1999/العزاوي  دراســــــــة وقصــــــــدت، بغداد يف االديب للفرع االعدادية املرحلة يف

 .بغداد يف الرتبية كليات  يف العربية غةالل اقسام يف البالغة مادة تدريس عند والطلبة التدريسيني تواجه
 معرفة  العام امليدان حيث من الســـــــــــــــابقة الدراســـــــــــــــات معظم مع هدفها يف احلالية الدراســـــــــــــــة اتفقت
 من مهين -اللغة العربية يف املرحلة االوىل  مادة تدريس صــــــــعوابت حتديد تناولت فقد( تدريس صــــــــعوابت

 .الطلبة نظر وجهة
 وهو( املدرسي املسح  الوصفي البحث منهج اعتمادها يف السابقة الدراسات مجيع اتفقت: املنهج.2
 لتحديد للظاهرة  ً مفصال  ً مجعا وتفسريها البياانت مجع خالل من، الظاهرة وصف على يقوم الذي املنهج

 (أواختيـــارهـــا اعـــدادهـــا م معـــايري أو مبســـــــــــــــتوايت مقـــارنتـــه طريق عن كفـــاءتـــه  وحتـــديـــد القـــائم الوضـــــــــــــــع
 يتناســــــــب النه، ايضــــــــاً  الوصــــــــفي البحث منهج اعتمدت احلالية والدراســــــــة( 298،ص1985،:فاندالني 

 أهدافها. وطبيعة
 اخلزرجي  من كــل  أختــار، فقــد، العينــات منهــا اختريت اليت، البحوث جمتمعــات أختلفــت: العينــة.3

 .بغداد يف االعدادية املرحلة( السالمي  اختار حني يف اجلامعية املرحلة( والعزاوي
 على اعتمدت فقد اتفقت مع دراســــــة الســــــالمي يف اســــــتخدام املرحلة االعدادية اذ الدراســــــة هذه أما
 املرحلة االوىل يف الدراسة االعدادية املهنية. طلبة

( 575-105  و ومدرسة  ً مدرسا( 127-7  بني السابقة الدراسات يف العينات احجام كانت  وقد
، وحجمه اجملتمع وطبيعة البحث اهداف ضـــــــــــــــوء يف يتحدد العينة حجم أن املعروف ومن، وطالبة  ً طالبا
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 الدراســـات مع احلالية الدراســـة اتفقت وقد، طالبا( 37 األســـاســـية  احلالية الدراســـة عينة كانت  هذا وعلى
 .عشوائيا العينة اختيار بطريقة السابقة
 ال ا، هلا اداة االســــتبانة اســــتعملت اليت الســــابقة الدراســــات غالبية مع الدراســــة هذه تلتقي: األداة.4
 لضـــــوابط وفقا وقت ابســـــرع واملعلومات البياانت مجع من الباحث متكن الوصـــــفية للبحوث مالئمة وســـــيلة
 .علمية
 اهلدف  ســـب وكل متنوعة إحصـــائية وســـائل الســـابقة الدراســـات اســـتعملت: اإلحصـــائية الوســـائل.5
 (.كاي  ومربع، املئوية والنسبة املرجح، الوسط، بريسون ارتباط معامل  ةاملستعمل الوسائل وكانت
 بريسـون ارتباط ومعامل املرجح، والوسـط، املئوية النسـبة  أن ووجد الوسـائل هذه من الباحث افاد وقد
 حث احلايل.الب هدف لتحقيق املناسبة الوسائل من( املئوي والوزن

 السابقة:جوانب اإلفادة من الدراسات 
 حتديد مشكلة البحث احلايل وهدفه. .1
 اإلطالع على املصادر ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل. .2
 اختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة ألجراء البحث احلايل ونتائجه. .3
 صياغة استنتاجات البحث ووضع التوصيات واملقرتحات. .4

 الفصل الثالث: منهج البحث واجراءاته:

هذا الفصــــل االجراءات اليت اتبعاها للتوصــــل اىل حتقيق اهداف هذا البحث وذلك يعرض الباحث يف 
بوصف جمتمع البحث االصلي الذي استمد منه عينة البحث، وكيفية إختيار العينة، وتوضيح االسس اليت 
اختريت مبوجبها عينتا البحث االســــــتطالعية واالســــــاســــــية، وبناء أداة البحث، وكيفية اعدادها، والوســــــائل 

 الحصائية املستعملة للتعامل مع النتائج عند حتليلها ومناقشتها.ا
 اوالً : مجتمع البحث:

يتكون جمتمع البحث من: طلبة املرحلة االوىل يف قســــــم الكهرابء يف اعدادية التحرير الصــــــناعية، للعام 
 ( طالباً.37وقد بلغ عددهم   2017 -2016الدراسي 

 ثانيًا: عينة البحث:

 االست  عية:العينة 
 ( طالب اختريوا بطريقة عشوائية.10متثلت العينة االستطالعية للطلبة بـ  

 العينة االساسية:
( طـالبـاً، واســـــــــــــــتبعـاد العينة 37بعـد حتـديـد اجملتمع االصـــــــــــــــلي للطلبـة يف هـذا البحـث البـالغ عـددهم  

(طالباً، ومتثل مانســــــــــــبته 27االســــــــــــاســــــــــــية ( طالب، كانت العينة 10االســــــــــــتطالعية منه والبالغ عددها  
 ./.من جمتمع البحث.73
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 ثالثًا: أداة البحث 
أعتمد الباحث االســــتبانة اداةً  لتحقيق اهداف  ثه النه يتطلب معلومات واســــعة زايدة على إنتشــــار 
ت عينة البحث، لذا فإن االستبانة تعد مناسبة لبحثه، فهي متكننا من احلصول على معلومات ومعرفة خربا

واجتاهات وآراء ال ميكن التوصـــــــل اليها ابلرجوع اىل الونئق والكتب، وهي من الوســـــــائل الشـــــــائعة يف مجع 
، 1985البياانت يف جمال البحوث الرتبوية وقد تكون الوســـــــــــــــيلة العلمية الوحيدة امليســـــــــــــــرة  فان دالني، 

 (.461ص
 وقد قام الباحث ابخلطوات اآلتية من أجل بناء هذه االداة:

الفراد عينة (Personal Interview) بياانت األولية لالســــــــتبانة ابجراء  مقابالت شــــــــخصــــــــية(مجع ال .1
البحث من الطلبة، العتقاده بفائدهتا، ال ا متكن من تكييف املوقف عن طريق االتصـــــــــال املباشــــــــر، 
 واالســــــــــرتســــــــــال يف املناقشــــــــــة، زايدةً  على كو ا اداة من ادوات البحث العلمي اليت تنفذ اىل مكامن

(. وهتيء للباحث نوعاً  من العالقات مع عينته يوضـــــــــــــــح من 461، ص1985النفس  فان دالني،
 (.Face to Faceخالهلا اهداف  ثه يطلق عليها  

يف ضـــــــــــــــوء التعّرف على صـــــــــــــــعوابت تدريس مادة اللغة العربية، على اســـــــــــــــاس املقابالت واالدبيات  .2
، وجمال املدرســــــــيني، وجمال طرائق والدراســــــــات الســــــــابقة حددت ســــــــتة جماالت وهي جمال االهداف

 التدريس واساليبه، وجمال الطلبة، وجمال احملتوى، وجمال االمتحاانت واساليب التقومي.
 الدراسة االستطالعية: .3

قام الباحث بدراســــة اســــتطالعية وذلك بتوجيه اســــتبانة مفتوحة اىل عينة من الطلبة اختريت عشــــوائياً  
ســــؤاالً مفتوحاً، طلب فيه الباحث ذكر الصــــعوابت اليت تواجه  ( طالب، وتضــــمنت االســــتبانة10بلغت  

(، 2تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظر الطلبة على وفق اجملاالت الســـــــــــــــتة اليت حددت يف اخلطوة  
وترك الباب مفتوحاً  لزايدة بعض الفقرات أو حذف بعضــــــــها، وال ســــــــيما أن االســــــــتبانة املفتوحة تســــــــمح 

( و تعطي الفرصـــــــــــــة 89، ص1974ة واســـــــــــــعة وابللغة اليت يرغب فيها  الزوبعي، للمجيب ان جييب  ري
 (.456ص 1985للكشف عن الدوافع واالجتاهات او الظروف اليت تبىن االجابة عليها.  فاندالني، 

وقد حرص الباحث على توزيع االســــــــتبانة االســــــــتطالعية بنفســــــــة، من اجل توضــــــــيح اهداف البحث 
ات واالســـــــــئلة حول موضـــــــــوع االســـــــــتبانة واهلدف منه زايدة على توجيه واالجابة عن بعض االســـــــــتفســـــــــار 

 املستفتني لالجابة عن االسئلة بعناية وصدق.
قام الباحث امع اجاابت الطلبة من الدراسة االستطالعية واعتماداً  على هذه االجاابت واالدبيات  .4

يف االعدادية، توصـــــــــــل اىل والدراســـــــــــات الســـــــــــابقة وخربة الباحث يف جمال تدريس مادة اللغة العربية 
( فقرة جملال 9( فقرات جملال االهداف، و 7( فقرة بواقع  50صــــــــياغة االســــــــتبانة بصــــــــيغتها األولية  

( فقرة جملال احملتوى، 8( فقرات جملال الطلبة و  7( فقرة جملال طرائق التدريس، 9التدريســـــــــــــــيني و  
 ( فقرة جملال التقومي واإلمتحاانت.10و 
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( فقرة من االسـتبانة، وبذلك 13م الباحث ابلصـياغة النهائية إلسـتبانة، اذ اسـتبعدا  وعلى هذا فقد قا
، 4، 5، 7، 7، 7( فقرة تتوزع على اجملاالت الســـــابقة بواقع  37اصـــــبح عدد فقرات االســـــتبانة النهائية  

 ( على الرتتيب، وهبذا اصبحت االستبانة جاهزة للتطبيق.7
 لقياس حدة الصــــعوبة اليت يشــــعر هبا املســــتجيب وهي  صــــعوبة  ً حددت ثالثة بدائل لإلجابة تدرجييا .5

( للبدائل على 0، 1، 2رئيســـــــة( و  صـــــــعوبة ننوية( و  ال تشـــــــكل صـــــــعوبة(، واعطيت الدرجات  
 الرتتيب عند حساب الدرجة الكلية لإلستبانة.

بل تطبيقها ومن اجل التحقق من وضوح الفقرات وتعليمات االستبانة وتقدير الوقت الالزم لإلجابة ق .6
النهائي، إذ يشـــري  فرا(: اىل ضـــرورة التحقق من مدى فهم افراد العينة الذين اختريوا هلذه التعليمات 

(. اذ ال ينبغي أن يتطلب االســـتفتاء من اجمليب وقتاً  160، ص1980ملعرفة مدى وضـــوحها  فرا، 
. لذا طبق الباحث (254، ص1973: جابر، 17اطول  ا يلزم حقيقة حىت ال تكون عبئاً  عليه  

( طالب اختريوا عشوائياً  من اجملتمع االصلي، واتضح من 10أالداة على عينة من الطلبة وعددهم  
خالل هذا التطبيق أن التعليمات واضـــــحة وعباراهتا مفهومة هلم، وأن متوســـــط الزمن التقرييب لإلجابة 

 ( دقيقة.35-25عن االستبانة يكون بني  
Validityصدق االداة 

(  الســــــــــيد، 271، ص1967تعد االداة صــــــــــادقة اذا وفقت يف قياس ما وضــــــــــعت لقياســــــــــه  جابر، 
 (.452، ص1958

إن صــــدق اداة البحث شــــرط اســــاســــي يف اســــتعماهلا واالعتماد على ما تقدمه من معلومات وملا كان 
يت هدف الباحث هو احلصـــــــــــول على مزيد من الثقة يف صـــــــــــالحية االدوات اليت يســـــــــــتعملو ا لالغراض ال

 Face(، قام الباحث ابســــــــــــــتخراا الصــــــــــــــدق الظاهري3، ص1970وضــــــــــــــعت من اجلها  ابو حطب، 
Validity  ،وفيه ينظر اىل الدراســـــــــــــــة كلها لبيان إىل أي مدى قد راعى الباحث الدقة يف كل فقرة  جابر
( ويبدو ذلك من وضــــــــوحها وصــــــــحتها وفهمها من قبل اجمليب، هذا وعندما يدرك كل 271، ص1973
رة االداة ادراكاً  واضحاً  وينشط لالجابة عليها نستطيع ان حنكم على صدق هذه االداة صدقاً   ترب فك

(، وللتحقق من صــــــــدق االداة قام الباحث بعرضــــــــها على جمموعة من 455ص1958مجاهرايً   الســــــــيد، 
يســــــها، لبيان ( يف العلوم الرتبوية واللغة العربية وطرائق تدر -3-اخلرباء احملكمني املتخصــــــصــــــني  ملحق رقم 

مدى صــــــــالحية الفقرات من حيث الصــــــــياغة والوضــــــــوحً، اســــــــتطلعت آراءهم من خالل توزيع االســــــــتبانة 
بصــيغتها االولية عليهم، ويف ضــوء تلك اآلراء عدلت بعض الفقرات واســتبعدت الفقرات اليت مل تبلغ نســبة 

 يف احلد األدى. %80االتفاق عليها 
 Reliabityثبات االداة 
توصـــــل اىل النتائج نفســـــها أو نتائج متقاربة عند اســـــتعمال االداة يف مدتني  تلفتني ويف ويقصـــــد به ال

(، ويعد اتســــــاق الدرجات اليت حيصــــــل 277، ص1973حدود زمن حمدد وحتت مجروف متماثلة  جابر، 
ة عليها االفرد انفســــــــهم يف مرات اإلجراء املختلفة، مؤشــــــــراً ضــــــــرورايً  للقياس املوضــــــــوعي، إذ يؤكد دقة ادا
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(. وميكن حسـاب ثبات االداة بعدة طرق منها 78، ص1964القياس فيما تزودان به من بياانت  الشـيخ  
، اليت اعتمدها الباحث أل ا من ابســـــــــط الطرق وأكثرها اســـــــــتعماالً  يف (Test - Retest)اعادة تطبيقها 

الفراد أنفســـــــــــــــهم بعد مدة قياس الثبات، وتتم بتطبيق االداة على عينة حمددة مث يكرر تطبيق االداة على ا
زمنية حمددة وحتســـــــــــــــب درجاهتم يف املرة االوىل ودرجاهتم يف املرة الثانية مث حيســـــــــــــــب معامل االرتباط بني 

( 419، ص1958 الســـــــــــــــيد،  (Stability)درجاهتم يف املرتني ويعرف هذا املعامل  مبعامل االســـــــــــــــتقرار( 
 (.78، ص1964 الشيخ، 

( طالب، وبعد فاصــــل زمين مقداره 5ية على عينة عشــــوائية بلغت  وقد طبق الباحث االســــتبانة النهائ
: إنه جيب اعادة (Adams)اسبوعان، اعيد تطبيق االداة مرة ننية على عينة الثبات نفسها، إذ يؤكد آدمز 

( 22، صAdamsتطبيق املقيــاس ملعرفــة ثبــاتــه،  يــث اليتجــاوز مــدة اســـــــــــــــبوع من تطبيقــه للمرة االوىل  
بني درجات التطبيق االوىل والثانية، تبني أن معامالت  (Person)ارتباط بريســـــــــــــــون  وأبســـــــــــــــتعمال معامل
(، وابلنظر اىل امليزان العام لتقومي داللة معامل 0.88( مبتوســــــط مقداره  0.92-0.83الثبات كانت بني  

 (.63، ص1964االرتباط جند أن معامل الثبات املستخرا يعد كبرياً  جداً.  الشيخ، 
 ثبات الستبانة الطلبة  سب جماالهتامعامالت ال

جمــــــــــــــــــــــــــــال  العينة
 االهداف

جمــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 التدريسيني

جمـــــــــــــــــــــــــال 
طــــــــــرائــــــــــق 
 التدريس 

جمـــــــــــــــــــال 
 الطلبة

جمـــــــــــــــــــــــال 
 الكتاب

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 االختبارات

املــتــوســــــــــــــــط 
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام  ال
 للمعامالت

 0.88 0.83 0.87 0.92 0.86 0.91 0.85 الطلبة

ت بيق االستبانة
( طالباً يف 27النهائية املشــــــمولة ابلدراســــــة مجيعاً  وعددهم  وزعت االســــــتبانة على افراد عينة البحث 

قســــــم الكهرابء. وقد حرص الباحث على أن يلتقي أفراد العينة لتوضــــــيح اهداف البحث  -الصــــــف األول
 وطريقة اإلجابة عن االستبانة.

فإنه ويؤكد  فاندالني( أمهية هذه اخلطوة بقوله "حينما يقوم الباحث شــــــــــــخصــــــــــــياً  بتقدمي االســــــــــــتفتاء 
يســــتطيع أن يشــــرح هدف البحث ومغزاه وأن يوضــــح بعض النقاط وجييب عن االســــئلة اليت تثار ويســــتثري 

 (454، ص1985دوافع املستفتني لإلجابة عن االسئلة بعناية وصدق". فاندالني،
 الوسائك اال صائية:

 الباحث ملعاجلة البياانت احصائياً  الوسائل اآلتية:استعمل 

 وذلك حلساب قيمة معامل ثبات أداة البحث. (Pearson)قانون معامل إرتباط بريسون 

  مج س(  مج ص( -ن مج س ص
  

 2 مج ص([  -2ا ن مج ص 2[2ا ن مج س 
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 (.306، ص1958(  السيد،183، ص1977 البياط، 
 (Weighted Mean). الوس  املر   2

قيمتها وترتيبها ابلنســــــبة للفقرات األخرى يســــــتعمل لوصــــــف كل فقرة من فقرات اداة البحث، ومعرفة 
 ضمن اجملال الواحد لغرض تفسري النتائج  سب القانون اآلط:

 0× 3+ ت 1× 2+ ت 2×  1تالوسط املرجح = 
 مج ت

 إذ أن:
 = تكرار االختيار  صعوبة رئيسة(1ت
 = تكرار االختيار  صعوبة ننوية(2ت
 = تكرار االختبار  ال تشكل صعوبة(3ت

 موع التكرارات لالختيارات الثالثة.مج ت= جم
 واعطيت لكل فقرة من فقرات االستبانة اليت اختارها املستجيبون االوزان اآلتية:

 درجتان للبعد االول  صعوبة رئيسة(
 درجة للبعد الثاين  صعوبة ننوية(

 (220، ص1966صفر للبعد الثالث  ال تشكل صعوبة(  هيكل، 
اســــــــــتعملت النســــــــــبة املئوية يف وصــــــــــف جمتمع البحث والعينة وحتويل : (Percentage)النســــــــــبة املئوية 

التكرارات يف كل فقرة من فقرات االســتبانة اىل نســبة مئوية وذلك ملعرفة قيمة النســبة لكل فقرة من فقرات 
 االستبانة.

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها:

 بحث، وحتقيقاً  الهدافه.يتضمن هذا الفصل عرضا وتفسريا للنتائج اليت توصل اليها ال
 وسيتم ترتيب الصعوابت كاآلط:

ترتيب الصعوابت لكل جمال تنازلياً  من اعلى الصعوابت ّحده اىل ادانها ويتناول الباحث تفسري  -1
 من كل جمال ال ا متثل اهم الصعوابت. %33الصعوابت اليت وردت ضمن الثلث االعلى 

تنازلياً  يث حدهتا بغض النظر عن جماالهتا( وســــــــيفســــــــر الباحث ترتيب الصــــــــعوابت لكل جمال  -2
من الصــعوابت، وســيقتصــر على تفســري الصــعوابت ومناقشــتها اليت مل يرد تفســريها ضــمن  33%

 اجملاالت السابقة.
 سيعرض الباحث نتائج هديف البحث االول والثاين على وفق اجملاالت الستة االتية وابلرتتيب:

 جمال االهداف. .أ
 التدريس. جمال .ب
 جمال الطرائق واالساليب.  .ا
 جمال الطلبة.  .د
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 جمال احملتوى.  .ه 
 جمال االمتحاانت واساليب التقومي.  .و

 صعوبات مجال االهداف
( صــــعوابت تتعلق مبجال االهداف واجهت الطلبة كما هو موضــــح يف اجلدول 7يتضــــمن هذا اجملال  

 1.) 
جاءت هذه الفقرة ابلرتتيب االول، إذ بلغت  .  ال يعرف الطلبة اهداف تدريس مادة اللغة العربية(1

 (.71.5( ووز ا املئوي  1.43درجة حدهتا  
تؤكد هذه الصـــــــــــــعوبة امهية اطالع الطلبة على اهداف تدريس املادة، الن معرفة أهداف تدريس املادة 

يشـــكل االســـاس وغاايهتا من املمكن ان يزيد اســـتعداد الطلبة ودافعيتهم اىل دراســـة املادة وتقبلها، كما انه 
لكل عملية تعليمية هادفة، الغرض منها الوصــــول اىل املســــتوى االفضــــل يف تدريســــها غري أن جهل الطلبة 
أبهــداف تــدريس املــادة جيعــل اجلهود اليت تبــذل تتبــدد بــداًل من أن تنتظم حنو حتقيق تلــك االهــداف اليت 

 (.42ص، 1985جوهر العملية الرتبوية.  االمني،  -بعض املتخصصني-يعدها 
إن وضــــــــــوح اهلدف يعني على حتديد الوســــــــــائل واالســــــــــاليب املالئمة لبلوغه ويزيد من نشــــــــــاط املتعلم 
وحتمســــه وحيول دون التخبط فإن الشــــعور ابحلاجة اىل تعلم شــــيء لتحقيق هدف أو أهداف معروفة يدفع 

، 2000  الشـــــــــــــــبلي، اىل تعلمه وإتقانه وبطبيعة احلال يكون التعلم يف هذا احلال أكثر ثبااتً  ورســـــــــــــــوخا ً 
 (.43ص

ويرى الباحث أن امهال عدد من التدريســيني عرض االهداف وتوضــيحها ومناقشــتها والعمل مبقتضــاها 
 سبب من اسباب تشكل هذه الصعوبة.

 (.1998( ودراسة  السالمي 1995وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  اخلزرجي 
يف حتقيق اهدافها( انلت هذه الفقرة الرتتيب الثاين،  .  عرض املادة ابالســــلوب التقليدي ال يســــاعد2

 (.62( ووز ا املئوي  1.24إذ بلغت درجة حدهتا  
تشـــــري هذه الصـــــعوبة اىل شـــــعور الطلبة أبن تقدمي املادة أبســـــلوب رتيب و ل والذي يتضـــــمن اســـــلوب 

نب الفنية و التطبيقية.كما االلقاء والتلقني حيقق جزءاً من اهداف تدريس املادة ويهمل أجزاًء أخرى كاجلوا
أن هذه الصعوبة تفصح عن احساس الطلبة بقلة جدوى االساليب اليت تعتمد اإللقاء والتلقني عند عرض 
املادة، وهتمل دور الطالب وجتعله عنصـــــــــراً ســـــــــلبياً مســـــــــتقبالً فقط وتقلل من فاعليته يف الدرس وحترمه من 

 املشاركة املثمرة.
وله "يبقى التفاعل املباشــر بني التدريســي وطلبته هو احملور الرئيس للعملية واىل هذا يشــري د. الشــبلي بق

الرتبوية التعليمية، وهذا العامل هو األكثر أتثرياً  يف احلصـــــــــيلة النهائية اليت متثل مدى حتقق االهداف لدى 
 (.7، ص2000املتعلمني(.  الشبلي، 

 استجاابت الطلبة يف جماالت االهداف (1 اجلدول 
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 الرتبة

تسلسل 
الــــفــــقــــرة 
ضـــــــــمن 
 اجملال

صعوبة  : جمال االهدافاوالً 
 رئيسة

صعوبة 
 ننوية

ال 
 تشــــــكل
 صعوبة

 الوسط
 املرجح

الـــــــــوزن 
 املئوي

ال يعرف الطلبــة اهــداف تــدريس  1 1
 71.5 1.43 2 5 20 .اللغة العربيةمادة 

عرض املادة ابالســــلوب التقليدي  2 2
 62 1.24 4 6 17 .هاال يساعد على حتقيق اهداف

ضـــــــــــــــعف ارتباط االهداف بواقع  5 3
 61.5 1.23 6 5 16 .اللغة العربيةتدريس 

اللغـــــة مل تظهر االهـــــداف امهيـــــة  3 4
 59.5 1.19 5 6 16 يف حياة الطلبة. العربية

ضـــــــــــــــعف الرتابط بني اهــــــــداف  7 5
 59 1.18 5 5 17 وبقية املواد اللغة العربيةتدريس 

تنميــــة االهــــداف ال تشـــــــــــــــري اىل  6 6
 54 1.08 7 3 17 القدرة العلميةعند الطلبة.

اللغة العربية احلصص احملددة ملادة  4 7
 52 1.04 9 5 13 .هاغري كافية لتحقيق اهداف

 صعوبات مجال املدرسني
 ( يوضح ذلك2( سبع صعوابت، واجلدول  7يتضمن هذا اجملال 

انلت هذه الفقرة الرتتيب االول، إذ بلغت درجة .  ضـــــعف التفاعل األجيايب بني املدرســـــني والطلبة( 1
(، تشــــــــــري هذه الصــــــــــعوبة اىل شــــــــــعور الطلبة بوجود حواجز بينهم وبني 68( ووز ا املئوي  1.36حدهتا  

املدرســـــــني إذ يتجه املدرســـــــون اىل شـــــــرح املادة بطريقتهم اخلاصـــــــة املتمثلة ابإللقاء والتلقني إن شـــــــيوع هذه 
 املتلقي دون أن يكون له دوٌر فاعٌل يف العملية التعليمية. الطريقة جيعل الطالب يف موقف

إن ســــبب هذه الصــــعوبة قد يكون يف ضــــعف ثقة املدرســــني بقدرة الطالب أن يكون طرفاً  أجيابياً  يف 
شـــرح وتوضـــيح املادة أو حرصـــهم على أكمال مفردات املنهج أو شـــعورهم أبن أســـاليب املناقشـــة قد تؤدي 

ســــــري الدرس. أن هذه الفقرة تؤكد أمهال دور املتعلم و عدم جعله حمور العملية  اىل الفوضــــــى وعدم إنتظام
التعليمية وهذا ما يدعو إليه املنهج احلديث والطرائق احلديثة(، يقول شـــــــــــــــحاته: "طالب اجلامعة جيب أن 

وقدراته وهو يكون حمور العملية التعليمية واملســــيطر على متغرياهتا،  يث تراعي األنشــــطة التعليمية دافعيته 
، 1997البد أن يكون مشـــاركاً  يف تصـــميم األنشـــطة التعليمية اليت تؤدي اىل حتقيق األهداف  شـــحاتة، 

 (.301ص
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.  ضـــــــــــــــعف قدرة عدد من املدرســـــــــــــــني يف تنمية ميل الطلبة ملادة اللغة العربية( جاءت هذه الفقرة 2 
( وتشــــــــري هذه الصــــــــعوبة اىل شــــــــعور 65.5( ووز ا املئوي  1,31ابلرتتيب الثاين، إذ بلغت درجة حدهتا  

الطلبة بضــــــعف رغبتهم لدراســــــة املادة نتيجة أمهال عدد من املدرســــــني إنرة ميوهلم وأهتماماهتم اىل دراســـــة 
هذه املادة،اذ تعد امليول جانباً  مهماً  من جوانب الشـــــــخصـــــــية جيب مراعاهتا وقد أهتمت هبا الدراســــــات 

 (.487، ص1964ى نواحي النشاط يف جمال الدراسة. الشيخ، النفسية إلرتباطها الوثيق ابالقبال عل
وقد يكون سبب هذه الصعوبة ضعف تشجيع املدرسني يف تنمية رغبة الطلبة إذ أن شخصية املدرس 
الواعيــــة أبمهيــــة رســــــــــــــــــالتــــه وخطورهتــــا دور فعــــال وابرز يف عمليــــة التــــدريس وتشـــــــــــــــويق الطلبــــة اىل املــــادة 

 (.99، ص1999الدراسية. التميمي، 
 ( اسجاابت الطلبة يف جمال املدرسني2جلدول  ا

 الرتبة

تســلســل 
الـــــفـــــقـــــرة 
ضــــــــــــمن 

 اجملال

صـــــــــعوبة  ننياً: جمال التدريسيني
 رئيسة

صــــــــــعوبة 
 ننوية

ال 
تشــــــــــكل 
 صعوبة

الوســـــــــط 
 املرجح

الــــــــــــــوزن 
 املئوي

ضـــــعف التفاعل االجيايب  7 1
 68 1.36 2 6 19 بني املدرسني والطلبة

2 6 
ضـــــــــــــــعف قدرة عدد من 
املدرســــــــــني يف تنمية ميل 
 الطلبة حنو اللغة العربية

17 6 4 1.31 65.5 

3 5 
ال يراعي املــــــــدرســـــــــــــــون 
الــــفــــروق الــــفــــرديــــــــة بــــني 

 الطلبة
17 5 4 1.21 60.5 

4 3 
ضـــــــــــــعف املدرســـــــــــــني يف 
صـــــــــــــــنع جو شــــــــــــــــــــــائق 

 ابملناقشة املثمرة
16 6 5 1.14 57 

5 1 
ضـــــــــــــــعف قدرة عدد من 
املدرســـــــــــــني يف إيصـــــــــــــال 

 املادة
17 6 4 1.12 56 

6 2 
ضــــــــــــعف أغناء عدد من 
املدرســــــــــــني احملاضــــــــــــرات 

 ابالمثلة والشواهد
10 6 11 0.98 49 
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7 4 
ضـــعف املســـتوى العلمي 
لعدد من مدرســــــــي اللغة 

 العربية
8 3 16 0.89 44.5 

 استجابات الطلبة يف مجال طرائق التدريس
 ( يوضح ذلك.3( سبع صعوابت واجلدول  7يتضمن هذا اجملال  

االمكاانت املتوافرة لتطبيق طرائق التدريس احلديثة( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة االوىل إذ .  ضــــــــــــعف 1
( إن االحســـــاس هبذه الصـــــعوبة يعود اىل حاجة املدارس 77.5( ووز ا املئوي  1.55بلغت درجة حدهتا  

عليمية اليت يوفر اىل املســـــــــــتلزمات املادية والعلمية لتطبيق طرائق التدريس احلديثة إبســـــــــــتعمال الوســـــــــــائل الت
اســــــتعماهلا مناخاً تدريســــــياً مشــــــوقاً ومناســــــباً يدفع الطلبة اىل االهتمام والفهم كاالفالم اليت توســــــع اخليال 
والذوق الفين والنشـــرات ومصـــادر االتصـــال احلديثة. إن ضـــيق حجرة الدراســـة وإزدحامها أبعداد كبرية من 

ن هذا أيضـــــاً  عدم توافر االمكانيات املادية، وال يزال الطلبة معوقاً  يف اســـــتعمال العديد من الوســـــائل، وم
قلة االميان ابلقيمة التعليمية للوســــــائل ابدايً على مجيع املســــــتوايت، فاملدرس قد ال يكون على علم   كاف 
بقيمتها ومهارات اســـــــــــــتعماهلا واختيار املناســـــــــــــب منها وال زال الكثري من املعنيني ينظرون اىل اســـــــــــــتعمال 

يمية نوعاً من الرتف وأ ا تؤدي دوراً ننوايً، كما نالحظ قلة االعتمادات املالية اليت ختصـــص الوســـائل التعل
اىل هذا اجلانب وقلة املتخصــصــني يف التخطيط النتاا وتوزيع واســتعمال الوســائل التعليمية، فاملدارس كثرياً 

 (.90ص ،2001ما تعجز عن تطبيق الطرائق احلديثة لقصور امكاانهتا  حممد وآخرون، 
 (.1999( ودراسة  العزاوي 1998وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج  دراسة السالمي 

.  قلة االهتمام ابلطرائق واألســاليب احلديثة( احتلت هذه الفقرة املرتبة الثانية إذ بلغت درجة حدهتا 2
اليت  -لطرائق التقليدية(، وتشــــــري هذه النتيجة اىل شــــــعور الطلبة بقلة فائدة ا73.5( ووز ا املئوي  1.47 

 يعتمدها اغلب املدرسني ال ا ال تثري اهتمامهم وال تتسم ابحلداثة وال حتفزهم على االبداع الفكري.
إن اهم ما مييز طرائق التدريس احلديثة هو احرتامها لشـــــــخصـــــــية الطالب، فليس الطالب كما تتصـــــــوره 

"مقرر" ولكنه شخصية ديناميكية حية فطرها  الطريقة التقليدية جهاز استقبال سليب يسجل وحيفظ ما هو
هللا على حب االستطالع والتساؤل واالستفسار، وتنمية هذه الشخصية هي اهم ما تعىن به السيكولوجية 

 (.13-12، ص1986والرتبية احلديثة.  الكلوب، 
نتاب طالب ويشـــــري احد املختصـــــني اىل أن  االهدار يف العملية التعليمية الذي يتمثل يف امللل الذي ي

املدارس البد أن ينبهنا اىل ضــــــــــــــرورة القيام بثورة تعليمية تزيد من قيمة العائد الرتبوي واللغوي لدى طالب 
املدارس  يث ال سضـــــــــــعهم لكتاب واحد موحد، وال يقوم على توجيههم حماضـــــــــــر ملقن، وال خيضـــــــــــعون 

وي وعملي وحتريري و ثي، جيب إلمتحان منطي حتريري آخر العام الدراســـــــي، بل تقومي متنوع، تقومي شـــــــف
ان تتحدى التدريبات الطالب معلوماته، ومهاراته، وذوقه وتفكريه ليعمل أبقصـــــــــــــــى طاقته يف حدود قدرته 

 (.301، ص1997وحاجاته(  شحاتة، 
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وخيلص الباحث اىل أتكيد حاجة الطلبة اىل طرائق حديثة تفاعلية جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية  
 ف املوجه، واملناقشة االستنتاجية، وحل املشكالت وطريقة الندوة وغريها.مثل االكتشا
 ( استجاابت الطلبة يف جمال طرائق التدريس3اجلدول  

 الرتبة ت

تسلسل 
الــــفــــقــــرة 
ضـــــــــمن 
 اجملال

نلثاً : صــعوابت جمال طرائق 
 التدريس وأساليبه

صعوبة 
 رئيسة

صــعوبة 
 ننوية

ال 
تشــكل 
 صعوبة

الوسط 
 املرجح

الـــــــوزن 
 املئوي

1 1 4 
ضــــــــعف االمكانيات املتوافرة 
ــتــــــــدريــس  ــتــطــبــيــق طــرائــق ال ل

 احلديثة.
20 6 1 1.55 77.5 

قـــلــــــــة االهـــتـــمــــــــام ابلـــطـــرائـــق  5 2 2
 73.5 1.47 2 6 19 واالساليب احلديثة.

3 3.5 3 
ضـــــعف االنشـــــطة الالصـــــفية 
اليت تسـاعد يف الكشـف عن 

 مواهب الطلبة وقدراهتم.
19 7 1 1.42 71 

4 5 1 
اكثر املدرســـــــــني يســـــــــتعملون 
الطريقــة اإللقــائيــة يف تــدريس 

 املادة.
18 6 3 1.38 69 

5 6 7 
قلة استعمال طرائق تدريسية 
تربط اللغــــــــة العربيــــــــة ابملواد 

 االخرى.
18 5 4 1.36 68 

6 7 6 
اســـــاليب عدد من املدرســـــني 
ـــــــة على تشـــــــــــــــجيع  غري مبني

 الطلبة.
17 5 5 1.34 67 

7 4 2 
ضـــــــــــــــعف قـــــــدرة عـــــــدد من 
املدرســــــــــني يف خلق عنصــــــــــر 

 التشويق.
15 4 8 1.31 65.5 

 صعوبات مجال الطلبة
 ( يوضح ذلك.4( صعوابت واجلدول  5يتضمن هذا اجملال  

.  قلة االنشـــــــــــــــطة العلمية اليت حتفز الطلبة يف اإلطالع على النتاجات العلمية( جاءت هذه الفقرة 1
 (.79.5ووز ا املئوي  ( 1.59ابملرتبة االوىل اذ بلغت درجة حدهتا  
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تشــــــــــري هذه الصــــــــــعوبة اىل حاجة الطلبة اىل انشــــــــــطة علمية تزيد من اطالعهم على النتاجات العلمية 
فضــــالً  عن حماضــــراهتم الدراســــية لكي يتســــىن هلم زايدة خرباهتم ومعلوماهتم يف هذا اجملال ومن ضــــمن هذه 

 هتتم مبوضوع اللغة العربية.النشاطات قيام الطلبة ابجراء البحوث التطبيقية اليت 
( 1.58.  قلة مطالعة الطلبة للمصـــــــــــــادر العربية( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة الثانية اذ بلغت حدهتا  2

 (.79ووز ا املئوي  
تشـــري هذه الصـــعوبة اىل قلة افادة الطلبة من املكتبات أو الكتب اليت تبحث يف جمال اللغة العربية، اما 

وهذا ما ملســـه الباحث حيث  -تعىن هبذا النوع من الدراســـات يف مكتبات املدارس لقلة وجود الكتب اليت
انه الحظ وجود كتب قليلة يف مكتبة املدرســـــــــة، أو لصـــــــــعوبة اقتناء هذه الكتب وذلك بســـــــــبب ندرهتا أو 

 إلرتفاع أسعارها  ا حيرم كثرياً  من الطلبة احلصول عليها.
 لبة( استجاابت الطلبة يف جمال الط4اجلدول  

 الرتبة

 تسلسل
 الــــفــــقــــرة
ضـــــــــمن 
 اجملال

 صـــــعوبة صعوابت جمال الطلبة: رابعا ً 
 رئيسة

 صـــــــعوبة
 ننوية

 ال
 تشـــــــكل
 صعوبة

 الوسط
 املرجح

 الـــــــوزن
 املئوي

3 3 
قلة االنشـــــــــطة العلمية اليت حتفز 
ــــبــــــــة يف االطــــالع عــــلــــى  ــــطــــل ال

 النتاجات العلمية.
21 5 1 1.59 79.5 

للمصـــــــــــــــادر قلة مطالعة الطلبة  5 4
 79 1.58 1 4 22 العربية.

ضـــــــعف ميل الطلبة اىل دراســـــــة  1 6
 75.5 1.51 6 2 19 اللغة العربية.

5 5 
ضعف اجلرأة االدبية عند الطلبة 
تــبــعــــــــدهــم عــن الــتــفــــــــاعــــــــل مــع 

 الدرس.
18 6 3 1.44 72 

1 2 
يعــــد معظم الطلبــــة مــــادة اللغــــة 
العربية ننوية اذ ال يفيدون منها 

 مستقبالً .
16 6 5 1.40 70 

 خامساً : صعوبات مجال محتوى املادة:
 ( يوضح ذلك 5( اربع صعوابت واجلدول  4يضم هذا اجملال  

 موضـــــــــوعات الكتاب ليس هلا عالقة مبا درســـــــــه الطلبة ســـــــــابقاً( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة االوىل اذ  .1
كتاب اللغة العربية (.تشـــــــــــــــري هذه الفقرة اىل ان مادة  80( ووز ا املئوي  1.60بلغت درجة حدهتا  
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تفصل الطالب فصالً  اتماُ عما درسه سابقاً  ابإلنتقال املفاجئ يف املوضوعات، يف حني ان من اهم  
معايري تنظيم حمتوى املنهج اليت ينبغي مراعاهتا عند عملية التنظيم هي  التتابع، االســـــــتمرار، التكامل( 

ية على اخلربة السابقة وتؤدي يف الوقت نفسه والتتابع يعين ان تكون كل خربة حاضرة يف الكتاب مبن
( إن وجود 173-271، ص1962اىل تعميق اكرب للموضـــــــوعات اليت تناوهلا اخلربات. ابو الفتوح، 

فجوات تفصـــــــــــــــل بني مفردات املادة يف هذه املرحلة وعدم مراعاة الرتابط املنطقي بني املوضـــــــــــــــوعات 
 يشكل صعوبة امام الطالب.

( 1.55ق( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة الثانية اذ بلغت درجة حدهتا   اســــــــــــــلوب الكتاب غري مشــــــــــــــو  .2
( وتشـــري هذه الفقرة اىل معاانة الطلبة من اســـلوب الكتاب وصـــعوبة التفاعل مع 77.5ووز ا املئوي  

مادته إذ ال يتســـــم بعنصـــــر التشـــــويق وال يثري يف الطالب الرغبة يف االســـــتزادة من املعلومات ورمبا يعود 
لك اىل ابتعاد موضــــــوعات الكتاب عن احلياة االجتماعية وواقع الطلبة وميوهلم واليت هلا الســــــبب يف ذ

 أثر كبري يف اقبال الطلبة على املادة وفهمهم هلا.
 -والذي تؤكد عليه املناهج احلديثة-إن من شـــروط جناح حمتوى املادة يف ايصـــال املعلومات اىل الطلبة 

التبويب الصحيح وان يكون مبسطاً  غري جاف لكي يساعد على هو التسلسل املنطقي يف عرض املادة و 
الفهم وان ال يعتمد على تكديس املادة وأن يظهر الفكرة اجلوهرية االء ووضــــــوح وأن تراعى فيه االســــــس 

، 1977الســـايكولوجية للبناء النفســـي والوجداين للطلبة تبعاً خلصـــائص الصـــف واملرحلة الدراســـية  الوكيل،
 (.174ص

احث موضـــوعات الكتاب اليت ليســـت هلا عالقة  ياة الطلبة وميوهلم وحاجاهتم االســـاســـية ال ويرى الب
 تشوق الطلبة اىل الكتاب وجيعله مبتعداً عنه.

 ( استجاابت الطلبة يف جمال احملتوى5اجلدول  

 الرتبة ت

 تسلسل
 الــــفــــقــــرة
ضـــــــــمن 
 اجملال

 صعوبة خامساً : جمال احملتوى
 رئيسة

 صعوبة
 ننوية

 ال
 تشكل
 صعوبة

  الوسط
 املرجح

 الـــــــوزن
 املئوي

2 2 4 
موضــوعات املادة ليس هلا 
عالقــة مبــا درســــــــــــــــه الطلبــة 

 سابقاً.
21 5 1 1.60 80 

 77.5 1.55 2 5 20 اسلوب املادة غري شائق. 1 3 3

موضـــــــــــــــوعات املادة كثرية  3 5 5
 75 1.50 2 6 19 ومتداخلة
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7. 6 2 
موضـــــــــــــــوعـــات املـــادة غري 

متســـــــــــــــلســـــــــــــــلــــة مبوبــــة أو 
 منطقياً.

13 5 8 1.32 71 

 صعوبات مجال االمتحانات واساليب التقويم:
 ( يوضح ذلك.6( سبع صعوابت واجلدول  7يتضمن هذا اجملال  

.  صـــــــــعوبة فهم مضـــــــــمون االســـــــــئلة االمتحانية( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة االوىل فقد بلغت درجة 1
 (.77( ووز ا املئوي  1.54حدهتا  
شــعور الطلبة هبذه الصــعوبة يشــري اىل معاانهتم يف االجابة عن االســئلة االمتحانية ملادة اللغة العربية إن 

من جراء غموضـــها و تعقيدها او بســـبب اإلطالة واإلكثار من الفروع عند صـــياغتها واىل غياب التدرا يف 
ابت مضـــــــــطربة.   ري، االنتقال من الســـــــــهل اىل الصـــــــــعب، فاألســـــــــئلة املضـــــــــطربة تؤدي احياانً  اىل إجا

 (.9، ص1975
أوقد يعود الســـــبب يف هذه الصـــــعوبة اىل ضـــــعف اخلربة الرتبوية لبعض املدرســـــيني يف صـــــياغة االســـــئلة 
واختيار املناســــــــبة منها ملســــــــتوايت الطلبة وقابلياهتم يف املقارانت االدبية فمن الشــــــــروط الواجب توافرها يف 

واضــحة ومثرية للتفكري وحمددة تقيس اهداف املادة. الربيعي، االســئلة االمتحانية ان تكون جيدة الصــياغة 
 (.129، ص1989

ويرى الباحث ان عدم فهم بعض موضــوعات اللغة العربية وعدم توضــيحها للطالب ابلشــكل املطلوب 
 يؤدي اىل شعوره بصعوبة االسئلة.

بة الثانية اذ بلغت درجة .  قلة مراعاة االســــــــــــــئلة االمتحانية للفروق الفردية( جاءت هذه الفقرة ابملرت2
. إن روح الرتبية احلديثة اليت تســـــــــــــــود العصـــــــــــــــر هي مراعاة االعتبارات 74( ووز ا املئوي 1.48حدهتا  

السيكولوجية للطلبة، واالهتمام مبقدراهتم العقلية وابختالفاهتم يف مستوى الذكاء، وهذه الصعوبة تشري اىل 
حد، مع أتكيد الرتبية احلديثة على ضـــــرورة مالءمة االســـــئلة إن االســـــئلة االمتحانية تســـــري على وفق منط وا

 (.75، ص1981لظروف الطلبة وللفروق الفردية بينهم  عبد العزيز، 
وترتبط هذه النتيجة بضعف االعداد املهين للمدرس الذي حيتاا اىل خربات خاصة أبساليب التدريس 

وما يتســــــــم به كل نوع وحاالت اســــــــتخدامها واســــــــاليب تقومي الطلبة، فينبغي ان يعرف انواع االمتحاانت 
وعليه ان يراعي هبذا مســتوايت الطلبة عند صــياغة االســئلة.يقول الشــيخ "لتحقيق املناهج واســاليب التقومي 
اليت تناســـــــب امكانيات كل تلميذ وحاجاته ينبغي ان يدرك املربون الفروق الفردية املوجودة بني تالميذهم" 

 (.101، ص1964 الشيخ، 
 ( استجاابت الطلبة يف جمال االمتحاانت واساليب التقومي6 اجلدول

 الرتبة ت
 تسلسل
 الــــفــــقــــرة

ســـــــــادســـــــــاً  جمال اســـــــــاليب التقومي 
 واالمتحاانت

 صــــــــعوبة
 رئيسة

 صــــــــــعوبة
 ننوية

 ال
 تشــــــــــكل
 صعوبة

 الوســـط
 املرجح

 الــــــــــــوزن
 املئوي
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ضــــــــــمن 
 اجملال

صــعوبة فهم مضــمون االســئلة  1 1 .1
 77 1.54 1 5 21 االمتحانية.

قلة مراعاة االســئلة االمتحانية  3 2 .2
 74 1.48 2 5 20 للفروق الفردية بني الطلبة.

3. 3 5 
بعض االســـــــــــــــئلـــة االمتحـــانيـــة 
أعلى من مســـــــــــــــتوى الكتاب 

 املقرر.
20 4 3 1.46 73 

4. 4 4 

اغلــب االســـــــــــــــئلــة االمتحــانيــة 
تذكرية ال تعىن ابملســـــــــــــــتوايت 
األخرى  الفهم، التحليـــــــل، 

 الرتكيب(.

19 4 4 1.45 72.5 

االســـــــــــئلة االمتحانية ال تالئم  7 6 5
 68.5 1.37 5 6 16 الوقت املخصص هلا.

غالبية االسئلة االمتحانية غري  6 7 6
 68 1.36 7 5 15 موضوعية  مقالية(.

7 5 2 
افتقار االســــئلة االمتحانية اىل 
االســــــــــــــــــــــاليــــــــب العلميــــــــة يف 

 صياغتها وترتيبها.
13 7 7 1.25 62.5 

 الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:الفصل 

 االستنتاجات:
 بعض الطرائق املتبعة يف التدريس التثري دافعية الطلبة حنو مادة اللغة العربية. -1
 جهل أكثر املدرسني أبهداف تدريس مادة اللغة العربية. -2
املســتوى املعريف وتذكر إمهال  االختبارات الشــفاهية واعتماد االختبارات التحريرية اليت تعتمد على  -3

 املعلومات.
 التوصيات:

 ضرورة اطالع املدرسني والطلبة على أهداف تدريس مادة اللغة العربية. -1
 التنوع يف استعمال طرائق التدريس اليت تثري الدافعية لدى الطلبة. -2
 العمل على تطوير األسئلة وتنويعها و االخذ ابألسئلة املوضوعية. -3
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 يا وتربواي وزايدة خربهتم بطريقة اشتقاق األهداف السلوكية.ضرورة إعداد املدرسني مهن -4
 المقترحات:

اجراءدراســـــة  اثلة للدراســـــة احلالية للتعّرف الصـــــعوابت اليت تواجه طلبة املراحل االخرى يف املادة  -1
 نفسها.

 إجراء دراسة عن اثر طرائق التدريس احلديثة يف حتصيل الطلبة يف مادة اللغة العربية. -2
 المصادر

 .1970بو حطب، فؤاد. وث يف تقنني االختبارات النفسية. مكتبة االجنلو، القاهرة، أ -1
 .1962ابو الفتوح، رضوان:الكتاب املدرسي، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،  -2
 .1990اإلمام، مصطفى حممودوآخرون، التقومي والقياس، داراحلكمة للطباعة والنشر،بغداد، -3
اصـــــــــــــــول تدريس املواد االجتماعية للصـــــــــــــــفوف الثانية. معاهد  األمني، شـــــــــــــــاكر حممود واخرون. -4

 .1985، مطبعة وزارة الرتبية، بغداد، 7املعلمني. ط 
 ري، مىن يونس. تقومي االختبارات الصفية التحريرية ملادة القواعد للصفوف الرابعة االبتدائية يف  -5

لطباعة. . مؤســــــــــــــســــــــــــــة دار الكتب ل1971 -1970العراق لنصــــــــــــــف و اية العام الدراســــــــــــــي 
  1975جامعةاملوصل، 

  1983، 1بشارة،جربائيل:املنهج التعليمي،دار الرائد العريب،بريوت،ط -6
البياط،عبد اجلبار توفيق وزكراي اثناسيوس. اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف الرتبية وعلم النفس،  -7

 .1977بغداد، 
االديب يف املرحلة اإلعدادية يف بغداد. التميمي، بشــرى محيد حممد. صــعوابت تدريس مادة النقد  -8

 م  رسالة ماجستري غري منشور(.1999جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن الرشد، 
 .1986التل، سعيد: دراسات يف التعليم اجلامعي،دار اللواء للصحافة والنشر، عمان، -9
 .1967العاى،بغداد،جابر،عبد احلميد جابر. أساسيات التدريس. مطبعة  -10
 .1973، وامحد خريي كامجم. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار النهضة،مصر، - -11
اجلمــل،جنــاح يعقوب: حنو منهج تربوي معــاصـــــــــــــــر،اجلــامعــة االردنيــة،كليــة الرتبيــة، مطــابع دار  -12

 .1988الشعب، ط
ســـســـة فرانكلني جونثون،س، ماكلندون:تدريس املواد الرتبوية، ترمجة يوســـف خليل يوســـف،مؤ  -13

 .1964نيويورك،  -للطباعة والنشر،القاهرة
اخلزرجى، ماجدة عبد اإلله.صعوابت تدريس علم العروض ودراسته من وجهة نظر التدريسني  -14

 م  رسالة غري منشورة(.1995ابن رشد،  -والطلبة. جامعة بغداد،كلية الرتبية
لبة الفرع العلمي يف املدارس الربيعي، مجعة رشــــــــــــيد. صــــــــــــعوابت تدريس قواعد اللغة العربية لط -15

م  رســــــــــــالة ماجســــــــــــتري غري 1989ابن رشــــــــــــد،  -الثانوية واإلعدادية.جامعة بغداد، كلية الرتبية 
 منشورة(.
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 .1988(، 304راين، حممد هاشم. التدريسي مفهومه و ارساته. رسالة املعلم العدد   -16 
الرتبية.ط، مطبعة العاين،  الزوبعي، عبد اجلليل إبراهيم وحممد امحد الفتام. مناهج البحث يف -17

 .1974بغداد، 
ســـعد، اد صـــبيح: الطرق اخلاصـــة يف تدريس العلوم االجتماعية، جامعة البصـــرة، كلية الرتبية،  -18

1990. 
الســـــالمي، جاســـــم. صـــــعوابت تدريس مادة االدب والنصـــــوص يف املرحلة اإلعدادية يف بغداد  -19

م  رســـــالة 1998ابن رشـــــد،  -لرتبية من وجهة نظر مدرســـــيها ومدرســـــاهتا. جامعة بغداد، كلية ا
 ماجستري غري منشورة(.

، دار الفكر العريب، 1الســــــيد، فؤاد البهي. علم النفس االحصــــــائي وقياس العقل البشــــــري. ط -20
1958. 

 .2000الشبلي، إبراهيم مهدي. التعليم الفعال. دار االمل، االردن،  -21
، الدار املصـــــرية اللبنانية، 3شـــــحاته، حســـــن. أســـــاســـــيات التدريس الفعال يف العامل العريب. ط -22

1997. 
الشـــــيخ، يوســـــف حممود وجابر عبد احلميد جابر. ســـــيكولوجية الفروق الفردية. دار النهضـــــة،  -23

 .1964القاهرة، 
 .2004، دار وائل للنشر، االردن، 1الصمادي، عبدهللا القياس والتقومي النفسي، ط -24
ا ومشـــكالهتا ومســـتقبلها، دار املاليني، عبد الدائم، عبد هللا: الرتبية يف البالد العربية، حاضـــره -25

 .1976، بريوت، 1ط
 .1963دار املعارف،  1عبد العزيز صا  وعبد العزيز عبد احلميد، الرتبية وطرق التدريس،ا/ -26
 .1981، دار املعارف، 11، ط2الرتبية وطرق التدريس،ا/ -27
ة يف كلية الرتبية يف العزاوي، فائزة حممد. صـــــعوابت تدريس مادة البالغة يف أقســـــام اللغة العربي -28

 م.  رسالة ماجستري غري منشورة(.1999ابن رشد،  -بغداد.جامعة بغداد، كلية الرتبية 
العوضـــــــــــــــي،عبد اللطيف حممد صـــــــــــــــا :تدريس التاريخ ابلونئق التارخيية والتلفزيون التعليمي،  -29

 .1987،1جامعة الكويت،كلية الرتبية، ط 
 .1977مصر -والرتبوي. مكتبة االجنلو الغريب، رمزية: التقومي والقياس النفسي  -30
فان دالني، ديوبولدب. منهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. ترمجة حممد نبيل نوفل وآخرون  -31

 .1985، مكتبة االجنلو، مصر، 3ط
 .1980فرا، صفوت. القياس النفسي. دار الفكر املصرية،  -32
، 2دها وطرق اســــــتخدامها. طالكلوب، بشــــــري عبد الرحيم. الوســــــائل التعليمية التعليمية اعدا -33

 .1986دار إحياء العلوم، بريوت، 
، 1كوافحة، تيسري مفلح. القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة، ط -34

 .2003دار املسرية للنشر، األردن، 
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 .1979كوجك، كوثر حسني. مقدمة يف علم التعليم. عامل الكتب، القاهرة،  -35
 .1984التدريس. ترمجة سعاد جار هللا، دار الفكر العريب، كوهل، هربرت. فن  -36
، مركز الكتاب 1حممود، مصـــــــطفى عبدالســـــــميع وآخرون: االتصـــــــال والوســـــــائل التعليمية، ط -37

 .2001للنشر، 
، دار النهضــة العربية، بريوت، 1هيكل، عبد العزيز فهمي، مبادىء االســاليب االحصــائية، ط -38

1966. 
، مكتبة 1أســـــــبابه.أســـــــســـــــه. أســـــــاليبه. خطواته. معوقاته.ط،اهجالوكيل،حلمي امحد.تطوير املن -39

 .1977االجنلو املصرية. 
40- Furtiere, Antoine. le Dictionnaire universal tom l,s.la robert, Paris, 1978. 

41- Good, Carter V. Dictiionary of education. 3ed. ed. new –york: Megraw– 

Hill, 1973. 
42- Littre – Emile. Dictionndre dala langue Francaise. parsie: Gallimard 

Hachette, 1962. 

43- Webstar’s, Third New Internationl Dictionart of English anguageun 

abridged. chicago: william beton pulolisher 1971. 

 استبانة استطالعية للطلبة( 1ملحق )

 عزيزي الطالب
 وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا 

يروم الباحث اجراء  ث بعنوان  الصـــــــــعوابت اليت تواجه طلبة الصـــــــــف االول املهين يف دراســـــــــة اللغة 
العربية من وجة نظر الطلبة(، ومبا انكم معنيون هبذا املوضـــــــوع فإن الباحث يتوجه إليكم ملعرفة  صـــــــعوابت 

 .ميتدريس مادة اللغة العربية(. وهبذا تكونون قد قدمتم خدمة للبحث العل
 الباحث
 م. ليث صاحب شاكر

 ما صعوابت تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظرك؟
 اوالً : االهداف
 ننياً : التدريس

 نلثاً : الطرائق التدريسية واالساليب املتبعة
 رابعاً : الطلبة

 خامساً : حمتوى املادة
 سادسا: اساليب التقومي

 (2ملحق رقم )

 احملكمني يف صالحية فقرات االستبانةم/ استبانة آراء 
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 من وجهة نظر  الطلبة( 
 . احملرتم  حضرة االستاذ الفاضل

يروم الباحث اجراء دراســــة هتدف اىل تعرف  صــــعوابت اليت تواجه الطلبة يف دراســــة مادة اللغة العربية 
ية والرتبوية املتميزة فإن اعدادية التحرير الصناعية( ونظراً  ملكانتكم العلم -يف الصف االول/ قسم الكهرابء

( حلقل صـــــــاحلة ✓الباحث يرجو ان تتفضـــــــلوا بتحديد صـــــــالحية الفقرات املذكورة وذلك بوضـــــــع عالمة  
 اذا كانت الفقرة  غري صاحلة( مع ابداء مقرتحاتكم واجراء التعديالت اليت جتدو ا ضرورية. (وعالمة 

 وفقكم هللا يف طريق اداء رسالتكم االنسانية
 الباحث
 م.ليث صاحب شاكر

 اوالً : مجال االهداف
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

اهداف تدريس اللغة عدم معرفة الطلبة     
 العربية.

 

قلة خربة املدرســـــــــــــــني بطريقة اشـــــــــــــــتقاق     
 االهداف السلوكية.

 

ال ينقــل املــدرســـــــــــــــون اهــداف املــادة اىل     
 الطلبة.

 

عرض املـــادة ابالســـــــــــــــلوب التقليـــدي ال     
 يساعد على حتقيق اهداف املادة.

 

مل تظهر االهــداف امهيــة اللغــة العربيـة يف     
 الطلبة.حياة 

 

ضــــــــــــعف ارتباط االهداف بواقع تدريس     
 اللغة العربية

 

احلصص املخصصة ملادة اللغة العربية ال     
 تكفي لتحقيق االهداف.

 

 ثانياً : التدريس
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة
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ضـــــــــــــعف قابلية عدد من املدرســـــــــــــني يف     
 ايصال املادة.

 

قابلية عدد من املدرســـــــــــــني يف ضـــــــــــــعف     
 اغناء احملاضرة ابالسئلة وااليضاحات.

 

ضعف قدرة عدد من املدرسني يف تنمية     
 رغبة الطلبة حنو مادة اللغة العربية.

 

ضــعف املســتوى العلمي لبعض مدرســي     
 اللغة العربية

 

ضـــــــعف التفاعل االجيايب بني املدرســـــــني     
 والطلبة.

 

املــــــدرســـــــــــــــون الفروق الفرديـــــة ال يراعي     
 ملستوايت الطلبة يف التدريس.

 

عدم ربط املدرســـــــــــــــني مادة اللغة العربية     
 ابملواد االخرى جيعلها يف عزلة.

 

ضـــــــــعف املدرســـــــــني يف اقناع الطلبة أبثر     
 اللغة العربية يف احلياة العملية.

 

 ثالثاً : مجال الطرائق واالساليب املتبعة
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

اكثر املــدرســـــــــــــــني يســـــــــــــــتعملون الطريقــة     
 االلقائية.

 

ضـعف قدرة عدد من املدرسـني يف خلق 
 عنصر التشويق لدى الطلبة.

 

ضـــعف االنشـــطة الالصـــفية اليت تســـاعد 
على الكشـــــــــــــــف عن مواهــــــب الطلبــــــة 

 وقدراهتم.

 

التدريس املتبعة ال تشـــــــجع الطلبة طرائق 
 على اجلرأة االدبية.

 

ابتعـــاد املـــدرســـــــــــــــني عن مبـــدأ التعزيز يف 
 التدريس.
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ضعف االمكانيات املتوافرة يف اجلامعات 

 لتطبيق طرائق التدريس احلديثة.
 

اعتماد الطلبة ان املدرس هو املصـــــــــــــــدر 
 الوحيد للمعلومات.

 

االهتمــــام ابلطرائق واالســـــــــــــــــــاليــــب قلــــة 
 احلديثة.

 

اســـاليب غالبية املدرســـني غري مبنية على 
 تشجيع الطالب.

 

 رابعاً : مجال الطلبة
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

ضـــــــــــــعف ميل الطلبة حنو دراســـــــــــــة اللغة     
 العربية.

 

العربية مادة يعد معظم الطلبة مادة اللغة     
 ننوية اذ ال يفيدون منها مستقبالً .

 

ندرة املصـــــــــادر واملراجع العربية اليت تعني     
 الطلبة.

 

ضـــــــــــــــعف اجلرأة االدبية عند الطلبة تبعد     
 الطلبة عن التفاعل مع الدرس.

 

  قلة مطالعة الطلبة اخلارجية.    
كثرة ســــــــــرد املصــــــــــطلحات يربك الطلبة     

 فهمه.ويقلل من 
 

 خامساً : مجال املحتوى
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

  اسلوب الكتاب غري مشوق.    
ال تكفي مرحلة دراســـــــــــــية واحدة لإلملام     

 مبحتوايت املادة
 

مفاجاة الطلبة مبوضـــوعات جديدة ليس     
 هلا عالقة مبا درسوه سابقاً .
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الكتــاب غري مبوبــة وغري موضـــــــــــــــوعــات     
 متسلسلة منطقياً .

 

موضـــــــــــــــوعــات كتــاب اللغــة العربيــة كثرية     
 ومتداخلة

 

التفصـــــــــــــــيالت الزائــــدة عن احلــــاجــــة يف     
 الكتاب.

 

قلــــة ترمجــــة الكتــــب العلمبــــة اليت ختتص     
 بدراسة املادة 

 

ال حتتوي اكثر املوضــــــــــوعات على مناذا     
 من التطبيقات العلمية

 

 سادساً : مجال االمتحانات واساليب التقويم
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

صـــــــــــــــعوبـــــة فهم مضـــــــــــــــمون االســـــــــــــــئلــــة     
 االمتحانية.

 

افتقار االســئلة االمتحانية اىل االســاليب     
 العلمية يف صياغتها وترتيبها.

 

التحريرية يف االعتمـاد على االمتحـاانت     
 تقومي الطلبة.

 

اغلب االســـــــــــــــئلة تقف عند املســـــــــــــــتوى     
 املعريف والتذكر.

 

االســــــئلة االمتحانية ال تســــــهم يف تثبيت     
 املعلومات االساس ملادة اللغة العربية.

 

يعد معظم املدرســــــــــــني االمتحاانت غاية     
 من دون اعتمادها  تغذية راجعة(.

 

مســـــــــــــــتوى الكتاب االســـــــــــــــئلة اعلى من     
 املقرر.

 

قلة االهتمام ابلفروق الفردية يف صـــــياغة     
 االسئلة االمتحانية.
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اهتمــام الطلبــة مبــادة اللغــة العربيــة ينتهي     

 ابنتهاء االمتحاانت.
 

اغلــب االســـــــــــــــئلــة االمتحــانيــة  مقــاليــة(     
 بطبيعتها.

 

ــتعان بهم الباحث في 3ملحق ) ــماء الخبراء الدين اس اجراءات البحث ( اس

 حسب االلقاب العلمية

 طرائق تدريس  ا.م.د حاكم موسى احلسناوي .1
 اللغة العربية   ا.م.د غامن كامل سعود .2
 طرائق تدريس   ا.م.د كرمي خضري فارس .3
 اللغة العربية    م.د. جعفر علي عاشور .4
 طرائق تدريس    م. حتسني علي حسني .5
 مدرس املادة   السيد ساطع وهيم عسكر .6
 مدرسة املادة    فردوس كامجمالسيدة  .7

االســــتبانة النهائية في صــــعوبات تدريس مادة اللغة  (4ملحق رقم )

 العربية

 عزيزي الطالب.......... احملرتم
 حتية طيبة وبعد:

جيري الباحث  ثا بعنوان  الصـــــــــــعوابت اليت تواجه طلبة الصـــــــــــف االول املهين يف دراســـــــــــة مادة اللغة 
ت اليت تواجه طلبتنا يف اثناء دراســـة مادة اللغة العربية لذا يرجى االجابة عن العربية( للتعرف على الصـــعواب

( يف احلقل الذي ترونه مناســـــــباً  ✓هذه االســـــــتبانة وحتديد مدى صـــــــعوبة كل فقرة وذلك بوضـــــــع عالمة  
 صـــــعوبة رئيســـــة، صـــــعوبة ننوية، ال تشـــــكل صـــــعوبة(، علما ان نتائج البحث تســـــتعمل ألغراض البحث 

 العلمي.
 يرجى االجابة عن ما أيط:

 االسم  اختياري( .1
 الباحث
 م. ليث صاحب شاكر

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال االهداف رئيسة

عــدم معرفــة الطلبــة اهــداف تــدريس مــادة     
  اللغة العربية.



  

 نظر ال َبة من و هةتدريس مادة الَغة العربية لَصف االوض املهي  صعوبة

553 

عرض املــــادة ابالســـــــــــــــلوب التقليــــدي ال     
  اهداف املادة.يساعد على حتقيق 

مل تظهر االهــداف امهيــة اللغــة العربيــة يف     
  حياة الطلبة.

احلصـــــــــــــــص احملددة ملادة اللغة العربية غري     
  كافية لتحقيق االهداف.

ضـــــــــــــــعف ارتباط االهداف بواقع تدريس     
  القياس والتقومي.

ــــة القــــدرة      االهــــداف ال تشـــــــــــــــري اىل تنمي
  الطلبة.العلمية عند 

ضــــــعف الرتابط بني اهداف تدريس اللغة     
  العربية وبقية املواد.

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال التدريسيني رئيسة

ضعف قدرة عدد من املدرسني يف ايصال     
  املادة.

ضـــــــــــــــعف اغنـــــاء عـــــدد من املـــــدرســـــــــــــــني     
  والشواهد.احملاضرات ابالمثلة 

ضــــعف عدد من املدرســــني يف صــــنع جو     
  شائق ابملناقشة املثمرة.

ضـــــــــــــــعف املســـــــــــــــتوى العلمي لعـــــدد من     
  مدرسي اللغة العربية.

ال يراعي املدرســـــــــــــــون الفروق الفردية بني     
  الطلبة.

ضـــــعف عدد من املدرســـــني يف تنمية ميل     
  الطلبة حنو مادة اللغة العربية.

ضــــــــــعف التفاعل االجيايب بني املدرســــــــــني     
  والطلبة.
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التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال طرائق التدريس واساليبه رئيسة

اكثر املــــدرســـــــــــــــني يســـــــــــــــتعملون الطريقــــة     
  اإللقائية يف تدريس املادة.

ضــــعف قدرة عدد من املدرســــني يف خلق     
  الطلبة.عنصر التشويق لدى 

ضعف االنشطة الالصفية اليت تساعد يف     
  الكشف عن مواهب الطلبة وقدراهتم

ضعف االمكانيات املتوافرة لتطبيق طرائق     
  التدريس احلديثة.

قلـــــة االهتمـــــام ابلطرائق واالســــــــــــــــــــاليـــــب     
  احلديثة.

أســـــــــــاليب عدد من املدرســـــــــــني غري مبنية     
  على تشجيع الطلبة.

قلة اســــتخدام طرائق تدريســــية تربط اللغة     
  العربية ابملواد االخرى

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال الطلبة رئيسة

  ضعف ميل الطلبة اىل دراسة اللغة العربية    

يعد معظم الطلبة مادة اللغة العربية ننوية     
  مستقباًل.اذ ال يفيدون منها 

قلة االنشطة اليت حتفز الطلبة يف االطالع     
  على االمثلة التقوميية

ضــــــعف اجلرأة االدبية عند الطلبة تبعدهم     
  عن التفاعل مع الدرس.

  قلة مطالعة الطلبة للمصادر العربية.    

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت احملتوىصعوابت جمال  رئيسة
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  اسلوب الكتاب غري مشوق.    

موضـــــــــــــــوعـــات الكتـــاب غري مرتبـــة ترتيبـــا     
  منطقياً.

  موضوعات الكتاب كثرية ومتداخلة    

موضـــــــــــــــوعات الكتاب ليس هلا عالقة مبا     
  درسه الطلبة سابقاً.

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صــــــــــــــــعوبــــــــة 
 رئيسة

 ت التقومي واالمتحاانتصعوابت جمال 

  صعوبة فهم مضمون االسئلة االمتحانية.    

    
افتقار االســـــئلة االمتحانية اىل االســـــاليب 

  العلمية يف صياغتها وترتيبها.

    
قلة مراعاة االســـــــــــــــئلة االمتحانية للفروق 

  الفردية بني الطلبة.

    
اغلب االســــئلة االمتحانية تذكرية ال تعىن 
ابملســـــــــــــــتوايت االخرى  الفهم، التحليل، 

 الرتكيب(.
 

    
بعض االســـــــــــــــئلــــة االمتحــــانيــــة اعلى من 

  مستوى تفكري الطلبة

    
غــالبيــة االســـــــــــــــئلــة االمتحــانيــة مقــاليــة يف 

  صياغتها.

    
االسئلة االمتحانية ال تتناسب مع الوقت 

  املخصص هلا.
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 في تحليلية االعمال دراسة ريادة تحقيق في التنظيمي االبداع دور

 (بابل /كربالء) فرعي لالتصاالت أمنية شركة

The role of organizational innovation in achieving 

entrepreneurship Analytical Study in Umniah 

Communications Company (Karbala/ Babel( 
  Assist. Lect. Amooda Obeid Hossein         (1) حسين عبيد عموده م.م

  Assist. Lect. Afrah Raheem Idan                        (2)عيدان رحيم أفراح م.م

 المستخلص

حتمل املخاطرة( يف حتقيق رايدة  ،املرونة ،تناول هذا البحث دور االبداع التنظيمي مبؤشـــــــراته  االصـــــــالة
اقتناص الفرص( ابإلضـــــــافة اىل حتديد هل هناك فروقات ذات داللة  ،االبداع ،االعمال مبؤشـــــــراهتا  املبادرة

اببل(. وقد تكون جمتمع البحث  ، كربالءإحصائية يف إجاابت املومجفني يف شركة امنية لالتصاالت فرعي 
( عامل 462من االفراد العاملني يف شـــــــــــــــركة امنية لالتصـــــــــــــــاالت فرعي  كربالء، اببل( والبالغ عددهم  

وقد  ( مفردة،118طة الطريقة الطبقية العشـــــــوائية، بواقع  اوعامله، أما عينة البحث فقد م اختيارها بوســـــــ
ها ؤ حليلي، وقد م مجع البياانت امليدانية من خالل استبانة م بنااعتمد البحث على األسلوب الوصفي الت

وتطويرها لقياس أهداف البحث واختبار فرضـــــــــــــــيات، وقد تكونت من جزئيني متثل اجلزء األول منها يف 
االبداع التنظيمي مبؤشـــــــراته، يف حني احتوى اجلزء الثاين على رايدة االعمال مبؤشـــــــراهتا، كما م اســـــــتخدام 

 SPSSحتليل البياانت الوصــــفية لوصــــف بياانت البحث، وكذلك األســــلوب اإلحصــــائي االســــتداليل ( يف 
لقياس أهداف البحث واختبار فرضـــــــــيات. وقد توصـــــــــلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج أمهها: هناك اثر 

اقتناص  ،بداعاال ،حتمل املخاطرة( على رايدة االعمال  املبادرة ،املرونة ،معنوي لألبداع التنظيمي  االصالة
اببل( ملا هلا  ،الفرص(. واتضــحت احلاجة املاســة لرايدة االعمال يف شــركة امنية لالتصــاالت فرعي  كربالء

                                                        
 الديوانية. التقين املعهد/ التقنية االوسط الفرات جامعة -1
 الديوانية. التقين املعهد/ التقنية االوسط الفرات جامعة -2
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من أتثري مباشـــــــــــــــر على الشـــــــــــــــركة. كما ســـــــــــــــعت الباحثة اىل تقدمي جمموعة من املقرتحات وكانت امهها: 
ت وتغدية االدارات املختلفة هبؤالء اســتقطاب املبدعني ابلعمل وخصــوصــا الذين يعملون يف جمال االتصــاال

املبدعني. ابإلضــــــافة اىل عدم الرتدد بتطبيق االفكار اجلديدة وحتمل املخاطرة ابلعمل خوفا من االخفاقات 
 وملا هلذا االمر امهية ابلغة يف االبداع والوصول اىل رايدة يف االعمال.

Abstract 
The study focused on the role of organizational innovation in its indicators 

(originality, flexibility, risk tolerance) in achieving entrepreneurship with its 

indicators (initiative, creativity, capturing opportunities). In addition,. The 

research community consisted of individuals working in the company Omnia 

for communications branch (Karbala, Babylon) and the number of (462) 

workers and workers, and the sample of the research was chosen by 

random stratified method, (118) single, and the research was based on 

descriptive analytical method, The field data were collected through a 

questionnaire that was built and developed to measure the objectives of the 

research and hypothesis testing. It consisted of two parts that represent the 

first part of the organizational creativity with its indicators, the second part 

contains the indicators of entrepreneurship and SPSS was used to analyze 

the metadata To describe the search data, as well as the seed B Statistical 

inferential to measure the goals of research and testing hypotheses. The 

researcher has reached a number of results, the most important of which 

are: There is a significant impact of organizational creativity (originality, 

flexibility, risk tolerance) on entrepreneurship (initiative, creativity, capturing 

opportunities). The urgent need for leadership in the company Omnia for 

communications branch (Karbala, Babylon) because of their direct impact 

on the company. The researcher also sought to present a number of 

proposals, the most important of which were: Attracting the creators of work, 

especially those working in the field of communications and feeding the 

various departments with these creators. In addition to not hesitate to apply 

new ideas and take the risk of work for fear of failures and because this is 

very important in creativity and access to leadership in business 

 المقدمة

جناح الشـــركات وتقدمها اليوم مرتبط ابإلبداعات املنظمية مبا يضـــمن رضـــا زابئنها عنها من خالل  ديع
حتقيق اهدافهم يف اشباع رغباهتم وحاجاهتم احلالية واملستقبلية ومبا يضمن حتقيق االهداف اليت انشات من 

يف عامل مليء ابملتغريات  تهاياجلها، اذ يعدان هذين اهلدفني من االساسيات اليت تؤكد كفاءة الشركة وفاعل
وقد أصـــبحت حاجة الشـــركات لألبداع متطلبا إجباراي أذا ما ارادت هذه الشـــركات احلصـــول  ،والتحدايت

على التميز يف االداء واحملافظة على اســتمراريتها ابلبقاء والنمو يف بيئة تنافســية وأن دور الشــركة يف هذا هو 
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قدرات افرادها ويدعم االبداع والتفكري االبداعي من خالل اميا ا  العمل على توفري منامل يعمل على تنمية 
أبن اإلبداع هو اجملال األكثر امهية يف تعزيز التفاعل بني الشـــــركة وحتقيق اهدافها املســـــتمدة من احتياجات 

ايضا البيئة احمليطة به ونظرا للتغريات والتطورات السريعة يف عصران احلاضر فقد تطلب هذا أن يكون الفرد 
 الظروف واملتغريات احمليطة به. ةاكثر أبداعا يتمكن من مواكب

وقد م هيكلة البحث اىل اربعة مباحث حيث جاء يف املبحث االول منهجية البحث  مشـــــــــــــــكلة، 
امهية، اهداف، فرضـــــــــــــيات(، يف حني تناولت الباحثة يف املبحث الثاين اجلانب النظري للمتغريين  االبداع 

حصـــــــلت عليها من املنظمي، رايدة االعمال(، وتطرقت الباحثة يف املبحث الثالث اىل حتليل البياانت اليت 
يف املبحث الرابع اىل  الباحثةمنية، بينما توصـــــــــلت أُ خالل توزيع اســـــــــتبيان على االفراد العاملني يف شـــــــــركة 

 وقدمت مبوجب ذلك مجلة من املقرتحات. االستنتاجاتجمموعة من 
 المبحث االول: منهجية البحث

 اوال: مشكلة البحث: 
جتســــــــــدت املشــــــــــكلة يف ضــــــــــعف ادراك شــــــــــركة امنية  الباحثة اليهامن خالل البياانت اليت حصــــــــــلت 

لالتصــــاالت ألمهية االبداع التنظيمي يف رايدة االعمال ومبا ميكنها من االســــتمرارية وزايدة احلصــــة الســــوقية 
 ملنتجاهتا.

ما هو اإلبداع التنظيمي وكيف يلعب دورا يف  :ميكن بلورة مشــــــــكلة البحث ابلســــــــؤال الرئيســــــــي التايل
ويتفرع عن اإلشـــــــكالية التســـــــاؤالت  ؟كة امنية لالتصـــــــاالت فرعي  كربالء واببل(رايدة االعمال لدى شـــــــر 

 ية:تالفرعية اآل
 ما هو اإلبداع التنظيمي؟ .1
 ما هي رايدة االعمال؟ وما هي خصائصها وامهيتها ابلنسبة لشركة امنية لالتصاالت؟ .2
 كيف يكون أتثري اإلبداع التنظيمي على رايدة االعمال؟ .3

 البحث:ثانيا: اهمية 
تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي تتناوله الباحثة والذي يهتم ابإلبداع التنظيمي لدى شركات 
االتصـاالت، ملا هلذا املوضـوع من أمهية ابلغة بدعم هذه الشـركات ورايدة االعمال بصـفة خاصـة، واليت من 

ى العالقة بني اإلبداع التنظيمي التعرف عل ســـــــوف يتمخالهلا يتم دعم وتعزيز حصـــــــتها الســـــــوقية، وكذلك 
حلقة وصــــل بني اىل ذلك ســــوف يكون هذا البحث ابإلضــــافة  ،ورايدة االعمال عن طريق دراســــة ميدانية

 ملا يضيفها من معلومات اىل حقل االدارة. البحوث القدمية واحلديثة
 ثالثا: اهداف البحث:

 ية:تيسعى هذه البحث إىل حتقيق األهداف اآل
 نب اإلبداع التنظيمي لدى شركات االتصاالت وخصوصيتها يف رايدة االعمال.لتعرف على جواا .1
املرونة،املخاطرة، لدى شــركة امنية  التعرف على واقع تطبيق عناصــر اإلبداع التنظيمي وهي: األصــالة، .2

 لالتصاالت.
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 التعرف على أتثري اإلبداع التنظيمي على رايدة االعمال. .3
نظيمية والشـــــخصـــــية اليت حتد من اإلبداع التنظيمي لدى إدارة شـــــركة التعرف على املعيقات البيئية والت .4

 امنية االتصاالت.
 رابعا: فرضيات البحث:

( بني االبداع %1ال توجد عالقة ذات داللة احصـــائية عند مســـتوى داللة  الفرضـــية الرئيســـية االوىل:  .1
 التنظيمي ورايدة االعمال.

( بني االصـــــالة %1داللة احصـــــائية عند مســـــتوى داللة  الفرضـــــية الفرعية االوىل: ال توجد عالقة ذو  -
 ورايدة االعمال.

( بني املرونة %1الفرضــــــــــية الفرعية الثانية: ال توجد عالقة ذو داللة احصــــــــــائية عند مســــــــــتوى داللة   -
 ورايدة االعمال.

ة ( بني املخاطر %1الفرضــــــية الفرعية الثالثة: ال توجد عالقة ذو داللة احصــــــائية عند مســــــتوى داللة   -
 ورايدة االعمال.

( بني االبداع %1ال يوجد أثر ذو داللة احصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة  الفرضـــــــــية الرئيســـــــــية الثانية:  .2
 التنظيمي ورايدة االعمال.

( بني االصالة ورايدة %1الفرضية الفرعية االوىل: ال يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة   -
 االعمال.

( بني املرونة ورايدة %1ال يوجد اثر ذو داللة احصــــائية عند مســــتوى داللة  الفرضــــية الفرعية الثانية:  -
 االعمال.

( بني املخاطرة ورايدة %1الفرضــــــــــــية الثالثة: ال يوجد اثر ذو داللة احصــــــــــــائية عند مســــــــــــتوى داللة   -
 االعمال.

 خامسا: مجتمع البحث:
 ،"البحرين بتلكو" لشركة وتتَبع ،2005 عام أتسست نية،أرد خلوية اتصاالت شركة هي أمنية، ركةش

 حصة ويف اخللوي خلدمات مسـتخدم مليون 2.4 على يزيد ملا أمنية مشـرتكي عدد وصـل ،2012 عام يف
 .%31 بلغت سوقّية

 خربة ولديها والدولية الوطنية االتصـــاالت جمال يف متخصـــصـــة عراقية شـــركة أمنية، فرع العراق: الكفيل
 شريك بذلك وهي السلكية هاتفية اتصاالت شبكة لبناء العراقية االتصاالت وزارة من بعقد للفوز أهلتها
العراقية، لكن الزال عملها ضــــــيق ضــــــمن نطاق معني مقارنة ابلشــــــركات االخرى  االتصــــــاالت لوزارة قوي

 العاملة يف القطاع نفسه.
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 :البحث أداة تصميم: سادسا 
 واجتاهات آراء ملعرفة وأســاســاً  البياانت، جلمع أســاســية كاداة  االســتبانة أســلوب على الباحثة اعتمدت

 ويعود امليدانية البحث يف البياانت جلمع واألساسية املهمة األدوات من االستبانة تعد حيث البحث، عينة
 .البحث جمتمع من مجعها املراد واحلقائق األسئلة يف الباحثة حتكم إمكانية إىل ذلك

 :كالتايل  قسمني على االستبانة تقسيم م وقد
 :كالتايل  حماور( 3  على واشتمل التنظيمي االبداع أببعاد املتعلقة ابألسئلة اخلاص: األول القسم

 .فقرات( 4  تضمن :االصالة -1
 .فقرات( 4  تضمن: املرونة -2
 .فقرات( 4  تضمن: املخاطرة حتمل -3

 حماور( 3  على واشتمل االعمال رايدة أببعاد املتعلقة ابألسئلة اخلاص: الثاين القسم
 .فقرات( 4  وتضمن: املبادرة
 .فقرات( 4  وتضمن: االبداع
 .فقرات( 4  وتضمن: الفرص اقتناص
 اتفق  اخلماســي ليكرت ملقياس وفقاً  مغلقة إجاابت ذات والثاين االول القســمني يف اإلجاابت وكانت

 (.متاما اتفق ال اتفق، ال حمايد، اتفق، متاما،
 مشـــــــابه شـــــــكل يف الواردة األســـــــئلة عن العينة إلجاابت املرجح املتوســـــــط  ســـــــاب الباحثة قامت وقد

 املتغري كان  إذا املرجح املتوسط ويستخدم. االجتاهات قياس أساليب أفضل من يعد حيث ليكرت، ملقياس
 عبارة كل  إبعطاء وذلك االعتبار يف األمهية هذه أخذ جيب لذلك أمهيتها، حيث من ختتلف قيماً  أيخذ
 االســـــــتبانة، عبارات من عبارة كل  ألمهية املناســـــــب الوزن إبعطاء الباحثة فقامت ألمهيتها، املناســـــــب الوزن
 التايل: النحو على وذلك

 :اإلحصائية املعالجة أساليب: سابعا
 :اآلتية اإلحصائية األساليب ابستخدام البحث عينة إلجاابت اإلحصائي التحليل إجراء م

 معامل ابستخدام وذلك البياانت مجع يف املستخدمة االستبانة ألسئلة والثبات الصدق اختبار إجراء .1
 .(Cronbach Alpha"  كرونبامل  ألفا"

 .االستبانة عبارات على إجاابهتم نسب وحتديد البحث أفراد لوصف املئوية والنسب التكرارات .2

 االوزان العبارات 
 5 اتفق متاما

 4 اتفق
 3 حمايد

 2 ال اتفق 
 1 ال اتفق متاما
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 .املوافقة درجة حسب االستبانة لعبارات البحث أفراد إجاابت لرتتيب احلسايب املتوسط .3
 متغريات حنو موافقتهم متوســــــــــطات حول البحث أفراد اســــــــــتجاابت جتانس لقياس املعياري االحنراف .4

 الوســـــــــــــط يكون  يث البياانت مركز متثيل يف احلســـــــــــــايب الوســـــــــــــط كفاءة  على يدل حيث. "البحث
 ".املعياري االحنراف قيمة قلت كلما  جودة أكثر احلسايب

 :البحث أداة ثبات: تاسعا
 النتائج على احلصــــــــــول املقياس قدرة به ويقصــــــــــد األداة، نتائج يف االتســــــــــاق" أنه على الثبات ويعرف
 يف بتطبيقها البحث أداة ثبات من التاكد م. ننية مرة نفســــــــــــها األداة اســــــــــــتخدام أعيد لو فيما نفســــــــــــها
 وتفريغ اســـــــــتعادهتا م توزيعها من أايم عدة وبعد البحث، جمتمع من مفردة( 118  على النهائي شـــــــــكلها
 حســـــــاب بغرض( SPSS. v22  االجتماعية للعلوم اإلحصـــــــائية الربامج حزمة ابســـــــتخدام وحتليلها بياانهتا
 .األداة ثبات معامل يوضح( 1  رقم واجلدول( كرونبامل  لـ ألفا ثبات معامل بوساطة ثباهتا معدل

 التنظيمي ورايدة االعمال االبداع حموري ثبات لقياس كرونبامل  لـ ألفا معامل (1  جدول
مــــــــعــــــــامــــــــل  عدد العبارات العبارات ت

 الثبات
 ظميتناالبداع ال

 0.764 4 االصالة 1
 0.820 4 املرونة 2
 0.835 4 املخاطرة 3
 0.823 12 اجملموع 

 رايدة االعمال
 0.883 4 املبادرة 1
 0.844 4 االبداع 2
 0.782 4 اقتناص الفرص 3
 0.826 12 اجملموع 
، الخر حمور من قيمها تقارب مع موجبة مجيعها الثبات معامالت قيم ان( 1  رقم اجلدول من ويتضح

 خيص مبـــا االدى وحـــدهـــا(، 0.835  االبـــداع التنظيمي اخلـــاص االول للمحور االعلى حـــدهـــا بلغ حيـــث
( 0.883  االول للمحور رايدة االعمال خيص مبا االعلى حدها كان  بينما(، 0.764  االســـرتاتيجي التوجه
 (.0.782  االدى حدها بلغ بنما
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 المبحث الثاني: االطار النظري والفكري للبحث 

 االبداع التنظيمياملحور االول: 

 اوال: امل هوم االبداع التنظي ي:
يعد اإلبداع أداة مهمه وأســـاســـية لنمو الشـــركات املعاصـــرة واســـتمرارها وقدرهتا على التكيف مع البيئية 
اخلارجية، فاإلبداع يشـــري اىل شـــيء جديد يقدم ألول مرة بشـــرط ان يكون الشـــيء املقدم جديدا مل يتطرق 

واالجياد كمرتادفات وتعين اليه أحد من قبل أو سبق ألحد ان قدمه. وتستخدم مفاهيم اإلبداع، االخرتاع، 
 (13، 2007مجيعا والدة شيء جديد غري مالوف أو النظر اىل األشياء بطرق جديدة.  احلقباين، 

وقـــد حـــاول الكثري من الكتـــاب وابحثني وضـــــــــــــــع تعـــاريف اختلفـــت يف هوليتهـــا فقـــد عرف االبـــداع 
قبل، لكن األصـــــــــــــــالة وحدها ال التنظيمي على انه التعبري عن أفكار جديده متاما ومل يتطرق هلا احدمن 

تكفي من أجل ان تكون مبدعا فالفكرة جيب ان تكون مناسبة ومقبولة و كنة تطبيقها من اجل احلصول 
على النتائج املرجوة وجيب ان تؤثر على الكيفية اليت تنفذ هبا األعمال لتطوير منتوا أو حتســـــــــــــــني العملية. 

 (54، 2010 املعموري، 
 .(عملية ربط األفكار أو األشياء بعالقات مل تكن موجودة من قبل نه: هو كما عرف االبداع على ا

يف حني عرفه اخرون على انه قدرة الذهنية من املمكن أن تظهر على مســـــــــــــــتوى الفرد أو اجلماعة أو 
 (96، 2013شركة متثل هذه األطراف احملاور األساسية لإلبداع.  العواد، 

ق فكرة جديدة من قبل فرد او جهة او شـــــــــــــــركة وهذه الفكرة م يعرف االبداع التنظيمي على انه تطبي
كة ســواء كانت تتعلق ابملنتج او الوســيلة او النظام او العملية او االجراءات املتبعة ر اســتعارهتا من خارا الشــ

 (72، 2013او الربامج املستخدمة وهذه الفكرة جديدة ابلنسبة للشركة حينما م تطبيقها.  عوض، 
 االبداع:  شكاضاثنيا: ا

 ( االبداع اىل صسة انواع وهي:28، 2012فقد صنف  النمر، 
 إنتاا منتجات جديدة  استجابة لطلبات مستقبلية(. .1
 اجياد أو دمج طرق جديدة يف اإلنتاا والتسويق هبدف خفض التكاليف. .2
  فتح أو غزو أسواق جديدة(. ةجديد ةاجياد منافع توزيعي .3
 للمواد األولية.البحث عن مصادر جديد  .4
 إجياد تنظيم جديد. .5

 اثلاا: امهية االبداع التنظي ي: 
 (2010،53ميكن امجال االجيابيات اليت يوفرها االبداع التنظيمي على النحو التايل:. العبيدي، 

القدرة على االســــــــــتجابة لظروف البيئة اخلارجية،  ا جيعل التنظيم يف وضــــــــــع مســــــــــتقر إذ يكون لديه  .1
، 2010 العبيدي، هة هذ الظروف بشـــــــــكل ال يؤثر على عمل العمليات التنظيمية.االســـــــــتعداد ملواج

53.) 
 (54، 2010العبيدي،   حتسني خدمات التنظيم مبا يعود ابملنافع على الفرد والشركة. .2
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املســـــامهة يف تنمية القدرات الفكرية والذهنية لألفراد العاملني يف الشـــــركة عن طريق إاتحة الفرصـــــة هلم  .3
تلك القدرات االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب علمية تتواكب يف اختبار 

 (85، 2013الكبيسي،  مع التطورات احلديثة.
 القــدرة على إحــداث التوازن بني الربامج اإلمنــائيــة املختلفــة واإلمكــانيــات املــاديــة والبشـــــــــــــــريــة املتــاحــة. .4

 (85، 2013الكبيسي،  
دي العاملة يف الشــــركة واالســــتفادة من قدراهتم عن طريق إاتحة الفرصــــة هلا يف االســــتغالل االمثل لألي .5

 البحث عن اجلديد يف جمال العمل والتحديث املســـــــــــتمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع الظروف احمليطة.
 (85، 2013، الكبيسي 

 رابعا: معوقات االبداع التنظي ي:
لى مســــــــتوى الشــــــــركات قد يعاين من العديد من اثبتت العديد من الدراســــــــات والبحوث ان االبداع ع

 املعوقات وامهها:
احملافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة يف خلق صراع سليب انشئ عن االختالفات بني الثقافة  .1

 (64، 2011 املسعودي، السائدة يف الشركة وبني الثقافة اليت يستلزمها التغيري.
العمل، حيث إن اإلبداع يف الشــركة يســتلزم يف بدايته نفقات إضــافية الرغبة يف احملافظة على اســاليب  .2

 (64، 2011املسعودي، على الشركة أن تتحملها.  
 (83، 2015احلسيين،  عدم الرغبة يف ختفيض قيمة االستثمار الرأمايل يف سلعة أو خدمة حالية. .3
، 2015احلسيين،   هذه التغيري.عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل  .4

83) 
ثبوت اهليكل البريوقراطي ملدة طويلة وترســـــــــخ الثقافة البريوقراطية وما يصـــــــــاحب ذلك من أصــــــــحاب  .5

الســـــلطة يف احملافظة عليها وعلى طاعة ووالء املرؤوســـــني هلم أو رغبة أصـــــحاب االمتيازات يف احملافظة 
 (83، 2015احلسيين، على امتيازاهتم.  

 اد االبداع التنظي ي:خامسا: ابع
 فكار احمليطني به وال يتاثر هبم هلذا تكون أفكار جديدة.االصالة: تعين أن الفرد املبدع ال يفكر أب .1

تعين إنتاا ما هو جديد وغري مالوف،ما هو بعيد االجل،ما هو ذكي وحاذق من االســـــــــــــــتنتاجات، 
إذا مل يســـــــــبق هلا ســـــــــابق وكانت غري  وهناك من العلماء من يقول إن الفكرة ال تكون أصـــــــــيلة وجديدة إال

 (38، 2014عادية وبعيدة االجل.  الطالباين، 
املقصــــود ابألصــــالة القدرة على توليد أفكار جديدة أو مدهشــــة أو اندرة مل يســــبق إليها أحد، أو مبعىن 

ت درجة أصــــــالتها، وهي أكثر العناصــــــر ادآخر انتاا ما هو غري مالوف حيث كلما قل شــــــيوع الفكرة ازد
تباطا ابإلبداع، أو صــالة الفكرة ال تعين أن يهمل الفرد العامل األفكار املالوفة أو الســابق التوصــل إليها، ار 

بل قد تساعده هذه األفكار من التوصل إىل شيء جديد وغري مالوف، حيث أن قدرة الفرد العامل على 
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 الطالباين،  قليدية واملالوفة.التوصــــــــــــل إىل أفكار تتصــــــــــــف ابألصــــــــــــالة قد تتاثر مبعرفة الطرق و األفكار الت 
2014 ،38.) 

كما عرفت االصـــالة من قبل..... على أ ا الفرد املبدع ال يفكر أبفكار احمليطني به هلذا تكون أفكاره 
 .(51، 2009جديدة وقابلة للتطبيق.  فاضل، 

 (49، 2010 حممد،  .فاملرونة: يقصد هبا القدرة على تغيري احلالة العقلية بتغيري املوق .2
يقصــــــد تنوع أو اختالف األفكار اليت أيط هبا الفرد املبدع وقدرته على التغيري أو حتويل مســــــار تفكريه 

 (49، 2010حممد،   أو وجهة نظره تبعا ملتطلبات املوقف.
و  ويف التفكري فتعين تغيريا من نوع معني ورؤية املشـــــــكلة من زوااي  تلفة والتغيري يف املعىن أو التفســـــــرياً 

تعمال أو فهم املهمة أو اســـــــــرتاتيجية العمل أو تغيري يف اجتاه التفكري الذي قد يعين تفســـــــــريا جديدا االســـــــــ
 (49، 2010حممد، للهدف. 

وهي املقدرة على اختاذ اســــــــــــاليب  تلفة والتفكري بطرق  تلفة أو بتصــــــــــــنيف  تلف عن التصــــــــــــنيف 
اليت يغري هبا الشـــــــخص موقفا أو وجهة العادي، والنظر للمشـــــــكلة من أبعاد  تلفة، وهي درجة الســـــــهولة 

نظر معينة، وعدم التعصـــــــــب ألفكار  د ذاهتا، كما أ ا تعين النظر إىل األشـــــــــياء من عدة زوااي، وتقســـــــــم 
 (120، 2015.  البياط واخرون، املرونة
ة أو لى نوعني: املرونة التلقائية وتتضمن قدرة الفرد على إعطاء معلومات متنوعة تلقائيا ال تنتمي لفئع

 (120، 2015البياط واخرون، .  أصل واحد
كما أ ا تشـــــــــــــــري إىل املرونة اليت تظهر عند الفرد دون حاجة ضـــــــــــــــرورية يتطلبها املوقف. فيعطي الفرد 
العــامــل عــددا من االســـــــــــــــتجــاابت ال تنتمي إىل فئــة واحــدة وامنــا تنتمي إىل عــدد متنوع. وهــذا مييزهــا عن 

املرونة أمهية تغيري اجتاه أفكاران، بينما يربز عامل الطالقة أمهية كثرة الطالقة أبنواعها، حيث يربز عنصـــــــــــــــر 
هذه األفكار فقط. او ملرونة التكيفية وهي قدرة الشــــــــخص على تغيري وجهته الذهنية حني يكون بصــــــــدد 

ها الطرف املوجب للتكيف العقلي، فالشــــخص املرن عدالنظر إىل حل مشــــكلة معينة، وميكن النظر إليها ب
التكيف الذهين مضـــــــاد للفرد العامل املتصـــــــلب عقليا، ومي هذا النوع من املرونة ابســـــــم املرونة  من حيث

 (120، 2015 البياط واخرون، التكيفية أل ا حتتاا إىل تعديل يف السلوك ليتفق مع احلل السليم. 
. عن حلول هلا املخاطرة: يقصــــد هبا أخذ زمام املبادرة يف تبين األفكار واألســــاليب اجلديدة، والبحث .3

 (.47، 2014 اجلعربي، 
يف الوقت نفســــــــه الذي يكون فيه الفرد على اســــــــتعداد لتحمل املخاطرة الناجتة عن األعمال اليت يقوم 

 (47، 2014اجلعربي،  هبا ولديه االستعداد لتحمل املستوليات املرتتبة على ذلك.
ماداي  اً كد اليت من املمكن ان حتدث أتثري ان املخاطرة التنظيمية تســتخدم للتعبري عن حالة العدم الالات

للقول ابن املخاطرة التنظيمية تتمثل مبجموعة من املعوقات اليت تقيد  ةملموســــــــــا على الشــــــــــركة وذلك دعو 
 (47، 2014اجلعربي، االبداع وذلك بسبب  اوف بعض االفراد املبدعني بعد جناحهم بتطبيق االفكار.  

وتزداد قوهتا عند اشغاهلا حيزا واسعا يف الفضاء املنظمي  يث ترتدد االدارة وتكمن قوة هذه املعوقات 
العليا يف اختاذ القرارات اخلاصـــــة بتطبيق االفكار املقرتحة من قبل االفراد ومن مث صـــــعوبة اســـــتغالل الفرص 
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 دة تعاملتاحة وغياب التفكري القصــــــــــــدي ومن خالل ذلك ميكن االشــــــــــــارة يف القول ابن املخاطرة التنظيمي
تتعلق ابلعوامل الداخلية واخلارجية  ةتنفيذ تلك االفكار دون القيام بدراســـــــــــــــات خاصـــــــــــــــ ةمغامرة يف حال

للشــركة، ومن اجل التمييز بني املغامرة واملخاطرة، اذ ان املخاطرة تقوم على العمل الشــاق واجلهد العضــلي 
 غامرة تقوم على احلظ والصـــــدفة.واســـــتغالل الفرص املتاحة وتكون حمســـــوبة بشـــــكل كبري على حني جند امل

 (.28، 2008 كامجم، 
وبناءا على ما تقدم فقد اتضــح لنا ان املخاطرة التنظيمية حتمل وجهات نظر متباينة كادت ان تعكس 

بــاحثني فمنهم من قــار ــا ابملغــامرة ومن هم من اطلق عليهــا االحتمــاليــة. الالتوجهــات الفكريــة للكتــاب و 
 .(28، 2008كامجم،  

 املحور الثاني: ريادة االعمال:

 :رايدة االع اض اوال: امل هوم
-حتديد مفهوم الرايدة وأمهيتها يف بناء اقتصــــــادايت اجملتمعاًت اإلشــــــارة إىل مقولة تراثية اقتصــــــادية  نَّ إ

تناقض مع مفهوم الرايدة بل مدمرة للرايدة يف جمال األعمال، وســـــــــــــــوف يمفادها أبن "رأس املال جبان" 
ى صـــــــعيد إدارة الشـــــــركات نوضـــــــح الغرض من تبين الرايدة واالســـــــتثمار وذلك ملا هلذه الناحية من أمهية عل

الصـــــــــــغرية وتطوير أســـــــــــســـــــــــها ومفاهيمها اإلدارية وتوفري متطلبات ومقومات جناحها االســـــــــــتحداث وهذا 
املصـــطلح انتشـــر واســـتخدم على نطاق واســـع لقد كانت الرايدة تعين دائما يف عامل األعمال الياابنية وذلك 

افضل السبق الروسي يف جمال األعمال  اصبح ريةً يف العقود الستة األوىل من القرن السابق، ويف اآلونة األخ
يف ميدان ما  مثالً يالقي طلباً كلياً جديداً يف ميدانه او يبتكر شــــــيئاً جديدا الفضــــــاء( كما وتعين من غرية 

أيضـا من يدير شـيئا.ورواجاً، اًو جديدا أما الرايدة يف حقل إدارة األعمال فيه اللقب الذي مينح ملن ينشئ 
الية مضـافة إىل االقتصـاد، وابملنظار األوسـع فإن الرايدة اإلدارية تشـمل أيضـا من يدير املوارد شـركة يقدم فع

 (72، 2010.  االسراا، املختلفة لتقدمي شيء جديد او ابتكار مشروع جديد  
الرايدة هي التفرد و تعتمد على النماذا اجلديدة و ليس العادات املتبعة من اجل احلصـــــــــــــــول على  نَّ إ

و من مث فهو عمل شـــــيء جديد و ليس العادات املتبعة  ،خدمات بطرق فريدة لعمل األشـــــياء منتجات و
ومن مث فهو عمل شيء جديد و  ،من اجل احلصول على منتجات و خدمات بطرق فريدة لعمل األشياء

 ايدة قد تطور مع تطور نظرة الدول لألهداف االقتصــــــــــــاديةر ليس إتباع ما يفعله اآلخرون كما أن مفهوم ال
 ،أما يف الدول النامية ،فالرايدة ترتبط ابالخرتاعات و التفرد ،ةمقدتاليت تســـــــــــــــعى لتحقيقها. ففي الدول امل

فالرايدة هي إنشــــــــاء شــــــــيء جديد من خالل روح املبادرة و حتمل املخاطر و من مث حتقيق أهداف التنمية 
 (107، 2012االقتصادية.  العطوي، 

ســتغالل األفكار املقرتحة من قبل االفراد وحتويلها اىل مشــروعات كما عرفت رايدة االعمال على ا ا ا
واقعية ختدم الدولة واملواطنني وتنع  االقتصـــــــــــاد ولكن رايدة االعمال تتوقف على عدة عناصـــــــــــر جيب ان 

ه بشـــكل ســـليم ويتم الوصـــول اىل األهداف اليت بين من اجلها هذا ؤ يتم بنا تتوافر يف الفكرة واملشـــروع حىت
 املشروع.
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افراد بل ا م مجاعات او شـــــــــــركات صـــــــــــغرية احلجم او  طاما الرايديون فقد عرفوا على ا م ليســـــــــــوا فق 
، الفيحان  متوســـــطة والشـــــركات الكبرية وعاصـــــمة الوالية ال بل الدولة كل هؤالء ميكن ان يكونوا رايديني.

2012 ،42) 
 اثنيا: خصائص الرايدة:

 (38، 2014، واخرون شعيب  تقوده إىل بناء شركة.الطموح والدافعّية لدى الفرد الرائد  .1
الرؤية العامة أو األهداف اليت تسعى الشركة لتحقيقها ابألفكار الداعمة والقويّة الفريدة من نوعها يف  .2

 (38، 2014 شعيب واخرون،  السوق.
ب واخرون،  شعي الوضوح للرؤى الشمولّية وقابلة للتحديث والتطوير ابستمرار إال أّ ا غري متكاملة. .3

2014 ،38) 
 منح الفرد الرائد نفســـــه دفعة من األمل والتشـــــجيع ليقويها ويدفعها للمضـــــي قدماً يف حتقيق أهدافها. .4

 (16، 2011، صادق 
 (16، 2011صادق، . حتويل األهداف املرسومة إىل واقع ملموس ابلعزم واإلصرار واإلرادةً  .5
 (17، 2011صادق،  السعي الدؤوب للفرد الرائد إلجناح فكرته.  .6

 اثلاا: امهية رايدة االع اض:
 :تتجلى امهية رايدة االعمال من خالل مجلة من النقاط وكانت امهها كاالط

أســــــاســــــه، فهو الذي يكســــــبه التميز وميهد طريقه  داإلبداع: فهو من أهم أســــــباب جناح الشــــــركة ويع .1
، 2012 العــدواين،  للنجــاح. ويقوم اإلبــداع على االبتكــار وخلق األفكــار اجلــديــدة والتغيري والتجربــة.

46) 
املشروعات اجلديدة: وهي بدورها تساهم يف تنمية وتطوير ورفع االقتصاد احمللي من خالل املكاسب  .2

ركة واملكاسـب غري املباشـرة اليت تتحقق يف االقتصـاد احمللي، لذا فإن املباشـرة اليت حيققها صـاحب الشـ
 (46، 2012العدواين،   املشاريع اجلديدة هي من أهم احملاور اليت يعتمد مفهوم الرايدة عليها.

توفري فرص العمل: يعد توفري فرص العمل وأتمني مصــــادر الرزق من املســــامهات املباشــــرة اليت حتققها  .3
 بــاحثني عن عمــل.الحيــث تؤدي إىل التقليــل من اهلموم والعــبء امللقى على األفراد  رايدة األعمــال

 (.46، 2012العدواين،  
 رابعا: عناصر رايدة االع اض:

املبادرة: إن إثراء البيئة اليت حتيط ابألفراد املبادرين واشـــــــــــباع احتياجاهتم واســـــــــــتغالل الفرص املتاحة  -1
اجملتمع هو التحدي احلقيقي الذي يواجههم لتحقيق رؤية متكاملة لتعزيز  ابســــتخدام كافة املوارد املتاحة يف

جاءت امهية املبادرة  ،مفهوم العمل احلر لدى أفراد اجملتمع، والتخطيط البتكار مناذا مشــــــــــروعات جديدة
الفراد للقيام ابألعمال الرائدة، وحماولة حتقيق االفكار املقرتحة وتطبيقها من قبل االدارة الشـــــركة وتشـــــجيع ا

وهبذا فان تبين روح املبادرة يؤثر بشـــــــــــــــكل كبري وفعال يف التوصـــــــــــــــل اىل افكار رائدة ميكن ان  ،على ذلك
( وتقدم الشـــــــركات الرايدية فهما عميقا للتســـــــويق اىل 71، 2015تضـــــــيف قيمة تنافســـــــية للشـــــــركة.  مراد، 
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وق او جمال تكنولوجي، الفرص اليت ال متتلكها الشــــركات االخرى فهم يرون ان الفرص ضــــمن منتج او ســــ
لذلك فهم حياولون من اســـتغالل الفرص النموذجية اوال، وحتاول الشـــركات االخرى ان تتبع الشـــركة االوىل 

لذلك هتدف فكرة بيئة صــــــــــناعة املبادرين إىل غرس روح املبادرة لدى  ،وهي اشــــــــــارة للمنافســــــــــني احملتملني
حلر بينهم وحتفيزهم على إنشاء وتنظيم الشركات، الشباب الناشئ يف حقل األعمال وتعميق مفهوم العمل ا

املعلومات املتنوعة يف  وترويج ثقافة التفكري التجاري الصـــــــــحيح وتنمية املهارات واالســـــــــتفادة من مصـــــــــادر
 (94، 2013البحث واالستكشاف عن الفرص الواعدة.  ميسون، 

كما عرف على   ،مركزا للعمليات الرايدية دديدة واليت تعاجلاالبداع يعين اجياد االفكار  االبداع: ان -2
 (2015،93، االغا  او مشاركة املعلومات بطريقة تؤدي اىل تطوير افكار جديدة.انه القدرة على مجع 

اعل  لول جديدة يعّد اإلبداع تفاعالً لعّدة عوامل ذهنية وبيئّية واجتماعّية و شخصّية، وينتج هذا التف
ّم ابتكارها للمواقف العملّية أو النظريّة يف أيّ  من اجملاالت العلمّية أو احلياتّية، وما ميّيز هذه اجملاالت هي 
احلداثة واألصـــالة والقيمة االجتماعّية املؤثّرة؛ فهي إحدى العملّيات اليت تســـاعد اإلنســـان على اإلحســـاس 

البحث عن احللول واختبار صــّحتها، وإجراء تعديل على النتائج، كما وإدراك املشــكلة، ومواقع الضــّعف، و 
ا هتـدف إىل ابتكـار أفكـار جـديـدة مفيـدة ومقبولـة اجتمـاعيّـاً عنـد تطبيقهـا، كمـا متّكن صــــــــــــــــاحبهـا من  أ ـّ

ل به إىل أفكار جديدة واســـــــــــتعماالت غري مالوفة، وأن ميتلك صـــــــــــفات تضـــــــــــّم الطالقة،  واملرونة، التوصـــــــــــّ
 (93، 2015 االغا،  ساسّية للمشكالت، وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها.واإلسهاب، واحل

اإلبــداع هو إنتــاا أفكــار جــديــدة غري مــالوفــة، على شـــــــــــــــرط أن تكون أفكــار مفيــدة، وقــد يكون  ناذ
، فلو قلنا أن الفرد العامل ابتكر اً بل ختريب اً بداعااإلبداع يف جمال جيلب الدمار والضـــــــــــرر وهذا ال يســـــــــــمى 

حامد   هذه الفكرة من اإلبداع. دديدة لتخفيض التكاليف أو لتعزيز اإلنتاا أو ملنتج جديد، فتعجطريقة 
 .(83، 2014واخرون، 

وتقييم االمكاانت اليت جيب  ،بكيفية اســــتثمار الفرص واكتشــــافها وتطويرها اقتناص الفرص: تتمثل-3
ادة منها ابالعتماد على كل من الدوافع ان تســتند على نوع العالقة االســرتاتيجية هلذه االمكاانت واالســتف

شـــــبعة واســـــتغالل الفرص املاالســـــرتاتيجية فتبدأ عمليات الشـــــركة الرايدية ابلقدرة على خدمة احلاجات غري 
الناشـــئة قبل املنافســـني فاالبتكار واالبداع مها ادااتن حامتان يســـاعدان الشـــركة الرايدية الســـتغالل الفرص 

 (62، 2015االنتاا.  النجار، كار منتج جديد او طريقة جديدة يف واحلقائق اليت تركز على ابت
الفرص املتاحة بغض النظر عن  ءما توجد حلقة من املداخل الرايدية ترتاوح بني التاكيد للســــــــعي وراك

عملية التميز ومالحقة  داىل الرتكيز على اســـــــــــــــتثمار املوارد املتوفرة لدى الشـــــــــــــــركة وتع ،املوارد املتاحة حاليا
ومتثل الفرص موضـــوعات ســـوقية غري ملحومجة اليت هي موارد  ،الفرص من اســـاســـيات الرايدة جوهر الرايدة

حيقق شــــــــبعة واســــــــتغالهلا ابلشــــــــكل الذي املالربح الثابت اذ تربز هذه املوارد حاجات الســــــــوق غري  ةحمتمل
 .(96، 2013الكساسبة، اهدافها.  
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 االطار العملي: المبحث الثالث 

 وتفســــريها ابإلضــــافة اىل حتليل وحتليلها البحث نتائج عرضيتناول هذا الفصــــل االطار العملي  متهيد:
 البحث. متغريات بني االرتباط عالقات واختبار

 عرض نتائج البحث وتحليلها وتفسريهااالول: املحور 

 أوال : االبداع التنظي ي )املتغري املستقك(.
 (N=118  ( التكرارات والنسب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث حنو االبداع التنظيمي2 جدول 

اتفق  الفقرة  
 متاما 

ال  حمايد اتفق 
 اتفق

ال 
اتفق 
 متاما 

الوســـــط 
احلسايب 
 املرجح 

االحنراف 
 املعياري

الكفاية 
 النسبية 

الة 
الص

ا
 

 مسامهة يل أبن أشعر
 أفكار إبنتاا خاصــــة
 يف أقـــدمهـــا جـــديـــدة
 العمل جمال

6 8 28 2 4 3.2 0.999 64% 

 يف ابملـــــهــــــــارة أمتـــــتـــــع
ـــــــقــــــــاش ـــــــن  واحلـــــــوار ال
 على القــدرة وأمتلــك
 اإلقناع

5 9 22 7 5 3.0 1.079 60% 

 تقــــــدمي على أحرص
 قــابلـه جــديــده أفكــار
 للتطبيق

29 11 4 3 1 4.3 1.007 86% 

 حلول تقــدمي أحــاول
 ملدة نتائجها تســـــتمر
 طويلة

26 18 2 1 1 4.4 0.835 88% 

X1 66 46 56 13 11 3.7 0.980 74% 

ونة 
املر

 

 إنتـــــــاا حجم يتوافق
 الشـــــــــــــــركـــة خـــدمـــات

 يف الـتـقـلـبــــــــات عـلـى
 السوق

5 9 22 4 8 2.9 1.164 58% 
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 شــــــــــركتنا تســــــــــتجيب
 حــــــــاجــــــــات لتغريات
 الزابئن ورغبات

33 5 2 3 5 4.2 1.365 84% 

 على شــــــــــــــركتنا تعمل
 الــتــطــورات مــواكــبــــــــة
 معدات يف احلاصـــــــلة
 اإلنتاا وآالت

23 15 5 1 4 4.0 1.187 80% 

 على القدرة شـــــــــــركتنا
 الســــــريعة االســــــتجابة
 يف املطلوبـــــة لتغريات
 منتجاهتا تصاميم

31 6 7 1 3 4.3 1.167 86% 

X2 92 35 36 9 20 3.9 1.223 78% 

طرة 
ملخا

ل ا
حتم

 

 ابعتباره الفشل أتقبل
 تســــــــــــــبق اليت التجربة
 النجاح

29 15 1 0 3 4.4 1.015 88% 

 عــلــى بــقــــــــدرة أمتــتــع
 أفكاري عن الدفاع

28 12 7 2 1 4.5 0.455 90% 

 األفكـــــار بتبين أابدر
 اجلديدة واألســـــــاليب
 حلول عن والبحــــث
 املشكالت

13 9 24 1 1 3.7 0.964 74% 

 ما مســـــــــــــؤولية أحتمل
ــــه أقوم  أعمــــال من ب

 االســـــــــــــــتعـــداد ولـــدي
 النتائج ملواجهة

22 20 3 1 2 4.2 0.962 84% 

X3 92 56 35 4 7 4.2 0.849 84% 

x 29املعدل العام 

7 

18

8 

18

6 

53 46 3.9 1.035 78% 

 spss.v.22املصدر: اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج احلاسوب ابستخدام برانمج 



  

570 

 29: العدد

العبارات اخلاصـــــــــــة  نالتكرارات والنســـــــــــب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث ع (2 يوضـــــــــــح اجلدول  
 بفقرات أبمناط االصالة.

. وجاءت (%64)( وكفاية نســــبية3.2 ( بوســــط حســــايب مرجح 1جاءت العبارة رقم   حمور االصــــالة: .1
( 3(. يف حني حققت العبارة رقم  %60( وكفاية نسبية  3.0( بوسط حسايب مرجح  2العبارة رقم  

( على وســـط حســـايب 4(، وحصـــلت العبارة  %86( وكفاية نســـبية  4.3بلغ   اً مرجح اً حســـابي اً وســـط
املرجحة اعلى من (. وهذا يوضــح ان مجيع االوســاط احلســابية %88( وكفاية نســبية  4.4مرجح بلغ  

"هذا يدل ان لألفراد العاملني يســـامهون ( حســـب مقياس ليكرت. 3الوســـط احلســـايب الفرضـــي البلغ  
يف تقدمي افكار جديدة ختص العمل، وحيرصـــون على العمل مبهارة واملشـــاركة يف حل املشـــكالت اليت 

 تواجهنا يف العمل".
( اقل من %58( وكفاية نســبية  2.9ح بلغ  ( بوســط حســايب مرج1جاءت العبارة رقم   حمور املرونة: .2

و جاءت  (.. وهذا يعين ان الكادر التدريسي ال ينعزلون عن اجملتمع.3الوسط احلسايب الفرضي بلغ  
( 4(. و جاءت العبارة رقم  %84( و كفاية نســـــــــبية  4.2( بوســـــــــط حســـــــــايب مرجح  2العبارة رقم  

 اً مرجح اً حسابي اً ( وسط4ت العبارة رقم  (، وحقق%80( وكفاية نسبية  4.0بوسط حسايب مرجح  
"وهذا يعين ان الشـــــركة (.3(، اعلى من الوســـــط احلســـــايب الفرضـــــي  %89( وكفاية نســـــبية  4.3بلغ  

 .تعمل وفق الظروف احمليطة هبا"
( %88( وكفاية نسـبية  4.4( بوسـط حسـايب مرجح بلغ  1جاءت العبارة رقم   حمور حتمل املخاطرة: .3

و  (. وهذا يعين ان ســــهولة التعامل مع القائد االداري.3ســــايب الفرضــــي البالغ  اعلى من الوســــط احل
( و جاءت العبارة رقم %90( و كفاية نســــــبية  4.5( بوســــــط حســــــايب مرجح  2جاءت العبارة رقم  

( وســـط حســـايب 4(، و حققت العبارة رقم  %74( وكفاية نســـبية  3.7( بوســـط حســـايب مرجح  3 
"وهذا  ا يدل على (.3(، اعلى من الوسط احلسايب الفرضي  %84وكفاية نسبية  ( 4.2مرجح بلغ  

 .ان الشركة تغامر يف عملها وتعد الفشل طريق للنجاح"
 اثنيا : اور رايدة االع اض )املتغري املعت د(:

 (N=118  ( التكرارات والنسب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث حنو رايدة االعمال3جدول  
اتفق  الفقرة 

 متاما
ال  حمايد اوافق

 اتفق
ال 

اتـفـق 
 متاما

الوســـــط 
احلسايب 
 املرجح

االحنراف 
 املعياري

الكفاية 
 النسبية

رة
اد

مب
ال

 

 شركة ادارة تهتم

 في لالتصاالت امنية

 وتحسين تعديل

 قبل امكانيات

 االخرين

15 19 8 2 4 3.8 1.166 76% 
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 شركة ادارة تهدف

 الى لالتصاالت امنية

 في االولى تكون ان

 االساليب استخدام

الحديثة التكنولوجيا  

9 11 23 3 2 3.5 0.999 70% 

 ادارة تحتضن

 المبادرات الشركة

 على وتعمل الجديدة

 وتوفير انضاجها

لها المناسبة بيئة  

7 8 21 8 4 3.1 1.112 62% 

 جهدا االدارة تبذل

 ايجاد في كبيرا

 جديدة فرص

12 15 18 1 2 3.7 0.998 74% 

Y1 43 53 70 14 12 3.5 1.068 70% 

ع
دا
الب

ا
 

 ادارة تحرص

 تنفيذ على الشركة

 الجديدة االفكار

 بسرعة

5 9 29 4 1 3.3 0.835 66% 

 الشركة ادارة تحفز

 االفراد جميع

 تقديم على العاملين

جديدة افكار  

7 3 26 9 3 3.0 1.039 60% 

 مع عالقاتنا نستثمر

 اجل من الجميع

 افكار على الحصول

 جديدة

9 11 22 1 5 3.4 1.129 68% 

 شركتنا تستعين

 الخبراء بأفكار

 اجل من الخارجيين

 خدماتها تطوير

8 16 21 2 1 4.4 0.885 88% 

Y2 29 39 98 39 10 3.5 0.971 70% 

ص
فر

 ال
ص

نا
قت

ا
 

 وفق الفرص نقيم

 التكلفة معايير

 المترتب وااليراد

 عليها

1 12 25 8 2 3.0 0.815 60% 
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 باستمرار نسعى

 الفرص لالقتناص

 قدرتنا تفوق التي

 الحالية

9 10 19 4 6 3.3 1.216 66% 

 التغيرات نرصد

 البيئة في الحاصلة

 وذات المحيطة

 باختصاصنا العالقة

12 19 6 7 4 3.6 1.238 72% 

 االعمال بتطوير نهتم

 من نتمكن التي

 خلق من خاللها

 فرص واستثمار

 جديدة

13 11 16 6 3 3.6 1.077 72% 

Y3 35 52 66 25 15 3.4 1.087 68% 

y 98 18المعدل العام 

6 

30

8 

80 56 3.6 0.983 72% 

 spss.v.22املصدر: اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج احلاسوب ابستخدام برانمج 
العبارات اخلاصــة رايدة التكرارات والنســب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث على ( 3 يوضــح اجلدول

االعمال، ومن مث ميكن إعادة ترتيب هذه العبارات حســــــب املتوســــــطات احلســــــابية من األهم فاألقل أمهية 
 وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

( لكل منهما، وشــــــــــــدة اجابة 3.8( مبتوســــــــــــط حســــــــــــايب مرجح  1جاءت العبارة رقم   حمور املبادرة: .1
 (%74( وشدة اجابة  3.7( بوسط حسايب مرجح  4بارة رقم  ويف الرتتيب الثاين جاءت الع (76% 

( ويف %70( وشـــــدة اجابة  3.5( بوســـــط حســـــايب مرجح  2ويف الرتتيب الثالث جاءت العبارة رقم  
( وتشــري هذه %62( وشــدة اجابة  3.1( بوســط حســايب مرجح  3الرتتيب الرابع جاءت العبارة رقم  

املتوســـــطات إىل وجود أتثري املبادرة لدى أفراد عينة البحث ويدعم ذلك املتوســـــط احلســـــايب العام هلذا 
 .4.0احملور والذي بلغ 

( لكل منهما، وشـــــــــــدة اجابة 4.4( مبتوســـــــــــط حســـــــــــايب مرجح  4جاءت العبارة رقم   حمور االبداع: .2
 (%68( وشدة اجابة  3.4ط حسايب مرجح  ( بوس3ويف الرتتيب الثاين جاءت العبارة رقم   (88% 

ويف  (%66( وشـــــدة اجابة  3.3( بوســـــط حســـــايب مرجح  1ويف الرتتيب الثالث جاءت العبارة رقم  
وتشــري هذه  (%60( وشــدة اجابة  3.0( بوســط حســايب مرجح  2الرتتيب الرابع جاءت العبارة رقم  

ث ويدعم ذلك املتوســــط احلســــايب العام هلذا املتوســــطات إىل وجود أتثري االبداع لدى أفراد عينة البح
 .3.5احملور والذي بلغ 



  

 (اببك /كرب ء) فرعي ل تصاالت أمنية شركة يف  َيَية االع اض دراسة رايدة  قيق يف التنظي ي االبداع دور 

573 

( لكل منهما، وشـــــدة 3.6( مبتوســـــط حســـــايب مرجح  4ن رقم  جاءت العبارات حمور اقتناص الفرص: .3
( وشــــدة اجابة 3.3( بوســــط حســــايب مرجح  2ويف الرتتيب الثاين جاءت العبارة رقم   (%72اجابة  

( وشــــــــــــدة اجابة 3.0( بوســــــــــــط حســــــــــــايب مرجح  1ت العبارة رقم  ويف الرتتيب الثالث جاء (66% 
وتشــــري هذه املتوســــطات إىل وجود أتثري ادارة اقتناص الفرص لدى أفراد عينة البحث ويدعم  (60% 

 .3.4ذلك املتوسط احلسايب العام هلذا احملور والذي بلغ 
 البحثتحليل واختبار عالقات االرتباط بني متغريات ني: املحور الثا

اختبــار عالقــة االرتبــاط بني متغريات البحــث ابســـــــــــــــتخــدام معــامــل االرتبــاط  -يهــدف هــذا احملور إىل:
(، حيث توجد عالقة معنوية إذا tالبســـــــــيط ومن مث اختبار معنوية معامالت االرتباط ابســـــــــتخدام اختبار  

صغر من قيمتها اجلدولية فإن ( اجلدولية، اما إذا كانت اt( احملسوبة اكرب أو مساوية لقيمة  tكانت قيمة  
(، ولتحقيق هذا اهلدف البد من التحقق من مدى أمكانية %1العالقة غري معنوية عند مســـــتوى معنوية  

 األوىل والفرضيات املنبثقة عن كل منها. قبول او رفض الفرضية الرئيسة
 (tمع قيم   ( نتائج عالقات االرتباط بني امناط االبداع التنظيمي و رايدة االعمال4جدول  

 N=(118)املصدر: إعداد الباحثة وفقاً لنتائج احلاسبة االلكرتونية 
ع قة ارتباط َات داللة ا صــــائية بني االصــــالة تو د ال : )ال رعية االوىلاختبار ال رضــــية اوال: 

 .رايدة االع اض(
( إذ بلغت قيمة y( و املتغري X1( إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني االصـــــــــالة  4إذ يشـــــــــري اجلدول  

 (t ( وهذا ما عكســته قيمة 1% ( وان هذه العالقة معنوية عند مســتوى 0.576معامل االرتباط البســيط  
 (.0.059( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة  1.220 احملسوبة حيث بلغت 

 املتغري املعتمد
 املتغري الفرعي

 املستقل

معـــــــامـــــــل االرتبـــــــاط 
 ( tوقيمة  

رايدة االعمــــــال 
y 

  ( اجلدوليةtقيمة 

 االصالة
X1 

 0.576 معامل االرتباط 

0.059 
 

 1.220 ( احملسوبةtقيمة 
 املرونة

 x2 
 0.038 معامل االرتباط 

 0.065  ( احملسوبةtقيمة 
 حتمل املخاطرة 

 x3 
 0.177 معامل االرتباط 

 0.312 ( احملسوبةtقيمة 
 نوع العالقة

 
توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط موجبـــــة وذات 

  %1داللة معنوية عند املستوى 
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كما عكســـــــــــت النتائج اىل وجود عالقات ارتباط موجبة وقوية بني االصـــــــــــالة ورايدة االعمال وهذا ما  
( 1% ( وكانت هذه العالقات معنوية عند مســـــــــــــــتوى 0.576 دلت علية قيم معامل االرتباط واليت كانت

 (.1.220 ( احملسوبة واليت بلغت t ارت اليه قيمة وهذا ما أش
تو د ع قة ارتباط َات داللة ا صــــائية بني املرونة و ال : )ال رعية الاانيةاختبار ال رضــــية اثنيا: 

 .رايدة االع اض(
( إذ بلغـت قيمة y( و املتغري X2( إىل وجود عالقة ارتبـاط موجبـة بني املرونة  4إذ يشـــــــــــــــري اجلدول  

( t ( وهذا ما عكســته قيمة 1% ( وان هذه العالقة معنوية عند مســتوى 0.038تباط البســيط  معامل االر 
 (.0.059 ( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة 0.065 احملسوبة حيث بلغت

كما عكســت النتائج اىل وجود عالقات ارتباط موجبة وقوية بني املرونة ورايدة االعمال وهذا ما دلت 
( وهذا 1% ( وكانت هذه العالقات معنوية عند مســـــــــتوى 0.038 علية قيمة معامل االرتباط واليت كانت 

 (.0.065  ( احملسوبة واليت بلغتt ما أشارت اليه قيمة 
تو د ع قة ارتباط َات داللة ا صـــــــــــائية بني   ك ال : )ال رعية الاالاةاختبار ال رضـــــــــــية اثلاا: 

 .(املعاُرة و رايدة االع اض
( و X3( إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني حتمل املخاطرة و رايدة االعمال  4إذ يشـــــــــــــــري اجلدول  

( 1%  ه العالقة معنوية عند مســـــــتوى( وان هذ0.177( إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البســـــــيط  yاملتغري 
 (.0.065 ( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة 0.312 ( احملسوبة حيث بلغتt  وهذا ما عكسته قيمة

كما عكســـــــــــــــت النتائج اىل وجود عالقات ارتباط موجبة بني حتمل املخاطرة ورايدة االعمال وهذا ما 
( 1%  ( وكانت هذه العالقات معنوية عند مســـــــــتوى0.177 دلت علية قيمة معامل االرتباط واليت كانت 

 (.0.312 ( احملسوبة واليت بلغتt وهذا ما أشارت اليه قيمة 
توجد عالقة ارتباط ذات داللة ال وأتســــيســــاً على ما تقدم تقبل الفرضــــية الرئيســــة االوىل اليت مفادها  

 معنوية بني االصالة ورايدة االعمال(.
 واختبار اتجاهات التأثري بني متغريات البحثتحليل ثالث: املحور ال

توطئة: يهدف هذا املبحث إىل اختبار أتثري املتغري املســــتقل  االبداع التنظيمي( بشــــكل منفرد وجمتمع 
 Simple Regressionيف املتغري املعتمد  رايدة االعمال(، وذلك ابالعتماد على حتليل االحندار البسيط  

Analysis  واختبار )Fديد معنوية معادلة االحندار البســـــــــــــــيط، إذ يوجد أتثري معنوي إذا كانت  ( لتحF )
( احملســـــــوبة اصـــــــغر من قيمة F( اجلدولية وال يوجد هذا التاثري إذا كانت قيمة  Fاحملســـــــوبة اكرب من قيمة  

 F  كذلك م اســـتخدام معامل التحديد  %1( اجلدولية عند مســـتوى معنوية ،)R2 لتفســـري مقدار أتثري )
( لتحديد اختبار معنوية عالقات Tتغريات املســـــــــــــــتقلة للتغريات اليت تطرأ على املتغري املعتمد، واختبار  امل

 (.%1التاثري عند مستوى معنوية  
( تقدير معلمات أمنوذا االحندار اخلطي البســـــــــــــــيط لقياس أتثري االبداع التنظيمي يف رايدة 5جدول  

 االعمال
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A B 
 x1 1.939 2.365 0.332 1.488االصالة 

0.003 

1.220 

0.065 
 x2 1.861 0.122 0.001 0.004 0.065املرونة 

 x3 1.602 0.499 0.031 0.097 0.312حتمل املخاطرة 
 (N=118 املصدر: إعداد الباحثة وفقاً لنتائج احلاسبة االلكرتونية

وبناء على ما تقدم، ســــيتم حتقيق هدف البحث الختبار الفرضــــية الرئيســــة الثانية من خالل فرضــــياهتا 
 الفرعية وكما أيط:

تو د ع قة أتثري َات داللة معنوية االصـــــالة يف رايدة ال : )ال رعية االوىل اختبار ال رضـــــية أوال:
 االع اض(.

( اذ بلغت قيمة Y( يف رايدة االعمال  X1( اىل وجود عالقة أتثري موجبة االصـــــالة  5يشـــــري اجلدول  
 Fن قيمة  ( وهي اكرب م1.488 ( احملســوبة ألمنوذا االحندار اخلطي البســيط واليت كانت قيمها كاالطF )

%(  ا يدل على معنوية النموذا املقدر، وبلغت قيمة 1( عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0.003اجلدولية البالغة 
( عند مســــتوى املعنوية املذكور اي ان تغري مقداره وحدة واحدة من بُعد االصــــالة 0.332معامل االحندار  

 .ار اخلطي البسيطيؤثر يف رايدة االعمال، وهذا يعين ثبوت معنوية أمنوذا االحند
وهذا يعين ( 0.332 ( اليت كانت على التوايل وكاآلط: 2Rكما عكســـــت نتائج قيمة معامل التفســـــري 

( تفســر ما نســبة من التغريات اليت تطرأ على رايدة االعمال. اما النســبة املتبقية فتعود X1ان بُعد االصــالة  
( احملســـــــــــــــوبة اليت Tايل. كما بلغت قيمة  اىل مســـــــــــــــامهة متغريات اخرى غري داخلة يف  طط البحث احل

( وهذا يدل 0.01  ( عند مســـــــــــــــتوى داللة0.003 ( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة 1.488 كانت
( لكل من رايدة االعمال عند مســـــــــــــــتوى املعنوية املذكور، وهذا يعين ثبوت B على ثبوت معامل االحندار

 (.الفرعية االوىلالفرضية  نفيمعنوية أمنوذا االحندار اخلطي البسيط.  و ا تقدم يتضح 
تو د ع قة أتثري َات داللة معنوية لَ رونة يف رايدة ال ) -:ال رعية الاانيةاختبار ال رضـــية  :اثنيا

 االع اض(.
( Y( يف رايدة االعمال  X2كما عكســــــت النتائج االحصــــــائية اىل وجود عالقة أتثري موجبة للمرونة  

( F( وهي اكرب من قيمة  0.004( احملســـــــوبة ألمنوذا االحندار اخلطي البســـــــيط للمرونة  Fاذ بلغت قيمة  
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قدر، وبلغت قيمة %(  ا يدل على معنوية النموذا امل1( عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0.003 اجلدولية البالغة 
( لكل من مؤشــــــرات املرونة عند مســــــتوى املعنوية املذكور اي ان تغري B=2.365 معامل االحندار كاآلط: 

مقــداره وحــدة واحــدة من بُعــد القيــاس يؤثر يف رايدة االعمــال، وهــذا يعين ثبوت معنويــة أمنوذا االحنــدار 
 اخلطي البسيط.

( يفسر نسبة 2X( وهذا يعين ان املرونة  0.332 ليت كانت( وا2Rوامجهرت نتائج قيمة معامل التفسري 
من التغريات اليت تطرأ على رايدة االعمال. اما النسبة املتبقية فتعود اىل مسامهة متغريات اخرى غري داخلة 

( وهي اكرب من قيمته اجلدولية البالغة 1.220 ( احملســـــــــــــــوبة Tيف  طط البحث احلايل. كما بلغت قيمة  
( لكل من رايدة االعمال B ( وهذا يدل على ثبوت معامل االحندار%1 ( عند مســـــــــــــــتوى داللة 0.065 

 نفيعند مســتوى املعنوية املذكور، وابلتايل ثبوت معنوية أمنوذا االحندار اخلطي البســيط  و ا تقدم يتضــح 
 (.الفرعية الثانيةالفرضية 
تو د ع قة أتثري َات داللة معنوية   ك املعاُرة ال : )ال رعية الاالاةتبار ال رضـــــــــــية اخ :اثلاا

 ورايدة االع اض(.
( اذ Y( و رايدة االعمال  X3( اىل وجود عالقة أتثري موجبة بني حتمل املخاطرة  5يشــــــــــــــري اجلدول  

 التصال حيث كانت قيمتها( احملسوبة ألمنوذا االحندار اخلطي البسيط ملؤشرات شبكات اFبلغت قيمة  
%(  ا يدل على 1( عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0.003 ( اجلدولية البالغةF( وهي اكرب من قيمة  0.097 

( لكل من مؤشـــــــــرات حتمل املخاطرة عند B=0.499 معنوية النموذا املقدر، وبلغت قيمة معامل االحندار
وهذا يعين ثبوت معنوية  ،عد رايدة االعمالمســـــتوى املعنوية املذكور اي ان تغري مقداره وحدة واحدة من ب

 أمنوذا االحندار اخلطي البسيط.
( وهذا يعين ان حتمل املخاطرة 0.031 ( اليت كانت 2Rكما عكســـــــــت النتائج قيمة معامل التفســـــــــري 

 X3 تفســــــــــر نســــــــــبة من التغريات اليت تطرأ على رايدة االعمال. اما النســــــــــبة املتبقية فتعود اىل مســــــــــامهة )
( وهي اكرب 0.312 ( احملســـــــــــــوبة Tمتغريات اخرى غري داخلة يف  طط البحث احلايل. كما بلغت قيمة  

ـــالغـــة ـــة 0.065  من قيمتهـــا اجلـــدوليـــة الب ( وهـــذا يـــدل على ثبوت معـــامـــل 0.01 ( عنـــد مســـــــــــــــتوى دالل
وذا االحندار ( لكل من رايدة االعمال عند مســــــــــتوى املعنوية املذكور، وابلتايل ثبوت معنوية أمنB االحندار

 (.الفرعية الثالثةثبوت الفرضية عدم اخلطي البسيط.  و ا تقدم يتضح 
قيم ( وفقاً إىل Y( يف رايدة االعمال  X  االبداع( ترتيب القوة التاثريية ألمناط 6ويوضـــــــــــــــح اجلدول  

 ( ترتيب قوة أتثري6جدول   ( وعلى النحو اآلط:R2معامل التفسري  

معـــــامـــــل التفســـــــــــــــري  أبعاد
 R2) 

تــرتــيــــــــب الــقــوة 
 التاثريية

 االول x1 0.332االصالة 
 الثالث x3 0.031حتمل املخاطرة 

 الثاين X2 0.001املرونة 
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 املصدر: من إعداد الباحثة وفقاً لنتائج احلاسبة االلكرتونية
 -( ما أيط:6يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول  

حيث قوة التاثري يف رايدة االعمال من خالل معامل تفسري ( ابملرتبة االوىل من x1جاء بُعد االصالة   .1
 (.0.332بلغ  

( املرتبة الثالثة من حيث قوة التاثري يف حتقيق رايدة االعمال من خالل x3وجند ُبعد حتمل املخاطرة   .2
 (.0.031معامل تفسري بلغ  

التاثري يف رايدة االعمال من خالل معامل ( يف املرتبة الثانية من حيث قوة x2بينما جاء بُعد املرونة   .3
 (.0.001تفسري بلغ  

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 املحور االول: االستنتاجات:
واجراء ، االزمات ادارة يف جيدة ومهارة خربة ميتلكون العاملني يف شـــــــــــركة امنية ان اىل النتائج تشـــــــــــري .1

 االوىل يف الشــركة تكون ان على والعمل املتاحة الفرص كافة  واســتثمار اخلدمات، وحتســني التعديالت
 زابئنها. اىل اخلدمات تقدمي

 من اجل، الواجبات وتوزيع العمل اقســــام ين الفصــــل عملية حتســــن شــــركة امنية ادارة ان الواضــــح من .2
 لزابئنها. اخلدمة تقدمي

ر التنظيمي ولعل منها يف احلد االدى ثبوت توافر اكثر من خيار تطبيقي ميكن اعتماده ألغراض التطو  .3
 عناصر االبداع التنظيمي  سب البحث.

اببل( ملا هلا من  ،اتضــــحت احلاجة املاســــة لرايدة االعمال يف شــــركة امنية لالتصــــاالت فرعي  كربالء .4
 مباشر على الشركة. أتثري

يفاً يف العراق زال عملها ضـــــعيمن خالل البياانت اليت حصـــــلت علية الباحثة اتضـــــحت ان الشـــــركة ال .5
 مقارنة ابلشركات االخرى العاملة يف القطاع نفسه.

 املحور الثاني: التوصيات:
اســـتقطاب املبدعني ابلعمل وخصـــوصـــا الذين يعملون يف جمال االتصـــاالت وتغدية االدارات املختلفة  .1

 هبؤالء املبدعني.
االخفــاقــات وملــا هلــذا االمر عــدم الرتدد بتطبيق االفكــار اجلــديــدة وحتمــل املخــاطرة ابلعمــل خوفــا من  .2

 امهية ابلغة يف االبداع والوصول اىل رايدة يف االعمال.
زايدة االهتمام من ادارات الشـــــركات االتصـــــاالت ابالتصـــــاالت الراســـــية واالفقية لتفعيل االتصـــــاالت  .3

 داخل الشركة  ا يزيد االبداع.
ودعم تشــــــــجيع اقامة شــــــــبكات اعمال  اقامة آليات لتوفري راس املال املخاطرة والدعم لرواد االعمال، .4

 من اجل اجياد شركات انشئة واعدة، وتوسيع فرص الوصول اىل راس املال املخاطر.
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حيث ان االفكار الرايدية كثرية وميكن ان أتط من اي فرد مبدع يف تقدمي  ،كســـــــــــــر الصـــــــــــــور النمطية .5 
بوك وقصـــــــــصـــــــــهم اخلدمات واالفكار اجلديدة قد أتط من الشـــــــــباب امثال مؤســـــــــس جوجل والفيس 

 الشهرية على املستوى العاملي.
 المصادر:

 حتليلية دراســة، االبداع عملية يف التنظيمي املنامل أثر (2010انصــر  حممد جســام علية املعموري، -1
 .بغداد جامعة واالقتصاد، االدرة كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري رسالة ببغداد، االهلية الكليات يف

، املعرفة اقتصــاد مجل يف العربية التنمية يف ودورها ( الرايدية2010املطلب   عبد حســني، االســراا -2
 نيسان12، األردن األردنية، الزيتونة جامعة،اإلدارية والعلوم االقتصاد بكلية، املعرفة جمتمع يف الرايدية مؤمتر
 .(ابريل 

 دراسة التقين االبداع على واثرها الصناعية املنظمات يف الرايدي ( خصائص2010عمر  اماعيل -3
 .12 مج،واالقتصادية االدارية للعلوم القادسية جملة"  االنث صناعة يف حالة
 بغزة، االزهر جامعة جملة اســـــــــــرتاتيجي، مبنظور العربية الشـــــــــــركات يف ( الرايدة2015وفيق   االغا -4
 .11 اجمللد
ــــاط -5 ــــائز واملطريي، البي ــــدري غــــازي ف ــــداع( اال2015اكرم   وب ــــدى التنظيمي ب  املــــدراء القــــادة ل

 .بغداد السادس، العدد اجلامعة، املامون كلية  ،جملة" منظماهتم وفاعلية كفاءة  على وانعكاساته
 دراســـــــــــة ،"الومجيفي االداء حتســـــــــــني يف التنظيمي االبداع دور" (2014  .ايوب عدانن اجلعربي، -6
 االعمال، ادارة العليا الدراســــــــــات كلية  منشــــــــــورة، غري ماجســــــــــتري، رســــــــــالة اخلليل، كهرابء  هيئة يف ميدانية
 .فلسطني اخلليل،
 قطاع الغربية الضفة الشبابفي بني الرايدة لتعزيز سياسات ( حنو2014فوزي   ارشد مهند، حامد -7
 .فلسطني القدس، ماس، الفلسطيين، االقتصادية السياسات ا اث معهد، غزة

 دراســة: املنظمي االبداع يف واثرها املنظمي التعلم عملية" (2013حممد   عباس بشــرى احلســيين، -8
 اجلامعة واالقتصاد، االدارة كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري رسالة". ببغداد الصيدلة كليات  يف استطالعية
 .املستنصرية

 اســـــــــــــــتطالعيــة دراســــــــــــــــة: اإلداري اإلبــداع على التنظيميــة املتغريات ( أثر2007تركي   احلقبــاين، -9
 رسالة. السعودية، العربية اململكة يف الرايض مبدينة احلكومية األجهزة يف العاملني للمومجفني
 رايدة حتقيق يف املعلومــات تكنولوجيــا تطبيق ( أثر2014خلوط   وعواطف، بونوة، شـــــــــــــــعيــب -10
 وحتليل دراســـــــــــــــة احلديثة املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: بعنوان الدويل امللتقى احلديثة، املنظمات
 .التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية،البليدة- دحلب سعد ودولية، جامعة وطنية جتارب
 االعمال منظمات يف الرايدة التســـويق عمليات مكانة ( قياس2011ســـليمان   درمان صـــادق، -11
 جامعة جملة العراق، -كردســــــتان  اقليم يف ملعدنيةا املياه مصــــــانع من عينة يف اســــــتطالعية دراســــــة الصــــــغرية،
 الرابع. العدد الثامن، اجمللد العلمية، كربالء
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 ،"املنظمي االبـــداع يف الفكري املـــال راس اثر" (2014حممـــد   احلميـــد عبـــد خولـــة الطـــالبـــاين، -12
 بغداد. جامعة واالقصاد، االدارة كلية  ماجستري، رسالة

 يف واثر املنظمي ( االبداع2010كرمي    حممد ســـــــــــــحر /العزاوي، خليل حممد بشـــــــــــــار /العبيدي -13
 جملة الكهرابئية، للصــــناعات العامة الشــــركة يف العاملني من عينة آلراء حتليلية دراســــة املنتج، جودة حتســــني
 .(21  العدد االقتصاد، اإلدارة
 مدخل االعمال حاضــــــــنات( 2012  .الرزاق عبد أ ار، وحممد، حممد الســــــــتار عبد، العدواين -14
 .69 العدد 18 جملد، واالدارية االقتصادية العلوم جملة ،الرايدي االداء حنو للتحول املنظمات
 دراســـــــــــــــة األعمال منظمات رايدة يف االســـــــــــــــرتاتيجية املرونة ( اثر2012محيد   مهند، العطوي -15

 حمافظة يف اإلنشـــــائية املواد صـــــناعة قطاع يف العاملة الصـــــغرية الشـــــركات مديري من عينة آلراء اســـــتطالعية
 واالقتصاد. االدارة كلية،  الكوفة جامعة، االعمال ادارة يف ماجستري رسالة،النجف
 غري ماجستري رسالة. تطويره وأساليب اإلداري اإلبداع واقع (2013حممد   بن هللا عبد العواد، -16
 .األمنية للعلوم العربية انيف جامعة: الرايض منشورة،
 جملـــة"، التنظيمي التطوير يف اإلداري اإلبـــداع عنـــاصـــــــــــــــر تطبيق أثر" (2013عـــاطف   عوض -17
 .3 العدد ،29 اجمللد -والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 دراسة:االبداع ادارة يف واثره االدارية للقيادات االسرتاتيجي العقل."(2009اتيه   فالح فاضل، -18
 االدارة كلية  االعمال، ادارة يف ماجســـــــــــــتري رســـــــــــــالة". املســـــــــــــتنصـــــــــــــرية اجلامعة كليات  من عينة يف تطبيقية

 املستنصرية. اجلامعة،واالقتصاد
 يف االعمال حاضـــــنات ( دور2012حمســـــن   ســـــعدون وســـــلمان، اهلادي، عبد ايثار، الفيحان -19
 .3العدد ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية  جملة املنظمات، رايدة تعزيز

 االدارية للعلوم القادســـــــــــــية جملة ،"التنظيمي االبداع يف املال راس اثر" (2008هللا   عبد كامجم،  -20
 .28 العدد 10 اجمللد واالقتصادية،

 مقارنة تشـخيصـية دراسـة: والتنافسـية االبداع يف املعرفة ادارة اثر" (2010انصـر   صيس حممد، -21
 كلية  دكتوراه، اطروحة ،"االدارة والتطوير لالســـتشـــارات الوطين واملركز اجللدية للصـــناعات العامة الشـــركة يف

 .بغداد جامعة واالقتصاد، االدارة
 الدويل امللتقى املتوســــــــطة، و الصــــــــغرية املشــــــــروعات يف واإلبداع ( الرايدة2015  زايد مراد، -22
 حممد جامعة التسيري، وعلوم التجارية و االقتصادية العلوم بكلية األعمال وفرص التكوين، املقاولتية: حول
 اجلزائر. بسكرة، خيضر
 وسلوكيات االسرتاتيجي االبداع مقدارت بني العالقة" (2011بكال   اصبع حممد املسعودي، -23
 التدريســيني، من عينة الراء حتليلية تشــخيصــية دراســة: املســتدامة التنافســية امليزة يف واثرها التحويلية القيادة

 .بغداد جامعة،واالقتصاد االدارة كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري رسالة"، ببغداد االهلية الكليات يف
.، الدول بعض لتجربة االشــارة مع االعمال منظمات يف ( الرايدة2013حســني   علي ميســون -24
 .واالقتصاد االدارة كلية،  بغداد جامعة، نظري  ث
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 للنشر. احلامد دار الصغرية، األعمال وإدارة ( الرايدة2013  الستار عبد العلي، /فايز النجار، -25 
 العدد العريب، املدير. ســـــــــــــلوكية دراســـــــــــــة اإلداري، اإلبداع(. م 2012.  حممد ســـــــــــــعود النمر، -26

 117.) 
 ىعل تطبيقية دراســة الومجيفي ابألداء وعالقته اإلداري ( اإلبداع2010رضــا   حســن علي حام -27
 الدراســــــــات كلية  منشــــــــورة(،  غري ماجســــــــتري رســــــــالة ادة، الدويل العزيز عبد امللك مبطار األمنية األجهزة
 السعودية. الرايض، األمنية، للعلوم العربية انيف أكادميية العليا،
 اإلداري اإلبداع يف ودورها املدرســـــــة ملدير التنظيمية ( الثقافة2008  حســـــــن بن علي بن حممد -28

 أم جامعة الرتبية، كلية  منشــــورة(،  غري ماجســــتري رســــالة ،"االبتدائي التعليم مدارس مديري نظر وجهة من
 .السعودية القرى،
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 صالحية رئيس الجمهورية في المصادقة على أحكام اإلعدام

 2005في دستور العراق لعام  

The Power of the President of the Republic in Ratifying 

the death Sentences in 2005 Iraq constitution 

 Maliki -eem AL’Prof. Hadi Na                             (1) أ.د هادي نعيم المالكي

   Idrees Qasim Kadhim                                                     (2)إدريس قاسم كاظم

 مستخلصال

 ميثل الوطن ورمز الدولة رئيس هو  2005من دستور عام ( 67  املادة العراق وحسب مجهورية رئيس
وهو يتمتع بصـــالحيات واختصـــاصـــات عديدة ....( ابلدســـتور االلتزام ضـــمان على ويســـهر البالد ســـيادة
 .اإلعدام أحكام على املصادقة من الدستور املذكور منها (73  عليها املادة نصت

ســـــــــــــــيكون حديثنا يف هذا البحث عن عقوبة اإلعدام يف مبحثني اثنني وأربعة مطالب، املبحث األول 
مفهوم عقوبة اإلعدام واخلالف حوهلا بني من يؤيد اإلبقاء عليها وبني من يطالب إبلغائها، ســيكون حول 

مفهوم عقوبة اإلعدام ونعرّفها لغة وسنقسم احلديث يف هذا املبحث على مطلبني، نشرح يف املطلب األول 
ئل ابإلبقاء عليها واصـــطالحاً، ويف املطلب الثاين نتوقف عند اختالف الفقهاء حول عقوبة االعدام بني قا

يف املبحث الثاين فســـــــنتحدث يف وبني طالب إبلغائها مع ســـــــرد احلجج اليت يســـــــتند عليها كل طرف. أما 
 قبل عام األلفي يقارب العراق من قانون محورايب قبل ما يف وضـــــــــــــــع عقوبة اإلعداماملطلب األول منه عن 

ة وأتســـــــــــــــيس الدولة العراقية انتهاًء ابالحتالل مروراً بعهد الفتح االســـــــــــــــالمي وحقبة الدولة العثماني امليالد
، أما يف املطلب الثاين فســــــــــيكون 2005ووصــــــــــوالً اىل الدســــــــــتور الدائم يف عام  2003االمريكي يف عام 

                                                        
 كلية القانون/ جامعة بغداد.  -1
 للعلوم االسالمية اجلامعة. --الكامجمكلية اإلمام   -2
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 29: العدد

على أحكام اإلعدام يف مجل نصوص دستور  العراق ابملصادقة مجهورية رئيس جوهر حديثنا حول صالحية 
 .2005العراق لسنة 

Abstract 
Parliamentary elections were held in Iraq on 30 January 2005, which 

produced the Transitional National Assembly, which carries out drafting 

tasks of the Constitution. The National Assembly formed among its 

members a committee to draft the draft constitution, consisting of 55 

members, Where the Committee issued the first Constitution of the 

Permanent Republic. 

Article 1 of this Constitution states that "The Republic of Iraq is a Full 

sovereignty and One federal state with an independent republican 

government, democratic, parliamentary system, And this constitution 

guarantees the unity of Iraq". 

The President of the Republic of Iraq enjoys the many powers and 

competencies stipulated in Article 73 of the 2005 Constitution, including the 

ratification of death sentences. 

We will discuss this research on the death penalty in two articles and four 

demands. The first topic will be on the concept of the death penalty and the 

conflict between those who support it and those who demand its abolition. 

We will divide the discussion by explaining this subject to two requirements. 

Explain in the first request to introduce the definition of the death penalty. 

We are talking about the difference of jurists on the death penalty between 

those who want to stay the punishment and those who want to abolish the 

punishment and explain the arguments of each party. In the second section, 

we will discuss the first condition of the death penalty in Iraq from the law of 

Hammurabi before nearly 2000 years BC, to the current Penal Code of 1969 

and also talk about the provisions of the Permanent Constitution in 2005 on 

this power of the President of the Republic. As for the second condition, Our 

talk about the authority of the President of the Republic of Iraq to ratify the 

death sentences under the provisions of the Constitution of Iraq in 2005. 

 المقدمة

على الدســتور الدائم جلمهورية  الشــعيب االســتفتاء م 2005 من عام األول تشــرين 15 الســبت يوم يف
 اجلمهورية رئيس دور يكون فيه والذي للحكم، أســــــــــــلوابً  الربملاين ابلنظام الدســــــــــــتور هذا أخذ العراق، وقد
 أمام مســـــــــؤولة وتكون فعلية، بصـــــــــورة الســـــــــلطة تتوىل اليت احلكومة عالوة على وجود وبروتوكولياً، شـــــــــكلياً 
 .الربملان حل طلب للوزارة يكون نفسه الوقت ويف البالد شؤون إدارة يف تعتمدها اليت السياسة عن الربملان
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 ســــيادة ميثل الوطن ورمز الدولة رئيس هو من الدســــتور ( 67  املادة وحســــب اجلمهورية رئيس أن ومبا
 على الدســــــــــتور من هذا (73  املادة نصــــــــــت فقد....( ابلدســــــــــتور االلتزام ضــــــــــمان على ويســــــــــهر البالد

 ال جدالً  أن اإلعدام، إال أحكام على املصـــــــادقة منها اجلمهورية عدة لرئيس واختصـــــــاصـــــــات صـــــــالحيات
 اختصــــــاصــــــات مع وتداخلها ة أعالهيف املاد اجلمهورية رئيس صــــــالحيات تفســــــري حول يدور به يســــــتهان

 على الباب ويفتح العباد، مبصـــــــا  وخيل الدولة عمل يف االرابك يثري  ا والقضـــــــائية التشـــــــريعية الســـــــلطتني
 هذه بني العالقة وتوضــيح وأتويل تفســري يف بدلوه يدلو أبن وغريه اختصــاص صــاحب كل  أمام مصــراعيها
 .وقناعته فهمه وحسب هواه على كلُ   السلطات

 البحث أهمية
 التنفيذية الســـــلطة ثنائية مبدأ على بوضـــــوح وأكد الربملاين النظام تبىن 2005 لســـــنة العراق دســـــتور إن

 واالختصـــــــاصــــــات الصـــــــالحيات ندرس أن مبكان األمهية من نرى لذلك( الوزراء وجملس اجلمهورية رئيس 
 ومدى ومنها صـــالحية املصـــادقة على أحكام االعدام العراق، مجهورية لرئيس اجلديد الدســـتور منحها اليت

 يف العراق. اجلديد السياسي النظام شكل يقتضيه كماآنرها املرتتبة عليها  
 البحث مشكلة

 التداخل أو عدم هي البحث هلا يتعرض اليت األساسية املشكلة تتحدد أن ميكن فإنه تقدم ما ضوء يف
 هذا االختصــــاص ابلذات  املصــــادقة على أحكام اإلعدام( يف والتنفيذيةالســــلطتني القضــــائية  بني الفصــــل
 .الشعب مصا  خيدم مبا السلطات تلك عمل دميومة يف املشكلة هذه وآنر

 خطة البحث
ســـــــــــــيكون حديثنا يف هذا البحث عن عقوبة اإلعدام يف مبحثني اثنني، األول ســـــــــــــيكون حول مفهوم 

يؤيـد اإلبقـاء عليهـا وبني من يطـالـب إبلغـائهـا، ويف املبحـث الثاين عقوبـة اإلعـدام واخلالف حوهلـا بني من 
 عليها. ابملصادقة اجلمهورية رئيس العراق وصالحية يف اإلعدام نتحدث عن عقوبة

 مفهوم عقوبة اإلعدام والخالف حولهاالمبحث األول: 

اإلعدام ميكن أن تســـــــــتخدم الدول ينص على أن عقوبة الداخلي لكثري من على الرغم من أن القانون 
ضـــد أشـــد اجلرائم خطورة، مثل القتل، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عقوبة اإلعدام ليســـت هي احلل 

واحلق يف العي  دون  ،من حقوق اإلنســــــان األســــــاســــــية: ومها احلق يف احلياةحقني تنتهك ، ابعتبارها أبداً 
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته األمم هذه احلقوق مكفولة ومكرسة يف ا، و للتعذيب التعرض

 .1948 عام املتحدة يف
مفهوم عقوبة اإلعدام، واملطلب الثاين: مقتضيات سيكون حديثنا يف هذا املبحث يف مطلبني، األول: 

 وإلغاء عقوبة اإلعدام. إبقاء
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 املطلب األول: مفهوم عقوبة اإلعدام 
وعقب كل شــــــــــــيء تتبعه، وعقبة وعاقبة وعقبته وعقبان،  العقوبة لغة: كلمة مشــــــــــــتقة من لفظ عقب،

وتعقبــت  والعقــاب واملعــاقبــة أن جتزي الرجــل مبــا فعــل، وعــاقبــه بــذنبــه معــاقبــة وعقــااب،، والعقىب جزاء األمر
 .(3 الرجل إذا أخذته بذنبه

 فقــدانحــد، ااإلعــدام لغــة: كلمــة مشـــــــــــــــتقــة من لفظ عــدم، وتعين أفقر وأزال، والعــدم والعــدمــة مبعىن و 
 .(4 الشيء وذهابه، والعدمي الفقري الذي ال مال له

ن تثبت أبعد ، حلكم قضـــــــــــــائي جزاء يقع ابســـــــــــــم اجملتمع تنفيذاً  :هيف اصـــــــــــــطالحاً  عقوبة اإلعدامأما 
 .(6 أب ا إزهاق روح احملكوم عليه فها الفقهوقد عرّ  ،(5 عن اجلرمية "احملكوم عليه" مسؤوليته
 86م املعدل يف املادة  1969لســــــــــــــنة  111يف قانون العقوابت رقم  هافقد عرّفاملشــــــــــــــرع العراقي أما 

 .يه حىت املوتلأب ا، شنق احملكوم ع
  :(7 تعريف قانون العقوابت العراقي لعقوبة اإلعدام ما يليوما يالحظ على 

إن التعريف يغلب عليه اجلانب الشــــــكلي املتمثل ابلشــــــنق، على املوضــــــوعي املتمثل إبزهاق الروح  -1
 .ذي هو جوهر عقوبة اإلعدامال

أمام اســـــــتخدام أي طريق لتنفيذ حكم اإلعدام،  ا يقطع ال وســـــــيلة الشـــــــنق حصـــــــراً التعريف أورد  -2
 أو استخدام مادة سامة. وسيلة أخرى كالصعق ابلكهرابء

أخرى الشـنق ال ميثل الوسـيلة الوحيدة لتنفيذ حكم اإلعدام يف التشـريع العراقي، وإمنا هناك وسـيلة  -3
 .(8 السالح ولكنها تقتصر على العسكريني الذين خانوا شرف ،وهي الرمي ابلرصاص

 وإلغاء عقوبة اإلعدام املطلب الثاني: مقتضيات إبقاء
 دول  تلف على ذلــك انعكس وقــد إلغــائهــا، أو اإلعــدام عقوبــة على اإلبقــاء حول الفقهــاء اختلف

 وجلميع إبلغائها قامت قد أخرى أن هناك دوالً  جند العقوبة، هبذه الدول من العديد فرغم احتفاظ العامل،
احلرب ومكافحة  كجرائم  االســـــــــــــــتثنائية اجلرائم عدا ما اجلرائم جلميع ألغتها أخرى دوالً  أن حني يف اجلرائم،
 وسنقسم املطلب على فرعني: .االرهاب

 اإلعدام عقوبة عَى اإلبقاء ال رع األوض: مقت يات
 اإلبقاء يعد أن اإلعدام أ ا أســـــاســـــية، هي عقوبة على ابإلبقاء يراها املطالبونمن أهم األســـــباب اليت 

 بل أمنه هتدد اجملتمع على خطرية فئة جتاه إال تســـــــــــــــتخدم ال العقوبة وأن اجملتمع، يف واألمن للنظام محاية

                                                        
 .613 -612صلبنان، بدون اتريخ النشر،  ،1بريوت للطباعة والنشر، ا مادة  عقب(، ابن منظور، لسان العرب، -3
 .392صمادة  عدم(، نفسه،  السابق املصدر -4
 .12 ص ،2008 احلقوقية، بريوت، احلليب منشورات اإلعدام، عقوبة يف الوجيز. رابح د. غسان -5
 .690 ص، 1982 العربية، القاهرة، النهضة دار، 5 ط، العام القسم العقوابت قانون شرح. حسين جنيب د. حممود -6
ص  ،1988، ، بدون مكان النشربغداد ،2اشرح أصول احملاكمات اجلزائية،  .سليم حربةد.  عبد األمري العكيلي ود.  -7
195. 
/ أاير /  9، يف 4040، جملة الوقائع العراقية، العدد 2007لسنة  19رقم  ،العقوابت العسكري/أ من قانون  10املادة  -8
 م. 2007
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 وعوائلهم، وردعاً  الضــــــــحااي اإلعدام ضــــــــماانً حلق عقوبة على النص على املشــــــــرع حيرص هلذا بقاءه، وحىت
 .للمجرمني

 الظامل، لذلك يكون لزاماً معاقبة ورثته، حقوق محاية من بد ال مجلماً  يُقتل من ومبا أن املنطق يقول أن
 مجلماً  غريه يقتل من أن يقتضي العدل وأن بعض، على بعضهم الناس واعتدى فوضى، احلياة صارت وإال

 عندما الظامل القاتل ألن الردع، ويتحقق مســــــــــــاواة هناك لتكون أيضــــــــــــاً  ابلقتل يعاقب أن من البد وعدواانً 
 عقوبة على اإلبقاء الشــــراح من فريق ويؤيد .األمان ويســــود القتل، عن ســــيكف غريه قتل إذا مبصــــريه يعلم

 .(9 اإلعدام
 :اآلتية االعتبارات إىل اإلعدام تستند على اإلبقاء ولذلك فإن حجج

 أم علناً  نّفذت وســواء أخرى، بطرق ســّدها ميكن ال للمجتمع مهمة  اجات تفي اإلعدام عقوبة -1
 على ضــــــرورية، اإلعدام عقوبة أن هي املســــــتخدمة احلجة فإن الســــــجن، جدران وراء األنظار عن حجبت
 .(10 اجملتمع خري أجل من مؤقتاً  األقل
 لذا. عليها واملعاقبة اجلرمية ملنع ومالءمتها فعاليتها يف فريدة وســـــيلة أ ا على اإلعدام عقوبة تُعرف -2
 غاية وهو االجتماعي، الدفاع لتحقيق صـــــــاحلة وســـــــيلة بوصـــــــفها عليها ابإلبقاء الوضـــــــعية املدرســـــــة اندت

 وعقوبة واســتئصــاله، املريض اجلانب برت حتتم االجتماعي البنيان من الســليم اجلانب إنقاذ العقاب، فضــرورة
 أبنه العقوبة هذه تطبيق تشـــــــــــــــبيه حد إىل الفقهاء بعض بل وذهب .العامة املنفعة حلماية أداة هي اإلعدام

 .(11 العقار صاحب قبل الدولة تباشره الذي العامة ابملنفعة امللكية نزع قبيل من
 يف احلق ســــلب خشــــية النفس يف واإلرهاب الردع والزجر من قدر أقصــــى حتقق اإلعدام عقوبة إن -3
 .(12 االجتماعي نظامها على واحملافظة الدولة، أهداف لتحقيق فاعلية الوسائل أكثر فهي وابلتايل احلياة،
 .للجرمية تكراره عدم من للتاكد عليه احملكوم قتل وجوب -4
 العدالة، ملطالب إرضاءً  بل اجلرمية، وقوع ملنع ال معينني جمرمني قتل جيب أنه تؤكد اجلزاء حجة إن -5

 يســــتمد احلجة هبذه واإلقناع جلرميته، شــــجبه اجملتمع يظهر اجملرم وبقتل شــــر، فعل على جمازاة يُعد فاإلعدام
 فالرأي القانون. وعليه، على احلريصـــــــــــني املواطنني يف العنف جرائم تثريه الذي الشـــــــــــديد النفور من جذوره
 .(13 بعقوبة االعدام ويتمسك يطالب العام

 اإلعدام عقوبة إلغاء ال رع الااك: مقت يات
 يف تشكل عقوبة الدويل، القانون فقهاء وأيضاً  الدولية املنظمات من العديد آلراء ووفقاً  اإلعدام عقوبة
ُتطبق  ق  أن وميكن تنفيذها، حال عنها الرجوع ميكن ال عقوبة والالإنســـــــــــــــانية، وهي القســـــــــــــــوة، منتهى
 .األبرايء

                                                        
". عماد الفقي. عقوبة االعدام يف التشريع املصري وفون وكانت، ورومانبوزي، والكاين، روسي، خاصة، بصفة منهم، نذكر" -9

 .147، ص 2008القاهرة،  ، املنظمة العربية حلقوق االنسان،2أتصيالً وحتلياًل، ط
 .148عماد الفقي. املصدر السابق نفسه، ص  -10
 .133 -132، ص 1996دار الثقافة اجلامعية، ، ام بني التدابري والعقابداإلع. يسر أنور عليد.  -11
 .134. مصدر سابق، ص يسر أنور عليد.  -12
 .87 - 86، ص 1988 ، بريوت،معهد اإلمناء العريب، 1ط، واإللغاءعقوبة اإلعدام بني اإلبقاء . ساسي سامل احلااد.  -13
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 بعضـــــــــــــــهم يقتلون فكما األفراد القتل، لكلمة احلكومي تعد االســـــــــــــــم اإلعدام عقوبة آخرون أن ويرى 
 اإلعدام إلغاء لذلك جند أن مطلب اإلعدام، بعقوبة بعض أفرادها تعاقب والدول فإن احلكومات البعض،
 قبل من والرتصد اإلصرار سبق مع املتعمد القتل معارضة أي نفسه، السبب من ينبعان كالمها القتل ومنع

 من ذلك يغري فلن صــــــالحية، ذو مرجع أو معينة حكومة ابلقتل قام وســــــواءً  آخر، لشــــــخص ما شــــــخص
 ألن املتعمد، القتل أشكال أبشع هي اإلعدام متعمد، فعقوبة قتل حالة نواجه أننا وهي أبداً، األمر حقيقة

 عن األعصـــــاب وبرودة الالمباالة درجات وأبقصـــــى مســـــبقاً  وتعلن الناس أمام تقرر ســـــياســـــية مؤســـــســـــة  ة
 .(14 األمر هبذا فيها ستقوم اليت والساعة اليوم أيضاً  وتعلن شخص، قتل يف قرارها

 العقوبة تلك إلغاء إىل الدولية الدعوة العفو منظمة اإلعدام، تقود عقوبة على لإلبقاء الدعوة قبال ويف
 عقوبة ألغت اليت الدول فالواقع يشـــــري إىل أن دعوهتا، يف جديدة وأرضـــــاً  وأنصـــــاراً  مؤيدين تكتســـــب حيث
 .(15 مستمر ازدايد يف اجلنائية تشريعاهتا من اإلعدام
 اجلرائم، ارتكاب من الناس متنع مل اإلعدام عقوبة أن على مقنعة دالئل هناك اإلحصــــــــائية الناحية ومن

يقل  ال العقوبة إعادة عند وأنه القتل، جرائم يف ازدايد عنه ينتج مل اإلعدام عقوبة إلغاء أن مراراً  اتضــح فقد
 ابلنســــــــــــــبة اجنلرتا يف اإلعدام عقوبة القانون ألغى عندما 1975 عام منذ فإنه ذلك، وكمثال على عددها.
 هلا، ابلنســــــبة قائمة العقوبة مجلت اليت اجلرائم تلك عدد ازداد األخرى، اجلرائم لبعض وأبقاها اجلرائم لبعض
 .(16 إلغائها صف يف تبدو العقلية احلجج ولكن م،اإلعدا عقوبة إلغاء ضد انفعالية حجج توجد تزال وما

 : اآلتية األسانيد إىل آرائهم دعم يف يستندون اإلعدام عقوبة إللغاء املؤيدين إن
 .تقوميه وإعادة عليه احملكوم اصالح معها يستحيل هذه العقوبة إن: أوالً 
 حتول فهي إقناعية، وجهة من أو فردية وجهة من ســـــــــواءً  انفعة وغري جمزية غري اإلعدام عقوبة إن: ننياً 

 .(17  كناً  ذلك كان  كلما  اجلرمية آنر اصالح يف -الدولة رقابة حتت- عليه احملكوم يشرع أن دون
 براءة تظهر فقد وواجب، حق عنها العدول أن يبدو حني آنرها اصــــالح يســــتحيل العقوبة هذه: نلثاً 
 للخطا عرضة وهم بشر، من صادرة القضائية األحكام أن فيه شك ال  ا العقوبة، تنفيذ بعد عليه احملكوم

 ألن الوســــــائل، وذلك من ذلك غري أو مصــــــطنعة أدلة أو زور شــــــهادة على حكمهم ليبين عرضــــــة أ م أو
 يف احلق تقر الوضعية التشريعات أغلب انَّ  حىت نسبية، اإلنسانية والعدالة اندرة ليست القضائية األخطاء
 .(18 األحكام أخطاء تصحيح

                                                        
 يوليو 130 العدد القاهرة، العام، األمن جملة الدولية، العفو منظمة رؤى يف اإلعدام الشلتاوي. عقوبة هللا عبد د. حممد -14
 .16 ص ،1990
 األمريكيتني أفريقيا ويف يف دوالً  تشمل وهي. 1990 العام منذ اجلرائم جلميع ابلنسبة اإلعدام عقوبة دولة 40 من أكثر ألغت -15

. 2005 ابريل 5 .50 / 006 / 2005الوثيقة رقم، االعدام عقوبة ضد الدولية العفو منظمة وآسيا وأورواب، محلة ،(والبارغواي كندا 
 .https://www.amnesty.org/arاملوقع االلكرتوين الرمي ملنظمة العفو الدولية 

 .17د. حممد عبد هللا الشلتاوي، مصدر سابق، ص  -16
 4626املتمدن، العدد  العام، جملة احلوار الدويل القانون ألحكام وفقاً  واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام د. أمين سالمة. عقوبة -17

 .52، ص 2014الثاين / / تشرين  7يف 
من قانون اإلجراءات  453 - 441يف املواد ( التماس إعادة النظروكمثال على ذلك ما قرره املشرع املصري من نظام   -18
كما إذا حكم على املتهم يف   ،، ويقتضي هذا النظام جواز إعادة النظر يف األحكام يف أحوال معينة1950لسنة  150رقم  اجلنائية

وواضح أنه إذا كان احلكم صادراً ابإلعدام ونفذ، فال سبيل إلنقاذ مواطن بريء. أما إذا كان احلكم  ،قتله حياً  ى وجد املدعجرمية قتل مث
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 إىل الشــهوة إ ا توقظ بل تربوية عظة فيها فليس والبشــاعة، ابلضــراوة وأل ا تتســم اإلعدام عقوبة: رابعاً 
 .الدماء سفك

 إىل تشــري متعددة مجروف يف متت كثرية  إحصــائيات إىل اإلعدام عقوبة إلغاء مؤيدي بعض يســتند كما
 يؤد كذلك مل  ختفيفه أن كما  اجلرمية، حدة ختفيف إىل ابلضـــــــرورة، يؤد، مل عام، بوجه العقاب، تشـــــــديد أن
 شــــــخصـــــية ومجروف عوامل مجلة إىل يرجع أن ميكن أمر نقصــــــها أو اإلجرام نســــــبة ازدايد لكن زايدهتا، إىل

 .(19 اإلعدام حد إىل وصلت ولو نوعاً  أو مقداراً  النفوس يف العقاب أتثري شاانً  أقلها من لعل واجتماعية،
بدوران نؤيد أيضــاً اإلبقاء على عقوبة اإلعدام نظراً خلطورة وبشــاعة اجلرائم الالإنســانية املرتكبة يف وحنن 

 والربملانية. السياسية الضغوط عن وبعيداً  القضائية، لإلجراءات العراق شريطة أن تكون وفقاً 
وفوق ذلك كله نشـــــــري  العدالة، معاين أمى وتعد اجتماعية، ضـــــــرورة متثل اإلعدام ألننا نرى أن عقوبة

َيـلَها﴿ :آيتني يف القتل عقوبة على الكرمي القرآن العمد جاء بنص القتل عقوبة يف القصاص اىل أن تشريع  أيَٓأ
اصُ ٱ َعَلۡيُكمُ  ُكت بَ   َءاَمُنواْ  لَّذ ينَ ٱ َلى  ٱ يف   ۡلق صـــــــــــــــَ  يف   َوَلُكمۡ ﴿ ﴾ أۡلُنَثٓى  ٱب   أۡلُنَثىٓ ٱوَ  ۡلَعۡبد  ٱب   ۡلَعۡبدُ ٱوَ  حۡلُرّ  ٱب   حۡلُرل ٱ ۡلَقتـۡ
اص  ٱ ُْويل   ٞ  َحيَـٓوة ۡلق صــــــــــــــــَ ب  ٱ أيَٓأ  الــديـة وقبول القتيــل أهــل بعفو مقيــدة ، رغم ان العقوبــة﴾تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمۡ  أۡلَۡلبــَٓ
يه   م نۡ  ۥَلهُ  ُعف يَ  َفَمنۡ ﴿ ن إ لَۡيه   َوأََداأءٌ  ۡلَمۡعُروف  ٱب   تّ َباُع  ٱفَ  َشۡيءٌ  َأخ  ل كَ  ۗ  ٞ  إب  ۡحسَٓ ف يف ذَٓ  ۗ  ٞ  َوَرمۡحَة رَّبّ ُكمۡ  مّ ن ٞ  خَتۡ

ل كَ  بـَۡعدَ  ۡعَتَدىٓ ٱ َفَمن   ابإلضــــــــافة اىل االحاديث النبوية الشــــــــريفة العديدة يف هذا  (20 ﴾ٞ  أَل يم َعَذابٌ  ۥفـََلهُ  ذَٓ
 .وعرضه وماله دمه حرام املسلم على املسلم : كل--اخلصوص ومنها قول النيب االكرم 

 يف قتل جرائم ارتكبت إذا أنه يرى فهو الشهري، مثله ذلك على" كانت" األملاين الفيلسوف  ويضرب
 على اإلعدام عقوبة بتنفيذ ســـــــــكا ا قيام تقتضـــــــــي العدالة فإن ئية، ا بصـــــــــفة تركها أهلها مجيع قرر جزيرة
 زوال مث ومن اجلزيرة، برتك اجملتمع وجود انتهاء رغم للعدالة، إرضـــــــــــــــاء وذلك تركها، قبل فيها القتلة مجيع
 .(21 محايته( ضرورة

 الجمهورية رئيس العراق وصــــالحية في اإلعدام عقوبةالمبحث الثاني: 

 عليها بالمصادقة

نقســــــم هذا املبحث على مطلبني، نتطرق يف املطلب األول منه إىل وضــــــع عقوبة االعدام يف التشــــــريع 
صــــــالحية رئيس العراقي منذ قانون محورايب وإىل قانون العقوابت النافذ، ويف املطلب الثاين ســــــنتحدث عن 

ها صــــــــــالحية دســــــــــتورية ، بعدّ  2005مجهورية العراق ابملصــــــــــادقة على أحكام اإلعدام وفقاً لدســــــــــتور عام 
اً خاصـــــاً عن احملكوم صـــــدر عفو يتخفيفه أو يطالب ب صـــــادق على احلكم أويحصـــــرية للرئيس، حيق له أن 

 .عليه

                                                        
، صحيفة د. أكرم عبد الرزاق جاسم ،التعذيب وتسييس القضاء .صادراً بعقوبة أخرى، فيمكن إيقاف تنفيذها، ومنح هذا املواطن حريته

 .2013نيسان  3 ، يف4468الزمان، العدد 
 .168، ص2007، القاهرة والدستورية، احلقوقية للدراسات ماعت مركز، احلياة يف واحلق اإلعدام عقوبةد. أمين عقيل.  -19
 (.179و  178سورة البقرة، اآليتان   -20
 .139. مصدر سابق، ص يسر أنور عليد.  -21
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 29: العدد

 العراق يف املطلب األول: وضع عقوبة اإلعدام 
 يقارب ما القدمية هو الذي وضـــــــــــــعها محورايب منذ احلضـــــــــــــارات أتريخ يف القانونية األنظمة أعرق أحد
 التشريع أصبح مث وعقوابهتا، للجرائم مادة 50 منها مادة، 282 على حيتوي وكان امليالد، قبل عام األلفي
 ســـــنة من العثمانية الدولة حكم مدة خالل تطبيقه واســـــتمر البالد يف مطبقاً  اإلســـــالمي الفتح بعد اجلنائي
 .(22 م1858 عام يف العثماين اجلزاء قانون صدور م حىت 1534

 للعراق الربيطاين االحتالل وبدء العثماين احلكم بعد انتهاء الربيطانية للقوات العام القائد وقد أصــــــــــــدر
 وبقي ،1919 عام بداية من انفذاً  أصـــــــبح الذي البغدادي العقوابت قانون األوىل، العاملية احلرب  اية يف

من الســنة  متوز 19 يف نفاذه بدأ الذي م1969 لســنة 111 رقم احمللي العقوابت قانون صــدور إىل مطبقاً 
 تعديل بعض مواده وال زال ساري املفعول إىل يومنا هذا. وم نفسها،

وقد  العقوابت، قانون بشــان أوامر االئتالف ثالثة ســلطة مدير وبعد االحتالل االمريكي للعراق أصــدر
 يالتالتعد بعض مع ،225 و 222 و 221 و 200 اإلعدام، ابإلضـــــــــــــــافة اىل املواد عقوبة قام بتعليق
 والذي 2004 ســـــــنة 3 رقم األمر املؤقتة العراقية احلكومة أصـــــــدرت االئتالف ســـــــلطة حلّ  وبعد األخرى،
 العمد القتل ابرتكاب املدانني املدنيني لألشــخاص ابلنســبة املوت حىت اإلعدام شــنقاً  عقوبة إبعادة يقضــي
 .(23 اجلرائم من وغريها

هذه وردت ســــواًء  اجلرائم اليت حيكم فيها ابإلعدام، فإن 1969لســــنة  111وفق قانون العقوابت رقم 
وبعض  ،(24 لبعض اجلرائم املاســــــــــــة أبمن الدولة اخلارجي وصــــــــــــفها عقوبة وجوبية أم جوازية، جزاءً بعقوبة ال

أو شــــــهادة الزور إذا ترتب  ،(26 واجلرائم املاســــــة ابهليئات النظامية ،(25 اجلرائم املاســــــة أبمن الدولة الداخلي
واجلرائم  ،(28 "صـــــــالت العامةاوجرائم االعتداء على ســـــــالمة النقل ووســـــــائل املو  ،(27 عليها حكم ابإلعدام
 ،(30 إذا صـــــــحب اخلطف وقاع اجملين عليها أو الشـــــــروع فيه أنثى خطفمية وجر  ،(29 املاســـــــة  ياة إنســـــــان
 .(31 وجرائم السرقة املشددة

اجلرائم املعاقب عليها امللغى، فإن  2004لســـــــــــــــنة  إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقاليةقانون ل اً وفقو 
وهذه املواد بصـــــــــــورة ، 197إىل املادة  190من املادة  ابإلعدام تشـــــــــــمل املواد املذكورة يف قانون العقوابت

ي واملدين املسـلح ضد عامة تشـمل جرائم إلغاء الدسـتور وتغيري احلكومة ابلقوة املسـلحة والعصـيان العسـكر 

                                                        
 .17 ص ،1987 بغداد،، العامة الشؤون دار ،1ط، القدمي العراق يف القانون. سليمان عامر. د -22
 .38، ص2008 بغداد، يف والونئق الكتب دار العراقي، االنتقايل والدستور 2005 دستور يف أ اث. حرب د. طارق -23
 ( من قانون العقوابت النافذ.177 و، 2 /175املاداتن   و ،(164 إىل 156  من املواد -24
( من قانون العقوابت النافذ مبوجب األمر الصادر 201و، 200علق العمل ابملادتني  قد و  (،197 إىل 190  من املواد -25

 1969لسنة  111. القاضي نبيل عبد الرمحن حياوي. قانون العقوابت رقم 2003حزيران  17يف  7عن سلطة االئتالف املنحلة برقم 
 .91 -90وتعديالته، بغداد: املكتبة القانونية، ص 

 قانون العقوابت النافذ.( من 223  ادةامل -26
 من قانون العقوابت النافذ. (252  ادةامل -27
 من قانون العقوابت النافذ. (3/  355 و 354  اتنادامل -28
 ( من قانون العقوابت النافذ.406  ادةامل -29
 من قانون العقوابت النافذ. (423  ادةامل -30
 النافذ.( من قانون العقوابت 442 و 441اتن  ادامل -31
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احلكومة، واحتالل املباين والدوائر احلكومية، وتعطيل أوامر احلكومة، واغتصـــــــاب األراضـــــــي و ب األموال 
مة ابلســـــالح، وإنرة احلرب األهلية أو الطائفية، وختريب املباين اومة الســـــلطات العاالعامة أو اخلاصـــــة، ومق

لة الصـــــــــناعية، أو حمطات القوة الكهرابئية واملائية أو احلكومية ومنشـــــــــآت النفط وغريها من منشـــــــــآت الدو 
املياه العامة أو األماكن املعدة لالجتماعات العامة أو  يصــالت أو اجلســور أو الســدود أو جمار اوســائل املو 

مث امتد قرار إعادة عقوبة اإلعدام إىل ، الرتياد اجلمهور، أو مال عام له أمهية كربى يف االقتصـــــــــــــــاد الوطين
وتشـــري هااتن املاداتن إىل تعريض حياة الناس للخطر بســـبب أحداث الغرق أو ، 1 /351، و 349 املواد

، ابلصــــحة العامة اً جســــيم اً ن تســــبب املوت أو ضــــرر أخر من شــــا ا آوضــــع مواد أو جراثيم أو أي شــــيء 
عقوابت من قانون ال، 355و  354 إعادة عقوبة اإلعدام للجرائم املنصــوص عليها يف املادتني متت أيضــاً و 

اللتني تتضــــمنان تعريض ســــالمة املالحة اجلوية أو املائية أو ســــالمة قطار أو ســــفينة أو طائرة أو جســــر أو 
إذا اســـــــتخدم اجلاين املفرقعات أو املتفجرات يف  ،قنطرة أو ســـــــكة حديد أو  ر أو قناة صـــــــاحلني للمالحة
من  406تل العمد املذكورة يف املادة أما جرائم الق، ارتكاب اجلرمية وأدى ذلك إىل كارثة أو موت إنســــــــان

ملت أيضـــا بعودة عقوبة اإلعدام عليها،  عقوبة اإلعدام جلرائم خطف  أيضـــاً  وأعيدتقانون العقوابت، فشـــُ
ومبوجب هذا القرار م ، من قانون العقوابت 423، 422، 421األشـــــــــخاص املنصـــــــــوص عليها يف املواد 

واملادة  1971لســـــــــــــنة  23ت اجلزائية رقم اول احملاكممن قانون أصـــــــــــــ 285من املادة  (ب تعديل الفقرة 
عقوبة اإلعدام قبل التنفيذ، وإصدار املرسوم على منه، واليت كانت تقضي مبصادقة رئيس اجلمهورية  286

 .(32 امللغى اجلمهوري ابلتنفيذ ليصبح تنفيذه بعد موافقة رئيس الوزراء مث مصادقة جملس الرائسة
الصـــالحية الدســـتورية لرئيس الجمهورية باملصـــادقة على أحكام اإلعدام املطلب الثاني: 

 2005وفقًا لدستور 
يف املادة  2005من الصالحيات اليت يتوالها رئيس اجلمهورية واليت نص عليها الدستور العراقي لسنة 

 نمناً( هي: املصادقة على أحكام اإلعدام اليت تصدرها احملاكم املختصة. /73 
 حمل حيل من يبنّي  فلم ،تنظيمه يف مقتضـــباً  جاء الدســـتور أن إال االختصـــاص اهذ شـــكلية من ابلرغمو 
  ارســـــــــــــة عن امتنع أو األســـــــــــــباب من ســـــــــــــبب ألي غاب ما إذا االختصـــــــــــــاص هذا  ارســـــــــــــة يف الرئيس

 .(33 اختصاصه
 اختصـــــــاصـــــــات اجلمهورية رئيس مينح مل 2005 لســـــــنة العراقي الدســـــــتور أن إىل الفقهاء بعض يذهب

ألن أكثر الصـالحيات املهمة  ،منه 67 املادة يف ورد الذي الوصـف مع تنسـجم السـياسـي الشـان يف مؤثرة
 .(34 حمصورة بيد جملس الوزراء، وأن الثنائية اليت أخذ هبا الدستور تفتقر اىل التكافؤ أو التوازن

 يف النظام الربملاين هي اجلمهورية رئيس إىل منحت اليت الصـــــــــــــــالحيات أن إىل آخر اجتاه يذهب بينما
 هذا إن بل فعلية، صـــــالحيات الدولة رئيس ومنح عيتقاط ال الربملاين النظام واســـــعة، ذلك أن صـــــالحيات

                                                        
 556د. عبد القادر القيسي. وقفة مع إعادة عقوبة اإلعدام يف العراق، منظمة العفو الدولية، جملة احلوار املتمدن، العدد،  -32

 .86، ص2012 /9 /3يف 
 . 43د. طارق حرب. مصدر سابق، ص  -33
 .446، ص 2011لسنهوري، بغداد، د. ساجد حممد الزاملي. القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق، مكتبة ا -34
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االجتاه  هذا واستند التنفيذية، السلطة شؤون إدارة يف الوزارة مع يشرتك الدولة رئيس أن إىل االجتاه يذهب 
 ورئيس للوزارة منحتها وإمنا وحدها، للوزارة التنفيذية الســـلطة متنح مل الدســـاتري أن إىل نظره، وجهة أتييد يف

 مزدوجة، تكون أن ميكن التنفيذية الســلطة فإن جملســني، من يتالف أن ميكن الربملان أن فكما معاً، الدولة
 الرؤية زايدة إىل يؤدي كما  واالســـــــتبداد، الســـــــلطة اســـــــتعمال إلســـــــاءة حدّ  وضـــــــع إىل يؤدي الوضـــــــع وهذا

 .(35 األمور تصريف يف والتفكري
 الدســـــــتورية النصـــــــوص هو اآلراء يف التباين واالختالف منشـــــــاوابلعودة اىل الدســـــــتور العراقي، جند أن 

رئيس  صـــــــــــــــالحيات حتدد واليت العشـــــــــــــــر بفقراهتا جيدها الدســـــــــــــــتور من 73 املادة نص يطالع فمن ذاهتا،
 تقدمي إىل تشـــــــــــــــري واليت (أوالً  /60  املادة يطالع من بينما، صـــــــــــــــالحيات فعلية هي ليســـــــــــــــت اجلمهورية
 املادة نفســــها من ســــادســــاً  الفقرة يطالع ومن، الوزراء وجملس اجلمهورية رئيس قبل من القوانني مشــــروعات

 هذا وإزاء شــــــرفية، وليســــــت حقيقية الصــــــالحيات أن يســــــتنتج، اجلمهورية رئيس مســــــاءلة إىل تشــــــري واليت
 عن والبحث الدســــــتور واضــــــعي نية إىل الرجوع وفهمها يفرتض الدســــــتورية النصــــــوص قراءة االختالف يف

 .(36 آنفاً  إليها املشار الدستورية النصوص كتابة  عند توجههم
النافذ منح صــــــــالحية حصــــــــرية دســــــــتورية لرئيس اجلمهورية يف  2005عام العراق الدائم لن دســــــــتور وإ

من خالل إال ســــــــــقاطها إال ميكن جتاوزها أو  (نمناً  / 73  املصــــــــــادقة على أحكام اإلعدام يف نص املادة
ليس يف نصـــوصـــه ما جييز التدخل يف هذه أعاله دســـتور الاكمات اجلزائية النافذ، و تعديل قانون أصـــول احمل
يف نصـــوص قانون أصـــول احملاكمات  تعديل الدســـتور أوالً وليس تعديالً قبل ذلك الصـــالحية، ويســـتوجب 

عليها وال جيوز القفز  ومثبتة دســــتورايً  ة، مصــــان(نمناً  / 73 اجلزائية، والصــــالحية الدســــتورية يف نص املادة 
ب( من قانون أصـــــول احملاكمات اجلزائية  / 285  من الدســـــتور، ونص املادة ةهرمي ةقل مرتبأبقانون يعد 

مبرســــــــوم مجهوري  دســــــــتورايً  اً ومؤطر  جبت ان يكون حكم اإلعدام الصــــــــادر من احملكمة املختصــــــــة قطعياً أو 
 صـــــــداررمت الطريق للكيفية املطلوبة إل نفســـــــه من القانون (286 واملادة  ،صـــــــادر من رائســـــــة اجلمهورية

كدت على أن مجيع أحكام اإلعدام اليت أيدهتا حمكمة التمييز جيب أن ُتقدم إىل أاملرســـــــــــــــوم اجلمهوري، و 
ن املادة . ابإلضــــــافة إىل أعفو.الرئيس اجلمهورية الذي حيق له املصــــــادقة على احلكم أو ختفيفه أو إصــــــدار 

( من القانون، 286ب( و   285أدخلت تعديالً على املادتني   2004( لســــــــــــنة 3( من األمر رقم  6 
عن مصــــــــادقة رائســــــــة  الً الوزراء فضــــــــجملس نص على أن تنفيذ أي حكم ابإلعدام يقتضــــــــي موافقة رئيس 

 .(37 اجلمهورية
أو  ن الدســتور منح رئيس اجلمهورية املصــادقة على أحكام اإلعدام ليس اعتباطاً و ســب آراء البعض أ

ملضــامني الدســتور ونية املشــرع  اً ن يف ذلك اجحاف، ألوكولياً أو تشــريفياً حســب ما يصــفه البعضبروت جراءً إ
وهذه  ،الدســـــــــــــتوري عندما اعترب نفاذ أحكام اإلعدام بتصـــــــــــــديقها مبراســـــــــــــيم مجهورية من رئيس اجلمهورية

                                                        
. 1985 القانونية، مصر، الكتب سلسة. الغرب مع املقارنة مع النامية الدول يف احلكم أنظمة يف احلميد متويل. نظرات عبد -35

 .137 ص
 .2015حزيران  28، يف 16، ص 2352عبود. شروط قانون العفو العام، جريدة الصباح، العدد  كامجم  د. زهري -36
، ص 2005، 10احلسني شعبان. رؤية يف مشروع الدستور العراقي الدائم، جملة املستقبل العريب، بريوت، العدد  د. عبد -37
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قة هلا ابلتدخل وال عال ،منا ختضع لدراسة وتدقيق ومتحيصإو  ،جبارية التنفيذإالصالحية الدستورية ليست 
ن املتهم أن رئيس اجلمهورية عندما ال يصـــادق على أحكام اإلعدام ليس معناه أل ،قضـــائية قطعية حكامأب

 .(38 احملكوم ابإلعدام سوف يفرا عنه ويغادر السجن وتنتهي حمكوميته
عدم مصــــــــادقة رئيس ن يف أترى إذا كانت الكتل الســــــــياســــــــية أو الســــــــلطة التنفيذية ويرى الباحث أن 

الذهاب اتباع الطرق الدســــــتورية و  مفعليه ،لنصــــــوصــــــه اً للدســــــتور وانتهاك اً جتاوز اجلمهورية ألحكام اإلعدام 
لة رئيس ءســــاملب ب( والطلب من جملس النواب بتقدمي طلب مســــبّ  أ، / ســــادســــا / 61  لنصــــوص املادة

الطلب أبغلبية مطلقة لعدد أعضـــــــــــــــاء جملس النواب وليس  اجلمهورية، وبعدها يتم التصـــــــــــــــويت على ذلك
 أبغلبية بسيطة.

ورائســـة  ة،ن الصـــالحية الدســـتورية املمنوحة لرئيس اجلمهورية يف املصـــادقة على أحكام اإلعدام جوازيإ
ن عقوبة اإلعدام ال تتفق والكرامة املتاصلة يف الشخص، ال سيما وقد ترى أب ،على هرم ابلدولةأاجلمهورية 

العقوبة تنفرد بقســـــوهتا و ائيتها وقد يكســـــوها التعســـــف أو يعرتيها اخلطا، وعند  انعة رئيس اجلمهورية ن أ
مام احملكمة اإلحتادية أعلى تصــــــــــــديق مراســــــــــــيم اإلعدام حيق لكل جهة متضــــــــــــررة من ذلك، إقامة دعواها 

 .(39 العليا
بغي أن يكون هذا احلكم دقيقاً، ينلذلك صــل بني احلياة واملوت، ااإلعدام قرار قضــائي فحكم ن ومبا أ

أطراف  توســــــائراً وفقاً لإلجراءات القضــــــائية، وبعيداً عن الضــــــغوط الســــــياســــــية والربملانية واإلدارية، رجح
ن رائســـــة اجلمهورية أخرت املصـــــادقة على مراســـــيم اإلعدام ألجل إعطاء قانون العفو العام أقانونية برملانية 

 .(40 عدامتنفيذ بعض أحكام اإلايقاف فسحة يف 
إن االجتاه العام بني الشــــعوب والدول يســــري حنو إلغاء عقوبة اإلعدام، وهذا االجتاه له ما يربره، ســــيما 

يف النظرية القائلة إن الزايدة يف العقوبة يقابلها اسفاض يف  طمع زايدة الوعي بني اجملتمعات الدولية وللخل
 .(41 قوبة، كالنظام البائد يف العراقاجلرمية، بل قد أساءت بعض األنظمة استعمال هذه الع

عدد  ىقصــــــــــر نطاق تطبيقها علمع التقيد بولكن  ،عقوبة اإلعدام ىاإلبقاء علقانونيون آخرون  ؤيدوي
ـــاة ىجرائم االعتـــداء عل ى يـــث ال يتعـــد ،حمـــدد من اجلرائم وجرميـــة خطف األنثى املقرتن  ،احلق يف احلي

وذلك فيما يتعلق ابجلرائم الواردة يف قانون العقوابت وقانون املخدرات وقانون األســـــــــــــــلحة  ،ابغتصـــــــــــــــاهبا
 .2005لسنة  13، ابإلضافة اىل قانون مكافحة االرهاب رقم (42 والذخائر

 خاتمة

لى أحكام اإلعدام يف صــــــالحية رئيس مجهورية العراق يف املصــــــادقة ع البحث موضــــــوع هذا طرحنا يف
 هذا تناولت اليت الدســـــــــــتورية النصـــــــــــوص على الضـــــــــــوء إلقاء منها هو هدفنا ، وكان2005مجل دســـــــــــتور 

                                                        
عبد الرمحن سليمان الزيباري. السلطة القضائية يف النظام الفدرايل العراقي، دراسة حتليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  -38

 .212، ص 2008صالح الدين، أربيل، القانون والسياسة، جامعة 
 .217مصدر سابق، ص  .عبد الرمحن سليمان الزيباري -39
 .91، ص 2013 بغداد، والتوزيع، مكتبة دار الثقافة للنشر، 1، طإعادة حكم اإلعدام يف العراق .ميثم حممد علي موسى -40
 .16عبود. مصدر سابق، ص  كامجم  د. زهري -41
 .47سابق، صد. طارق حرب، مصدر  -42
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ذلك،  أمكننا ما بقدر والنقد والتحليل ابلتعليق النصــوص هذه إحاطة الدراســة أثناء حاولنا كما،  املوضــوع 
 :ما أيط إىل توصلنا وقد

 االستنتاجات
ميثل الوســــــــيلة الوحيدة لتنفيذ حكم اإلعدام يف التشــــــــريع العراقي، وإمنا هناك وســــــــيلة الشــــــــنق ال إن  -

 .السالح ولكنها تقتصر على العسكريني الذين خانوا شرف ،أخرى وهي الرمي ابلرصاص
إلغائها، فمنهم من يرى  أو اإلعدام عقوبة على اإلبقاء حول واملشــــــــــرعني هناك خالف بني الفقهاء -

 عليها، ومنهم من يرى أن هذه واملعاقبة اجلرمية ملنع ومالءمتها فعاليتها يف فريدة وســــــــــــيلة ماإلعدا يف عقوبة
 العقوبة. تنفيذ بعد عليه احملكوم براءة تظهر فقد، آنرها اصالح يستحيل العقوبة
اإلعدام،  عقوبة االئتالف املنحلة بتعليق سلطة قام مدير 2003بعد االحتالل االمريكي للعراق يف  -
 عقوبة إبعادة قضـــــــى 2004 ســـــــنة 3 أمراً برقم املؤقتة العراقية احلكومة أصـــــــدرت هذه الســـــــلطة حلّ  وبعد

 اجلرائم. من وغريها العمد القتل ابرتكاب املدانني املدنيني لألشخاص ابلنسبة املوت حىت اإلعدام شنقاً 
 على املصــــادقة يف اجلمهورية لرئيس دســــتورية حصــــرية صــــالحية منح النافذ 2005 عام دســــتور إن -
 أصول قانون تعديل خالل من إال إسقاطها أو جتاوزها ميكن ال( نمنا /73 املادة نص يف اإلعدام أحكام

 .النافذ اجلزائية احملاكمات
 جب ان يكون حكم اإلعدام الصادر من احملكمة املختصة قطعياً أو قانون أصول احملاكمات اجلزائية  -
كد على أن مجيع أحكام اإلعدام جيب أن تُقدم إىل أو  ،مبرسوم صادر من رائسة اجلمهورية ايً دستور  اً ومؤطر 

 .عفوالرئيس اجلمهورية الذي حيق له املصادقة على احلكم أو ختفيفه أو إصدار 
 التوصيات

 منذ العراق يف املرتكبة الالإنســــــــــــانية اجلرائم وبشــــــــــــاعة خلطورة نظراً  اإلعدام عقوبة على اإلبقاء نؤيد -
 .هذا يومنا وإىل 2003
ينبغي أن يكون هذا احلكم لذلك صـــــــــــــــل بني احلياة واملوت، ااإلعدام قرار قضـــــــــــــــائي فحكم ن مبا أ -

 .دقيقاً، وسائراً وفقاً لإلجراءات القضائية، وبعيداً عن الضغوط السياسية والربملانية واإلدارية
عدم مصـــــــادقة رئيس اجلمهورية ألحكام الكتل الســـــــياســـــــية أو الســـــــلطة التنفيذية ترى يف إذا كانت  -

 /61  الذهاب لنصــوص املادةاتباع الطرق الدســتورية و  مفعليه ،لنصــوصــه اً للدســتور وانتهاك اً جتاوز اإلعدام 
تم لة رئيس اجلمهورية، وبعدها يءســــــاملب ب( والطلب من جملس النواب بتقدمي طلب مســــــبّ  أ، ســــــادســــــا/
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 المستخلص

" احلياة شــــراين" ابعتباره أمهيته وإن لالقتصــــاد، احليوية القطاعات أكثر من واحدا يـَُعدل  املصــــريف القطاع
 وأنشـــــطتنا املختلفة، مثل اليومية  ياتنا وثيًقا ارتباطًا املصـــــارف االقتصـــــادي جاءت نتيجة ارتباط للنشـــــاط

 األموال وغري ذلك من واقرتاض الودائع وبناء املنازل وشـــــــــــــــراء الفواتري وتســـــــــــــــديد وســـــــــــــــحبها الرواتب دفع
 اجلمهور، ثقة على أساسا يقوم املصريف االستقرار أن وحقيقة املصارف بني الروابط إن املصرفية، املعامالت

 وأي أخرى، مالية ومؤســســات مصــارف إىل بســهولة تنتقل أن ميكن تلك املصــارف أحد مشــاكل أن يعين
وبناءا على هذا األســــاس حاول الباحث  ككل،  اجملتمع على ثرســــيؤ  املصــــرفية العمليات يف كبري  اضــــطراب

ان يبني مدى أمهية تنويع احملفظة االســـتثمارية للمصـــارف التجارية العراقية، ودوره يف توفري قدر  من احلماية 
األرابح، ضــد األزمات من خالل تقليل املخاطر االســتثمارية مع إمكانية حتســني عوائد االســتثمار وحتقيق 

 وكانت احدى الفرضيات اليت اعتمد عليها البحث هي عدم وجود كفاءة يف تنويع احملفظة االستثمارية.

                                                        
 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ جامعة كربالء.  -1
 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ جامعة كربالء.  -2



  

596 

 29: العدد

لقد استخدم الباحث التحليل املايل واإلحصائي للبياانت املالية ملصرف بغداد عينة البحث بعده احد  
لبيان وجود التنويع يف  2018ولغاية النصــــــف األول من ســــــنة  2004املصــــــارف العراقية للمدة من ســــــنة 

حمفظته االســـــــــــتثمارية وكذلك وجود عالقة االرتباط واألثر بني مكوانت احملفظة االســـــــــــتثمارية وبني ر يته، 
ومن ذلك كله توصل الباحث إىل االستنتاجات اليت كان من أمهها، ان هناك تنويعا يف احملفظة االستثمارية 

ســــــــــتثماري يف عملياته االســــــــــتثمارية، وابدى اهتماما ابجملاالت ملصــــــــــرف بغداد وانه اعتمد مبدأ التنويع اال
االســــتثمارية األخرى، ومن مجلة التوصــــيات اليت تضــــمنها البحث انه من الضــــروري ان يقوم البنك املركزي 
العراقي بتخفيف القيود االســـــــــتثمارية للمصـــــــــارف وجعلها اكثر مرونة وان تراعي املصـــــــــارف تنويع حمافظها 

القيام ابالســــتثمار كما هو احلال يف مصــــرف بغداد، واالعتماد على الكوادر الكفوءة يف  االســــتثمارية عند
 .إدارهتا االستثمارية

Abstract 
The banking sector is one of the most vital sectors of the economy and 

its importance as the "lifeline" of economic activity came as a result of the 

banks' close ties to our daily lives and our various activities such as paying 

salaries, withdrawing, paying bills, buying houses, building deposits, 

borrowing money and other banking transactions. That banking stability is 

based primarily on public confidence means that the problems of one of 

these banks can be easily transferred to banks and other financial 

institutions and any major disruption in banking operations will affect the 

community as a whole and based on this basis the researcher tried to show 

the importance of diversification of diversifying the investment portfolio of 

the Iraqi commercial banks and its role in providing a degree of protection 

against crises by reducing investment risks with the possibility of improving 

investment returns and profits, and was one of the assumptions adopted by 

the research is the lack of efficiency in the diversification of the investment 

portfolio. 

The researcher used the financial and statistical analysis of the financial 

data of the Bank of Baghdad sample of the research as one of the Iraqi 

banks for the period from 2004 to the first half of 2018 to show the 

diversification in his portfolio investment as well as the existence of 

correlation and impact between the components of the investment portfolio 

and profitability, Which was the most important that there is diversification in 

the investment portfolio of the Bank of Baghdad and he adopted the principle 

of diversification of investment in its investment operations and expressed 

interest in other areas of investment and among the recommendations 

contained in the research that it is necessary to The Central Bank of Iraq to 

ease the investment restrictions of banks and make them more flexible and 

take into account the diversification of banks investment portfolios when 
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making investment, as is the case in the Bank of Baghdad and rely on 

efficient cadres in its investment management. 

 المقدمة

النشــاطات املصــرفية مل تعد حمصــورة بنطاق ضــيق من قبل جمموعة من املتعاملني، وإمنا أصــبحت عملية 
بسبب  اخر سع من األفراد واملؤسسات واملنظمات وأخذت أمهيتها تتزايد يوما بعديومية يهتم هبا نطاق وا

ما يشــــهده االقتصــــاد من تغريات اليت يف مجلها اصــــبح للنظام املصــــريف الدور األســــاس ملا يقوم به من هتيئة 
ر، وعليه فان الظروف املالئمة اليت تفتح اجملال هلذا االقتصـاد ابلتطور يف مجل حالة تتميز بنوع من االسـتقرا

من الواجب احلفاظ على النظام املصريف والعمل على حتسينه ومحايته من كل ما ميكن ان يؤدي إىل زعزعة 
ذلك النظام أو قد يؤدي يف أســــــوء احلاالت والظروف إىل االنتكاس يف مســــــريته وكذلك اختاذ كل الســــــبل 

حملافظ االستثمارية للمصارف وتنويعها، والوسائل الكفيلة بذلك، ومن اهم تلك الوسائل هي الرتكيز على ا
 من واســـــــــــــــعة جمموعة متزا فرغم بســـــــــــــــاطة هذه الكلمة اال أ ا يف حد ذاهتا تعين تقنية إدارة املخاطر اليت

 حينما اترخيياً  طويلة عدســـــة خالل من أوضـــــح بشـــــكل التنويع قيمة رؤية احملفظة، وميكن يف االســـــتثمارات
، اال انه 14000 من أكثر جونز داو مؤشر ووصل 2007 أكتوبر يف ذروته األمريكي األسهم سوق بلغ

 مارس الذي تاله اسفض ســوق األســهم وبشــكل غري متوقع وحاد إىل ان وصــل إىل القاع يف العام وخالل
شهراً  17 يف٪  50 بنسبة حمققا خسارة 600,6 من يقرب إىل ما املؤشر حيث اسفض 2009 عام من

 ي على ما ميكن ان يصيب األسواق املالية وعلى اختالف أنواعها.فقط، وهذا دليل واقع
لغرض حتقيق هدف البحث وبيان درجة تنويع احملفظة االســــــــــــتثمارية ملصــــــــــــرف بغداد ومدى اثر ذلك 

 التنويع يف ر يته م تقسيم البحث على أربعة مباحث وهي:
العراقية والعربية واألجنبية الســــــــــــابقة، أما املبحث األول تضــــــــــــمن منهجية البحث وبعض الدراســــــــــــات 

املبحث الثاين تضـــــمن املرتكزات الفكرية ملتغريات البحث، واملبحث الثالث تضـــــمن اجلانب العملي حيث 
للمصارف عينة البحث ماليا وإحصائيا ويف املبحث األخري االستنتاجات  م فيه حتليل احملفظة االستثمارية

 والتوصيات.
 منهجية البحث ودراسات سابقة. . المبحث األول:1

 . منهجية البحث:1.1

 Search problem : مشكَة الب  :1.1.1
ميكن ان حندد مشــــــــكلة البحث يف ان املصــــــــارف التجارية يف العراق وعلى حد ســــــــواء لديها ضــــــــعف 
 أهتمــام بتنويع احملــافظ االســـــــــــــــتثمــاريــة اخلــاصـــــــــــــــــة هبــا على الرغم من ان التنويع ومع مــا يتفق معــه معظم

التنويع  لذلك فإن اخلســـارة( ضـــد ضـــمانه أكيدة االســـتثمار أنه  ال ميكن ان تكون هناك يف تخصـــصـــنيامل
هو أهم عنصــــــر للوصــــــول إىل األهداف املالية طويلة املدى ويف الوقت نفســــــه تقليل املخاطر إىل أدى حد 

 بني االســــــتثمارات ختصــــــيص  تلفة عرب جماالت يف االســــــتثمار بوســــــاطة العائد تعظيم إىل  كن، ويهدف
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مع احلدث   تلف بشـــــــــــــــكل منهما كل  يتفاعل أخرى  يث وفئات والصـــــــــــــــناعات املالية األدوات  تلف 
 نفسه، وبناءا على ذلك ميكن تلخيص مشكلة البحث ابلسؤالني اآلتيني:

 هل ان املصارف العراقية هتتم بتنويع حمافظها االستثمارية؟ .1
 رية للمصرف يف ر يته؟هل تؤثر مكوانت احملفظة االستثما .2

 The importance of the search: أمهية الب   2.1.1
إن حتقيق مبدأ الســـالمة املصـــرفية يتطلب أن تتمتع كل وحدة من وحدات النظام املصـــريف مبوقف مايل 

والقيام بدورها يف  ،سليم ومعاىف ولديها القدرة والكفاءة اإلدارية اليت متكنها من إدارة مطلوابهتا وموجوداهتا
الوساطة املالية مع متتعها ابملالءة املالية والقدرة على مقابلة متطلبات كفاية رأس املال وحتقيق قدر مناسب 

أمهية البحث املســــــــــــــتمدة من الدور املهم الذي تلعبه احملافظ االســــــــــــــتثمارية ، ومن هنا تظهر من الســــــــــــــيولة
تعكس أيضـــــا مدى قدرة اإلدارات االســـــتثمارية للمصـــــارف للمصـــــارف يف حتقيق العوائد وتعظيم الر ية، و 

 على إدارة استثماراهتا وبدرجة عالية من الكفاءة والعلمية.
 Goals of the search: أهداَ الب   3.1.1

 إنَّ األهداف اليت يسعى البحث إىل حتقيقها هي:
 درجة أتثري مكوانت احملفظة االستثمارية للمصرف على صايف أرابحه. .1
 التعرف على السياسة املتبعة من قبل إدارة املصرف عينة البحث يف إدارة حمفظته االستثمارية. .2
دراســـــــة أثر تنويع احملفظة االســـــــتثمارية ملصـــــــرف بغداد على زايدة حتقيق األرابح وابلتايل احلفاظ على  .3

 املركز املايل له وحتقيق اكرب قدر من األمان ملواجهة األزمات.
 The hypothesis of the search   : فرضيات الب4.1.1

 الفرضية الرئيسة األوىل: ليس هناك تنويع يف احملفظة االستثمارية ملصرف بغداد. .1
يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني مكوانت احملفظة االستثمارية ملصرف  الفرضية الرئيسة الثانية: ال .2

 بغداد وبني ر يته.
ذو داللة إحصــــــــــائية ملكوانت احملفظة االســــــــــتثمارية يف ر ية  اثر الفرضــــــــــية الرئيســــــــــة الثالثة: ال يوجد .3

 املصرف.
 Search Methodology: منهو الب   5.1.1

لقد اعتمد منهج البحث على املنهج التارخيي يف حتليل وتفسري النتائج السابقة للمصرف عينة البحث 
الوصــفي والتحليلي يف ضــوء عدد  هبدف حماولة التنبؤ مبا قد حيدث له مســتقبال، وأيضــا اعتمد على املنهج

من األســـــــاليب اإلحصـــــــائية الكمية مثل درجة االرتباط واألثر بني متغريات البحث من اجل الوصـــــــول إىل 
 النتائج الدقيقة واختاذ القرار أبثبات أو نفي الفرضيات اليت قام عليها البحث.
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 Search limits:  دود الب   6.1.1
د البحث على البياانت والتقارير املالية السنوية للمصرف عينة البحث : احلدود الزمانية: أعتم1.6.1.1
 .2018ولغاية النصف األول من سنة  2004للسنوات من 
 : احلدود املكانية: أما احلدود املكانية للبحث فتمثل مبصرف بغداد.2.6.1.1
 Procedures and methods of search: إ راءات وأساليب الب   7.1.1

توفري قاعدة ســـليمة توضـــح الطريق للتصـــدي للمشـــكلة، عن طريق تشـــخيصـــها بوســـاطة مجع من اجل 
البياانت اليت هلا الصــــــلة املباشــــــرة هبا ومتييزها من بني البياانت اليت ال حصــــــر هلا، ومن مث القيام بتصــــــنيفها 

واالســــتفادة  وحتليلها هبدف الوصــــول إىل املعلومات اليت يتم عرضــــها بطريقة يصــــبح ابإلمكان معها فهمها
 منها، لذلك اختذت تلك اإلجراءات واألساليب جانبني مها:

 أوال: اجلانب النظرغ:
م االعتماد على املصادر العربية واألجنبية واليت هلا عالقة مبجال البحث من اجل إيفاء وإغناء اجلانب 

ى املعلومات من املواقع النظري له، وكذلك م االســــتعانة ابلشــــبكة العاملية  األنرتنيت( بقصــــد احلصــــول عل
املوثوقة، ومن اجل إجناز البحث م اســـــــــتخدام الكشـــــــــوفات املالية للمصـــــــــرف عينة البحث ومن ضـــــــــمنها 

 كشف امليزانية العمومية وكشف الدخل السنوي لسنوات مدة البحث.
 اثنيا: اجلانب الت بيقي)الع َي(:

املراد من اجل الوصول إىل النتائج م استخدام أساليب مالية وإحصائية اختلفت حسب نوع التحليل 
املطلوبة، وم استخدام برانمج األكسل ملعاجلة البياانت اخلاصة ابملصرف عينة البحث، وأيضا م استخدام 

( لغرض اســـــــــــــتخراا معامل االرتباط بني متغريات البحث ولغرض حتليل spssبرانمج احلزمة اإلحصـــــــــــــائية  
للمتغريات املســــــــــتقلة يف املتغري التابع من اجل الوصــــــــــول إىل القرار  االحندار املتعدد لتفســــــــــري مقدار التاثري

 الدقيق بشان فرضيات البحث.
 previous studies and search: دراسات وبحوث سابقة 2.1

 : Arabic Studies: الدراسات العربية 1.2.1
 (2011:    ) ار  ، أستربق ا ود، 1.1.2.1

 من عينة تطبيقي يف  ث -املايل إدائه يف للمصـــرف االســـتثمارية احملفظة هيكل  دور بعنوان جاء ذيال
 على احملفظة أتثري ومدى االستثمارية احملفظة هيكل حتليل إىل البحث اهذ هدفالعراقية(، حيث  املصارف
 بشـــــكل تقييمها يتم االســـــتثمارية احملافظ ان يف البحث مشـــــكلة ومتثلت ،الشـــــاملة للمصـــــارف املايل اإلداء

 بني ةمعنوي ارتباط عالقة وجودالبحث إىل  وافرتض، الصـــــحيحة العلمية األســـــس على يعتمد وال ضـــــعيف
 مصــــــارف( 4ن  م مكونة عينةالبحث على  واعتمد، للمصــــــرف املايل واإلداء االســــــتثمارية احملفظة هيكل
ومصــرف الشــرق األوســط(، وهل البحث  الوركاء مصــرفو  الصــناعي املصــرفو  بغداد مصــرف  هي عراقية

، حيث توصــــــلت الباحثة يف  اية  ثها إىل عدة اســــــتنتاجات 2008ولغاية  2004الســــــنوات للفرتة من 
من ضــــمنها ان احملافظ االســــتثمارية للمصــــارف عينة البحث ركزت يف اســــتثماراهتا على جانب واحد وهو 
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ى على الرغم من أمهية تلك القطاعات، وكذلك قطاع املصـــــــارف وأمهلت االســـــــتثمار يف القطاعات األخر  
عدم امتالك املصــرف الصــناعي حملفظة اســتثمارية حقيقية مبفهومها املايل والعلمي وذلك العتماده وبشــكل 

 اهلياكل اغلب افتقار وكذلككبري جدا على القطاع الصـــــــــناعي فضـــــــــال عن خلوها من التنويع القطاعي، 
 مع التعامل على قادرة كفوءة مالكات ذات متخصـــــــصـــــــة أقســـــــام إىل البحث عينة للمصـــــــارف التنظيمية
 .االستثمارية احملفظة وهيكلية بتفاصيل جهلها مع اخلارجية البيئة رياتومتغ املالية األسواق
 (2016: دراسة )القاضي، لورين أبراهيم، 2.1.2.1

لقد هدفت هذه الدراسة اليت جاءت بعنوان  اثر كفاءة احملفظة االستثمارية على ر ية البنوك التجارية 
( إىل توفري معلومات عن أمهية 2014-2012دراســـــــــــــــة اختبارية على البنوك التجارية األردنية للفرتة من 

األسس والسياسات املتبعة احملافظ االستثمارية كاصل من أصول البنك التجاري وكذلك إلقاء الضوء على 
يف إدارة احملافظ االســــــتثمارية يف البنوك التجارية األردنية ودراســــــة اثر كفاءة إدارة احملفظة االســــــتثمارية على 
ر ية البنوك التجارية األردنية، وقامت هذه الدراســــــــــــة على فرضــــــــــــية بعدم وجود اثر ذي داللة إحصــــــــــــائية 

على ر ية البنوك التجارية األردنية، وكان اعتماد  sharpة مبؤشــــــــــــــر لكفاءة إدارة احملفظة االســــــــــــــتثمارية  ثل
( 13الدراســــــــة على كافة املصــــــــارف التجارية األردنية املدرجة يف الســــــــوق املايل األردين واليت بلغ عددها  

، وتوصلت الباحثة إىل ان قيم املتغريات املستقلة  املصارف( يف جمملها 2014 -2012مصرفاً للفرتة من 
تشـــتتا حول أوســـاطها احلســـابية من قيم املتغريات التابعة   اطر احملفظة االســـتثمارية وعائدها والعائد  اكثر

 اخلايل من املخاطرة(.
 -:Foreign Studies: الدراسات األ نبية 2.2.1
 (Islam Khan et al,2017: دراسة )1.2.2.1

 Investment characteristics, stockولقـــد هـــدفـــت هـــذه الـــدراســـــــــــــــــة اليت كـــانـــت حتـــت عنوان  
characteristics and portfolio diversification of finance professionals )ortfolio 

Management Of Strategic Investment in products Industery )خصائص 
 كانت  إذا ما الدراســـــة هذه املاليني( حيث قدرت احملرتفني حمافظي وتنويع األســـــهم وخصـــــائص االســـــتثمار
 كانت  إذا وما احملفظة، تنويع يف تؤثر تلك اخلصـــــائص وتفضـــــيالت املاليزيني املاليني االســـــتثمار خصـــــائص

 االســـتطالعي املســـح مناذا تومجيف وعرب واخلربة، والدخل اجلنس نوع ابختالف ختتلف التنبؤات هذه آنر
 من واهلاتف، اإلنرتنت واســـتخدام النشـــط، التداول مثل االســـتثمار خصـــائص أن النتائج أمجهرت والرتتييب،
 عن البحــث يف أقــل وقــت بــذل يف حــالــة يكون ســـــــــــــــيئــا التنويع أن حني يف التنويع، حتســـــــــــــــن أن املرجح

 حني يف أفضـــل، بتنويع األصـــول على والعائد التداول حجم وقد خلصـــت الدراســـة ابنه يرتبط االســـتثمار،
الباحثني عن  أن وجد أيضـــــــــــــــا وقد التنويع، من قدر أبقل امللكية حقوق على والعائد الربح هام  يرتبط

 املتخصـــــــصـــــــني أن إىل النتائج وتشـــــــري واخلربة، والدخل االجتماعي النوع حيث من  تلفون االســـــــتثمارات
 املالية واألوراق االستثمار خصائص عن البحث يف الوقت من املزيد إنفاق يف التفكري إىل حيتاجون املاليني

 .احملفظة تكوين يف
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 المبحث الثاني: المرتكزات الفكرية لمتغيرات البحث. .2

 commercial banksاملحور األول: املصارف التجارية : 1.2

1.1.2:   The concept of the bank: م هوم املصَر
إنَّ العـديـد من التشـــــــــــــــريعـات القـانونيـة وكـذلـك الفقـه القـانوين حـاوال ان يضـــــــــــــــعـا تعريفـا جـامعـا مـانعا 

يفلحا أما بسبب تنوع شكلها القانوين أو بسبب ختصص بعضها يف أنشطة مصرفية للمصارف لكنهما مل 
معينة ابإلضـــــــــافة إىل التطور والتجدد املتزايد واملســـــــــتمر يف أعماهلا وخدماهتا اليت تقدمها وكذلك اختالف 

أدى املنهج الذي يســــــتخدمه الباحثون نتيجة اختالف النظرة إىل الومجائف اليت تؤديها تلك املصــــــارف  ا 
 كل ذلك إىل تنوع التعريفات بشكل يصعب حصر تعريف شامل هلا ومن هذه التعاريف:

"هي تلك املؤســـــســـــات اليت تتيح خدمات مصـــــرفية متنوعة للجمهور دون متييز فهي تقدم للمدخرين  .1
فرصـــــــا متنوعة الســـــــتثمار مدخراهتم من خالل الودائع التقليدية أو شـــــــهادات اإليداع قصـــــــري األجل، 

 تتيح فرصا عديدة للمقرتضني من خالل تقدمي قروض قصرية ومتوسطة وطويلة األجل".وكذلك 
"هي اليت تعتمد على قبول ودائع األفراد واهليئات أبنواعها املختلفة ســـــــــــــــواء كانت حتت الطلب أو  .2

ألجل مث إعادة اســـتثمارها لفرتات قصـــرية األجل، عن طريق تســـهيالت ائتمانية للمســـامهة يف تنشـــيط 
 حركة التجارة اخلارجية والداخلية".وتنمية 

"املصرف هو مؤسسة تتعامل ابملال وتستلم الودائع من العمالء وحتصل على  F.E.Perryوقد عرفها  .3
ل هلم الصـــــــكوك ومتنح القروض أو تســـــــتثمر الودائع  رســـــــوم منهم مقابل الودائع حتت الطلب، وحتصـــــــّ

 الفائضة حىت تكون مطلوبة للسداد".
ان عدم وضــع تعريف حمدد للمصــارف يعد طريقا ومســلكا صــحيحا حىت يرتك ويرى بعض املختصــني 

اجملال للتشــــــــــريعات القانونية ان حتافظ على مرونتها وقابلة الســــــــــتيعاب مجيع املنشــــــــــآت أو املؤســــــــــســــــــــات 
ابختالف أنواعها اليت ميكن ان تتخذ شــكل املصــارف وكذلك مجيع األعمال واخلدمات اليت تتخذ شــكل 

 املصرفية.األعمال واخلدمات 
 Importance of commercial banksأمهية املصاَر التجارية: : 2.1.2

تنهض املصـــــــــــــــارف بدور رايدي مهم يف اقتصـــــــــــــــادايت دول العامل كافة، فهي تقوم بتمويل املشـــــــــــــــاريع 
االقتصـــــــــــــــادية وخدمة برامج التنمية من خالل االســـــــــــــــتثمارات اهلادفة واملوجهة، فالباحثون يف هذا اجملال 
يســـــلمون ابلدور الذي تؤديه املصـــــارف يف االقتصـــــادايت املعاصـــــرة، ذلك ان عمل املؤســـــســـــات املصـــــرفية 
بوصفها وسيطا ماليا بني املدخرين واملستثمرين ميكن ان يساعد يف عملية تكوين راس املال على حنو فّعال 

بشــكل مباشــر مع املســتخدم  وحتقيق التنمية الســيما وان التمويل املباشــر الناتج من تعامل مالك رأس املال
له، الذي كان هو األســـــــــلوب الســـــــــائد يف التمويل بني املدخرين واملســـــــــتثمرين قبل مجهور النظام املصـــــــــريف 
ابلصـورة احلالية، مل يعد كافيا وأيضـا اصـبح غري مناسـب للقيام هبذه املهمة يف مجل التوسـع الكبري واملتسـارع 

وتزايد الطلب على التمويل لغرض متويل املشــــــــــــاريع على  يف التجارة والصــــــــــــناعة وابقي القطاعات األخرى
اختالف أنواعهــا وأحجــامهــا، وبــذلــك لعبــت املصــــــــــــــــارف التجــاريــة دورا مهمــا وحيواي يف تكوين وتومجيف 
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األموال إ ذ اعتربت تلك املصـارف مبثابة أوعية ادخارية كبرية وقنوات رئيسـة للتمويل ومن هنا أصـبحت من  
همة واألكثر فاعلية من خالل قيامها بتجميع األموال وإعادة اســـــــــــتثمارها أو مكوانت اجلهاز املصـــــــــــريف امل

 -منحها كقروض، وميكن توضيح أمهية وجود املصارف ابلنقاط اآلتية:
االحتفاظ ابألموال لدى مركز خاص جمهز بوسائل احلفظ واألمان، وهذا يالف االحتفاظ هبا داخل  .1

 فات األخرى.املنازل حيث تكون عرضة للسرقة وسائر اآل
ان مبادلة النقود الكثرية يف املعامالت الكبرية واخلطرية حتتاا إىل تســــــــــهيالت ال ميكن توفريها إاّل عن  .2

ط بني املتعاملني يف تقدمي الصـــكوك أو احلواالت اليت تيســـر إىل حد  طريق االرتباط مبركز خاص يتوســـّ
 ما هذه املعامالت.

االقتصادايت،  جلميع مهم دور هلا البنوك املقرتضني فإنبسبب دور املصارف الوسيط بني املقرضني و  .3
الفائضــة،  أمواهلم من الفائدة دخل على للحصــول فرصــة على املدخرون حيصــل أن فمن جانب ميكن

 للمســــــتثمرين ميكن النقود من قبل املصــــــارف، فانه ليس فقط خلق ومجيفة وبفضــــــل آخر جانب ومن
ا ولكن التجارية، ألنشـــطتهم حيتاجو ا اليت األموال إىل الوصـــول  إنفاق على قادرون املســـتهلكني أيضـــً
هذا الدور  الدولة، يف واالســـــتهالك االســـــتثمار مببالغ البنوك تســـــاهم أخرى بعبارة املســـــتقبلي، دخلهم

يســاعد واىل  املصــريف القطاع فإن ذلك فضــال عن االقتصــادي، النشــاط تســريع على يعمل للمصــارف
 .فروعهم يف األفراد من العديد تومجيف خالل من البلد يف البطالة من احلد على قدر ما

ان ادخار األموال يف املصـــــــــارف يســـــــــاعد كثريا على رقي البالد وازدهار اقتصـــــــــادها وذلك عن طريق  .4
اســــــــتثمارها وصــــــــرفها على املشــــــــاريع اإلنتاجية أو التجارية الضــــــــخمة اليت يرجع عائدها على اجملتمع 

 يف البالد. وإحياء االقتصاد
من املنافع األخرى للمصـــــــــارف هي ســـــــــهولة نقل النقود من بلد إىل بلد آخر، ومنح القروض لغرض  .5

بناء املســــــاكن وإنشــــــاء املصــــــانع واملتاجر وغري ذلك من املصــــــا  واملنافع اليت تقع على خط املصـــــا  
 الرئيسة.

بشرية، وذلك ملا هلا من وأتسيسا على ذلك فان املصارف أصبحت ضرورة من ضرورات اجملتمعات ال
دور كبري يف تنمية اقتصــــــــــادها وازدهاره، وهذا ابلطبع ال يتاتى إاّل اذا ســــــــــارت وفق  ج صــــــــــحيح وخطط 
مدروســـة، واال فســـتكون مصـــدر هتديد يشـــكل خطرا جداي على النظام االقتصـــادي للمجتمع، وعلى كل 

حدا الن ذلك يشل االقتصاد ويعيق تطور حال فانه ال ميكن االستغناء عنها يف الوقت احلاضر ولو يوما وا
 البالد.

 Commercial Banks Goalsأهداَ املصاَر التجارية: : 3.1.2
حســنت املصــارف اليوم ذات اإلداء العايل من عملياهتا التخطيطية اليت كانت ســابقا حمصــورة مبفردات 

ة اإلدارة االســرتاتيجية هي العملية ميزانيتها الســنوية فقط لتشــمل اإلدارة االســرتاتيجية والتخطيط معا، فبواب
اإلدارية لعملية التطوير واحلفاظ على حتقيق تناســــــــــــب عملي بني أهداف املصــــــــــــرف وأعماله وموارده وبيئة 
الســــــــوق وأنظمته املتغرية، من اجل حتقيق هدف تشــــــــكيل وإعادة تشــــــــكيل أعماله ومنتجاته إ ذ تؤدي إىل 

 ة وكذلك زايدة قيمة املسامهني.تعزيز التنمية وحتقيق منو األرابح املستهدف
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املصارف التجارية تتميز عن غريها من مؤسسات األعمال أبهدافها املتعلقة ابلر ية والسيولة واألمان، 
وهي نفسها  األهداف( تعد عناصر السياسة االئتمانية اليت عن طريقها يتوجب على املصارف ان حتسن 

 -مناسب هلا وفيما يلي إيضاح لتلك األهداف: استخدام املوارد املتاحة لديها وحتقيق عائد
 (:Profitabilityالر ية)

إنَّ املعيار األســـــــــاســـــــــي لقياس مدى كفاءة إدارة املصـــــــــرف هو حجم األرابح اليت حتققها، لذلك فهي 
تســـــعى دائما إىل حتقيق اكرب ربح  كن ملاّلك ومســـــامهني املصـــــرف، فالر ية تنتج عن اســـــتخدام املصـــــرف 
ألمواله يف جماالت اســـــــتثمارية معينة وحىت تتحقق ينبغي ان تكون إيراداته املتمثلة يف الفوائد اليت يتحصـــــــل 
عليها نتيجة اســـــــــــــــتثمار األموال املودعة لديه وأجور اخلدمات والعموالت الدائنة اليت يتقاضـــــــــــــــاها نظري 

قوم بدفعها على تلك الودائع مبختلف اخلدمات املقدمة لألخرين اكرب من تكاليفه الناجتة عن الفوائد اليت ي
أنواعها والعموالت املدينة اليت يدفعها إىل املؤسسات املالية األخرى نظري تقدميها اخلدمات للمصرف ذاته 
وكذلك مصــــــاريفه اإلدارية والعمومية، ان زايدة حجم الودائع لدى املصــــــارف وقدرهتا على إنشــــــاء األموال 

 منها  ا أاتح هلا حتقيق ارابح  عالية.منحها القدرة على إقراض املزيد 
 (:Liquidityالسيولة )

ســـيولة أي اصـــل من األصـــول تعين مدى ســـهولة حتويلة إىل نقد أبقصـــى ســـرعة  كنة وابقل خســـارة، 
وبناءا علية فان البضـــــــاعة اكثر ســـــــيولة من العقارات والذمم املدينة اكثر ســـــــيولة من البضـــــــاعة وهكذا، أما 

املصــــــارف التجارية فا ا تعين قدرة املصــــــرف على مواجهة االلتزامات املالية املتمثلة يف الســــــيولة النقدية يف 
تلبية طلبات ســـــــــــــــحب املودعني ومقابلة طلبات االئتمان وأية طلبات أو حاجات مالية أخرى، فالودائع 

تعتمد هذه املصرفية هي جمرد سندات دين مكتوبة يف دفاتر املصارف املقبولة بشكل عام على أ ا أموال و 
 القابلية على قدرة املصرف على توفري النقد عند الطلب على الودائع.

 (:Securityاألماج )
يتســــــــم راس مال املصــــــــرف التجاري ابلصــــــــغر مقارنة بصــــــــايف األصــــــــول إذ ال تزيد نســــــــبته إىل جمموع 

عني اليت حســب مقررات جلنة ابزل، وهذا يعين صــغر هام  األمان ابلنســبة إىل املود %8املوجودات عن 
تعد أمواهلم املودعة لدى املصــــــرف من اهم مصــــــادر متويل اســــــتثماراته،  ا ينبغي علية ان يتاكد ابن أموال 
الودائع قد م تومجيفها ابلشــــــكل الســــــليم الذي يكفل اســــــرتدادها مع حتقيق عائد مناســــــب، فاملصــــــرف ال 

وع معناه التهام جزء من أموال يســـتطيع حتمل خســـارة تزيد عن راس ماله املمتلك فاي خســـائر من هذا الن
املودعني، وعليه حتقيق اكرب قدر من األمان هلم على أســـــــــــــــاس راس ماله الصـــــــــــــــغري من خالل أوال جتنب 
املشـــــــــــــــروعــات ذات الــدرجــة العــاليــة من املخــاطرة، وننيــا جلؤه إىل تعــدد املنــاطق اجلغرافيــة اليت ميــارس فيهـا 

وعه فيها الن ذلك يؤدي إىل تباين الزابئن  املودعني املصـــــــــرف أنشـــــــــطته ويقدم فيها خدماته من خالل فر 
 واملقرتضني( وأنشطتهم وأيضا إىل اختالف درجة حساسية تلك األنشطة للظروف االقتصادية العامة.
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 Investments of commercialاســـــــــــتا ـــارات املصـــــــــــــاَر التجـــاريـــة:  :4.1.2 
banks  

املنشــور يف جريدة الوقائع  2004( لســنة 94  ( من قانون املصــارف العراقية رقم33لقد بينت املادة  
احلدود املســـــــــــــموح هبا لقيام املصـــــــــــــارف العراقية  1/9/2004( الصـــــــــــــادرة بتاريخ 3986العراقية ابلعدد  

ابالســـــــــــــــتثمار وحددت كذلك نوعية االســـــــــــــــتثمارات اليت من املمكن ان يزاوهلا، إ ذ مح القانون املذكور 
يقوم املصرف ابالستثمار يف األسهم والسندات وبنسبة ال تزيد عن  ( من املادة أعاله ابن1مبوجب البند  

( من رأماله واحتياطياته الســــليمة أما يف حالة رغبته يف زايدة تلك النســــبة فعلية اســــتحصــــال موافقة 2% 
امتالك عقارات ابســـــــــــــــتثناء البنك املركزي العراقي بذلك، وعلى الرغم من ان القانون منع املصـــــــــــــــارف من 

عملياته  إدارةمبنح قروض عقارية ويف اطار اال انه مح  مومجفيه والعاملني فيه وإيواءعملياته  ألداءالضرورية 
 .املصرفية

 The Bank's investments inاستا ارات املصَر يف من  القروض  :1.4.1.2
granting loans 

كبرية من أمواله يعد منح القروض من اكرب جماالت االســــــــتثمار اليت يقوم املصــــــــرف ابســــــــتثمار نســــــــبة  
االســــتثمارية فيها، فضــــال عن ان اإلقراض يعد النشــــاط الرئيس الذي متارســــه املصــــارف وهذا ما يظهر من 
خالل ما متثله تلك القروض من نســــبة كبرية من إمجايل تومجيفاهتا وانعكاس ذلك على إيراداهتا، وبناًء على 

  هتدد سالمة ومتانة املصرف.هذه األمهية فان  اطر ذلك اجملال من اكرب املخاطر اليت
 The Bank's investments in its: استا ارات املصَر يف أصوله النقدية 2.4.1.2

cash assets 
تتمثل األصـــــــول النقدية للمصـــــــرف فضـــــــال عن النقد املتوافر يف خزائنه ابألرصـــــــدة املودعة لدى البنك 

إجراء املقاصـــــــة بني املصـــــــارف لتســـــــوية ما يســـــــتحق املركزي لتلبية متطلبات االحتياطي القانوين له ولغرض 
عليها من صكوك، وكذلك تتمثل ابلنقد لدى املصارف األخرى سوآًء كانت مصارف حملية أو أجنبية، إ ذ 
تســـــــتخدم تلك النقود يف تســـــــهيل التعامالت، وهذا النقد يعد من النقد اجلاهز وهو وان كان مودعاً لدى 

 للمصرف املودع.تلك املصارف اال ان ملكيته تعود 
 The Bank's investments in: استا ارات املصَر يف األوراق املالية 3.4.1.2

Securities  
إن االســـــــتثمار يف األوراق املالية يعد من اجملاالت اليت ميكن للمصـــــــرف ان يقوم ابالســـــــتثمار فيها من 

كن ان يتعرض هلا املصــــــرف ملا اجل حتقيق األرابح وكذلك لغرض احلماية من  اطر الســــــيولة اليت من املم
 2004( لســنة 94تتمتع هبا من ســرعة يف التحول إىل نقد، مع مالحظة ان قانون املصــارف العراقية رقم  

( منه مل يســــــــــمح للمصــــــــــرف ابن ميتلك اســــــــــهم يف مصــــــــــارف أخرى أو 33( من املادة  5و  4يف البند  
راق اال بعد اســتحصــال موافقة البنك املركزي منظمات مالية أو ان ميتلك أوراقا مالية أو حصــصــا خارا الع

 العراقي مسبقا اال اذا كانت تلك األسهم واألوراق املالية واحلصص قد آلت اليه يف اطار سداد ديونه.
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  Portfolio Investmentاملحور الثاني: املحفظة االستثمارية : 2.2

تا ــــــاريــــــة: :1.2.2  Definition of the investmentتعريف احمل ظــــــة االســــــــــــ
portfolio 

كبري  يف حقل املعرفة العلمية  تؤدي احملفظة دورا هاما يف عامل االســـــتثمار من خالل ما تشـــــغله من حيز   
فمن تلك احملافظ من اقتصــــــــــــــرت على األوراق املالية فقط ولذلك ميت ابحملفظة املالية، ومنها ما احتوت 

ـــــــــــــــــعلى جمموعة  تلفة من املوجودات وبناءا على ذلك عرفت ب "تشـــكيلة من املوجودات، وقد تكون هذه ـ
املوجودات مالية كاألسهم والسندات أو حقيقية كالعقارات"، والبعض األخر عرفها اب ا "عبارة عن جتميع 

راق املالية أو العينية اليت لألوراق املالية اململوكة ملســـــــــــتثمر معني"، وأيضـــــــــــا عرفت أب ا "تشـــــــــــكيلة من األو 
ميتلكها مســـــــــــتثمر معني وتتكون من عدة أنواع من املوجودات"، وميكن اإلشـــــــــــارة إىل بعض التعاريف اليت 

 ما أيط:حاولت ان تعطي تعريفا شامال هلا نذكر منها 
االســـــــــــــــتثمارية األخرى أو هي "احملفظة عبارة عن أداة مركبة من جمموعة من األوراق املالية واألدوات  .1

جمموعة من األصـــــول اليت ميتلكها املســـــتثمر وقد تكون هذه األدوات أصـــــول حقيقية أو مالية هبدف 
احلصـــول على اكرب عائد ابقل درجة  اطرة وعلى ان تتالءم أهداف احملفظة مع رغبة املســـتثمر ســـواء 

الســتثمارية إلدارة احملفظة اليت قد تكون أكان مســتثمر حمافظاً أو مضــاراب أو رشــيداً، وختضــع احملفظة ا
 هي مالكة احملفظة أو تعمل ابجر لدى مالكيها".

 األوراق من جمموعة من اصــــــطناعية ويتكون هيكلها بطريقة إنشــــــاؤها م اســــــتثمارية تركيبة عن "عبارة .2
 ديناميكي". بشكل كاملة واليت تتغري  وحدة وتشكل بينها فيما واملرتابطة املسماة املالية

أ ا جمموعة أو تشــكيلة من األصــول قد تكون حقيقية مثل العقارات والذهب أو مالية مثل األســهم " .3
والســــــــــــــندات أو مزيج من النوعني من األصــــــــــــــول، يقرر مســــــــــــــتثمر معني تكوينها هبدف حتقيق عائد 

 يتناسب مع مستوى معني من املخاطر من خالل تنويع مكوانهتا".
 Types of investment portfolios: أنواع احملافظ االستا ارية :2.2.2

ان من األســــــباب الرئيســــــة اليت تؤثر على إدارة احملفظة االســــــتثمارية واســــــرتاتيجياهتا هو مســــــتوى معرفة 
األفراد ابالســتثمارات، فهناك عادة اختالف كبري بني ما جيب فعله من الناحية التخطيطية وبني ما م فعله 

احملافظ االســــــــــتثمارية تتنوع حســــــــــب مكوانهتا اليت يتم حتديدها بعد وضــــــــــع أهداف يف الواقع العملي، ان 
املستثمرين لكي تقوم إدارة احملفظة ابلسعي لتحقيق تلك األهداف بشكل واضح ودقيق من خالل أدوات 
اســـتثمارية مالئمة وحســـب ما يطمح اليه املســـتثمرون وأتســـيســـا على ذلك ســـوف يكون هناك عدة أنواع 

 -االستثمارية أمهها: من احملافظ
وهي ذلــك النوع من احملــافظ اليت هتــدف إىل حتقيق اعلى معــدل للــدخــل حمفظــة الــدخــل أو العــائــد:  .1

النقدي املنتظم واملســـــــــتقر وختفيض مســـــــــتوى املخاطر إىل ادى حد  كن قدر اإلمكان، إ ذ تركز هذه 
ثمر ســـــــوآءا كان مصـــــــدر ذلك احملفظة على األوراق املالية اليت تولد دخال شـــــــهراي أو ســـــــنواي للمســـــــت

 الدخل الفوائد اليت حيصل عليها محلة السندات أو توزيعات أرابح نقدية حلملة األسهم.
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 29: العدد

النوع من احملـافظ يركز على االســـــــــــــــتثمـار يف األوراق املـاليـة اليت حتقق حمـافظ النمو أو الربح: ان هـذا  .2 
تثمار يف اسهم املضاربة اليت متتاز ابرتفاع إيرادات رأمالية تؤدي إىل منو أموال احملفظة وزايدهتا، كاالس

أســــعارها يف الســــوق املايل نتيجة املضــــارابت واليت حتقق منوا متواصــــال يف األرابح الرأمالية للمحفظة، 
ويتناســــــــــــب هذا النوع مع املســــــــــــتثمر الذي تكون أهدافه يف حتقيق اعلى عائد، اال انه يتحمل درجة 

 كبرية من املخاطرة.
من احملافظ يهدف إىل حتقيق هدف مزدوا هو احلصـــــــول  لعائد  املختلطة(: هذا النوعحمافظ الربح وا .3

على دخـــل منتظم وكـــذلـــك محـــايـــة راس املـــال من خالل الرتكيز على التوزيعـــات النقـــديـــة لألرابح، 
واألرابح الرأمالية الناجتة عن اســـــــــــهم الشـــــــــــركات اليت حتقق منوا عاليا يف إيراداهتا، لذلك فهي تضـــــــــــم 

متنوعة من األوراق املالية  تلفة العوائد واملخاطرة، وغالبا ما تســــــــــــمى إدارة مثل هذا النوع  جمموعات
من احملافظ ابإلدارة الرشــــيدة اليت يفضــــلها املســــتثمر الرشــــيد للموازنة بني عوائده واملخاطرة، فهي تليب 

 يف استثماراته.احتياجه يف احلصول على عائد دوري ويف الوقت نفسه رغبته يف حتقيق منو مضطرد 
 Goals of the investment portfolioأهداَ احمل ظة االستا ارية:  :3.2.2

ان اختالف املســـــتثمرين ســـــواء كانوا مؤســـــســـــات أو أفراد أدى إىل اختالف أهدافهم من االســـــتثمار، 
، فمنهم من يرغب بتملك أوراق مالية ذات درجة عالية من اخلطورة بقصد حصوهلم على اكرب عائد  كن

ومنهم ابلعكس من ذلك يرغبون بتجنب املخاطر عن طريق اتباع الســـــياســـــة املتحفظة يف االســـــتثمار حىت 
ولو أدى ذلك إىل حصـوهلم على أرابح أو عائد قليل، هناك عدة أهداف رئيسـة وأخرى فرعية ينبغي على 

 -إدارة احملفظة ان حتققها فاألهداف الرئيسة هي:
 العائد ابقل درجة من املخاطرة.حتقيق أعلى مستوى من  .1
توفري عنصـــــر الســـــيولة للمؤســـــســـــة ملواجهة حالة العســـــر املايل اليت قد حتصـــــل ومن مث تعرضـــــها خلطر  .2

 اإلفالس.
 -أما أهداف احملفظة الفرعية فيمكن إمجاهلا مبا أيط:

ن محاية راس املال املســـــــــــــــتثمر: ان هذا اهلدف يعد من أول األهداف جلميع املســـــــــــــــتثمرين وذلك ال .1
احلفاظ على راس املال املســــتثمر يضــــمن بقاءهم واســــتمرارهم يف الســــوق، وجيب على املســــتثمر اخذ 
احلذر التام وان ال تصـــــــل مغامرته إىل تعريض راس املال إىل اخلطر وان يســـــــتخدم األســـــــس الســـــــليمة 

 الختيار األوراق املالية اليت تتضمنها حمفظته.
رار احلصــول على دخل من االســتثمارات يعد أيضــا ضــمان احلصــول على دخل شــبه نبت: ان اســتم .2

من األهداف اليت يهتم هبا مجيع املســتثمرين، حىت ابلنســبة لبعض املســتثمرين الذين ال يعتمدون على 
عوائد االســــتثمار يف حياهتم اليومية فهو مينحهم الفرصــــة لغرض التمتع ابحلصــــول على بعض الدخول 

ابختيـار األوراق املاليـة اليت حتقق دخاًل نبتـا ومبعـدل معني  اإلضــــــــــــــــافيـة، فعلى مدير احملفظـة ان يقوم
 لضمان استمرار تدفق النقد وبصورة مستقرة مثل السندات واألسهم املمتازة لبعض الشركات القوية.



  

 تنويع احمل ظة االستا ارية لَ صَر واثر  يف  قيق صايف األراب     ت بيقي يف مصَر بغداد 

607 

النمو يف راس املال: على مدير احملفظة ان يضـــــع امام عينيه هدفا من األهداف األســـــاســـــية الذي من  .3
ة املالية وهو تنمية راس املال، أذ ان منوه يعد من املكاسب اليت يرغب املستثمر أجله م أتسيس احملفظ

 حتقيقها من استثماراته وابلنتيجة زايدة الضماانت اإلضافية للمستقبل.
احلفاظ على قدر من الســــيولة والقابلية على التســــويق: من ضــــمن الواجبات على مدير احملفظة املالية  .4

الية اليت تكون على قدر كبري من قابلية التحول إىل الســـــــــيولة ويف أي وقت هو اختيار نوع األوراق امل
وابقل قدر  كن من اخلســــارة ملواجهة حاالت التعثر املايل واحتمال العســــر املايل للمســــتثمرين الذين 
يعتمدون على نظرية احملفظة يف إدارة حمافظهم، وفضــــــــــــــال عن ذلك قابلية األوراق املالية على التحول 

 السيولة فا ا كذلك جيب ان تكون لديها القدرة أيضا على التداول يف األسواق املالية.إىل 
التنويع: يقصــــــــــــــــد ابلتنويع هو "عمليــة دمج املوجودات بطريقــة تقلــل من  ــاطر احملفظــة"، وهو يعــد  .5

ملمكن القاعدة األساسية اليت يرتكز مفهوم احملفظة عليها، ومن اهم الوسائل لتقليل املخاطر اليت من ا
ان تتعرض هلا احملفظة، فاختيار السندات واألسهم ذات الدخل احملدد واملخاطرة القليلة واليت ال تتاثر 
ابلتغيريات البســــيطة لســــوق املال واختيار األســــهم ذات الر ية العالية اليت من املمكن ان تكون ذات 

تثمر على أرابح معتدلة ومستوى درجة عالية من اخلطورة، فهذا املزيج يؤدي ابلنتيجة إىل حصول املس
عـــام منخفض من اخلطورة، وجيـــب على مـــدير احملفظـــة ان يراعي عنـــد تنويع حمفظتـــه كلف التنويع، 
فكلما زاد عدد األســــهم للمحفظة فان ذلك ســــوف يتطلب جهودا إضــــافية للمتابعة واحلصــــول على 

احملفظة،  ا يتحتم علية ان  املعلومات املطلوبة عن اكرب عدد من الشــــــــــركات فرتتفع بذلك كلف إدارة
 يوازن بني مجيع هذه العوامل.

 المبحث الثالث: تحليل أبعاد المحفظة االستثمارية لمصرف بغداد .3

يف أدانه جدوٌل يبني نســب االســتثمار ملصــرف بغداد بني مكوانت حمفظته االســتثمارية  االســتثمار يف 
القروض والتســـــــليفات( إىل إمجايل احملفظة طيلة مدة ســـــــنوات األوراق املالية ويف األوراق املخصـــــــومة ومنح 

 البحث:
 تحليل املحفظة االستثمارية ملصرف بغداد ماليا: :1.3

 االستا ار يف األوراق املالية: :1.1.3
 يف االســـــتثمار نســـــب بني ابلكبري ليس تفاوات هناك ابن نالحظ (1رقم   اجلدول مشـــــاهدة خالل من
 2008ابسـتثناء سـنة ، البحث مدة سـنوات خالل للمصـرف االسـتثمارية احملفظة إمجايل إىل املالية األوراق

اليت انفردت عن ابقي الســــــــنوات ابرتفاع كبري وملحوظ إ ذ بلغت فيها نســــــــبة االســــــــتثمار يف األوراق املالية 
، بينما نســـــــــــــــب الســـــــــــــــنوات األخرى كانت متقاربة فيما بينها حيث تراوحت بني نســـــــــــــــبة (82.09% 
 املصـــرف ان على يدل ذلك ،  ا2010( يف ســـنة %41.74وبني نســـبة   2009( يف ســـنة 67.24% 

 حتقيق هبدف ينتهجها اليت املتحفظة غري ســــــياســــــته حتقيق على قادرة كفوءة  اســــــتثمارية حمفظة إدارة ميتلك
 مســــــــــــــتوى ويف الوقت نفســــــــــــــه قادرة على توفري قدر من احلماية الكافية من االرتفاع العايل يف كبرية  عوائد

 .املالية األوراق أسعار يف للتقلبات نتيجة املصاحبة لذلك االستثمار املخاطرة



  

608 

 29: العدد

 

 األوراق املالية السنة
نســــــــــــــــــــــبــــــــة 
 االستثمار

 األوراق املخصومة
نســــــــــــــــبــــــــة 
االســــــتثما

 ر

الـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــروض 
 والتسليفات

نســــــــــــــــــــــبــــــــة 
 االستثمار

2004 16211065318 %48.32 3165101675 %9.43 14171611502 %42.24 

2005 72695425000 %51.43 5601559803 %3.96 63040661983 %44.60 

2006 52986829949 %52.20 5221187116 %5.14 43295376878 %42.65 

2007 84983859869 %59.39 5437493913 %3.80 52663889482 %36.81 

2008 
21714952772

2 
%82.09 1791021852 %0.68 45576096710 %17.23 

2009 
16319836900

0 
%67.24 1882882000 %0.78 77621978000 %31.98 

2010 
12953914700

0 
%41.74 18275000 %0.01 

18078179100
0 

%58.25 

2011 
18546508000

0 
%55.32 4124042000 %1.23 

14565794100
0 

%43.45 

2012 
23912804800

0 
%61.87 

1014575100
0 

%2.62 
13725528700

0 
%35.51 

2013 
41017751000

0 
%65.18 

1098565600
0 

%1.75 
20818413600

0 
%33.08 

2014 
45502174900

0 
%66.53 2204299000 %0.32 

22669967300
0 

%33.15 

2015 
25883788400

0 
%52.11 2204299000 %0.44 

23571885800
0 

%47.45 

2016 
31865431300

0 
%58.85 

2378847200
0 

%4.39 
19904993900

0 
%36.76 

2017 
27963318700

0 
%60.04 

4052918200
0 

%8.70 
14560226200

0 
%31.26 

6/201
8 

175231000 %66.26 2204000 %0.83 87029000 %32.91 
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 معدالت نسب االستثمار
59.24

% 
 2.94%  

37.82
% 

 اجلدول من إعداد الباحث استنادا إىل  رجات برانمج األكسل لبياانت املصرف
االســـــتثمار يف مكوانت احملفظة االســـــتثمارية ملصـــــرف بغداد طيلة مدة البحث ( نســـــب 1جدول رقم  

 .2018 -2004من 
 االستا ار يف األوراق التجارية املعصومة: :2.1.3

( أعاله يبني نســــــب اســــــتثمار املصــــــرف يف األوراق التجارية املخصــــــومة إ ذ ســــــجل 1ان اجلدول رقم  
، ولقد تراجع املصــرف وبشــكل كبري جدا يف 2004ســنة ( يف %9.43املصــرف اعلى نســبة فيها بلغت  

( وهي نســــبة تكاد ال يكون هلا أي أتثري %0.01إ ذ بلغت النســــبة أدى مســــتوى هلا بلغت   2010ســــنة 
 يف حمفظته االستثمارية  ا يعكس عدم رغبة املصرف يف خوض هذا النوع من اجملاالت االستثمارية.

 ي ات:االستا ار يف القروض والتسَ :3.1.3
( اعلى نســــــبة له يف منح القروض والتســــــليفات 1لقد حقق مصــــــرف بغداد كما مبني يف اجلدول رقم  

، وكانت نســـب الســـنوات األخرى متقاربة فيما بينها إ ذ تراوحت بني 2010( يف ســـنة %58.25بلغت  
اليت بلغت فيها النســـــــــــبة  2018( أبســــــــــــتثناء النصــــــــــــف األول من ســــــــــــنة %31.26( وبني  47.45% 
 (،  ا يوضح ابن املصرف املذكور اتبع سياسة متوازنة يف منح القروض والتسليفات.17.23% 

 نسبة مسامهة كك مكوج داخك احمل ظة االستا ارية ملصَر بغداد ُيَة سنوات الب    :4.1.3
للســـنوات فيما أيط الشـــكل البياين اخلاص بتمثيل نســـب مكوانت احملفظة االســـتثمارية ملصـــرف بغداد 

 :2018ولغاية النصف األول من سنة  2004من 
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ان الشــــــكل أعاله يبني ابن معدل االســــــتثمار يف األوراق املالية للمصــــــرف لســــــنوات البحث شــــــكلت 
( من بني معدل أمجايل %59.24اعلى معدل اســـــــــــــــتثمار يف حمفظته االســـــــــــــــتثمارية إ ذ بلغت نســـــــــــــــبته  

حتاول االحتفاظ بقدر كبري من املوجودات الســــــائلة لغرض اســــــتثماراته، وهذا يدل على ان إدارة املصــــــرف 
مواجهة حاالت الســــــحب غري املتوقعة وتلبية طلبات الزابئن لغرض احلصــــــول على القروض، بينما شــــــكل 

(، ونســــبة معدل االســــتثمار يف القروض %2.94معدل األوراق التجارية املخصــــومة نســــبة ضــــئيلة بلغت  
( وعند مقارنتها مع نســـــبة معدل االســـــتثمار يف األوراق املالية %37.82والتســـــليفات املمنوحة شـــــكلت  

فاننا جند وان كانت اقل منها اال أ ا ال تشــكل اسفاضــا كبريا عنها  ا يعكس ســياســة املصــرف املتوازنة يف 
يتحملها والعوائد اليت ســــوف حيصــــل عليها، وعليه ســــوف يتم إدارة ســــيولته واســــتثماراته بني املخاطر اليت 

 فرضية البحث الرئيسة األوىل اليت مفادها  ليس هناك تنويع يف احملفظة االستثمارية ملصرف بغداد(.رفض 
 تحليل عالقة االرتباط بني مكونات املحفظة االستثمارية ملصرف بغداد: 2.3

إحصائية بني الثانية من البحث واليت مفادها:  ال يوجد ارتباط ذو داللة سيتم اختبار الفرضية الرئيسة 
، م اختبار قبول الفرضــــية املذكورة من عدمه مكوانت احملفظة االســــتثمارية ملصــــرف بغداد ور يته(، لغرض

، للوقوف على الــداللــة (t)ابســـــــــــــــتخــدام اختبــار  ،(1  رقم قيمــة معــامــل االرتبــاط املتعــدد الواردة ابجلــدول
مار ابألوراق املالية واألوراق التجارية مكوانت احملفظة االســـــــــــــــتثمارية  األســـــــــــــــتثاإلحصـــــــــــــــائية للعالقة بني 

 املخصومة والقروض والسلف( وبني ر ية املصرف.

 مصرف بغداد

 ر ية املصرف املتغري املعتمد
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( tقيمـــــــة   r املتغري املستقل
 احملسوبة

مســـــــتوى 
 (tالداللة  

درجــــــــة 
 القرار الثقة

مكوانت احملفظـــــــة 
 الفرضية رفض %95 0.008 3.244 0.828 االستثمارية

 يف مصرف بغدادر ية مكوانت احملفظة االستثمارية وبني ال( عالقة االرتباط بني 2جدول  
 SPSSاملصدر: م أعداده من قبل الباحث ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية 

إ ذ بني اجلدول ان ( أعاله اخلاص بنتائج اختبار الفرضــــــية الرئيســــــة الثانية 2عرب ما أمجهره اجلدول رقم  
( 0.828وبني ر يته تقدر ب قيمة معامل االرتباط بني مكوانت احملفظة االســــــتثمارية للمصــــــرف املذكور 

ة ارتباط قوية موجبة يف أي انه توجد عالق t = )0.008( ومبستوى داللة قدره  %5عند مستوى اخلطا  
جـداول معـامالت االرتبـاط بينهمـا، وهـذا يعين ان زايدة درجـة التنويع يف مكوانت احملفظـة االســـــــــــــــتثمـارية 
للمصــرف هلا عالقة بر يته، و ا يؤكد ذلك ان مســتوى الداللة أصــغر من مســتوى املعنوية  اخلطا(، وبناءا 

ليت مفادها  ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصـــــــــــــــائية بني اختاذ القرار برفض الفرضـــــــــــــــية واعلى ذلك كله يتم 
 مكوانت احملفظة االستثمارية ملصرف بغداد ور يته(.

 تحليل عالقة األثر بني مكونات املحفظة االستثمارية ملصرف بغداد.: 3.3
 ( أدانه يوضح نتائج حتليل التباين ملعادلة االحندار املتعدد:3اجلدول رقم  

 حندار التقديرية هي: وعلية فان معادلة اال
 30.027 X – 20.386 X – 16779693756.537 + 0.087X =Y̅  

 2R) =68.6% ومبعامل تفسري 
 مصرف بغدادر ية ملكوانت احملفظة االستثمارية املصرفية يف  األثر( عالقة 3جدول  

 SPSSاملصدر: م أعداده من قبل الباحث ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية 

 املتغري
 Yاملعتمد
 املتغري

 Xاملستقل

 مصرف بغداد
 متغري ر ية املصرف

A Beta 

(b) 

قـــــــــيـــــــــمـــــــــة 
 F )

 احملسوبة

مســــــــــتوى 
داللــــــــــــــــــــــة 

 F) 

مـــــــعــــــــامــــــــل 
 التفسري

2R 

درجـــــــــــــــة 
 الثقة

 القرار
مــــــــــتــــــــــغــــــــــري 
مــــــكــــــوانت 
احملـــــــفـــــــظـــــــة 
 االستثمارية

6779693756.537 

ــة  أ.مــالي
(1X) 

0.087 
 رفـــــــــــــــــــــــــــض 95% 68.6% 0.004 8.006

 فرضية ال
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 خمصـــــومة

(2X) 

-

0.386 

 قـــــروض
(3X) 
-

0.027 

من التباين يف املتغري التابع  العالقة بني املتغري  %68.6هذا يعين أن معادلة االحندار التقديرية تفســــــــر 
أوراق جتارية و ( X1اســتثمار ابألوراق املالية  ( واملتغريات املســتقلة واليت هي Yر ية مصــرف بغداد  التابع 

( من التغريات احلاصــــلة على مقدار %68.6أي ان ســــبب  (، (X3) والســــلفالقروض و  (X2 صــــومة  
نســبة فهي نتيجة ر ية املصــرف كانت بفعل التغريات على مكوانت حمفظته االســتثمارية، أما املتبقي من ال

اليت هي  F= )0.004ويدعم ذلك هو قيمة مستوى الداللة  وجود عوامل أخرى تؤثر أيضا على الر ية، 
( أي توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصــــــــــائية وان مكوانت احملفظة %5اصــــــــــغر من مســــــــــتوى املعنوية  

لرئيســــة الثالثة واليت مفادها  ال ااالســــتثمارية ذات اثر على ر ية املصــــرف، وهذا يؤدي إىل رفض الفرضــــية 
ابملعادلة  املتحققة يوجد اثر ذو داللة إحصــــــــــائية ملكوانت احملفظة االســــــــــتثمارية يف ر ية مصــــــــــرف بغداد(

 التقديرية أعاله.
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات .4

 أوال: االستنتاجات
 وكما أيط:توصل الباحث يف  اية  ثه إىل عدة استنتاجات نذكرها 

أثناء إجراء التحليل املايل ألســــــتثمارات مصــــــرف بغداد يف األوراق املالية أمجهرت النتائج ان املصــــــرف  .1
حقق اعلى معدل اســــتثمار يف هذا اجملال طيلة مدة الدراســــة،  ا يعكس نوع الســــياســــة االســــتثمارية 

دة قدرته على مواجهة حاالت املتوازنة اليت اتبعها املصــــــرف يف إدارة حمفظته االســــــتثمارية، وكذلك زاي
الســـحب النقدي الكبرية غري املتوقعة اليت قد حتدث، عن طريق االحتفاظ بنســـبة ســـيولة مرتفعة، ويف 
الوقت نفســه حافظ املصــرف على مســتوى جيد للعوائد الناجتة من الفوائد جراء قيامه ابالســتثمار يف 

ليس هناك تنويع يف األوىل اليت مفادها   منح القروض والتســــليفات، وعليه م رفض الفرضــــية الرئيســــة
 احملفظة االستثمارية ملصرف بغداد(.

أمجهرت النتــائج اإلحصــــــــــــــــائيــة وجود عالقــة ارتبــاط قويــة موجبــة بني مكوانت احملفظــة االســـــــــــــــتثمــاريـة  .2
للمصــــرف وبني ر يته،  ا يبني وبوضــــوح ان ر ية املصــــرف مرتبطة مبكوانت احملفظة االســــتثمارية له، 

لمــا زادت مكوانت احملفظــة تنوعــا زاد مقــدار األرابح املتحققــة من جراء ذلــك، وابلعكس، أي انــه ك
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وبناًء على ذلك م رفض الفرضــــــية الرئيســــــة الثانية  ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصــــــائية بني مكوانت 
 احملفظة االستثمارية ملصرف بغداد وبني ر يته(.

احملفظة االســــــــــــتثمارية وبني الر ية للمصــــــــــــرف، أمجهرت عند قياس معنوية األثر للعالقة بني مكوانت  .3
نتــائج التحليــل اإلحصــــــــــــــــائي عالقــة أثر معنويــة بني املتغريات املســـــــــــــــتقلــة والتــابعــة  مكوانت احملفظــة 
االســتثمارية والر ية(، مبعىن ان مكوانت احملفظة االســتثمارية ملصــرف بغداد يوجد هلا اثر على ر يته، 

الثالثة  ال يوجد اثر ذو داللة إحصــــــائية ملكوانت احملفظة االســــــتثمارية يف وعليه م الفرضــــــية الرئيســــــة 
 ر ية املصرف(.

 ثانيا: التوصيات
عرب مــا توصـــــــــــــــــل اليــه البحــث من نتــائج يف جــانبهــا التطبيقي والتحليلي ميكن اخلروا مبجموعــة من 

 :التوصيات اليت من املمكن وبشكل عام ان تستفاد منها املصارف يف عملها املصريف
ضــــرورة قيام املصــــارف إبنشــــاء حمافظ اســــتثمارية متنوعة يف مكوانهتا ســــوآءا من حيث أصــــوهلا أو من  .1

حيث تنوع جماالت اســـتثماراهتا معتمدة يف ذلك على أســـس وســـياســـات اســـتثمارية علمية رصـــينة ا ذ 
 حتقق أهداف املصــــرف يف احلصــــول على األرابح ويف الوقت نفســــه حتقق األمان هلا يف مجل مســــتوى
معقول من املخــاطرة الــذي يتنــاســـــــــــــــــب مع ذلــك املقــدار، وعــدم االعتمــاد على جــانــب واحــد من 
االســـتثمارات الذي قد يشـــكل خطراً عليها يف حالة تعرضـــها إىل مجروف أو تغيريات اقتصـــادية طارئة 

 ليست يف احلسبان.
ى اختالف أنواعها إن ضخامة رؤوس أموال املصارف، ابإلضافة إىل مبالغ الودائع املوجودة لديها وعل .2

منح هلا ذلك كله القدرة على القيام ابلعمليات االســــــــــــتثمارية بكل ســــــــــــهولة ومرونة، هذا فيما لو ان 
البنك املركزي قام بتخفيف القيود االســــــــــــتثمارية على املصــــــــــــارف أو أنه يقوم بتبين الزام قيامها بتنويع 

، ومن مث فانه ســــوف حيقق بذلك اســــتثماراهتا عن طريق إصــــدار أوامر وتعليمات حتت ضــــوابط معينة
هدفني أوهلما احلفاظ عليها وعلى اســتمراريتها وننيهما تنشــيط األســواق املالية العراقية وحتريك عجلة 

 االقتصاد إىل األمام.
من الضروري أيضا ان تقوم املصارف بزايدة تنويع استثماراهتا اخلارجية بوساطة األستثمار يف األسواق  .3

العربيــة اليت تقع خــارا احلــدود اإلقليميــة للعراق وذلــك هبــدف حتقيق التنويع الــدويل املــاليــة األجنبيــة و 
 حملافظها االستثمارية والتقليل من املخاطر النظامية اليت ميكن ان تتعرض هلا داخل البلد.
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 قسمي اللغة العربية  تدريسييالكفايات التدريسية الالزمة ل

في جامعة كربالء  والعلوم االسالمية التربية للعلوم االنسانية تيكليفي 

 من وجهة نظرهم

 

Teaching competencies required for professors of the 

Arabic language departments at the Faculty of 

Education for Humanities and Islamic Sciences at the 

University of Karbala from their point of view 
 (1) أ.م.د عدي عبيدان سلمان الجراح

Assist. prof. Uday Obeidan Salman Al- Jarah 

 الملخص

 يهدف البحث اىل: 
قسـمي اللغة العربية يف الكليتني آنفيت  تشـخيص الكفاايت التدريسـية الالزم توافرها عند تدريسـيي -1
 .الذكر
 ترتيب الكفاايت التدريسية  سب أمهيتها من وجهة نظر أفراد عينة البحث. -2
 املقارنة بني محلة شهادات املاجستري والدكتوراه يف توافر الكفاايت التدريسية. -3
 (.اجلنساملقارنة بني الذكور واالانث  متغري  -4
 سنوات اخلدمة. على وفقاملقارنة  -5

جمموعة من االدبيات والدراسات ذوات الصلة ابلبحث،  ىولتحقيق أهداف البحث أطلع الباحث عل
وسؤال بعض اخلرباء واملختصني يف هذا اجملال، م إعداد إستبانة مكونة من ست جماالت وهي:  الفلسفة 

                                                        
 جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية. -1
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العالقات االنســـــــــــــانية وإدارة الصـــــــــــــف، اجلانب العلمي ، الدرس ، تنفيذالدرس واالهداف الرتبوية، ختطيط
 ( بعد التعديل ومالحظات احملكمني واخلرباء.41والنمو املهين، التقومي( وقد بلغ عدد فقرات االستبانة  

قســــــــمي ( تدريســــــــياً وتدريســــــــية، موزعني على 75  جمتمع البحث ككل البالغ عددهمأختار الباحث 
 .للعلوم االنسانية والعلوم االسالميةاللغة العربية يف كلييت الرتبية 

معامل وحلســاب املعاجلات االحصــائية اخلاصــة ابلبحث اســتعمل الباحث الوســائل االحصــائية االتية:  
، T-testارتباط بريســـــــــــــــون، ومعادلة ســـــــــــــــبريمان براون، ومعادل الفا كرونبامل، ومعادلة جتمان، وأختبار 

 (."Anovaن األحادي"، حتليل التبايوالوسط املرجح، والوزن املئوي
 توصل البحث اىل جمموعة نتائج كان من بينها: 

 استجاابت التدريسني كانت مقبولة للكفاايت التدريسية. نَّ إ -1
 الكثري من التدريسني ميتلكون كفاايت خاصة و يزة جتعلهم أكفاء يف تدريسهم للمواد العلمية. -2

 واملقرتحات استكمااًل للبحث واستمراراً له. ويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحث ببعض التوصيات
Abstract 
The present Study aims at: 

1. Diagnosis of the teaching competencies that are required to be taught 

when teaching the Arabic language in both kidneys 

2. Arranging the instructional adequacy according to their importance 

from the subject's perspective. 

3. Comparing the instructional adequacy of instructors who have a PH.D 

degree and those who have M.A degree. 

4. Comparing Male and Female instructors. 

5. Comparing the instructional years of service. 

To achieve the aims of the research, the researchers consult a number 

of related previous studies as well as consulting experts and specialists in 

the field of education. A questionnaire of six domains has been prepared. 

The domains are (Philosophy and educational aims, Planning, execution, 

Human relations and classroom management, the Scientific side and 

professional development and the assessment (evaluation). After the 

experts' modification, the questionnaire has got (41) items. 

The researcher chose a sample of (75) teaching and teaching, distributed 

to the two Arabic language departments at the Faculty of Education for 

Humanities and Islamic Sciences. 

In order to reach the statistical result, the researcher utilized the following 

tools: (Pearson correlation, Coefficient, Spearman Brown Formula, Alpha 

Cronbach Formula, Getman Formula, t-test, Mean scores, and percentage). 

The research achieves the following results: 

1. Instructors responses for instructional adequacy were acceptable. 



  

618 

 29: العدد

 2. Many instructors have special and distinguished adequacy that make 

them efficient in teaching the materials. 

In the light of these results a number of some recommendations and 

suggestions for further study are postulated. 

 بالبحث التعريف :األول الفصل

 :(Problem of the Research):البحث مشكلة
اجلامعات  إذمؤســــــــــســــــــــات التعليم اجلامعي يف قمة اهلرم يف املســــــــــتوى العلمي و ا الشــــــــــك فيه  ُتَكونْ 

أصـــــــــبحت االن تواجه مســـــــــؤولية القيام بدور جديد يف عامل اليوم إذ أصـــــــــبحت اجلامعات مصـــــــــدر التقدم 
 والتطور التكنلوجي املعاصر.

عضو هيئة التدريس يف اجلامعة يف العملية التعليمية ولكي يتمكن من  هايؤدي يتال الومجيفةونظراً ألمهية 
جملموعة من الكفاايت التدريســـــــــــــــية، والتقوميية،  امتالكهبشـــــــــــــــكل فعال البد من  ةمييالتعل بومجيفتهالقيام 

واالنســـــــانية، إذ أكدت كثري من الدراســـــــات واالدبيات ذوات الصـــــــلة ابلبحث ومنها دراســـــــة  الســـــــامرائي 
(، على انه جيب Henderson,Verint,1988(، ودراسة  2005(، ودراسة  الغزيوات، 1999اوي، والب

إعداد برامج تدريب ألعضــاء اهليئة التدريســية يف اجلامعات ملا له من أثر إجيايب يف تطور املســتوى التعليمي 
 (.Riggs,1984,p13للطلبة  

ناســــــب معي وبراعته يف هتيئة املنامل التدريســــــي املاالســــــتاذ اجلا يتهويالحظ أن التعليم اجلامعي حيدد كفا
للتعليم وتنمية اإلنرة العقلية عند طالبه والتواصـــــــــــــــل االجيايب معهم فضـــــــــــــــالً عن طبيعة العالقات اليت قد 
تساعد يف إستثارة دافعيتهم وبذل قصارى ما لديهم من قدرات وشحذ مهمهم يف طريق التحصيل العلمي 

 (.26، ص2002 احليلة،  عطائهم ومدى إجيابية تفاعلهماملميز الذي سوف ينعكس على 
اىل تطوير  عاملوهنا أتط ضــــرورة رفع كفاية االســــتاذ االســــاســــية لذلك اجتهت اجلهود يف أغلب بلدان ال

التعليم فالتطوير عملية مهمة وموضـــــــــــــوعية ومنظمة إذ محت للتدريســـــــــــــي  رية التصـــــــــــــرف داخل القاعة 
ســــــاليب الرتبوية املتنوعة اليت حتقق له كفاايت فنية وعلمية حتتاجها القاعة الدراســــــية مســــــتعمالً الطرائق واال

 (.Barent,Ginsberg,1991,p45  الدراسية
فرها عنده مثل الطالقة اوتتمثل مات التدريســـــــــــــي يف العوامل واخلصـــــــــــــائص واملواصـــــــــــــفات الواجب تو 

ض، وحب العمل مع االخرين وتكوين اللفظية، والتمكن من املادة اليت يَُدرســـها، والقدرة على ُحســـن العر 
عالقات طيبة مع زمالئه التدريســــــني ومع أفراد اجملتمع الذي ينتمي إليه خارا الكلية، كما أن عضــــــو هيئة 
التدريس له واجبات آخر فهو يقوم بواجب الباحث واحملكم واخلبري، ملا يقدم من نتاجات علمية مبتكره 

يســـاهم يف عمليات التنمية االقتصـــادية، واالجتماعية، والثقافية، حلل قضـــااي ومعوقات اجملتمع االنســـاين، و 
كما يشارك داخل اجلامعة يف وضع القرارات، واملناهج الدراسية، ومنح الدرجات العلمية، واإلشراف على 
البحوث واألنشـــــــــــــطة الطالبية، واالمتحاانت، واألعمال اإلدارية، فضـــــــــــــالً عن عملية التدريس وكونه املثل 

 (.130، ص1998البه  الزبيدي، االعلى لط
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وميكن حتديد مشـــــــــــــــكلة البحث عرب االجابة عن الســـــــــــــــؤال االط: ما الكفاايت الواجب توافرها عند 
 تدريسيي قسميي اللغة العربية يف كلييت الرتبية للعلوم االنسانية والعلوم االسالمية.

  (Importance of the Research)::البحث أهمية
وتعــد الرتبيــة قوة مؤثرة يف حيــاة االمم إذ تقرر هبــا نوعيتهــا واجتــاهــاهتــا يف أداء اجملتمع يف احملــافظــة على 
مقوماته االســـــــــــاســـــــــــية عرب بناء مواطنيه والكشـــــــــــف عن طاقاهتم ومواردها واســـــــــــتثمارها وتعبئتها  عفيفي، 

 (. 1، ص1976
رد واجملتمع تطوراً وأرتقاءً اىل مســتوايت أفضــل وهي الوســيلة اليت حيقق هبا وهي عطاء إنســاين حيقق للف

بقاء اجملتمعات االنســـــــانية واســـــــتمرارها بتعليم أفراد اجملتمع كيف يســـــــلكون يف املواقف االجتماعية املتنوعة 
 (.17، ص1968فيه  النجيحي،  ينشؤونعلى اساس ما يتوقعه منهم اجملتمع الذي 

تؤكد ضـــرورة توافر الكفاايت التدريســـية عند التدريســـني ليؤدوا واجبهم الفعال يف عملية  والرتبية احلديثة
تدريس الطلبة، ولقد إزداد ابلســـــــــــــــنوات االخرية االهتمام ابلكفاايت وتدريســـــــــــــــها وذلك إلميان الرتبويني 

 (.66، ص1968 القاعود،  أبمهيتها يف بناء شخصية الطلبة
وجناح اجلامعة يف حتقيق االهداف امللقاة على عاتقها يتحدد عرب  إن مســـــــــــــــتوى التعليم العايل ونوعيته

نوعية أعضاء هيئة التدريس بعدهم قادة التعليم وهلم أمهية كبرية ومسؤولية معقدة ومتعددة اجلوانب يف نقل 
 التكنلوجيا اىل طلبتهم ليلحقوا ابلتقدم العلمي والتطور التقين السريع.

أحد مكوانت منظومة اجلودة الشـــاملة اليت يتم يف ضـــوئها تقومي التعليم وتعد كفاءة التدريســـي اجلامعي 
اجلامعي ويضــــمن قدرته على مواجهة حتدايت املســــتقبل املتمثلة يف الثورة التكنلوجية، واملعلوماتية، واملعرفية 

 (.74، ص1997 عبد املقصود، 
ســـــــابقاً على أمهية الكفاايت عند التدريســـــــي  اشـــــــران وركزت العديد من الدراســـــــات واالدبيات كما قد

املنفذ احلقيقي لألهداف الرتبوية، كما أكدت على أن التدريس الفعال يرتبط  بوصـــــــــــــــفهوضـــــــــــــــرورة توافرها 
بواجباته املتعددة واملتطورة بني الفينة واالخرى، إذ أن الصـــــــــفات  هتباطاً وثيقاً بكفاءة االســـــــــتاذ عند قيامر إ

لقية، والعلمية، وكيفية اســـــتعماهلا تنعكس على ســـــلوكه داخل القاعة الدراســـــية الشـــــخصـــــية، والعقلية، واخلً 
 (.210، ص1990 السعيد، وخارجها، وكذلك يـَُتخذ سلوك التدريسي اساساً لتقدير كفاءته

  (Objectives of the Research):البحث أهداف
 يهدف البحث اىل: 

ألســـــــــاتذة كلية الرتبية للعلوم االنســـــــــانية يف جامعة كربالء من حتدد الكفاايت التدريســـــــــية الالزمة  -1
 وجهة نظرهم.

املقارنة بني محلة  -3ترتيب الكفاايت التدريسية  سب أمهيتها من وجهة نظر أفراد عينة البحث، -2
 -5، (اجلنساملقارنة بني الذكور واالانث  متغري  -4شـــــــهادات املاجســـــــتري والدكتوراه يف جماالت البحث،

 قارنة  سب سنوات اخلدمة.امل
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 29: العدد

 :Limitation of the Research): )البحث حدود 

 :على البحث يقتصر
، جامعة كربالء /والعلوم االســــالمية الرتبية للعلوم االنســــانية يتكلي  قســــمي اللغة العربية يف اســــاتذة -1

 .م2017 -2016 :الدراسي العام -3، الكفاايت التدريسية -2
 :(Definition of Terms):املصطلحات وتعريفها تحديد

 :أوال :الك اية
 ســــــعادة( أب ا:  القدرة على القيام بعمل ما بشــــــكل جيد(  ســــــعادة،  -1عرفه كل من: اصــــــطالحاً:

 (.477، ص2001
 مارة( أب ا:  جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات اليت توجه ســـــــــــــــلوك التدريس  -2

 (.45، ص2004عند االستاذ وتساعده على أداء عمل ما داخل القاعة الدراسية او خارجها(  مارة، 
 :التدريس اثنيا :

فيه املتعلم من طريق املدرس   موقف يتفاعل  احلمادي ومجافر( أبنه: -1عرفها كل من: اصــطالحاً: -أ
مع اخلربة التعليمية تفاعالً إجيابياً ونشــــــــــــــيطاً ينتهي بتحقيق أهداف الدرس مع إكتســــــــــــــاب قيم، وخربات، 
وألوان من السلوك، والقدرات، واملهارات، واالجتاهات، واالستعدادات، او تعديل او تنمية هلا(  احلمادي، 

 (.107، ص1984ومجافر، 
:  عملية احلوار والتفاعل واالخذ والعطاء ما بني التدريســــــــي والطالب لتحصــــــــيل  الرشــــــــدان( أبنه -2

 (.286، ص1994املعرفة، ومن مث بناء شخصية الطالب بناًء متكاماًل من الوجوه مجيعها(  الرشدان، 
 اثلاا : الك اايت التدريسية:

التدريســــي يف جمال تصــــميم عملية تـَُعرف نظرايً اب ا: القدرات، والقابليات، واإلمكانيات اليت ميتلكها 
 التدريس وتنفيذها وتقوميها لتحقيق تعليم أكثر فاعليه.

أما تعريف الكفاايت التدريســـــية إجرائياً فهي: الســـــلوكيات والقدرات واخلربات اليت ميتلكها التدريســـــي 
اثناء التدريس وميكن ، ويظهرها يف والعلوم االســـــــــــــــالمية الرتبية للعلوم االنســـــــــــــــانية يتيف جامعة كربالء كلي

مالحظتها وقياســـــــــــــــها عرب االجابة اليت يؤديها التدريســـــــــــــــي " عينة البحث " على املقياس الذي أُعَد هلذا 
 الغرض.

 دراسات سابقة :الثاني الفصل

  (:م1999 السامرائي والباوي،) دراسة -1
 :الكشـــــــف عن اىل ورمت  ابن رشـــــــد(، الرتبية كلية / بغداد جامعة يف العراق، الدراســـــــة هذه جريتا
 من البحث عينة تكونت الســلوك التدريســي ملدرســي املواد العلمية يف املدارس املتوســطة يف مدينة بغداد(، 
اداة البحث  موزعني على  تلف املناطق اجلغرافية للمدارس يف مدينة بغداد أما مدرســــاً ومدرســــة، (146 

 اخلطط الدراســـــــــية، طرائق التدريس، الوســـــــــائل فقد صـــــــــمم الباحث إســـــــــتبانة تضـــــــــمنت عدة حماور هي: 
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 التعليمية، استعمال املخترب، تقومي الطلبة، املكتبة املركزية، النشاطات العلمية(، واستعان الباحث ابلوسائل
 معامل ارتباط بريسون، ومربع كاي، والوسط املرجح، ووالوزن املئوي( وهي  ثها بياانت ملعاجلة االحصائية

  عدة نتائج منها: اىل الباحث فتوصلت البحث نتائج يصوص أما
إن غالبية املدرســــني واملدرســــات مل يســــتفيدوا من برامج االعداد املهين عرب مدة االعداد والدراســــة  -1

 قبل اخلدمة. 
يالحظ أن دور الطالب يكاد يكون ســـلبياً يف أغلب املمارســـات الواجب إتباعها يف تدريس هذه  -2

 باً على اجلانب املعريف والعقلي.املواد وإن الرتكيز منص
يعد الكتاب املنهجي املقرر تدريســـــه املرجع الوحيد للمادة، وليس هناك مراجع اضـــــافية مســـــاعدة  -3

 (.95 -1، ص1999او مساندة للمدرس او الطالب  السامرائي، والباوي، 
 :(2005)الغزيوات،  دراسة -2

 :معرفةاىل  وهدفت الدراســـــــــــات االجتماعية، كلية / مؤتة جامعة يف االردن، الدراســـــــــــة هذه ُأجريت
كفاايت أعضــــــاء اهليئة التدريســــــية الذين يَُدَرســــــون يف كلية الدراســــــات االجتماعية من وجهة نظر الطلبة  

 النســـــب املئوية، واملتوســـــطات،  :الباحث اســـــتعمل طالباً وطالبة، (216  الدراســـــة عينة بلغت أنفســـــهم(،
 ضـــــــــوء ويف دراســـــــــته، بياانت ملعاجلة احصـــــــــائية وســـــــــائل (،T-testب، وأختبارواالحنرافات املعيارية، والرت

 :الباحث اىل توصل االحصائية املعاجلات
أن الطلبة غري راضني عن إستعمال أعضاء اهليئة التدريسية لطرائق التدريس التقليدية، والقياس والتقومي 

 .(70، ص2005نساين، والتعصب ابلرأي  الغزيوات، االالبدائي، والتعامل غري 
  (.159 - 32 ص م،2012  القيسي، 

 :(Henderson,Verint,1988) دراسة -3
 الكفاايت  :تشــخيص وهدفت منيســوات، جامعة يف، الوالايت املتحدة االمريكية، الدراســة هذه اجريت

 عضـــــواً من  140تكونت عينة الدراســـــة من(  اليت حيتاجها أعضـــــاء اهليئة التدريســـــية يف جامعة منيســـــوات(
( فقرة موزعة على بعض 72أعضــــــــاء اهليئة التدريســــــــية، طور الباحث الغراض الدراســــــــة إســــــــتبانة هلت  

اجملـاالت منهـا:  طرائق التـدريس، احملتوى( إذ أمجهرت النتـائج حـاجـة أعضــــــــــــــــاء اهليئـة التـدريســـــــــــــــيـة لبعض 
وسائل التعليمية، الكفاايت أمهها:  استعمال الدافعية يف طرائق التدريس، إدارة وضبط الصف، استعمال ال

 االتيـــــة االحصـــــــــــــــــــائيـــــة الوســـــــــــــــــــائـــــل وأبســـــــــــــــتعمـــــال اســـــــــــــــتعمـــــال الكومبيوتر، مهـــــارة طرح االســـــــــــــــئلـــــة(،
 Henderson,Verint,1988,p655.) 

 :السابقة الدراسات من ودالالت مؤشرات
بلدان هي  العراق "جامعة بغداد"،  ةيف ثالث الســــــــابقة الدراســــــــات الدراســــــــة:اجريت اجراء مكان -1

يف  اجري فقد احلايل البحث أما االردن "جامعة مؤتة"، الوالايت املتحدة االمريكية "جامعة مينوســـــــــوات"(،
 .كربالء جامعة العراق،
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يف أن أغلب أهدافها رمت اىل تشــــــــــــــخيص الكفاايت  الســــــــــــــابقة الدراســــــــــــــات االهداف:اتفقت -2 
 شبهها يف أغلب أهدافه.ي احلايل البحث اما التدريسية،

املنهجية: إعتمدت الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة على املنهج الوصـــــــــــفي النه املنهج املناســـــــــــب لتحقيق  -3
 االهداف املرجوة، والبحث احلايل يشاهبها.

 - 140  بني للتجربة، الســــابقة الدراســــات اخضــــعتها اليت العينات احجام العينة:احنصــــرت حجم -4
 .وتدريسية  تدريسياً  150 هو( عينته حجم فان احلايل والبحث (،216
 والبحث جتارهبا تطبيق كعينة يف واالانث جنسـي الذكور على السـابقة الدراسـات اجلنس:اعتمدت -5
  .يشاهبها احلايل
 احلايل والبحث االســـتبانة كاداة لتحقيق، اســـتعمال على الســـابقة الدراســـات اتفقت: البحث أداة -6
 .االستبانة إيضاً  اعتمد
 (االختبار:االتية االحصائية الوسائل استعمال على السابقة الدراسات االحصائية:امجعت الوسائل -7
التصـــحيحة، الوســـط املرجح، الوزن  براون ســـبريمان معادلة بريســـون، ارتباط معامل مســـتقلتني، لعينتني التائي

  معها. يتفق احلايل ، والبحث) ومعادلة الفا كرونبامل ،20 ريتشادسون–كودر معادلةاملئوي، 
 احلايل، البحث أما اىل حتقيق االهداف اليت ســـــعت اليها، الســـــابقة الدراســـــات توصـــــلت: النتائج -8
 الرابع. الفصل وهو له املخصص الفصل يف وذلك نتائجه، وتفسري عرض فسيتم

 منهجية البحث وإجراءاته: الفصل الثالث

يف اي دراسة يتحدد تبعا لنوع الدراسة وطبيعتها واالبعاد  عملمنهج البحث املست ان منهجية البحث:
(.وقــد اعتمــد البحــث احلــايل على منهج 24، 2002اليت هتتم هبــا واالهــداف املقصـــــــــــــــودة منهــا  جــابر، 

ان هذا املنهج يهتم بوصــــــــف ما هو كائن من  إذ ،البحث الوصــــــــفي كونه االنســــــــب لطبيعة البحث احلايل
 (159 ،1990د، ير حنو االفضل  داوو طو اجل الت

جمتمع البحث على تدريســـــــــــــيي قســـــــــــــمي اللغة العربية يف كلييت الرتبية للعلوم  يشـــــــــــــمل جمتمع البحث:
( تدريســــــــياً 75االنســــــــانية والعلوم االســــــــالمية / جامعة كربالء، وقد بلغ عدد أفراد جمتمع البحث الكلي  

 وتدريسية.
َمْت عينة البحث على قسمني مها: عينة البحث:  ُقس 

( أنَّ عينة التحليل االحصـــــــائي اليت تســـــــتعمل ملعرفة وضـــــــوح Nannalyينة االســـــــتطالعية:يرى الع -1
الفقرات من عدمها واخلصـــــــــائص الســـــــــايكومرتية من الصـــــــــدق الثبات وغريها، جيب أن تكون  ثلة جملتمع 

انة ( مقابل كل فقرة من فقرات االستبNannaly البحث، وكذلك متوافقة مع فقرات االستبانة، إذ يعطي 
(،ومبا أن االســــتبانة املســــتعملة يف هذا Nannaly,1978,p262( من االســــاتذة كعينة حتليل إحصــــائي  5 

( فقرة اليت م أعدادها من قبل الباحث بعد االطالع على االدبيات والدراســــــــات 41البحث تتكون من  
( إال أن 205تبلغ  الســــــــابقة واملذكور بعضــــــــها يف الفصــــــــل الثاين فإن عينة التحليل االحصــــــــائي جيب أن 

 ( لذلك وجب أن تؤخذ ككل ملعرفة اخلصائص السايكومرتية وهي:75جمتمع البحث ككل يتكون من  
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فرها يف املقاييس، النه امؤشـر الصـدق من اخلصـائص السـايكومرتية املهمة اليت ينبغي تو  ان:الصـدق -أ
ملكممة. والذي بدوره حيقق من مدى يعد مؤشراً يف قياس ما وضع من اجله او مؤشراً حقيقياً لالستجابة ا

 (.240، 2013القدرة على حتقيق الغرض الذي اعد من اجله  اليعقويب، 
اعتمد البحث مؤشـــــرين من مؤشـــــرات الصـــــدق مها الصـــــدق الظاهري كمؤشـــــر لالتســـــاق اخلارجي اذ و 
املقياس بصــــــــــيغته االولية على جمموعة من اخلرباء يف جمال العلوم الرتبوية والنفســــــــــية وطرائق التدريس  ضَ ر  عُ 

لقبول  %80اعتمـد البحـث نســـــــــــــــبـة اتفـاق و  ،( لبيـان مـدى اتفـاقهم حول صـــــــــــــــالحيـة الفقرات1 ملحق
 .%80انلت مجيع الفقرات على نسبة اتفاق جتاوزت يف اغلبها الـ و  ،الفقرات

حث على الصــدق البنائي كمؤشــر للصــدق الداخلي من خالل قياس العالقة االرتباطية كما اعتمد الب
كانت مجيع الفقرات ذات و  لالســـــــــــــــتبانة،بني الفقرة واجملال الذي تنتمي اليه وعالقة الفقرة ابجملموع العام 

 (.2اليه وكذلك ابملقياس  ملحق  تنتميارتباطات دالة احصائياً ابجملال الذي 
الشــائع للثبات انه يشــري اىل امكانية االعتماد على اداة القياس وهذا يعين  كد التعريفيؤ  الثبات: -ب

ابســـــــــــتمرار اذا ما اســـــــــــتخدم االختبار اكثر من مرة حتت  هاان ثبات االختبار هو ان يعطي النتائج نفســـــــــــ
 (.165 ص ،2002مجروف  اثلة  صابر وخفاجة، 

لة أو االعمال ال ثبات له ان الثبات هو ثبات االجابة االختبار بوصفه جمموعة من البنود أو االسئ نَّ إ
على االختبار أي ثبات االداء على االختبار هلذا فان ما حيســـــب ثباته امنا هو عينة اســـــتجاابت حصـــــلت 
عليها جمموعة من االفراد وان لكل جمموعة نوعية من االفراد خصائصها لذا فمن الضروري ان حنصل على 

يتحدد مقدار الثقة ابلنتائج اليت  إذواحد لدى كل جمموعة ذات خصـــــــائص نوعية.معامل ثبات االختبار ال
 .(309 ،2007سرا هبا او نشري اليها يف ضوء معامالت الثبات اليت نتوصل اليها  فرا، 

يف قياس الثبات على طريقة التجزئة النصـــــــــــــــفية لكل جمال من جماالت املقياس واليت  احثاعتمد البو 
 عمالاىل نصــــفني مث حســــاب معامل االرتباط بينهما والذي بدوره يصــــحح ابســــت م كل جزءيتقضــــي بتقســــ

دلت النتائج على داللة االرتباط بني مجيع االنصـــاف يف كل اجملاالت و  التصـــحيحية معادلة ســـبريمان براون
 (.3كما هو مبني يف امللحق  

على قياس الثبات بطريقة  احثكما اعتمد الب  يف حســــاب الثبات وكذلك م اســــتخدام معادلة جتمان
 بلغــت قيمــة معــامــل الفــاو  ،الفــا كرونبــامل واليت تقضـــــــــــــــي بقيــاس االرتبــاطــات الــداخليــة بني مجيع الفقرات

 (.4(، لذلك أصبحت االستبانة بصيغتها النهائية جاهزة للتطبيق ملحق  0.93 
تذة قسمي اللغة العربية يف كلييت الرتبية العينة االساسية للبحث مجيع اسا العينة االساسية: هلت -2

 للعلوم االنسانية والعلوم االسالمية / جامعة كربالء، كما قد ذكران تفاصيلها يف صفحات سابقة.
 ويف ضوء ذلك وز َعْت االستبانة بصيغتها النهائية على أفراد عينة البحث.

 حث: البالوسائل االحصائية التالية يف  اعتمدت الوسائل االحصائية:
معادلة جتمان،  -4، معادل الفا كرونبامل -3، معادلة سبريمان براون -2 معامل ارتباط بريسون، -1

حتليــــل التبــــاين االحــــادي  -8الوزن املئوي،  -7الوســـــــــــــــط املرجح،  -T-test ،6االختبــــار التــــائي  -5
 Anova.) 
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 عرض نتائج البحث وتوصياته :الفصل الرابع 

لنتائج البحث وتفســـرياً هلا  ســـب أهدافها، مث االســـتنتاجات اليت توصـــل يتضـــمن هذا الفصـــل عرضـــاً 
  اليها البحث فالتوصيات واملقرتحات وعلى النحو االط:

 أواًل: عرض النتائج وتفسريها:
ة للعلوم الرتبي يتكلي  تدريســيي قســمي اللغة العربية يفحتدد الكفاايت التدريســية الالزمة لاهلدف االول: 

 .وجهة نظرهميف جامعة كربالء من  والعلوم االسالمية االنسانية
ولتحقيق هذا اهلدف رُت َبْت النتائج  ســـــب اســـــتجاابت عينة البحث على فقرات االســـــتبانة و ســـــب 

 اجملاالت وعلى النحو االط:
( فقرات رُت َبْت تنازلياً 5هذا اجملال   اجملال االول: كفاايت الفلسـفة واالهداف الرتبوية: ويتضـمن -أوالً 

 (:1اجلدول   سب إ ستجاابت عينة البحث كما هو موضح يف 
 ( فقرات جمال الفلسفة واالهداف الرتبوية مرتبة تنازلياً 1جدول  

التســــــــــــلســـــــــــل  ت
 ضمن اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

يســـــــــتوعب أهداف تدريس  1 1 1
 املادة

4.05 80.90% 

يســـــــــــــــتوعب النظام الرتبوي  2 5 2
 %79.26 3.96 للدولة

يفهم االهــــــــداف الرتبويـــــــة  3 2 3
 %77.53 3.88 العامة

يــــدرك الفلســـــــــــــــفــــة الرتبويــــة  4 4 4
 %76.79 3.84 للدولة

جييــد تصـــــــــــــــنيف االهــداف  5 3 5
 %74.81 3.74 الرتبوية العامة

ابلبحث يف أ ا تفسـر الثلث االعلى وكما هو معمول به يف أغلب االدبيات والدراسـات ذوات الصـلة 
من فقرات اجملال، وهذا ال يعين أن الفقرات االخر غري ذات أمهية إال أن ذلك فيه إختصاراً للوقت واجلهد 

 وينطبق ما ذكرانه بقية جماالت االخرى ضمن البحث، ويتضح من اجلدول يف أعاله ما أيط:
رتبة االوىل ضمن اجملال االول بوسط مرجح بلغ حصول الفقرة  يستوعب أهداف... ا ( على امل -1

( إن حصـــــــــــــــول هــــذه الفقرة على هــــذه املرتبــــة أمر طبيعي، الن %80.90( ووزن مئوي قــــدرة  4.05 
التدريسي ال ميكن له أن يدرس ما مل يعرف ما يدرس أي ما اهلدف من تدريسه هلذه املادة، النه إذا عرف 

الدرس على أهداف التدريس، وإســـتطاع إيضـــاً من أن جيزء  ما اهلدف  ا يدرس إســـتطاع من تقســـيم وقت
املوضــــــــوع املراد تدريســــــــه اىل أجزاء ليســــــــهل ايصــــــــاله للطلبة.... اىل غري ذلك من فوائد معرفة التدريســــــــي 

 ألهداف تدريس املادة.
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وردت الفقرة  يســتوعب النظام الرتبوي... ا ( ابلرتتيب الثاين ضــمن اجملال االول، بوســط مرجح  -2
(، إن ورود هذه الفقرة هبذا الرتتيب املتقدم ضــــــمن فقرات اجملال %79.26( ووزن مئوي بلغ  3.96رة قد

هو أن التدريســـــــــــــــي جزء ال يتجزء من الدولة فهو بذلك قادر على معرفة نظامها الرتبوي وما تدعو إليه، 
 وابلتايل فهو قادر على إستيعاب نظامها الرتبوي بسهولة.

( فقرات رُت َبْت تنازلياً بعد تفريغ البياانت 9: ختطيط التدريس: يشـــــــــــــــمل هذا اجملال  ننياً: اجملال الثاين
 (.2إحصائياً وكما هو مبني يف اجلدول  

 ( فقرات جمال ختطيط التدريس مرتبة تنازلياً 2جدول  
التســــــــــــلســــــــــــل  ت

 ضمن اجملال
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

على أجزاء جييد توزيع الوقت  1 1 1
 احملاضرة

4.51 90.12% 

جييد حتديد املفاهيم االساسية  2 7 2
 %83.70 4.19 اليت تتضمنها احملاضرة

جييد تصــــــــــــنيف االهداف اىل  3 8 3
 %83.46 4.17 اجملاالت املعرفية

جييـــد حتـــديـــد ســـــــــــــــرتاتيجيـــات  4 3 4
 %83.46 4.17 توجيه االسئلة يف احملاضرة

 %81.73 4.09 الطلبة السابقةيراعي خربات  5 9 5
حيســــــــــن إعداد خطة ســــــــــنوية  6 2 6

تتضمن وصفاً كامالً ملا يؤدية 
 %81.40 4.07 عرب عام دراسي كامل

جييـد حتليـل االهـداف الرتبوية  7 4 7
اىل أهـــــــــداف مـــــــــعـــــــــرفــــــــيــــــــة، 

 %74.81 3.47 ووجدانية، ونفسحركية
يصـــــــــــــــيغ أهــداف احملــاضـــــــــــــــرة  8 6 8

بشـــــــــــــــكـــــل ســـــــــــــــلوكي قـــــابـــــل 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق، واملــــالحــــظــــــــة، 

 %72.59 3.63 والقياس
يراعي املســتوى العقلي للطلبة  9 5 9

 %65.34 3.72 عند إجراء عملية التخطيط
 ويتبني من اجلدول يف أعاله ما أيط:
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( ووزن 4.51جاءت الفقرة  جييد توزيع الوقت.... ا ( على املرتبة االوىل بوســـــــــــــــط مرجح بلغ   -1 
(، إن الســبب وراء حصــول هذه الفقرة على هذا الرتتيب هو أن أغلب التدريســني %90.12مئوي قدرة  

 ن جييدون توزيع الوقت على حماور احملاضـــرة، ال م أما من خرجيي كليات الرتبية وابلتايل فهم على معرفة 
دخلوا يف كافية أبســــــــــــاليب التدريس وطرائقه، أو البعض منهم من خرجيي كليات اللغات او اآلداب فقد 

دورات لطرائق التدريس وأساليبه اليت يقيمها قسم العلوم الرتبوية والنفسية، فاصبحوا على دراية وقدرة على 
 أن يكون وقت احملاضرة عندهم مقسماً بشكل دقيق.

... ا ( على الرتتيب الثاين ضـــــــــمن فقرات اجملال بوســـــــــط .مجييد حتديد املفاهيحصـــــــــلت الفقرة   -2
( إن أغلب التدريســـــني ونتيجة خلربهتم العلمية الكافية، % 83.70 ووزن مئوي بلغ  (4.19 مرجح قدرة 

فلهم القدرة على تقســـــــــيم احملاضـــــــــرة على عدة حماور كمفاهيم اســـــــــاســـــــــية، مث االنتقال اىل املفاهيم اجلزئية، 
 اجملهول، وهكذا يتم االنتقال ابحملاضـــرة من الســـهل اىل الصـــعب، ومن البســـيط اىل املعقد، ومن املعلوم اىل

 ومن احملسوس اىل اجملرد.
( ووزن 4.17... ا ( جاءت ابلرتتيب الثالث، بوسط مرجح بلغ  جييد تصنيف االهدافالفقرة   -3

إن معرفة التدريســــــي بتصــــــنيف االهداف أمر جيد النه إن مل جييد معرفتها، او  (%83.46مئوي مقداره  
كي، ال يســـــتطيع أن يراعي ذلك عند تدريس طلبته، وال أنه ال مييز بني ما هو معريف،، ووجداين، ونفســـــحر 

يراعي الفروق الفردية بني الطلبة، لذلك فإن أغلب التدريســــــــني  عينة البحث( على دراية كافية بتصـــــــنيف 
 االهداف.

( فقرات رُت َبْت تنازلياً بعد تفريغ البياانت 10نلثاً: اجملال الثالث: تنفيذ التدريس: يشــــــــمل هذا اجملال  
 (3ئياً وكما هو مبني يف اجلدول  إحصا

 ( فقرات جمال تنفيذ التدريس مرتبة تنازلياً 3جدول  
التســــــــــــلســــــــــــل  ت

 ضمن اجملال
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

يشــــجع الطلبة على املشــــاركة  1 8 1
 %90.86 4.54 يف النشاطات الالصفية

يؤكــــــد على إجنــــــاز الواجــــــب  2 9 2
 %79.51 3.98 أتجيلهاليومي وعدم 

يراعي الفروق الفرديــــــــة بني  3 10 3
 %79.26 3.96 الطلبة

يستعمل لغة واضحة وسليمة  4 1 4
 %79.26 3.96 يف أثناء سري احملاضرة

يســـــــــــــــتعمـــــل إجراءات هتيئـــــة  5 4 5
 %78.52 3.93 احملاضرة جلذب إنتباه الطلبة
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يوجه أســـــــــئلة أثناء احملاضـــــــــرة  6 5 6
 %77.53 3.88 االهداف واملستوايتمتنوعة 

يســـــــــــــــتعمل أمثلة وشـــــــــــــــواهد  7 6 7
توضــــــــــــــيحية تربط احملاضــــــــــــــرة 

 %76.05 3.80 وحتقق أهدافها
جييد إســـــــــــــــتعمال الوســـــــــــــــائل  8 7 8

والتقنيــــات الرتبويــــة يف أثنــــاء 
 %74.57 3.73 سري احملاضرة

يــنــوع يف طــرائــق الــتــــــــدريــس  9 3 9
وأســــــــــــــــاليبــه على وفق طبيعــة 

 %74.07 3.70 احملاضرة
يقدم احملاضرة بصوت واضح  10 2 10

 %69.14 3.46 ومسموع للجميع
 ويتضح من اجلدول السابق ما أيط:

( ووزن 4.54.... ا ( على املرتبة االوىل بوســــط مرجح بلغ  يشــــجع الطلبة علىحصــــول الفقرة   -1
الطلبة وتقوميهم، الن ( وذلك الن التدريســـــــــــــي حياول أن ينوع يف مصـــــــــــــادر تعليم %90.86مئوي قدرة  

الطالب ال ميكن أن يقوم من االمتحاانت التحريرية او الشـــــــــــفوية فقط، بل هناك نشـــــــــــاطات متنوعة آخر 
ميكن للطلبة أن يبدعوا فيها ويظهروا إمكانياهتم وقابلياهتم عرب املشاركة ابألنشطة الصفية والالصفية، أل ا 

 مية بني الطلبة.ختلق جواً من االلفة والتعاون واملنافسة العل
( ووزن مئوي 3.98.... ا ( جاءت ابلرتتيب الثاين بوســـــط مرجح قدرة  يؤكد على إجنازالفقرة   -2
(، إذ إن التدريســـــــــــــــي حريص كل احلرص على إجناز الطلبة لواجباهتم اليومية يف حتضــــــــــــــري %79.51بلغ  

اليت يكلف هبا التدريســــــــــــــي  احملاضـــــــــــــــرات، او عرب تكليفهم أبمتحاانت يومية اىل غري ذلك من الواجبات
 طلبته.
( 3.96... ا ( ابلتسلسل الثالث ضمن فقرات اجملال بوسط مرجح  يراعي الفروقحلت الفقرة   -3

( خيتلف الطلبة يف ما بينهم يف املســتوايت العلمية فليس من املعقول أن يتشــابه او %79.26ووزن مئوي  
ن كانوا من املتماثلني، الن أصــابع اليد الواحدة غي يتســاوى طالبان مع بعضــهم يف املســتوى نفســه حىت وا

متشــــــــــــابه كما يقال يف املثل الشــــــــــــائع، لذلك فالتدريســــــــــــي املتميز هو الذي مييز بني طلبته على وفق هذه 
 الفروق ويراعيها.

بعد ( فقرة رُت َبْت تنازلياً 11رابعاً: اجملال الرابع: العالقات االنســانية وإدارة الصــف: يشــمل هذا اجملال  
 (.4معاجلة البياانت إحصائياً وكما هو موضح يف اجلدول  

 ( فقرات جمال تنفيذ التدريس مرتبة تنازلياً 4جدول  
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التســــــــــــلســــــــــــل  ت 
 ضمن اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

حيرص على مشــــــــــــاركة الطلبة  1 3 1
 %86.67 4.33 مجيعهم يف احملاضرة

الضـــــــــــــــبط حيرص على تنميــة  2 1 2
 %83.70 4.19 الذاط عند الطلبة

جييد فهم عالقات الطلبة مع  3 8 3
 %83.21 4.16 بعضهم البعض

يعمـــــــل على تنفيـــــــذ النظـــــــام  4 2 4
 %80.74 4.04 داخل القاعة الدراسية

يســـــــــــــــتعمـــــل مبـــــدأي الثواب  5 5 5
 %75.31 3.77 والعقاب بشكل متوازن

يســــــــاهم يف حل مشــــــــكالت  6 10 6
 %72.35 3.62 الطلبة

يشارك يف  تلف النشاطات  7 11 7
 %72.35 3.62 االجتماعية

 %72.10 3.60 يعامل الطلبة بطريقة حضارية 8 7 8
يقيم عالقة طيبة مع القســــــــــم  9 6 9

 %71.85 3.59 وزمالئه التدريسني

يقيم عالقــة مع الطلبــة قــائمــة  10 9 10
 %69.63 3.40 على االحرتام املتبادل

يركز على تســـــــجيل احلضـــــــور  11 4 11
 %69.38 3.47 والغياب أبستمرار

 ويالحظ من اجلدول السابق أن:
( ووزن بلغ 4.33...( يف الرتتيب االول بوسط مرجح مقداره  حيرص على مشاركةوردت الفقرة   -1

ذكران يف اجملال ( الن التدريســـــي الناجح إذا أراد أن يراعي الفروق الفردية بني الطلبة كما قد 67%. 86 
الســــــــابق وهو الثالث الفقرة الثالثة، فعلية أن يســــــــعى الن يشــــــــارك مجيع الطلبة يف احملاضــــــــرة كي أيخذ عن 

 مستوايهتم إنطباعاً كاماًل، وميز بينهم عرب املشاركة يف احملاضرة، وجدوى هذه املشاركة وأمهيتها.
( ووزن مئوي 4.19ســـــــــــــــط مرجح بلغ  ....( جاءت ابلرتتيب الثاين بو حيرص على تنميةالفقرة   -2

( من  يزات التدريســـــــــي الناجح الســـــــــعي اىل تدريب طلبته على تنمية الضـــــــــبط الذاط %83.70مقداره  
عندهم وعدم احلديث اجلانيب مع بعضهم، او اخلروا عن نطاق احملاضرة، والتعويد على احلرص على حرمة 

 استعمل التدريسي طرائق وأساليب متنوعة يف التدريس.احملاضرة كو ا مقدسة، اال أن ذلك ال يتم اىل إذا 
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( ابملرتبة الثالثة ضــــــــمن فقرات اجملال بوســــــــط مرجح مقداره جييد فهم عالقات....جاءت الفقرة   -3
( إن التدريســــــي أكثر من غريه معرفة بعالقات الطلبة االنســــــانية والعلمية %83.21( ووزن مئوي  4.16 

 يوم من االايم كان طالباً ومر مبراحل البكلوريوس واملاجستري والدكتوراه، بعضهم مع البعض االخر، النه يف
وهو أقرب شـــــخص اليهم خصـــــوصـــــاً يف هذا اجملال، وابلتايل ســـــتكون له القدرة على معرفة هذه العالقات 

 بشكل جيد.
جعة ( فقرات وبعد مرا9خامســــــــــــــاً: اجملال اخلامس: اجلانب العلمي والنمو املهين: يضــــــــــــــم هذا اجملال  

 (5استجاابت عينة البحث عليها رُت َبْت تنازلياً وكما هو مبني يف اجلدول  
 ( فقرات جمال اجلانب العلمي والنمو املهين مرتبة تنازلياً 5جدول  

التســــــــــــلســــــــــــل  ت
 ضمن اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

خيتار طريقة تدريس مناســـــــــــبة  1 1 1
 %85.19 4.26 لكل حماضرة

عنــــــده إاملــــــام واســـــــــــــــع مبــــــادة  2 2 2
 %83.21 4.16 ختصصه العلمي

يشـخص املعوقات اليت تواجه  3 5 3
تــــدريس مــــادتــــه ويعمــــل على 

 %82.96 4.15 حلها

يشــارك يف الندوات واملؤمترات  4 3 4
 %81.40 4.07 اخلاصة بتطوير املادة

يســـــــــــــــتعمــــــل املــــــادة العلميــــــة  5 4 5
 %76.54 3.83 املتصفة ابحلداثة

يقدم أمهية إســتعمال البيئة يف  6 6 6
تــــدريس مــــادتــــه ويعمــــل على 

 %69.88 3.41 حلها

يستعني مبراجع خارجية تتعلق  7 9 7
 %66.67 3.33 ابملادة العلمية

يســـــــــــــــــــــاهم يف تقـــــــدمي العون  8 8 8
 %63.95 3.20 والتوجيه العلمي لطلبته

حيـرص عـلـى مـتــــــــابـعــــــــة آخر  9 7 9
املنـــــــاهج املســـــــــــــــتجـــــــدات يف 

 %59.75 2.99 وطرائق التدريس

 ويبني اجلدول يف أعاله ما أيط:
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( ووزن مئوي 4.26 خيتـار طريقـة تدريس....( ابملرتبـة االوىل بوســـــــــــــــط مرجح بلغ  حلول الفقرة  -1 
%( إن التدريســــــــــــــي الذي يتصــــــــــــــف ابعتماده على طريقة تدريس واحدة لتدريس املادة  85.19مقداره  

نه غري مبدع وغري متجدد، ويســــــــبب امللل والضــــــــجر عند طلبته، فالطلبة ليســــــــوا على وإيصــــــــاهلا للطلبة، أب
مســـــــــتوى واحد من التفكري، لذلك فهم  اجة اىل أكثر من طريقة يف التدريس تتناســـــــــب مع مســـــــــتوايهتم 

 العقلية وتراعي اجلوانب النفسية والوجدانية عندهم فضاًل عن اجلانب العقلي.
( جاءت ابلرتتيب الثاين ضــــــــــــمن فقرات اجملال بوســــــــــــط مرجح بلغ ....عالفقرة  لدية إملام واســــــــــــ -2

( إن أغلب التدريسني عينة البحث عندهم دراية واسعة وإملام جيد مبادة %83.21( ووزن مئوي  4.16 
ختصــــصــــهم، لذلك جتدهم متمكنني من املادة العلمية وقادرين على االحاطة ابملعلومة من  تلف إجتاهاهتا 

 وعة.ومن مصادر متن
( ووزن مئوي 4.15وردت الفقرة  يشخص املعوقات....ا ( ابلرتتيب الثالث بوسط مرجح قدرة  -3

ــــــــــــــــ  ( هناك العديد من املواد يعاين منها الطلبة وخاصــة تلك املواد ذات الرتاكيب اللغوية %82.96يقدر بـ
على دراســــتها، لذلك وجب املعقدة، او تلك اليت حتمل مفاهيم رايضــــية او إحصــــائية معينة مل يعتد الطلبة 

على التدريســــي احلاذق أن يشــــخص هذه املعوقات وأن يعمل مبعية زمالئه من االختصــــاص نفســــه والطلبة 
 أنفسهم لتضليل هذه املعوقات وحلها.

( فقرات وبعد مراجعة اســـتجاابت عينة البحث 5ســـادســـاً: اجملال الســـادس: التقومي: يضـــم هذا اجملال  
 (6وكما هو مبني يف اجلدول   عليها رُت َبْت تنازلياً 

 ( فقرات جمال اجلانب العلمي والنمو املهين مرتبة تنازلياً 6جدول  
التســــــــــــلســــــــــــل  ت

 ضمن اجملال
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الرتبة

يوجه االســـــــئلة اىل أكرب عدد  1 2 1
 %80.41 4.02  كن من الطلبة

يربط االســـــــــــــــئلــــــــة التقومييـــــــة  2 4 2
 %75.06 3.75 تدريس احملاضرةأبهداف 

يتمكن من إصــــــــــــــالح وتقومي  3 5 3
الطرائق واالســــــــــــــــــــاليــــــب اليت 
يســـــــتعملها يف تدريســـــــه على 

 %73.83 3.69 وفق نتائج الطلبة

يســـــــــــــــتعمــــل ســـــــــــــــجاًل يوميــــاً  4 1 4
لتسجيل درجات االختبارات 

 %72.35 3.62 اليومية الشفوية والتحريرية
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جييد إســــتعمال وســــائل قياس  5 3 5
ـــــة  وتقومي متنوعـــــة ومنـــــاســــــــــــــب

 %66.67 3.33 ملستوى احملاضرة

 ويالحظ من اجلدول السابق ما أيط:
( ووزن 4.02حصـــول الفقرة  يوجه االســـئلة اىل.... ا ( على املرتبة االوىل وبوســـط مرجح قدرة   -1

احملاضــرة كي يتاكد ( إن االســتاذ املتميز هو الذي حياول أن يشــرك مجيع طلبته يف %41. 80مئوي بلغ  
من مدى إســـــــــــــتيعاهبم هلا من جهة، ولكي حيقق مبدأ العدالة يف توزيع االســـــــــــــئلة من جهة اخرى، ويراعي 

 الفروق الفردية بني الطلبة من جهة نلثة، وهذا أمر إجيايب حيسب لعينة البحث.
( ووزن 3.75غ  جاءت الفقرة  يربط االســــــــــئلة التقوميية... ا ( ابلرتتيب الثاين بوســــــــــط مرجح بل -2
( ومن الواضـــــح أن أغلب التدريســـــني عندهم القدرة على توجيه بعض االســـــئلة التقوميية %75.06مئوي  

عند  اية احملاضــــــرة، او عند  اية كل حمور منها، ليكتشــــــفوا مدى اســــــتيعاب الطلبة للمحاضــــــرة، وكم هو 
 املتحقق من أهداف تدريس املادة.

: ولتحقيق تدريســـية  ســـب أمهيتها من وجهة نظر أفراد عينة البحثترتيب الكفاايت الاهلدف الثاين: 
املئوية لكل جمال وتقســـــــــيمها على عددها لنحصـــــــــل على  هذا اهلدف م مجع االوســـــــــاط املرجحة واالوزان

الوســــــط املرجح والوزن املئوي لكل جمال، مث يتم ترتيب هذه االوســــــاط املرجحة واالوزان املئوية تنازلياً وكما 
 (.7يف اجلدول  هو مبني 

 ( ترتيب اجملاالت  سب الوسط املرجح والوزن املئوي لكل جمال مرتبة تنازلياً 7جدول  
ـــــــــة  ـــــــــب رت
 اجملال

 الوزن املئوي الوسط املرجح إسم اجملال

 %79.64 4 جمال كفاايت ختطيط التدريس 1
 %77.88 3.89 جمال كفاايت تنفيذ التدريس 2
 %77.86 3.89 واالهداف الرتبويةجمال كفاايت الفلسفة  3
 %76.12 3.81 جمال كفاايت العالقات االنسانية 4
 %74.40 3.72 جمال كفاايت اجلانب العلمي والنمو املهين 5
 %73.68 3.68 جمال كفاايت التقومي 6

يتبني من املقــارنــة بني محلــة شـــــــــــــــهــادات املــاجســـــــــــــــتري والــدكتوراه يف جمــاالت البحــث:اهلــدف الثــالــث: 
( أن هناك فروقاً ذوات داللة إحصائية بني التدريسني من محلة شهادة املاجستري والدكتوراه اترة 8اجلدول 

لصــــا  الدكتوراه وآخرى لصــــا  املاجســــتري، ســــوى جمال اجلانب العلمي والنمو املهين فال يوجد فيه فروق 
 ذوات داللة إحصائية.

واملتوســــــــط احلســــــــايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية احملســــــــوبة ( اجملال والشــــــــهادة والعينة 8جدول  
 واجلدولية للماجستري والدكتوراه
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االحنـــــــــــراف  املتوسط العينة الشهادة اجملال ت 
 املعياري

القيمـــــــة 
 التائية

 الــفــلســــــــــــــــفـــــــة 1
واالهــــــــــــــــداف 

 الرتبوية

- 1.64699 18.4694 41 ماجستري
 1.35102 20.7352 34 دكتوراه 6.989

 ختـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــط 2
 الدرس

- 2.81139 34.3673 41 ماجستري
 2.28699 37.7674 34 دكتوراه 6.307

 8.118 2.77302 42.3469 41 ماجستري الدرس تنفيذ 3
 3.97096 36.6047 34 دكتوراه 

ـــــــعـــــــالقـــــــات 4  ال
 االنسانية

 6.097 4.25275 45.3510 41 ماجستري
 4.64737 39.7907 34 دكتوراه 

اجلــــــــــــــــانــــــــــــــــب  5
ــــــــمــــــــي  الــــــــعــــــــل
 والنمو املهين

 1.600 3.66856 34.1429 41 ماجستري
 3.26954 32.9767 34 دكتوراه 

- 3.54050 18.3061 41 ماجستري التقومي 6
 1.87186 20.1395 34 دكتوراه 3.036

 2.698 9.64546 193.0816 41 ماجستري  اجملموع

  8.13718 188.0233 34 دكتوراه

 0.05داللة  وىعند مست 1.96القيمة التائية اجلدولية بلغت  

ومن املالحظ من اجلدول الســــــابق أن للشــــــهادة االكادميية العليا ومجيفة مهمة يف التدريس، ولكن هذا 
ال يعين أن الشــــهادة االعلى  الدكتوراه( تكون متفوقة دائماً الن العربة ليس فقط ابحلصــــول على الشــــهادة 

والتنقيب عن آخر املسـتجدات يف حقل التخصـص، واملطالعة املسـتمرة ومعرفة آخر التطورات بل ابلبحث 
العلمية والرتبوية يف ميدان العمل، لذلك وجدان أن محلة شــــــــهادة املاجســــــــتري يف أغلب اجملاالت كانت هلم 

 الغلبة والتفوق على محلة شهادة الدكتوراه.
( وجود فروق 9ويالحظ من اجلـــدول  ث  متغري اجلنس(:املقـــارنـــة بني الـــذكور واالاناهلـــدف الرابع: 

ت داللة إحصــــــــــائية لصــــــــــا  الذكور يف بعض اجملاالت ولصــــــــــا  االانث يف جماالت آخر وعلى النحو ذوا
 :االط

( اجملال واجلنس والعينة واملتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية احملســـــــــــــوبة 9جدول  
 واجلدولية ملتغري اجلنس

االحنــــــــــــراف  املتوسط العينة اجلنس اجملال ت
 املعياري

القيمـــــــة 
 التائية
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الــــفــــلســــــــــــــــــفـــــــة  1
واالهــــــــــــــــــــداف 

 الرتبوية

- 1.74111 18.8958 40 ذكور
 1.89078 20.2273 35 اانث 3.516

- 3.30370 34.9792 40 ذكور ختطيط الدرس 2
 2.34510 37.0227 35 اانث 3.352

 2.792 3.24050 40.8542 40 ذكور تنفيذ الدرس 3
 5.16739 38.3636 35 اانث

الـــــــــعـــــــــالقـــــــــات  4
 االنسانية

 2.165 4.41034 34.9167 40 ذكور
 5.78015 41.5909 35 اانث

اجلــــــــــــــــــانــــــــــــــــــب  5
العلمي والنمو 

 املهين

 3.334 2.92428 34.7083 40 ذكور
 3.73678 32.3864 35 اانث

 4.695 2.90931 20.3475 40 ذكور التقومي 6
 2.41524 17.7727 35 اانث

 3.522 9.92731 193.7917 40 ذكور  اجملموع
 7.23715 187.3636 35 اانث

 0.05عند مستوى داللة  1.96بلغت القيمة التائية اجلدولية  
االهداف ويتضــــــــح من اجلدول الســــــــابق وجود فروق ذوات داللة إحصــــــــائية لصــــــــا  االانث يف جمايل 

الرتبوية والفلســـــــــــــــفة، وختطيط الدرس، ويعد ذلك طبيعياً الن املرأة طاملا متيل اىل اجلوانب النظرية، أما بقية 
اجملاالت فقد تفوق فيها الذكور على االانث مثل جمال تنفيذ الدرس وجمال العالقات االنســـــــــــــــانية، وذلك 

ل تقيداً يف إقامة عالقات إنســـــــــانية مع طلبته الن للرجل حرية أكثر للحركة داخل قاعة احملاضـــــــــرة، وهو أق
اليت قــد تنحرا من التحرك داخــل قــاعــة احملــاضـــــــــــــــرة، و كم عــادات اجملتمع وتقــاليــده العربيــة  بعكس املرأة

والشـــــــــرقية والدينية لذلك جند أن املرأة أقل من الرجل يف إقامة عالقات انســـــــــانية مع الطلبة او مع زمالئها 
 .االخرين

( أن هناك فروقات ذوات 10يتبني من اجلدول   املقارنة  ســـــــــــب ســـــــــــنوات اخلدمة:اهلدف اخلامس: 
كلما زادت ســــنوات اخلدمة عند التدريســــني يف بعض اجملاالت، وال   داللة إحصــــائية بني جماالت االســــتبانة

 توجد يف جماالت آخر وعلى النحو االط:
االحنراف املعياري والقيمة التائية ( اجملال وســــــــــنوات اخلدمة والعينة واملتوســــــــــط احلســــــــــايب و 10جدول  

 احملسوبة واجلدولية لسنوات اخلدمة
االحنــــــــــــــــــــــــراف  املتوسط العينة سنوات اخلدمة اجملال ت

 املعياري
القيمـــــة 

 التائية
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الفلســفة واالهداف  1 
 الرتبوية

ــــــــل مــــــــن   5اق
 سنوات

31 18.6571 1.81404  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 19.2400 1.69017 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 20.7188 1.63104 

ــــــــل مــــــــن  ختطيط الدرس 2  5اق
 سنوات

31 34.8000 3.23401  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 35.2000 2.72336 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 37.8125 2.26385 

ــــــــل مــــــــن  تنفيذ الدرس 3  5اق
 سنوات

31 39.4571 3.95818  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 40.9200 4.35813 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 38.9063 4.88156 

ــــــــل مــــــــن  العالقات االنسانية 4  5اق
 سنوات

31 42.2286 5.27528  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 35.1600 3.40425 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 42.3750 6.24112 

اجلــــــــانــــــــب الـعـلـمـي  5
 والنمو املهين

ــــــــل مــــــــن   5اق
 سنوات

31 33.9714 2.95541  

 10اىل  5من 
 سنوات

24 33.6800 3.62537 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 33.1250 4.02212 

ــــــــل مــــــــن  التقومي 6  5اق
 سنوات

31 18.3429 2.90985  
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 10اىل  5من 
 سنوات

24 18.1600 2.59294 

 10اكــثــر مــن 
 سنوات

20 20.8340 2.78370 

إحصــــــائية كلما ازدادت ســــــنوات اخلدمة يف ويتضــــــح من اجلدول يف الســــــابق وجود فروق ذوات داللة 
جماالت الفلســـــــــــــــفة واالهداف الرتبوية، وختطيط الدرس، والتقومي، وهذا أمر طبيعي الن التدريســـــــــــــــي كلما 
إزدادت ســـــــــــنوات خربته ودخل يف دورات تطويريه متعددة يف أثناء  ارســـــــــــه عملة كلما كانت لديه القدرة 

ناسبة للتدريس، وأشتقاق االهداف املناسبة، وابلتايل ختطيط الدرس الكافية على حتديد الفلسفة الرتبوية امل
وتقوميه، وميكن أن تتضــــــح الفروقات االحصــــــائية  ســــــب ســــــنوات اخلدمة أيضــــــاً من خالل جدول حتليل 

 (.11، وكما مبني يف جدول  ANOVA التباين االحادي أنوفا
  سب سنوات اخلدمة ( حتليل التباين االحادي لبيان الفروقات االحصائية11جدول  

 المجال
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

الفلسفة واالهداف 
 التربوية

Between 
Groups 

73.988 2 36.994 12.523 .000 

Within 
Groups 

262.914 72 2.954 
  

Total 336.902 74 
   

 Between تخطيط الدرس
Groups 

171.351 2 85.676 11.011 .000 

Within 
Groups 

692.475 72 7.781 
  

Total 863.826 74 
   

 Between تنفيذ الدرس
Groups 

59.310 2 29.655 1.528 .223 

Within 
Groups 

1727.235 72 19.407 
  

Total 1786.554 74 
   

العالقات االنسانية وإدارة 
 الصف

Between 
Groups 

63.357 2 31.723 1.155 .320 

Within 
Groups 

2355.031 72 27.472 
  

Total 2508.478 74 
   

 Between النمو العلمي والمهني
Groups 

12.208 2 6.104 .408 .616 
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 Within 
Groups 

1113.911 72 12.516 
  

Total 1126.120 74 
   

 Between التقويم
Groups 

139.090 2 69.545 8.977 .000 

Within 
Groups 

689.464 72 7.747 
  

Total 828.554 74 
   

 Between المجموع
Groups 

682.738 2 341.369 4.241 .017 

Within 
Groups 

7141.914 72 80.336 
  

Total 7832.652 74 
   

 (( Conclusions: االستنتاجات ثانيًا
 م التوصل اىل االستنتاجات االتية: يف ضوء نتائج البحث 

إن اســـتجاابت تدريســـيي قســـمي اللغة العربية يف كلييت الرتبية للعلوم االنســـانية والعلوم االســـالمية  -1
 كان مقبواًل للكفاايت التدريسية  سب ما أمجهرته نتائج البحث.

يف تدريســـــــــــهم للمواد من التدريســـــــــــني ميلكون كفاايت خاصـــــــــــة و يزة جتعلهم أكفاء و يزين  كثري  -2
 العلمية.
 (.5( الن جمموع البدائل هو  3حققت الفقرات مجيعها الوسط الفرضي املطلوب منها والبالغ   -3
( يف جمال  تنفيذ الدرس( يشــــــجع الطلبة على املشــــــاركة يف النشــــــاطات الالصــــــفيةحققت الفقرة   -4

لوقت نفســـــــــــــــه حققت الفقرة ( ويف ا%90.86بلغ  ( ووزن مئوي 4.54أعلى وســـــــــــــــط مرجح وقد بلغ  
 حيرص على متابعة آخر املستجدات يف املناهج وطرائق التدريس( يف جمال  اجلانب العلمي والنمو املهين( 

( يف حني مل حتقق أي فقرة من فقرات %59.75( ووزن مئوي بلغ  2.99أدى وســـــــــــــــط مرجح وقد بلغ  
 ضاً.االستبانة وسطاً مرجحاً كاماًل أو وزانً مئوايً كامال اي

أتضـــــــح وجود فروق ذوات داللة إحصـــــــائية بني جماالت البحث يف  تلف االهداف اليت حددها  -5
 الباحث سواء أكان بني محلة الشهادات، و سب متغري اجلنس، و سب سنوات اخلدمة.

 (:Recommendationرابعًا: التوصيات )
 :هيالبحث وأستنتاجاته توصل الباحث اىل عدة توصيات و نتائج ء يف ضو 

إعتماد قائمة الكفاايت التدريســــــــــــــية اليت م حتديدها يف البحث واالفادة منها يف تقومي أســــــــــــــاتذة  -1
 اجلامعة.
االفادة من الكفاايت التدريسية املعتمدة يف البحث لطلبة الدراسات العليا اللذين يعدون ملمارسة  -2

 مهنة التدريس اجلامعي.
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 ت التدريسية املعتمدة يف هذا البحث.أصدار دليل للتدريسيني يتضمن الكفااي -3
االفادة من قائمة الكفاايت املعتمدة يف البحث يف اختبار صـــــــــــــــالحية محلة الشـــــــــــــــهادات العليا  -4

 املاجستري والدكتوراه قبل  ارسة مهنة التدريس اجلامعي.
 :(Propositions)خامسًا: املقرتحات 
 :اال اث االتيةوأستمراراً له ميكن أقرتاح استكمااًل للبحث 

إجراء  ث  اثل للبحث احلايل لتحديد الكفاايت التدريســـــــية عند أســـــــاتذة اجلامعات من وجهة  -1
 نظر الطلبة.

 إجراء  ث مقارن لربامج إعداد االساتذة يف كليات الرتبية املختلفة. -2
 ات العلمية.إجراء  ث  اثل للبحث احلايل لتحديد الكفاايت التدريسية عند أساتذة الكلي -3

 المصادر
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 المعلومات في التحصيل معالجةاستراتيجية اثر 

 اإلسالمي العربيالتاريخ لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة  

 

Impact of the Information-Processing strategy in 

Acquiring Arab-Islamic History on the Second year 

Intermediate Students 

 Saadi-Lect. Salah M. Kadhim AL(1) م.د. صالح مجيد كاظم السعدي

 المستخلص

الصـــــــــــــف الثاين تعرف   اثر معاجلة املعلومات يف التحصـــــــــــــيل لدى طالبات يهدف البحث احلايل اىل 
هدف البحث وضــــعت الفرضــــية اآلتية   ال يوجد  متوســــط يف مادة التاريخ العريب االســــالمي.(( ولتحقيق

( بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية اللواط يدرسن 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  
ســـــــــــــــن ابلطريقة االعتيادية يف وفق معاجلة املعلومات ومتوســـــــــــــــط درجات اجملموعة الضـــــــــــــــابطة اللواط يدر 

 التحصيل.(، واختار الباحث تصميما شبه جترييب ذا ضبط جزئي.
طالبة  33( من مدرسة فاطمة بنت اسد للبنات بواقع 66واختار الباحث عينة عشوائية تكونت من  

وكافا الباحث جمموعات البحث الثالث يف عدد طالبة للمجموعة الضـــــــــــــــابطة  33للمجموعة التجريبية و
 -مســتوى الذكاء-العمر الزمين حمســواب ابلشــهور  -ن املتغريات هي  املعلومات الســابقة يف مادة التاريخ م

 حتصيل اآلابء واألمهات(.
( فقرة موضــــوعية من نوع اختيار من متعدد، 40وأعد الباحث اختبار التحصــــيل البعدي املكون من  
قراته، من خالل التطبيق على عينة اســــــــتطالعية وم التاكد من الزمن الالزم لالختبار من خالل صــــــــعوبة ف

                                                        
 كربالء/ كلية الرتبية للعلوم االنسانية.جامعة   -1
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طالبة 100( طالبة الســــــــــــــتخراا وقت االختبار وعينة اســــــــــــــتطالعية ننية مكونة من 90اوىل تكونت من  
 الستخراا اخلصائص السايكومرتية لالختبار.

وأسفرت نتائج البحث عن: وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات التحصيل للمجموعة 
بية اليت درســــــت على وفق معاجلة املعلومات وبني متوســــــط درجات اجملموعة الضــــــابطة اليت درســــــت التجري

 ابلطريقة التقليدية، ولصا  اجملموعة التجريبية األوىل..
Abstract 
The research aims to identify ((after processing of information in the collection of 

history at the fourth grade literary students.)) In order to achieve the goal of the 

research and developed the following hypothesis ((There is no difference 

statistically significant at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the experimental group who are studying according to the address information 

and mean scores of the control group who are studying in the usual way in the 

collection.), and chose researcher quasi-experimental design a partial set. 
And chose researcher random sample consisted of (63) by 31 merry of junior 

high school Karbala experimental group and 32 in the junior high Hussein control 

group and rewarded researcher Find groups three in a number of variables are 

(previous information in history - chronological age calculated in months -A rating 

Alzca- collection Fathers and mothers.) 

And prepared a researcher achievement test dimensional component of (50) 

paragraph, (30) objective paragraph of the type of multiple-choice, and (20) 

paragraph essay, was to make sure the time needed for testing through the difficulty 

of its clauses, through the application on a reconnaissance second sample 

consisting of 100 students 

The study resulted in: the existence of a statistically significant difference in 

average achievement scores between the experimental group and control group in 

favor of the experimental group who studied history according to information 

processing. 

 الفصل األول: التعريف بالبحث

 أوال: مشكلة البحث:
إن واقع التدريس يعتمد على األســــــاليب التقليدية يف املراحل و ن نعي  اليوم يف القرن احلادي والعشــــــري

الدراســــــية املختلفة الذي يتصــــــف بســــــلبية املتعلم وقلة االحتفاظ ابملعلومات واسفاض مســــــتوى التحصــــــيل 
 .(42: 2006والتفكري والرتكيز و احلفظ.  سعادة، 

مي للطلبة هو قلة اســــــــتعمال وقد حددت وزارة الرتبية العراقية أســــــــباب تدين مســــــــتوى التحصــــــــيل العل
إســــــرتاتيجيات وطرائق تدريس مناســــــبة وحديثة يف التعليم، ومن احللول املقرتحة لتحســــــني التدريس الثانوي 
هي: تطوير اســـــــــــــــرتاتيجيــات التــدريس وطرائقــه لتنميــة قــدرات الطلبــة وحتقيق التعلم الفعــال.  وزارة الرتبيـة، 

1995 :10-12.) 
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تناولت مشــكلة الرســوب واسفاض التحصــيل يف املدارس الثانوية يف العراق دراسـة ومن الدراســات اليت 
(، وبينت أن من أســـــــباب ذلك هو الطرائق التقليدية املتبعة يف التدريس وقلة 1998 القيســـــــي وغســـــــان، 

اســــتعمال االســــرتاتيجيات والطرائق احلديثة اليت تنمي التفكري وتزيد التحصــــيل الدراســــي لدى الطلبة،ورغم 
كل هذا ال يزال الطابع العام الســـــــائد يف املناهج الدراســـــــية املقررة متاثراً ابفرتاض واســـــــع مفاده، أن عملية 
مواكبة كم هائل من املعلومات واحلقائق ضــــــرورية ومؤثرة يف مســــــتوى حتصــــــيل الطلبة، وينعكس ذلك على 

ة ابملعلومات، واليت تثقل عمل أســـــاليب التعليم املتبعة من قبل املدرســـــني اليت تركز على حشـــــو عقول الطلب
 (10: 1999الذاكرة وال تنمي مستوايت التفكري العليا وال تزيد التحصيل.  جروان، 

ومبا إن مادة التاريخ احد املواد الدراســية اليت يواجه تدريســها كثري من املشــكالت من حيث حمتواها مبا 
ردة، أل ا تتسم ابلبعد الزماين واملكاين، يتضمنه من مفاهيم وحقائق يصعب فهمها إذا ما قدمت بصورة جم

وتدريســها قائم على الطريقة التقليدية اليت تعتمد على احلفظ واالســتظهار،  ا أدى إىل قلة مشــاركة الطلبة 
 (25: 2005وضعف حتصيلهم الدراسي. اجلمل،

املبنية على طبيعة لذا البد من مراجعة طرائق تدريس التاريخ واألخذ ابالســــرتاتيجيات والطرائق احلديثة 
الطلبة وحاجاهتم النفســــــــية والتعليمية كي يشــــــــاركوا مشــــــــاركة فاعلة يف العملية التعليمية، وُعزز ذلك إبجراء 

زايرة الباحث مدارس جمتمع البحث واطلع على نســــــــب النجاح يف مادة التاريخ للصــــــــف الثاين  ميداين يف
مدرس( من  25( واســتطلع آراء  %73ىل ا %49( فكانت ترتاوح من  2015املتوســط للعام الســابق  

 مدرسي ومدرسات مادة التاريخ و مقابلتهم شخصيا.
" ما اثر اســـــرتاتيجية  وعليه ميكن حتديد مشـــــكلة البحث احلايل من خالل اإلجابة عن الســـــؤال اآلط:

 معاجلة املعلومات يف حتصيل طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة التاريخ العريب االسالمي؟ "
 ثانيًا: أهمية البحث 

إنَّ الرتبيَة علٌم موضــــوعه اإلنســــان، واإلنســــان صــــانع العمران، ويف هذا العلم ينفعل احلاضــــر ابملاضــــي، 
ويتولد املســتقبل من احلاضــر يف ســلســلة  اضــات ال تتوقف والزمن عنصــٌر من عناصــر التكوين يف الرتبية، 

ية املعقدة حيكمون من حيث ال يشعرون إب مكان وقف والذين يغفلون الزمن أو يتغافلون عنه يف هذه العمل
 (.1987،7 رضا: .عملية املخاض املستمر يف الوجود اإلنساين

وتؤدي الرتبية دوراً أســـاســـيا يف تكوين الفرد بتزويده ابملعارف واالجتاهات واملهارات لتجعل منه إنســـاان 
 (1983،5.  بشارة:قادراً على التكيف االجتماعي، ومسهماً يف حتسني أمور جمتمعه

واعتمدت الرتبية احلديثة على مبادئ مهمة جتمع التعلم املســــــتمر ومواكبة املكتشــــــفات العلمية احلديثة 
والثقافة واإلعداد العام النظرّي واملهيّن،وأصــبحت تتناول  تلف بيئات اإلنســان املدرســية واألســرية وغريها، 

وعمودايً يف مراحل حياته كلها، لتســـــــاعده على أن ينمو بنفســـــــه منواً فتهتم ابإلنســـــــان أُفقياً يف بيئاته كلها 
متكامالً يف ضـــــــوء اســـــــتعداداته وقدراته وكفاءاته ومواهبه تدعيماً لكل منها، وتعتمد هذه الرتبية على مجيع 

واحد النشاطات الفلسفية واألدبية والعلمية واملهنية والرايضية، وال يقتصر العمل الرتبوّي على حتديد قالب 
(، كما هتدف إىل إكساب الطالب املهارات التعليمية بشكل 2006،8ينحصر يف إطاره اجلميع.  زيعور:

 (2008،17تدرجيي ومنظم  ا يسهل على الطالب إكساهبا عن طريق التعلم. جرادات وآخرون: 
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حتقيق التعلم، والتعليم جزء من الرتبية ومن وســـــــــــــــائلها املهمة يف حتقيق أهدافها، إذ يقوم بدور مهم يف  
واحلاجة إىل تنظيم عملية التعليم من الضرورات الواجبة اليت يفرضها تقدم البشرية فالنهضة يف العامل املتقدم 
مل أتت  إال من خالل العناية ابلتعليم واملناهج الدراسية، والتعليم بوصفة نشاطا اجتماعيا وإنسانيا جيب أن 

لية التعليمية اليت حتدث داخل وســـــــائل الرتبية الصـــــــحيحة يســـــــهم به كل من املدرس والطالب ضـــــــمن العم
 ( 2003،31واملنتظمة اليت تعتمد على املنهج والتدريس والتقومي. الفتالوي:

واملدرســـــــــة مؤســـــــــســـــــــة اجتماعية تربوية تتخذ من التعليم لتحقيق هدفني األول: اإلعداد العلمي والفين 
الصحيح مع اجملتمع والتوافق معه وهذا من خالل املناهج اليت تدرس للحياة والثاين: إعداد الطلبة للتفاعل 

 (10-9، 1994فيها. ألفقي:
والتاريخ من املناهج الدراســـية الذي ينبغي أن ينال قدرا كبريا من الدراســـات هبدف تطوير أســـاليب أو 

انية من جهة، طرائق تدريســـــــــه، فهو من املواد االجتماعية اليت هتتم بدراســـــــــة الشـــــــــعوب والعالقات اإلنســـــــــ
 (.66، 1980(  األمني: 5، 1974وعالقة اإلنسان ابلبيئة من جهة أخرى.  أللقاين: 

وابلنظر للنمو اهلائل للمعارف أصـــــــــــــــبحت احلاجة ملحة إلحداث تغري كبري يف املناهج وأســـــــــــــــاليب 
ر اجلديد التدريس ومن مظاهر هذا التغيري اســــتعمال طرائق واســــرتاتيجيات حديثة يف عملية التدريس والدو 

للمدرس واملشـــــــــــــــاركة الفعالة للطلبة يف العملية الرتبوية،من اجل بناء طالب جديد منســـــــــــــــجم مع مبادئ 
 (2، 2003التحوالت املعرفية السريعة اليت يشهدها العامل. اخلزرجى: 

إن معرفة املدرس الواســــــــــــعة بطرائق التدريس واســــــــــــرتاتيجيات التعلم متنوعة وقدرته على اســــــــــــتخدامها 
بال شـــك يف معرفة الظروف التدريســـية املناســـبة للتطبيق  يث تصـــبح عملية التعليم شـــيقة و تعة تســـاعده 

للطلبة، ومناســـبة لقدراهتم ووثيقة الصـــلة  ياهتم اليومية واحتياجاهتم وميوهلم ورغباهتم وتطلعاهتم املســـتقبلية. 
 (25، 2002 مرعي واحليلة: 

درس على املعرفــة احلــديثــة واســـــــــــــــرتاتيجيــات التــدريس إذ ان من متطلبــات مهنــة التــدريس أن يقف املــ
الناجحة، ومن مهام املدرس املســـــــــتقبلي هو أن يكون صـــــــــانعاً للتغيري يف طرائق التدريس وحتديث وابتكار 

 (.2009،35أساليب حديثة يف التدريس. اهلاهي والعزاوي:
لمني إىل التعلم والبناء على ما وأتط أمهية الطريقة اجليدة من خالل فاعليتها يف اســـــــــــــــتثارة دوافع املتع

لديهم من حصــيلة ســابقة، وإاتحة الفرصــة هلم ملمارســة الســلوك املطلوب تعلمه وإشــعارهم إبشــباع الدوافع 
 (.146-2009،145اليت دفعتهم للتعليم. العزاوي:

ماد وقد مجهرت اســـرتاتيجيات وطرائق تدريس حديثة نقلت العملية التعليمية من املادة الدراســـية واالعت
على املـدرس إىل عمليـة تعليميـة اهتمـت ابلطـالـب الـذي يعـد يف هـذه احلـالـة مركزا للفعـاليـات املنظمـة اليت 
هتدف إىل حتقيق أهداف العملية التعليمية، وان التعليم يف هذه احلالة يكون أكثر مقاومة للنســــــيان فضـــــال 

 (2006،425على إ ا تساعد الطالب على التعلم الذاط. امللحم:
ذا فان بعض الدول الكربى مثل بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية و الياابن دعت اىل التجديد وهل

والتطوير الرتبوي، وضــــــرورة أن يكون انبعا من العمل املدرســــــي الذي يســــــتند إىل جهود املدرســــــني يف هذا 
 (20: 2009امليدان بوضع أهداف تربوية حمددة تساعد على تنمية التفكري.  احليلة، 
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إن جتهيز املعلومـــات ومعـــاجلتهـــا يعـــد أمنوذجـــا حســـــــــــــــنـــًا للربط بني املعطيـــات واألهـــداف  املـــدخالت 
والعمليات واملخرجات( مهتما ابألســـــلوب املتبع حلل املشـــــكلة مؤكداً أمهية العمليات الفكرية اليت يقوم هبا 

 املشـــــــــــــــكالتاملفحوص مع عــــــــدم إغفــــــــال أمهيــــــــة اخلربات االجتمــــــــاعيــــــــة اإلدراكيــــــــة املتعلقــــــــة  ــــــــل 
 (.474:2006 سعادة،

إن املعاجلة املعلوماتية تكتســـــب بوســـــاطة التنشـــــئة االجتماعية  املؤســـــســـــات الرتبوية، العائلة، الوســـــائل 
( للنظام التعليمي وتتعرض هذه املعاجلة املعلوماتية inputاإلعالمية....ا ( وهي بذلك متثل املدخالت  

( ويفرتض ابلطالب أن ميتلك معاجلة processesثل عمليات  للعقل والتغيري يف أثناء الدراســـــــــــــــة وبذلك مت
( out putsمعلوماتية عالية املســـــتوى  مســـــتوى علمي مرتفع(  ا جيعل تلك املعاجلة جزءاً من املخرجات  

وهــكــــــــذا فــــــــاملــعــــــــاجلــــــــة املــعــلــومــــــــاتــيـــــــة لــلــطــــــــالــــــــب تــعــــــــد عــنصــــــــــــــــرًا مــن عــنــــــــاصــــــــــــــــر الــنــظــــــــام الــتــعــلـيـمـي 
 (.248:1997امجم، املدخالت،العمليات،املخرجات(  ايسر وك

وتعـــد إســـــــــــــــرتاتيجيـــة معـــاجلـــة املعلومـــات من أهم القـــابليـــات املتعلمـــة لـــدى اإلنســـــــــــــــــان وتتمثـــل هـــذه 
االســـــــــــــــرتاتيجيات يف املهارات اليت يتعلم من خالهلا الفرد كيف يومجف عملياته يف التعلم والتذكر والتفكري 

ه اإلســــرتاتيجية ميكن تطبيقها وحل املشــــكالت،وعندما يكتســــب الفرد إســــرتاتيجية معرفية جديدة فان هذ
على أي معاجلة بغض النظر عن احملتوى الذي تعاجله اإلســــــــــــرتاتيجية،وينطبق هذا على إســــــــــــرتاتيجية ترميز 

 املعلومات وإسرتاتيجية عمل الذاكرة وإسرتاتيجية االسرتجاع وإسرتاتيجية حل املشكالت وغريها.
خل املعرفية للتعلم الذي يســـــــــــــــاعد الطالب على كذلك تكمن امهية معاجلة املعلومات كو ا احد املدا

عمليات اســـــتقبال املعلومات وتشـــــفريها وختزينها مث معاجلتها وتصـــــنيفها واشـــــتقاق العالقات مع املعلومات 
املمثلة يف البناء املعريف،وعليه فان قيام املتعلم مبثل هذه العمليات من شــــانه أن يعطي صــــفة الومجيفية لتلك 

 (.2:2006 محودة، ستخدمها يف حل املشكالت اليت تواجهه.املعلومات وابلتايل ي
 و كن تَعيص امهية الب   ابلنقاط االتية:

جتريب النظرايت واالســـــــــــــــرتاتيجيات احلديثة يف التدريس للتثبت من فعاليتها ومنها معاجلة  .1
 املعلومات يف تنمية التفكري وزايدة التحصيل.

 ولت معاجلة املعلومات يف مادة التاريخ.ال توجد دراسة عراقية  سب علم الباحث تنا .2
معرفة كيفية ترميز وجتهيز املعلومات واســــــــــتعادهتا وكو ا تفتح جمااًل واســــــــــعاً أمام الدارســــــــــني  .3

والباحثني من اجل املزيد من الدراســـــــــــــــات والبحوث يف جتهيز ومعاجلة املعلومات وعالقتها 
 مبتغريات أخرى.

 ثالثا: هدف البحث:
معاجلة املعلومات يف حتصــــــيل طالبات الصــــــف الثاين  تعرف  اثر اســــــرتاتيجيةيهدف البحث احلال اىل 

 .املتوسط يف مادة التاريخ العريب االسالمي(
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ولتحقيق هدف البحث وضعت الفرضية اآلتية: ال يوجد فرق ذو داللة احصاصية عند مستوى داللة  
للواط يدرســــن وفق معاجلة املعلومات ومتوســــط درجات ( بني متوســــط درجات اجملموعة التجريبية ا0.05 

 اجملموعة الضابطة اللواط يدرسن ابلطريقة االعتيادية يف درجات التحصيل.
 رابعا: حدود البحث:
 اقتصر البحث على:

 احلدود البشرية: عينة من طالبات الصف الثاين متوسط.
 حمافظة كربالء املقدسة.احلدود مكانية: املدارس املتوسطة الصباحية يف مركز 

 .2017-2016احلدود الزمانية: العام الدراسي 
احلدود العلمية  املوضـــوعية(: الفصـــول الثالثه االوىل من كتاب التاريخ العريب االســـالمي للصـــف الثاين 

 املتوسط.
 خامسا: تحديد املصطلحات:

 Information Processingمعاجلة املعَومات  .أ
 عرفها كل من:. 

(: "هي نتاا لســــــلســــــلة من العمليات املعرفية اليت تتوســــــط بني اســــــتقبال هذا املثري 2003 الزغول،  .1
 (.173، 2003وإنتاا االستجابة املناسبة له." الزغول: 

(: "عمليات يقوم هبا العقل مثل الكمبيوتر ابسـتقبال املعلومات وجيري عليها تعديال 2005 حسـني، .2
 .(2005:146  ا مث ختزينها واستدعائها يف وقت االحتياا إليها" حسني،على شكلها ومضمو 

(: "إ ا طريقة الفرد املميزة ومســـــــــــــــتوى اســـــــــــــــتقباله ومعاجلته للمادة التعليمية وكيفية 1996 الزايت، .3
تعميمه ومتييزه وحتويله وختزينه هلا، وكم الرتابطات اليت يستحدثها أو يشتقها أو ينتجها بني املعلومات 

 (395:1996ديدة واملعلومات القائمة يف البناء املعريف له". الزايت،اجل
(: "إ ــا عمليــات معرفيــة تتم يف اجملــال العقلي لتوســـــــــــــــيع اإلدراك وذلــك من طريق 2003 الغريري،  .4

التنظيم والتصــــــنيف والرتميز والتحليل وتقومي املعلومات ونقدها من اجل متثلها واســــــتيعاهبا واالحتفاظ 
عها متتد بني الســـــــــــطحية والعمق،والتوســـــــــــع ابملعلومات تبعاً لطبيعة اهلدف من التعلم". هبا واســـــــــــرتجا

 (2003:22 الغريري،
(: "هي نتاا لســــلســــلة من العمليات املعرفية اليت تتوســــط بني اســــتقبال هذا 2003 الزغول والزغول، .5

 (173: 2003املثري وإنتاا االستجابة املناسبة له." الزغول، 
ليات يقوم هبا العقل مثل الكمبيوتر أبسـتقبال املعلومات وجيري عليها تعديالً (: "عم2005 حسـني، .6

 (2005:146على شكلها ومضمو ا مث ختزينها واستدعائها يف وقت االحتياا اليها".  حسني،
هي عمليات معرفية تتضــــــــــمن تفضــــــــــيالت الفرد للتعامل مع املعلومات من حيث " (:2006 جابر، .7

امها مبا يضــــمن دجمها يف بُناه املعرفية أو االهتمام إىل اخلصــــائص الشــــكلية تنظيمها وحتليلها واســــتخد
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 يث تعكس قدراً من التمايز يف التحكم واالنتقاء، ومن حيث كو ا معاجلة معمقة أو ســــــــــطحية أو 
 (2006:13.  جابر،"منهجية أو احتفاظ ابحلقائق

 التعريف اال رائي ملعاجلة املعَومات:
العمليات العقلية املنظمة على شــــكل منظومة ديناميكية تشــــبه عمل الكمبيوتر من حيث ســــلســــلة من 

اســـــــــــــــتقبــال املعلومــات  مــدخالت( ومعــاجلتــه ومتثيلهــا خز ــا( يف البنيــة املعرفيــة وفق منط معني  عمليــات( 
 واسرتجاعها يف الوقت الالزم   رجات(.

 الت صيك: .ذ
 عرفه كل من:

املعرفة اليت م احلصـــــــول عليها أو املهارات اليت اكتســـــــبت يف إحدى املواد (:   أبنة 2004 الصـــــــا ، .1
 (.2004،26الدراسية، واليت م حتديدها بوساطة درجات االختبار من قبل املدرس((. الصا : 

(:   أبنه املعلومات واملهارات املكتســــــــبة من قبل املتعلمني كنتيجة لدراســــــــة 2008 ماره والعديلي،  .2
 (.2008،52دراسية معينة((. مارة والعديلي:  موضوع او وحدة

(:   أبنه املعرفة واملهارات املكتســـــــبة من قبل الطالب كنتيجة لدراســـــــة موضـــــــوع أو 2010 النجار،  .3
 (.2010،85وحدة تعليمية معينة((. النجار: 

(: أبنه:ما ينجزه الطالب كما ونوعا ضـــــــــــــمن فصـــــــــــــل دراســـــــــــــي معني. Webster, 1981ويبســـــــــــــرت   .4
 Webster, 1981: p16.) 

التعريف اإلجرائي للتحصــــــــــــــيل: املقياس الكمي ملا حيصــــــــــــــل عليه طالبات جمموعيت البحث احلايل من 
درجات يف االختبار التحصــيلي البعدي الذي أعدُه الباحث تَبعاً للمحتوى التعليمي للفصــل األول والثاين 

 ق يف  اية جتربة البحث.والثالث من كتاب التاريخ العريب اإلسالمي للصف الثاين املتوسط ويطب
 التاريخ:  .ي

 عرفه كل من:
 ,Hokett,1978( أبنه: السجل املكتوب للماضي أو لألحداث املاضية. (Hokett,1968هوكيت  .1

138.) 
( أبنه:  فن عزيز املذهب جم الفوائد شــــريف الغاية يوقفنا على أحوال املاضــــني 1981ابن خلدون   .2

 (.1981،7واألنبياء يف سريهم وامللوك يف دوهلم((. ابن خلدون:من األمم يف أخالقهم 
 

التعريف اإلجرائي ملـــادة التـــاريخ العريب اإلســـــــــــــــالمي:  احملتوى التعليمي لكتـــاب اتريخ الـــدولـــة العربيـــة 
اإلســـــــالمية للصـــــــف الثاين املتوســـــــط والذي درســـــــت منه الفصـــــــل األول والثاين والثالث لطالبات جمموعيت 

 م.((20176-2016رت تدريسه وزارة الرتبية العراقية للعام الدراسيالبحث، والذي أق
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 الصف الااك املتوس : .د 
الســـــــــنة الثانية من املرحلة املتوســـــــــطة يف العراق واليت تتكون من ثالثة صـــــــــفوف، األول والثاين والثالث 

يها على مواد إنسانية املتوسط وأتط هذه املرحلة الدراسية بعد املرحلة االبتدائية مباشرة، وتشمل الدراسة ف
 (1984،88وعلمية. مجهورية العراق:

 ودراسات سابقةالفصل الثاني: خلفية نظرية 

 Information processingاوال: مفهوم معالجة املعلومات:
مجهر مفهوم معاجلة املعلومات نتيجة الثورة املعرفية يف علم النفس اليت ســادت يف الســبعينات من القرن 

مكان النظرايت الســــلوكية، اذ وجد علماء الرتبية وعلم النفس العديد من جوانب القصــــور العشــــرين لتحل 
يف املنحى الســــلوكي، فضــــال عن مجهور عدة تســــاؤالت يف نظرية بياجيه، وقد ترتب على ذلك االجتاه حنو 
 علم النفس املعريف وعلوم احلاســــــــــوب، االمر الذي ادى اىل اســــــــــتحداث رؤية جديدة حول عملية التفكري

 (.2009:213متثلت فيما يعرف مبنحى معاجلة املعلومات  ابو جادو،
( أن معاجلة املعلومات هي عمليات معرفية تتضــــمن تفضــــيالت الفرد للتعامل مع 2006ويرى جابر  

املعلومات بتنظيمها وحتليلها واســــــــــتخدامها مبا يضــــــــــمن دجمها يف بُناه املعرفية أو االهتمام إىل اخلصــــــــــائص 
تعكس قدراًمن التمايز يف التحكم واالنتقاء،ومن حيث كو ا معاجلة معمقة أو سطحية أو الشكلية  يث 

 (.2006:13منهجية أو احتفاظ ابحلقائق جابر،
إن إســـــــــــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات هي احدى النظرايت املعرفية احلديثة اليت تعد ثورة علمية يف جمال 

ضافة إىل دراسة اللغة والتفكري، فإسرتاتيجية معاجلة املعلومات دراسة الذاكرة وعمليات التعلم اإلنساين ابإل
مل تكتف بوصف العمليات املعرفية اليت حتدث داخل اإلنسان وحسب، وإمنا حاولت توضيح وتفسري آلية 
حدوث هذه العمليات ودورها يف معاجلة املعلومات وإنتاا الســــلوك، فالســــلوك كما ترى هذه الســــرتاتيجية 

عـة اســـــــــــــــتجـاابت ترتبط على حنو آيل مبثريات حتـدثهـا كمـا هو احلـال عنـد املـدرســـــــــــــــة ليســــــــــــــــت جمرد جممو 
االرتباطية،وإمنا هي مبثابة نتاا لســـــلســـــلة من العمليات املعرفية اليت تتوســـــط بني اســـــتقبال هذا املثري وإنتاا 

ع بني اســتقبال االســتجابة املناســبة له،ومثل هذه العمليات تســتغرق زمناًمن الفرد لتنفيذها. إذ إن زمن الرج
: 2003املثري والنتاا االســـــــــــــــتجابة املناســـــــــــــــبة له يعتمد على طبيعة املعاجلات املعرفية ونوعيتها.  الزغول،

173.) 
اســـــــــــــــتخدم العلماء تفســـــــــــــــري ما حيدث داخل نظام معاجلة املعلومات لدى املتعلم على حنو منامجر ملا و 

املســتقبلة على شــكل موجات صــوتية اىل  حيدث يف أجهزة االتصــال واحلاســوب من عمليات حتويل الطاقة
شــــكل آخر من الطاقة إذ اعتمدت على مبدأ النظام املكون من ثالثة أجزاء رئيســــة كما موضــــح ابلشــــكل 

 :التايل
 ( مكوانت نظام معاجلة املعلومات1شكل 

  رجات   عمليات   مدخالت
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 (385،ص2007 ابو رايش،

ويرى علماء علم النفس الرتبوي إن مناذا التعلم العقلية هلا دور فاعل يف عملية تعلم الطلبة اذ إ ا كل 
مرتابط إلدراكهم أو عــدم إدراكهم لعمليــات التعلم وأهــدافــه ومهــامــه وأبعــاده املختلفــة، وقــد اهتم البــاحثون 

(، وهذا 2005:250هدف. حبشي،بتحديد توجه اهلدف إىل أن يقرروا إمكانية أن يعمل معاً أكثر من 
يعين ان اســـــــــــــــرتاتيجيات معاجلة املعلومات قد تعتمد على التاثريات التفاعلية لتوجهات اهلدف أكثر من 
اعتمادها على خط واحد لتوجه اهلدف كما إن أتثريها املركب قد خيتلف عن أتثرياهتا الفردية، وميكن أن 

مون إىل املنهج التجرييب مبعناه الواســــــع يف علم النفس، يصــــــنف أصــــــحاب اجتاه معاجلة املعلومات أب م ينت
وكتجريبيني حياولون دائماً ابتكار وســـــــــــائل دراســـــــــــة التمثيليات الصـــــــــــورة أو الرموز الداخلية( يف كل مرحلة 
وحتديد طبيعـة التســـــــــــــــجيـل يف كل مرحلـة واختيـار املتغريات التجريبيـة اليت تؤثر على دميومة مرحلـة معينة. 

 ( 1990:194 ابوحطب،
يتضــــــــــــــح  ا ســــــــــــــبق إن اهلدف من املعاجلة هو حماولة فهم العمليات النوعية املتضــــــــــــــمنة يف أداء املهام 
املعرفية،ومعرفة طريقة او اســـــــلوب خزن املعلومة، وحماولة الوصـــــــول إىل فهم أعمق لكيفية اســـــــرتجاع األفراد 

وإمكانية اســـــــتخدامها يف مواقف للمعلومات املخزنة يف الذاكرة وما يتم على هذه املعلومات من معاجلات 
 جديدة. 

 ثانيا: االفرتاضات التي يقوم عليها اتجاه معالجة املعلومات:
إن جتهيز املعلومات يعد امنوذجاً حســــــــناً للربط بني املعطيات واألهداف  مدخالت و رجات( مهتماً 

املفحوص مع عدم إغفال أمهية ابألســــلوب املتبع حلل املشــــكلة مؤكداً أمهية العمليات الفكرية اليت يقوم هبا 
 (.474:2006اخلربات االجتماعية اإلدراكية املتعلقة  ل املشكالت. سعادة

( إن التعلم املعريف طريقة الفرد املميز ومستوى استقباله ومعاجلته 396 -394:1996ويرى  الزايت، 
يت يستخدمها أو يشتقها أو ينتجها للمادة وكيفية تعميمه ومتيزه وحتويله وختزينه هلا وكم وكيف املرتابطات ال

بني املعلومـــات اجلـــديـــدة واملعلومـــات القـــائمـــة يف البنـــاء املعريف لـــه اذ إن التعلم املعريف كتجهيز ومعـــاجلـــة 
 املعلومات يقوم على االفرتاضات االتية:
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ومة إن التجهيز واملعاجلة القائمة على املعىن وعند مســـــــتوى أعمق يؤداين إىل تعلم واحتفاظ أكثر ودمي .1 
 وفاعلية من التجهيز واملعاجلة عند املستوى السطحي.

يقوم التجهيز أو املعاجلة األعمق للمعلومات على إجياد أو اســـــــــتنتاا أو اشـــــــــتقاق أو إنتاا أمناط من  .2
العالقات بني حمتوى البناء املعريف الســــــابق للفرد واملعلومات اجلديدة املراد تعلمها مثل عالقة التكامل 

 وافق.والرتابط والت
يعد امنوذا جتهيز املعلومات أفضــــل النماذا املعرفية اليت تقدم تفســــريات جديدة ومقنعة للتعلم املعريف  .3

وحمدداته وهذه التفســـــــــريات املعرفية لتجهيز ومعاجلة املعلومات تقوم على الدور الذي تلعبه العمليات 
وعلى احملتوى املعريف الــذي تعــاجلــه هــذه املعرفيــة الــداخليــة وامليكــانزميــات اليت حتكم عملهــا من انحيــة 

 العمليات من انحية أخرى.
العمليات املعرفية ميكن فهمها بصـــورة أكثر وضـــوحاً مبقارنتها ابلعمليات واملراحل اليت يتم عن طريقها  .4

 (.36:1998جتهيز املعلومات يف احلاسب اآليل.  الزايت،
العلمية الدقيقة، بوسائل متكن من حتديد واختيار امكانية إخضاع العمليات املعرفية املختلفة للدراسة  .5

املكوانت املختلفة لعملية االســــــــــــتثارة يف أي مرحلة منها وعند أي مســــــــــــتوى يف اجلهاز العصــــــــــــيب  ا 
يســــــــاعد يف توضــــــــيح كيفية تكوين وتناول املعلومات ابلنســــــــبة هلذه املثريات حىت مجهور االســــــــتجابة. 

 (.96:1992 الشرقاوي،
املعريف إىل ســــلســــلة من املراحل أو اخلطوات اليت ميكن النظر إليها واىل كل منها  ميكن حتليل الســــلوك .6

على إ ا وجود فرض مســـتقل حتدث يف طياته جمموعة من العمليات اإلجرائية الفريدة يف نوعها واليت 
تؤثر على املـــدخالت املعلومـــاتيـــة املشـــــــــــــــتقـــة من املثريات وكـــل خطوة أو مرحلـــة تتكون فيهـــا بعض 

ات اليت تنتقل للخطوة أو املرحلة التالية وهكذا حىت تصــدر االســتجابة النهائية اليت ما هي إىل املعلوم
حمصـــــــــلة لتلك املراحل والعمليات حيث يعد افرتاض وجود عدد من املراحل والعمليات واملســـــــــتوايت 
اليت تكون الســـــــــــــــلوك اإلنســــــــــــــــاين نتيجــة لتفــاعلهــا من أهم االفرتاضــــــــــــــــات اليت قــدمهــا اجتــاه تكوين 

 (.87:1996للمعلومات. حبيب،
 ثالثا: خصائص اتجاه معالجة املعلومات:

ابلرغم من بعض الصــــــــــــــعوابت اليت واجهت علماء النفس املعريف يف الكشــــــــــــــف عن العمليات املعرفية 
 وقياسها إال أ م توصلوا إىل اخلصائص اليت تشكل األسس اليت تقوم عليها نظرية معاجلة املعلومات وهي:

العمليات املعرفية نشـــطة وفعالة واجيابية وليســـت خاملة أو ســـلبية:فقد كان أصـــحاب الفكر الســـلوكي  -1
ينظرون لإلنســــان بوصــــفه كائناً خامالً أو ســــلبياً يســــتجيب فقط عند مجهور املثري أو املنبه ويف املقابل 

 ملعلومات.يؤكد أصحاب االجتاه املعريف إن اإلنسان بطبعه تواق ومتلهف الكتساب املعرفة وا
العمليات املعرفية فاعلة بصـــــــــــورة مدهشـــــــــــة: إن كمية املعلومات املتوفرة يف الذاكرة وتلك اليت نومجفها  -2

عنــــد التفــــاعــــل اليومي من البيئــــة تــــدل على إن العمليــــات املعرفيــــة على درجــــة عــــاليــــة من الفعــــاليـــة 
القوانني والتواريخ والــــدقــــة،ويظهر ذلــــك من قــــاموس املفردات اللغويــــة واألفكــــار واجلمــــل واحلقــــائق و 

 واألماء اليت يتعامل معها الفرد ويستخدمها بكفاءة وفاعلية ودقة يف صياغة واختاذ القرارات.
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العمليات املعرفية تعا  املعلومات املوجبة بصــــــــــورة أفضــــــــــل من املعلومات الســــــــــالبة أو املنفية:إن فهم  -3
( negativeاملصاغة صياغة منفية   ( أيسر من فهم اجلملaffirmativeاجلمل املصاغة صياغة مثبتة  

ومن جهة أخرى فان العمليات املعرفية تعاق يف اجلو الذي يسوده الضغط والتعسف والعشوائية؟، أو 
انعدام املعىن..، وتعمل بيســر وســهولة يف اجلو الذي تنعدم فيه عوامل الضــغط وتزدهر يف جو يســتثري 

ملعرفية مهياة ملعاجلة ما هو موجب بناء واضـــــــــح الســــــــــرور أو االســــــــــتمتاع لدى الفرد،إذن فالعمليات ا
 املعىن.. أكثر  ا هو سالب أو فيه ضغط،أو عدمي املعىن.

العمليــات املعرفيــة مرتابطــة فيمــا بينهــا وال يعمــل أي منهــا منعزال: ال تعمــل أي من العمليــات املعرفيــة  -4
فهـا على الرتابط والتكامل وحدها أو مبعزل عن ابقي العمليـات األخرى وإمنا تعتمـد يف أدائهـا لومجائ

 واالتساق، فمثاًل:
 اختاذ القرار يعتمد على اإلدراك والذاكرة واملعلومات العامة واللغة والتفكري. -
 (398:1995العمليات املعرفية العليا:تعتمد على تكامل العمليات املعرفية األساسية.  الزايت، -

 رابعًا: آلية عمل أنموذج معالجة املعلومات:
لعلماء على متثيل نظام معاجلة املعلومات على غرار امنوذا احلاســـــــــوب، حيث تركز هذه النظرية عمل ا

طريقة االســـــــــرتجاع( خيتلف علماء النفس يف نوعية العناصـــــــــر -طريقة التخزين -اهتمامها على  املدخالت
( Shiffren and Atkinsonاليت يدخلو ا يف هذا األمنوذا، ويعد االمنوذا الذي قدمه  شيفرن واتكنسون

 األقرب إىل توضيح هذه النظرية، كما موضح يف الشكل اآلط:
 ( املخطط الذي قدمه  شيفرن واتكنسون(2شكل رقم  
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 تعامل ضعيف
 ال تعامل 

 تعامل عميق
 (399:1995 الزايت،

الذاكرة قصيرة 

 المدى)الذاكرة العاملة(

كيف تتعامل مع 

 المعلومات؟؟

 تنسى المعلومات بعد

 ثانية15حوالي 

تحفظ المعلومات في الذاكرة 

المدى القصير لوقت ذات 

 أطول

 الذاكرة طويلة المدى

 حتول املعلومات اىل الذاكرة قصرية املدى 
 إذا احتجنا إليها فيما بعد.

 المعلومات الواردة )المدخالت الحسية(

 المسجل الحسي
 )أجهزة الذاكرة الحسية(

هل ينتبه الشخص 

 ؟إلى المعلومات
تنسى المعلومات بعد 

 الثانيةمن  جزء
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 دراسات سابقة:

 (:2011دراسة)الت ي ي، -1
  فاعلية اســــــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات يف حتصــــــــــيل الكيمياء ومهارات ما وراء املعرفة للصــــــــــف األول 

التحقق من فاعلية اسرتاتيجية املتوسط يف مادة الكيمياء(( اجريت الدراسة يف العراق وهدفت الدراسة اىل 
معاجلة املعلومات يف حتصــــيل الكيمياء ومهارات ما وراء املعرفة للصــــف األول املتوســــط يف مادة الكيمياء، 

( طالباَ من مدرســــــة  العالمة حســــــني علي حمفوظ( يف حمافظة بغداد، بواقع 68تكونت عينة البحث من  
( 40ضــابطة، اســتخدم الباحث اختبار حتصــيلي مكون من  ( طالباَ لكل من اجملموعتني التجريبية وال34 

( فقرة وأبســـــتعمال األختبار التائي لعينتني مســـــتقلتني 46فقرة ومقياس مهارات ما وراء املعرفة مكون من  
 ( اسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها:spssوأستعمال  

ري التحصــــــيل ومهارات ما وراء وجود فرق دال أحصــــــائيا بني اجملموعتني التجريبية والضــــــابطة يف متغ -
 ي(-، ص ب2011املعرفة لصا  اجملموعة التجريبية.  التميمي،

 (:2011دراسة )اخلزر ي، -2
هدفت الدراسة اىل   بناء برانمج تعليمي على وفق اسرتاتيجيات معاجلة املعلومات وأثره يف التحصيل 

( 60احلياة(( تكونت عينة البحث من  والتفضــــــيل املعريف وتنمية التفكري الناقد لدى طالبات قســــــم علوم 
( طالبة يف اجملموعة التجريبية 30طالبة من قســـــــــــــــم علوم احلياة كلية الرتبية/ابن اهليثم جامعة بغداد، بواقع  

( طالبة يف اجملموعة الضابطة، وكافا الباحث بني اجملموعتني بعدة متغريات منها الذكاء والعمر الزمين 30و 
د والتفضــــــــيل املعريف، وقام الباحث بتطبيق التجربة وقام ابعداد ادوات البحث الالزمة واختبار التفكري الناق

وهي االختبار التحصـــــيلي البعدي واختبار التفضـــــيل املعريف واختبار التفكري الناقد وم التحقق من صـــــدق 
تعمال وثبات أدوات البحث وخصـــــائصـــــها الســـــايكومرتية ويف  اية التجربة م تطبيق ادوات البحث وابســـــ

االختبار التائي أســـفرت الدراســـة عن عدة نتائج منها: تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضـــابطة يف 
اختبار التحصـــــــيل والتفضـــــــيل املعريف والتفكري الناقد، ويف ضـــــــوء النتائج قدم الباحث عدة توصـــــــيات منها 

ات احلديثة ومنها إســـــرتاتيجية معاجلة ضـــــرورة تضـــــمني برامج إعداد املدرســـــني يف كليات الرتبية ابالســـــرتاجتي
املعلومات، وقدم عدة مقرتحات منها إجراء دراســــــــة  اثلة ابســــــــتعمال إســــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات على 

 ه(-،ا2011مواد أخرى ومراحل دراسية ومتغريات اتبعة أخرى. اخلزرجي،
 (:2011دراسة )امل ،  -3

عرفة   فاعلية تصـــــــــــميم تعليمي على وفق نظرية اجريت الدراســـــــــــة يف العراق و هدفت الدراســـــــــــة اىل م
معاجلة املعلومات يف التحصــــــــــــــيل واالســــــــــــــتذكار لدى طالبات الصــــــــــــــف اخلامس العلمي وتنمية تفكريهن 

( طالبة من إعدادية  الكامجمية للبنات( يف حمافظة بغداد، 59االســــــــــــتداليل((، تكونت عينة البحث من  
( طالبة للمجموعة الضابطة، اعدت الباحثة أختباراَ حتصيلياً 29( طالبة للمجموعة التجريبية و 30بواقع  

( فقرة، 30( فقرة وأختبار التفكري االســــــتداليل من  60( فقرة ومقياس االســــــتذكار من  50متكون من  
واســـتغرقت التجربة الفصـــل الدراســـي االول، وابســـتخدام االختبار التائي أســـفرت الدراســـة عن عدة نتائج 
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اللة احصـــــــــــــــائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضـــــــــــــــابطة يف متغري التحصــــــــــــــيل منها وجود فرق ذو د 
 ب( -،ص أ2011واالستذكار والتفكري االستداليل ولصا  اجملموعة التجريبية(.  املال، 

 (:2012دراسة )صاحل،  -4
هدفت الدراســــة الكشــــف عن "أثر اســــرتاتيجيات معاجلة املعلومات واالســــتقصــــاء العقالين يف حتصـــيل 

( طالباَ من طالب 120مادة االحياء وتنمية التفكري العلمي والدافع املعريف"، وتكونت عينة البحث من  
مدرسيت ننوية  املعارف( وننوية  الشريف الرضي( يف مدينة بعقوبة من حمافظة دايىل، قسموا على ثالث 

 يف كل جمموعة، وللتحقق من ( طالب  40جماميع متســــــــــاوية  جمموعتان جتريبيتان والثالثة ضــــــــــابطة( بواقع  
( فقرة، وأختبار التفكري العلمي املتكون 50فرضـــــيات البحث اجرى الباحث اختباراً حتصـــــيلياً مكون من  

( فقرة، وابســـــــــــــــتعمـــال حتليـــل التبـــاين اآلحـــادي 44( فقرة، ومقيـــاس الـــدافع املعريف وتكون من  25من  
 وأختبار شيفيه، اسفرت الدراسة عن:

( يف التحصــــيل الدراســــي لصــــا  اجملموعتني 0.05داللة أحصــــائية عند مســــتوى   وجود فروق ذات -
التجريبيتني االوىل والثـانيـة اليت يـدرس طالهبـا ابســـــــــــــــرتاتيجيـة معـاجلـة املعلومـات، ويف تنميـة التفكري العلمي 

مية الدافع لصـــــــا  اجملموعة التجريبية الثانية اليت يدرس طالهبا ابســـــــرتاتيجية االســـــــتقصـــــــاء العقالين، ويف تن
، 2012املعريف لصا  اجملموعة التجريبية االوىل اليت يدرس طالهبا ابسرتاتيجية معاجلة املعلومات.  صا ، 

 ا(-ص أ
 (:2014دراسة )الصاَلي، -5

هدفت الدراســــــــــة اىل تعرف   أثر أســــــــــرتاتيجييت معاجلة املعلومات واحملطات العلمية يف حتصــــــــــيل مادة 
تعلمها لدى طالبات الصــــــــــــف اخلامس األديب(( وأختارت الباحثة إعدادية املعتصــــــــــــم اجلغرافية وانتقال أثر 

للبنــات التــابعــة اىل املــديريــة العــامــة لرتبيــة حمــافظــة بغــداد/الكرمل الثــالثــة، لغرض تطبيق التجربــة، أذ بلغ عــدد 
التجريبية ( طالبة يف اجملموعة 29( طالبة وزعن عشـــــــــــــــوائياً على ثالث جمموعات بواقع  87أفراد العينة  

( طالبة يف اجملموعة التجريبية الثانية وُتدرس إبسرتاتيجية 30األوىل وُتدرس إبسرتاتيجية معاجلة املعلومات و 
( طالبة يف اجملموعة الضـــــــابطة وُتدرس ابلطريقة التقليدية وكافات الباحثة جمموعات 28احملطات العلمية و 

مســـــــــتوى -العمر الزمين-الســـــــــابق يف مادة اجلغرافيةالبحث الثالث يف عدد من املتغريات هي  التحصـــــــــيل 
( فقرة 33( فقرة،  50املهارات اجلغرافية السابقة(، وأعدت أختبار التحصيل البعدي املكون من  -الذكاء

( فقرة 17( فقرات من نوع أسئلة التكميل، و 10( فقرة من نوع األختيار من متعدد، و 23موضوعية،  
ثباهتا وقدرهتا على التمييز ومســــــــــتوى صــــــــــعوبة فقراهتا، كما أعدت أختبار مقالية م التاكد من صــــــــــدقها و 

( فقرة من نوع األختيار من متعدد، 16( فقرة،  20املهارات اجلغرافية لقياس انتقال أثر التعلم تكون من  
( فقرات من نوع حتديد املواقع، م التاكد من صــــــــــدقه  وثباته  وقدرته  على التمييز ومســــــــــتوى صــــــــــعوبة 4و 

فقراته ، أســـــــــتمرت التجربة فصـــــــــالً دراســـــــــياً كاماًل، ويف  ايتها، طبقت الباحثة أختبار التحصـــــــــيل البعدي 
وأختبـار املهـارات اجلغرافيـة لقيـاس انتقـال أثر التعلم على جمموعـات البحـث الثالثـة، وإبســـــــــــــــتخـدام حتليل 

ائية بني متوســـــط درجات التباين اآلحادي وأختبار شـــــيفية، أمجهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـــــ
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حتصيل اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست إبسرتاتيجية معاجلة املعلومات، وبني متوسط درجات حتصيل 
اجملموعة الثانية اليت درســـــت إبســـــرتاتيجية احملطات العلمية، ولصـــــا  اجملموعة التجريبية األوىل، وجود فروق 

اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست إبسرتاتيجية معاجلة ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات حتصيل 
املعلومات، وبني متوســـــــط درجات حتصـــــــيل اجملموعة الضـــــــابطة اليت درســـــــت ابلطريقة التقليدية، ولصـــــــا  
اجملموعة التجريبية األوىل، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل 

اتيجية معاجلة املعلومات، وبني متوســط درجات اجملموعة الثانية اليت درســت إبســرتاتيجية اليت درســت إبســرت 
 احملطات العلمية، يف إختبار انتقال أثر التعلم، ولصا  اجملموعة التجريبية الثانية.

 الفصل الثالث: منهج البحث وإجراءاته

يتضــــــمن هذا الفصــــــل عرض لإلجراءات املســــــتعملة يف هذا البحث املتمثلة بتحديد املنهج املناســــــب، 
وطريقة اختيار العينة وتكافؤ اجملموعتني، وعرضـــــــــــــــا ملتطلبات البحث وأدواته وكيفية تطبيقها والوســـــــــــــــائل 

نّه منهٌج مالئٌم ثه، ألَ واتبع الباحث املنهج التجرييّب لتحقيق هدف  اإلحصائية املستعملة لتحليل النتائج، 
إلجراءات البحث والتوصــــل إىل النتائج، واملقصــــود من مصــــطلح "جترييب" تغري شــــيء ومالحظة أثر التغيري 

 (.59، 2002يف شيء آخر. أبو حويج: 
لذلك اعتمد الباحث على التصميم التجرييب ذي الضبط اجلزئي مالئم لظروف البحث فجاء التصميم 

 كاآلط:
 ميم التجرييّب للبحثالتص -2-جدول

 األداة املتغري التابع املتغري املستقل اجملموعة

 إسرتاتيجية معاجلة املعلومات التجريبية
اختبــار بعــدي  التحصيل

 ________________________ الضابطة يف التحصيل
املســــــتقل اســــــرتاتيجية معاجلة ويقصــــــد ابجملموعة التجريبية  هي اجملموعة اليت يتعرض طالباهتا إىل املتغري 

املعلومات أما اجملموعة الضابطة فهي اجملموعة اليت ال يتعرض طالباهتا إىل املتغري املستقل، وتدرس ابلطريقة 
 التقليدية(، ويقصـــد ابلتحصـــيل املتغري التابع الذي يقاس بواســـطة اختبار حتصـــيلي بعدي ألغراض البحث 

 احلايل.
  مجتمع البحث:

جمتمع البحث األصـــــــــــــــلي من املدارس املتوســـــــــــــــطة والثانوية التابعة للمديرية العامة لرتبية حمافظة يتالف 
( مدرســـــــة، وقد اســـــــتعمل الباحث طريقة الســـــــحب العشـــــــوائي يف 15كربالء املقدســـــــة اليت يبلغ عددها  

متوســطة فاطمة اختيار إحدى املدارس لتكون العينة األســاســية لتطبيق التجربة احلالية، فوقع االختيار على 
بنت اســـــد للبنات( لتطبيق التجربة، وكان طالبات الصـــــف الثاين املتوســـــط يف املدرســـــة موزعات على اربع 
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د(، وابســتعمال أســلوب الســحب العشــوائي، اختار الباحث ابلســحب من الشــعب -ا -ب -شــعب  أ 
طالبات يف اجملموعتني  أ( لتكون اجملموعة الضــــــــابطة وشــــــــعبة  ب( لتكون اجملموعة التجريبية، وكان عدد ال

 طالبة، وكاالط: 66
( طالبة ومتثل اجملموعة التجريبية اليت تدرس وفق إســـــــــــــــرتاتيجية 33 شـــــــــــــــعبة ب( وعدد طالباهتا  -1

  معاجلة املعلومات(
 ( طالبة ومتثل اجملموعة الضابطة واليت تدرس ابلطريقة االعتيادية.33 شعبة أ( وعدد طالباهتا  -2

 دارس املتوسطة الصباحية للبنات يف مركز حمافظة كربالء املقدسةوفيما ايط اماء امل
 ( املدارس الصباحية للبنات يف مركز حمافظة كربالء1جدول رقم  

 موقع املدرسة اسم املدرسة ت
 العباسية الشرقية متوسطة املنار 1
 املخيم متوسطة عمورية 2
 حي احلر متوسطة احلرائر 3
 العباسحي  متوسطة مية 4
 البناء اجلاهز متوسطة  ج البالغة االساسية 5
 االسكان متوسطة اماء االساسية 6
 حي االسره متوسطة االسره 7
 حي النقيب متوسطة العفة 8
 حي العامل متوسطة النيازك 9
 حي االنتصار متوسطة العباسية 10
 شهداء امللحق متوسطة الرحيانه 11
 حي املعلمني اسدمتوسطة فاطمة بنت  12
 حي احلسني متوسطة امليسلون 13
 اجلمعية متوسطة انزك املالئكة 14
 حي البلدية متوسطة الزهراء 15

 تكافؤ مجموعتي البحث:
حرص الباحث قبل الشــــــروع ابلتجربة على إجراء التكافؤ بني جمموعيت البحث يف بعض املتغريات اليت 

 ونتائجها ومن هذه املتغريات:قد تؤثر على سري التجربة 
 (3أعمار الطالبات حمسواب ابألشهر: كما يف اجلدول   .1

 ( نتائج االختبار التائي للعمر الزمين لطالبات جمموعيت البحث حمسوابً ابلشهور3جدول  
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عـــــــــــــــــدد  اجملموعة
 أفراد
 العينة 

 املتوسط 
 احلسايب 
 ابألشهر

 االحنراف التباين
 املعياري 

 درجة
 احلرية 

 مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 اجلدولية احملسوبة 0.05

  8,30 68,95 162,73 33 التجريبية
64 

 
0,16 

 
2 

 غري دالة
 7,87 60,56 162,42 33 الضابطة

 التحصيل الدراسي ل ابء: .2
 ( احملســــــــــــوبة2 كا( تكرارات التحصــــــــــــيل الدراســــــــــــي آلابء طالبات جمموعيت البحث وقيمة 4جدول  

 واجلدولية
حجم  اجملموعة

 العينة

ائية
بتد
+ ا
ب 

يكت
رأ و

يق
 

 متوسطة+إعدادية
 

بكالوريوس 
فمــا فوق+ 

 دبلوم

درجة 
احلرية 

 ) 

مستوى  2قيمة كا
 الداللة 
0.05 

 اجلدولية احملسوبة

 2 11 9 13 33 التجريبية
 

غــــــــــــــــــــري  5,991 0,276
 9 10 14 33 الضابطة دالة

 التحصيل الدراسي لألمهات  .3
( احملســــــــوبة 2( تكرارات التحصــــــــيل الدراســــــــي ألمهات طالب جمموعيت البحث وقيمة  كا5جدول  

 واجلدولية

                                                        
 
 

حجم  اجملموعة
تب العينة

ويك
قرا 
ي

 
 

ائية
بتد
ا

سطة 
متو

 

دية
عدا
إ

 
 

س 
وريو

ــــــــال
وبك

وم 
دبل

وق
ما ف

ف
 

 
درجـــــة 
ــــة  احلري

 ) 

مستوى  2قيمة كا
الـــداللــة 
 اجلدولية احملسوبة 0.05

 0,402 4 11 5 6 6 5 33 التجريبية
 

9,488 
 

غــــــــــــــــــــري 
 12 6 4 5 6 33 الضابطة دالة
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 اختبار الذكاء: .4 
( املتوســـــــــــــــط احلســــــــــــــــايب والتبــاين واالحنراف املعيــاري والقيمــة التــائيــة احملســـــــــــــــوبــة واجلــدوليــة 6جــدول  

 اختبار الذكاءللمجموعتني التجريبية والضابطة يف 
حجم  اجملموعة 

 العينة 
املتوســــط 
 احلسايب 

 التباين
 
 

االحنــــــــراف 
 املعياري 

 

درجـــــــــة 
 احلرية 

مســــــــــــتوى  القيمة التائية
الــــــــداللــــــــة 

 اجلدولية  احملسوبة  0.05

 18,34 4,28 34,82 33 التجريبية 
64 36,0 2 

 غري دالة

 10,76 3,28  35,15 33 الضابطة 

 درجات مادة التاريخ يف العام السابق:  .5
 (االختبار التائي لدرجات طالبات جمموعيت البحث يف مادة التاريخ للعام الدراسي 7جدول  
 عدد أفراد اجملموعة

 العينة 
املتوســط 
 احلسايب

االحنراف  التباين
 املعياري

درجــة 
 احلرية

مســـــــــــتوى  القيمة التائية
 الداللة
0.05 

 اجلدولية احملسوبة

 غري دالة 2 0.13 64 9,60 92,18 72,61 33 التجريبية

 10,67 113,78 72,30 33 الضابطة

 متطلبات البحث:
حتديد املادة العلمية: حددت الفصول االول والثاين والثالث من كتاب التاريخ للصف الثاين املتوسط  -

 .2017-2016املقرر تدريسه للعام الدراسي 
( هدف سـلوكي عرضـت على جمموعة من احملكمني يف 122صـياغة االهداف السـلوكية: م صـياغة   -

ختصــــــــص طرائق التدريس و التاريخ و القياس و التقومي لبيان صــــــــدقها وكانت نســــــــبة اتفاق احملكمني 
 %( 80بقبوهلا اكثر من  

إعداد اخلطط التدريسية: م اعداد خطط تدريسية للمجموعتني التجريبية و الضابطة، عرضت مناذا  -
منهـا على جمموعـة من احملكمني بشــــــــــــــــان تقوميهـا، وبضـــــــــــــــوء أرائهم اجريـت عليهـا بعض التعـديالت 

 املطلوبة. 
لبناء اختبار  بناء االختبار التحصـــيلي البعدي: قام الباحث يطوات منهجية منظمة وخارطة اختبارية -

 ( فقرة اختبارية40حتصيلي بعدي من نوع اختيار من متعدد تكون من  
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التجربة االستطالعية االوىل لالختبار: للتحقق من سالمة فقرات االختبار ووضوحها وحساب الزمن  -
( طالبة يف الصــــــــــــف الثاين، يف مدرســــــــــــة  انزك 93الذي يســــــــــــتغرقة االختبار، وطبق االختبار على  

م(، وحددت املدة الزمنية املناســبة 20171/ 10/12للبنات( وبتاريخ يوم  األحد املصــادفاملالئكة 
 ( دقيقة.30لالجابة عن فقرات االختبار ب  

طبق الباحث االختبار على عينة اســــــــــــتطالعية ننية تكونت التجربة االســــــــــــتطالعية الثانية لالختبار:  -
، م 12/12/2017ء االختبار يف يوم الثالنء ( طالبة يف متوسطة الزهراء للبنات، وم إجرا100 من

من اجل حتديد معامل الصـــــــعوبة والتمييز واحلكم على البدائل اخلاطئة والثبات اليت تضـــــــمنتها فقرات 
 االختبار.

 وكانت النتائج
 ( 0.68( و  0.46 بنيأ.حسب معامل صعوبة الفقرات وكان يرتاوح بني 

 (0.73( و  0.33ترتاوح بني ب. معرفة قوة متييز الفقرات، وكانت 
 (0.30-( 0,05 -ا.فاعلية البدائل اخلاطئة، اذ وجد ا ا ترتاوح بني  

 إجراءات تطبيق التجربة 
بعد أن أم الباحث ضـــــــبط كافة املتغريات وفق نتائج التحليل اإلحصـــــــائي ابشـــــــر الباحث بتطبيق  -1

ولغاية يوم اخلميس  10/10/2017الثالنء التجربة على طالبات  اجملموعتني  التجريبية والضـــــــــــــابطة( يوم 
14/12/2017. 

م تنظيم جدول الدروس األســــــــبوعي للمادة املقرر تدريســــــــها  الفصــــــــل االول والثاين والثالث من  -2
كتاب التاريخ العريب اإلســـالمي للصـــف الثاين املتوســـط( وذلك ابلتعاون مع إدارة املدرســـة ومدرســـة املادة، 

 ث بنفسه.درس الباحث جمموعيت البح
اعد الباحث خطط تدريسية للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، ودرست اجملموعة التجريبية  -3

يطة تدريســــــية تضــــــمنت املتغري املســــــتقل إســــــرتاتيجية معاجلة املعلومات(، ودرس اجملموعة الضــــــابطة يطة 
 تدريسية صممت وفق الطريقة التقليدية.

 الوسائل اإلحصائية:
 ..spssانمج ابستخدام بر 

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها

 أواًل: عرض نتائج البحث:
من اجل التاكد من صــحة الفرضــية الصــفرية اليت تنص على انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصــائية عند 

إسـرتاتيجية ( بني متوسـط درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت درسـت ابسـتعمال 0.05مسـتوى دالله  
 معاجلة املعلومات( ومتوســـــط درجات اجملموعة الضـــــابطة اليت درســـــت ابلطريقة التقليدية يف حتصـــــيل مادة 
التاريخ، م إخضـــاع نتائج االختبار للتحليل اإلحصـــائي وم اســـتخراا الوســـط احلســـايب واالحنراف املعياري 
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( لعينتني مســـــتقلتني م T- Testتائي  والتباين لدرجات طالبات جمموعيت البحث وابســـــتعمال االختبار ال 
( ودرجة 0.05إجياد القيمة التائية احملســــــوبة، فوجد أن هناك فرقاً ذا داللة إحصــــــائية عند مســــــتوى دالله  

( ولصـــــا  اجملموعة التجريبية اليت درســـــت ابملتغري املســـــتقل إســـــرتاتيجية  معاجلة املعلومات(، إذ 64حرية  
( وكما مبني يف 2.00( وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة  33.9  بلغت القيمة التائية احملســـــــــوبة

 (.8جدول  
 ( نتائج االختبار التائي جملوعيت البحث يف االختبار التحصيلي البعدي8جدول  

عـــــــــــــــدد  اجملموعة
 العينة

املــتــوســــــــــــــــط 
 احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــــراف 
درجـــــــــــــــــــــة  التباين املعياري

 احلرية
مســـــــــــــــتوى  القيمة التائية

 اجلدولية احملسوبة الداللة
 13.64 3.69 33.15 33 التجريبية

64 3.39 2.00 
دالـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 إحصائية
 27.15 29.42 29.42 33 الضابطة 0.05

بذلك تُرفض الفرضـــــية الصـــــفرية اليت تنص على أنّه: ليس هناك فرق ذو داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى 
متوســـــط درجات حتصـــــيل طالبات اجملموعة التجريبية اللذين يدرســـــن مادة التاريخ وفق  ( بني0.05داللة  

يقة التقليدية معاجلة املعلومات، ومتوســـــــــط درجات طالبات اجملموعة الضـــــــــابطة اللذين درســـــــــن املادة ابلطر 
 نفسها.

 ثانيا: تفسري النتائج:
يرى البــاحــث ان التــدريس وفق معــاجلــة املعلومــات لــه االثر الواضـــــــــــــــح يف نقــل الطــالبــات من النمط  .1

االعتيـادي الـذي كـان فيـه دورهن جـامـداً وغري فعـال مســـــــــــــــتلمـات للمعلومـة غري ابحثـات ومفكرات 
العمليات العقلية وجعلهن حمور العملية التعليمية وهذا يعمل ومنظمات هلا، اىل منط جديد مبين على 

على التنظيم الذاط للمعرفة يف الذاكرة ومن مث وترســـــــيخها يف البنية املعرفية وابلتايل ميكن اســـــــرتجاعها 
 وهذا له اثر على حتصيلهن العلمي.

شـــــــــــــــطة االجيابية من اجراءات تطبيق معاجلة املعلومات هو تومجيف جهاز العرض وايضـــــــــــــــا اجياد االن .2
ومشـــاركة الطالبات فيها هذا يعزز التعلم، ابالضـــافة اىل التعزيز املباشـــر وتوفري التغذية الراجعة ومراعاة 
الفروق الفردية واطالع الطالبات على االجاابت الصـــــــــــــــحيحة يســـــــــــــــهم يف جعل التعليم اكثر اجيابية 

 صيل العلمي.وكفاءة وحتقيق االدارك املعريف وابلتايل يؤثر على نتيجة التح
معاجلة املعلومات تعمل على تنظيم عمل الذاكرة احلســية القصــري املدى وعدم جعلها يف ثقل اســتالم  .3

املثريات العشوائية، اذ ا ا تسري يطوات منسجمة مع الية عمل الذاكرة احلسية والذاكرة العاملة فهي 
مااشـــار اليه اوزبل يف متثيل  عملية منطقية وهذا يؤدي اىل حتســـني مســـتوى التحصـــيل الدراســـي، وهذا

املعرفة يف البنية املعرفية ضــــــرورة ان يكون على اســــــاس املعىن او بشــــــكل  ططات لكي ييســــــر عملية 
 (.2011االستذكار، وهذا ما توصلت اليه الدراسة احلالية ومطابق مع ما توصلت اليه دراسة  املال. 
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 ثالثا: االستنتاجات:
 -اليها البحث يستنتج الباحث ما ايط:يف ضوء النتائج اليت توصل 

 اثر اجيايب الستخدام اسرتاتيجية معاجلة املعلومات يف التحصيل لدى طالبات الصف الثاين متوسط .1
ــــة املطلوب حتقيقهــــا  .2 ــــاريخ حيقق األهــــداف الســـــــــــــــلوكي ــــدريس الت إنَّ تطبيق معــــاجلــــة املعلومــــات يف ت

 ادية.عندالطالبات يف الدرس بصورة افضل من الطريقة االعتي
إنَّ اســتعمال معاجلة املعلومات يف الصــف الدراســي يســهم يف زايدة دافعية الطالبات وتركيز انتباهههن  .3

 حنو املادة كو ما من االسرتاتيجيات احلديثة الفعالة يف التدريس.
 رابعا: التوصيات:

 . توجيه مدرسي ومدرسات التاريخ اىل استعمال معاجلة املعلومات يف التدريس.1
دة وعي الطالبات عن طريق تعريضهن ملواقف تعليمية وسياقات تتطلب استعمال اسرتاتيجيات . زاي2

 حديثة تومجف وتستغل ما لديهم من قدرات عقلية.
 . اطالع املشرفني الرتبويني واالختصاصيني على خطوات تدريس االسرتاتيجيتني واسس تدريسهما.3
الســــرتاتيجيات احلديثة و اســــتعماالهتا ومنها معاجلة . ضــــرورة اصــــدار دليل من وزارة الرتبية يتضــــمن ا4

 املعلومات.
. ضرورة إشراك مدرسي التاريخ ومدرساهتا بدورات تطويرية يف كيفية تطبيق الطرائق واالسرتاتيجيات 5

 احلديثة واستعماهلما.
 خامسا: املقرتحات:

 -يف ضوء النتائج اليت توصل اليها البحث يقرتح الباحث ما ايط:
 دراسة  اثلة للبحث احلايل على مراحل ومواد دراسية أخرى.إجراء  .1
إجراء دراســـــــــــــــة  اثلة للبحث احلايل على متغريات أخرى مثل اكتســـــــــــــــاب املفاهيم، التفكري احملوري،  .2

 الدافع املعريف.
 إجراء دراسة  اثلة للدراسة احلالية على الطالب  .3

 المصادر

 املصادر العربية:
 ( املنهج العلمي، د.ط، دار الرائد العريب، بريوت.1983 بشارة، جربائيل،  .1
، دار الكتاب اجلامعي، العني، 3(: طرائق التدريس واســـــــــــــــرتاتيجياته،ط2003احليلة، حممد حممود،  .2

 االمارات املتحدة.
(: اثر استخدام التحضري القبلي والبعدي يف التحصيل واالحتفاظ يف 2003اخلزرجي، خزعل نزال   .3

التاريخ احلظارة العربية االســــــــالمية لدى طالبات معهد اعداد املعلمات، رســــــــالة ماجســــــــتري غري مادة 
 منشورة، كلية الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد.



  

660 

 29: العدد

، مطبعة عامل الكتب 1(: تدريس التاريخ يف القرن احلادي والعشــــــــــــــرين، ط2005اجلمل، علي امحد  .4 
 للنشر و التوزيع، القاهرة.

، دار صــــــــــــــفاء للنشــــــــــــــر والتوزيع، عمان، 1(: التدريس الفعال، ط2008  جرادات، عزت وآخرون، .5
 االردن.

، دار إحيـــاء 1(. اتريخ ابن خلـــدون، ط2006ه،  808أبن خلـــدون، عبـــد الرمحن بن حممـــد ت  .6
 الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

 ، دار املسرية، االردن.7(: علم النفس الرتبوي، ط2009ابو جادو، صا  حممد علي،   .7
 ، مكتبة االجنلو املصرية.4(: القدرات العقلية، ط1990طب، فؤاد،  ابو ح .8
 (: البحث الرتبوّي املعاصر، دار اليازوري للنشر، عمان، االردن.2002أبو حويج، مروان   .9
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اسباب تدني مستوى طلبة الصف الخامس االدبي في مادة تاريخ اوروبا 

 وامريكا الحديث والمعاصر من وجهة نظر مدرسي المادة ومدرساتها

 

Reasons for the low level of Literary fifth year Students 

in the couse of the Modern and Contemporary History of 

Europe and American from the course Instructors’ 

perspective 

 Jibbori-Lect. Salih S. Kadhim AL(1) د صالح صاحب كاظم الجبوريم.

 المستخلص

البحث احلايل اىل معرفة  اســـــــباب تدين مســـــــتوى طلبة الصـــــــف اخلامس االديب يف مادة اتريخ يهدف 
اوراب وامريكا احلديث املعاصــــر(، اتبع الباحث املنهج الوصــــفي؛ النه املنهج املناســــب لطبيعة البحث، ميثل 

عينة اجملتمع ج البحث العلمي املســــــــتعملة يف البحوث الرتبوية والنفســــــــة، وبعد ان حدد الباحث احد مناه
( مدرســــــــاً ومدرســــــــة للعام الدراســـــــي 40 املدرســــــــني واملدرســــــــات يف مديرية تربية كربالء( والبالغ عددهم  

2017-2018. 
حيث تناول الفصـــــــــل االول مشـــــــــكلة البحث وامهيته واهدافه، والفصـــــــــل الثاين عرض الباحث االطار 

 عرض االســــتبانة لغرض التوصــــيل اىل النظري والدراســــات الســــابقة، وتناول الفصــــل الثالث االجراءات وم
اهم االسباب اليت ادت اىل تدين مستوى الطلبة يف مادة التاريخ االوريب وامريكا احلديث واملعاصر، وتناول 

 الفصل الرابع نتائج البحث والفصل اخلامس تناول النتائج والتوصيات واملقرتحات.

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة. -1
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 29: العدد

 Abstract 
The current research aims at finding out the reasons for the low level of 

fifth grade literary students in the history of Europe and modern America. 

The researcher followed the descriptive approach because it is the 

appropriate approach to the nature of research. It is one of the scientific 

research methods used in educational research. In the Directorate of 

Education Karbala) and the number of (40) teachers and schools for the 

academic year 2017-2018. 

The second chapter deals with the theoretical framework and the 

previous studies. The third chapter deals with the procedures. The 

questionnaire was presented for the purpose of connecting to the most 

important reasons that led to the low level of students in the history of Europe 

and modern America. V to address the findings, recommendations and 

proposals as well as a number of proposals.  

 

 الفصل األول: مشكلة البحث واهميته

  Research problemاوال: مشكلة البحث
ابت من املعروف ان للتعليم الدور الكبري يف تقدم الشـــــــــعوب واالمم ووصـــــــــوهلا اىل اعلى مراحل الرقي 

اهم اســـــــباب تقدمها هو اهتمامها ابلتعليم، يف الوقت الذي فنظرة بســـــــيطة اىل الشـــــــعوب املتقدمة جند ان 
نالحظ فيه ان الدول اليت تعاين من التخلف رغم ضــخامة مواردها ال ختصــص إال نســب متواضــعة للتعليم 

 والعراق احدها.
وال شـــك ان تدريس التاريخ ضـــروري لرتبية املواطن وتعرفه على االحداث يف وطنه او يف العامل النه قد 

 ويتاثر به.يؤثر 
ومن خالل اطالع الباحث على كتاب التاريخ االوريب ولقاء املدرســــــــــــــني حدد الباحث املشــــــــــــــكلة يف 

 اآلط:
 حجم الكتاب وكثرة املعلومات واالفكار فيه، وعدم استطاعة غالبية الطلبة من االملام والشكوى منه. ❖
ىل التطوير والتحســــــــــني فما يزال اتباع بعض املدرســــــــــني طرائق ال تتالءم مع مادة التاريخ فهي حتتاا ا ❖

واقع العملية تقليدايً قياســياً يف املســتجدات واالجتاهات املعاصــرة وكذلك ال تســتطيع ان تقدم النواتج 
 املرغوب فيها على اختالف انواعها كاملعلومات والعادات واملهارات واالجتاهات.

لتاريخ االوريب يف حمافظة كربالء ووجد اسفاض واضــــــح يف نتائج الطلبة يف املرحلة االعدادية يف مادة ا ❖
 حرص املدرسني على ا اء املادة دون النظر اىل العوامل املؤدية اىل هذا االسفاض.

 واستناداً اىل ما سبق فقد حددت مشكلة البحث يف السؤال االط:
دة اتريخ ما أهم االســباب اليت تؤدي اىل تدين مســتوى طلبة املرحلة االعدادية  الصــف اخلامس( يف ما

 اوراب وامريكا احلديث واملعاصر من وجهة نظر مدرسيي املادة ومدرساهتا؟



  

 اسباذ تدك مستو  َُبة الصف اخلامس االدي يف مادة اتريخ اورواب وامريكا اَلدي  واملعاصر 
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  The importance of the researchثانيًا: اهمية البحث
الرتبية هي اساس بناء البشرية وفالحها والطاقة الغنية اليت تزكي االنفس ورشدها اىل عبادة هللا عزوجل 

شارة اىل دور الرتبية يف احلياة منها وصفه سبحانه وتعاىل لرسول الكرمي ففي القرآن الكرمي وردت اكثر من ا
( واخللق 4ســــــــــــورة القلم االية   وأنك لعلى خلق عظيمبقوله  --وخام انبيائه حممد املصــــــــــــطفى 

العظيم هو اعلى مة من مات الرتبية فالرتبية عملية تعمل على تكيف الفرد مع بيئته ليتمكن من مواجهة 
ابالســـــــــــــــلوب الـذي خيـدمـه وخيـدم جمتمعـه وابلتـايل يتم من  العقبـات والظروف البيئيـة وكيفيـة التعـامـل معهـا

النتقال به من جمرد كونه فرداً اىل انســــــــــــــان وان يشــــــــــــــعر ابالرتقاء اىل خالهلا بناء واعداد الفرد يف اجملتمع وا
اجملتمع ومتيزه عن غريه من اجملتمعــات االخرى فمســـــــــــــــتوى اي جمتمع ال يتحــدد أبمكــاانتــه االقتصــــــــــــــــاديــة 
واالساسية او مستوايته الفنية والتقنية فحسب بل يتوقف على مستوى التعليم والتدريب فيه فاجملتمع الذي 

يتقدم وتتطور مؤســــــــــســــــــــاته الرتبوية عليه ان يكون اكثر فعالية وجتارب مع متطلبات التطور كما ان يرد ان 
الرتبية ال تســــــــــــــتطيع حتقيق ما تطمح له وتصــــــــــــــبوا اليه اال من خالل النظام الرتبوي لتحقيق اكرب عائد من 

 (22: 1982التنمية يف كافة جماالت احلياة.  عرفان،
اجملتمعـــات يف ميـــادين احليـــاة املختلفـــة رهينـــة مبـــدى التطور العلمي  لـــذا تعـــد عمليـــة تقـــدم جمتمع من

والتكنوجلي الــذي حيرزه اجملتمع ويعتمــد التطور بــدوره على جودة النظــام الرتبوي وفعــاليــة واجلودة التعليميــة 
س يف حتقيق املتبعة فيه؛ ألن تطور النظام الرتبوي وفاعليته أتط نتيجة الدور الفاعل واملؤثر الذي يؤديه املدر 

االهداف الرتبوية املنشـــــــــــــــودة اليت تعد من اهم االســـــــــــــــس اليت تزيد من تطوير النظام الرتبوي وفاعليته  ا 
ينعكس على تطور اجملتمع لذا ازدادت امهية املدرس ومكانته يف عصـــــر االنفجار والتقدم التكنلوجي الذي 

ا او بعدد ســـكا ا وامنا بقدر ما تقدمه للعامل يشـــهده العامل اليوم واألمم، اليوم مل تعد تقاس  جم مســـاحته
 (31: 1990من علوم وما تنتجه من تكنلوجيا متطورة.  شوق، 

ان كيــان االمــة يتوقف على نوع مواطنيهــا ويتوقف نوع هؤالء املواطنني اىل حــد كبري على نوع الرتبيــة 
 (81: 1971الرتبية.  عبيد، اليت يتلقو ا واملدارس هو احد االسس املهمة اليت تسهم يف تقرير نوع 

ويشـــــــــــكل املنهج املدرســـــــــــي االطار الكلي للعملية الرتبوية، وهي اداة الرتبية يف حتقيق اهدافها، ومبا ان 
املنهج املدرســـــي الوســـــيلة اليت حتقق اهداف الرتبية لذا وجب هلذا املنهج ان يواكب حركة اجملتمع يف تطوره 

 (4: 2000وتعبريه عن اهدافه.  حممود، 
نَّ مناهج املواد االجتماعية جيب ان تنظم وتتدرا ابلتاكيد اخلاص على اخلربات الســــــــــــابقة واحلاجات إ

 (56: 1959احلاضرة، وقابليات الطالب يف  تلف مستوايت االعمار ودرجة صعوبة املادة.  صرافه، 
ذلك يكون اعداد وتعد املواد االجتماعية من اكثر املواد صــــــــــــــلة وارتباطاً بواقع اجملتمع ومشــــــــــــــكالته وب

املواطن الصا  القادر على املشاركة يف بناء جمتمعه من االهداف اليت تسعى اليها وهذه املناهج اليت تسهم 
اىل حد كبري مبا هلا من طبيعة اجتماعية وامكانيات متعددة يف تنمية القدرة على حل املشـــــــــــــــاكل والتفكري 

الشـعور بدوره االجتماعي وخلق الشـخصـية االجتماعية العلمي كما وهلا دور يف مسـاعدة الفرد على تنمية 
كما تســــــــــــاعد على ادراك الطالب حلقيقة ما جيري يف اجملتمع ســــــــــــياســــــــــــياً واقتصــــــــــــادايً واجتماعياً وثقافياً. 

 (.17: 2010 الزايدات وقطاوي،
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ألكرب وان موضــــوع دراســــة التاريخ يف املدرســــة ليس جمرد شــــيء مكتســــب لعدد كبري من احلقائق، وال  
كمية  كنة من املعلومات التارخيية فحســــــــب بل ملعرفة شــــــــاملة للتاريخ، ويتطلب ذلك زمناً اكثر بعداً من 
الزمن الذي تكرســـه املدرســـة يف التعليم، يتحقق التدريس اجليد ملادة التاريخ يف املرحلة االعدادية عن طريق 

ن حقيقـــــة وجوده ككـــــائن حي. الوعي الكـــــامـــــل لطبيعـــــة  علم التـــــاريخ( ومن خاللـــــه يـــــدرك االنســـــــــــــــــــا
 James,1982:49.) 

ومادة التاريخ مادة هلا دورها يف هذا الشـــان بل هي ليســـت مبناى عن هذا االمر فهي مادة دراســـية يف 
 (164: 1990اجلدول الدراسي وهلا ومجيفة اساسية يف بناء النظام القيمي.  اللقاين واخرون،

وهو املنفذ لرســــــالة املنهج والرســــــالة العلمية املوكلة اليه، وهو واملدرس الناجح هو قائد العملية الرتبوية، 
الـــــذي يقع عليـــــه عـــــبء حتمـــــل امـــــانـــــة العلم واملتعلمني، وملعين تقـــــدمي النشـــــــــــــــيء الصـــــــــــــــــــا  للمجتمع 

(، فالدول املتقدمة تؤمن ابن املدرس هو عصــــــــــــب العملية التعليمية وقطب رحاها 106: 2003 دندش،
 (16: 1992محد، والعامل الرئيس يف جناحها.  ا

( ان ضـعف التحصـيل الدراسـي يعين تدين التحصـيل الدراسـي للطالب اىل ما دون 2006ويرى عواد 
املســـــتوى العادي املتوســـــط ملادة دراســـــية او اكثر، ويرجع ذلك الســـــباب متعددة، يتعلق بعضـــــها ابلطالب 

ية، وابلرغم من القدرات اليت وبعضـــــها االخر ابلبيئات املختلفة املدرســـــية واالســـــرية واالجتماعية والســـــياســـــ
ميتلكها الطالب وتؤهله للوصـــول اىل مســـتوى حتصـــيل دراســـي مناســـب لعمره الزمين فانه قد يرســـب ملرة او 

 (20: 2006اكثر يف صفه.  عود، 
( ان ضــــــــعف التحصــــــــيل هو الضــــــــعف يف اتقان مجلة من املهارات واملعارف اليت 2004ويؤكد علي  

تعرضــــــــه خلربات تربوية يف مادة دراســــــــية معينة، او جمموعة من املواد، وميثل  ميكن ان ميتلكها الطالب، بعد
مفهوم ضــــعف التحصــــيل الدراســــي عدم قدرة الطالب على اســــتيعاب املواد الدراســــية املقررة ومدى قدرته 

 (54: 2001على تطبيقها.  علي،
يزاً يف تشــــــكيل شــــــخصــــــيات وأتط امهية البحث من خالل تناوله املرحلة االعدادية اىل تؤدي دوراً متم

الطلبة يف ســــــــــن املراهقة، اذ تتبلور فيها ميول الطلبة واجتاهاهتم وقدراهتم، حيث نشــــــــــا امليول من خالل ما 
تقدم من امهية املادة التاريخ عامة والتاريخ االوريب بصــــــورة خاصــــــة، فان الباحث يرى من الضــــــروري معرفة 

اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصـــــــــر للتعرف على تدين مســـــــــتوى طلبة الصـــــــــف اخلامس االديب يف مادة 
 مدى حتديد املشاكل اليت صاحبت هذا التحدي يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصر.

  Aim of researchثالثًا: هدف البحث
 يهدف البحث احلايل اىل معرفة:

وامريكا احلديث واملعاصــــر من اســــباب تدين مســــتوى طلبة الصــــف اخلامس االديب يف مادة اتريخ اوراب 
 وجهة نظر مدرسي املادة ومدرساهتا.
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  The theory of researchرابعًا: فرضية البحث
هل ختتلف وجهة نظر مدرسي ومدرسات مرحلة الصف اخلامس االديب حول تدين مستوى الطلبة يف 

 مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصر؟
  Research limitationخامسًا: حدود البحث

 احلد املكاين: مديرية تربية كربالء املقدسة. -
 احلد البشري: مدرسوا ومدرسات الصف اخلامس االديب املرحلة االعدادية. -
 .2018-2017احلد الزماين: العام الدراسي  -

  Definition of the termsسادسًا: تحديد املصطلحات

 التدك:
 (2006عرفه: َايذ، )

"هو اسفاض نســـــبة التحصـــــيل ملادة دراســـــية او اكثر نتيجة ألســـــباب متنوعة ومتعددة، منها ما يتعلق 
: 2006ابلتلميذ نفســه ومنها ما يتعلق ابلبيئة االســرية او االجتماعية او الدراســية او الســياســية".  ذايب،

15 ) 
 التعريف اال رائي:

للمرحلة االعدادية  اخلامس( يف مادة التاريخ االوريب وامريكا هو اسفاض حتصيل الطلبة دون املستوى 
 احلديث واملعاصر نتيجة ألسباب تتعلق ابلطالب او املنهج او املدرس.

 التاريخ:
 عرفه كل من:
 (1985هيكك، )

"ليس علم املاضـــي وحده، وامنا هو عن طريق اســـتقراء علم املاضـــي وعلم املســـتقبل ايضـــاً، اي انه علم 
 (15: 1985ا هو كائن، وما سوف يكون".  هيكل،ماكان، وم

 (1992 سني والعزاوغ، )
انه " ث حوادث املاضـــــي واســـــتقصـــــائها لكل ما يتعلق ابالنســـــان منذ ان بدأ برتك انره على االرض 

 (5: 1992والصخر بتسجيل او وصف اخبار احلوادث اليت ألت ابلشعوب واالمم".  حسني والعزاوي،
 (2016وزارة الرتبية،)

 (5: 2016"هو تراث االمة ووقائع واحداث ماضيها عرب السنني"  وزارة الرتبية،
 التعريف اال رائي لَبا  :

 هو دراسة احلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للشعوب االوربية واالمريكية.
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 املدرس: 
 (2003عرفه دندش، )

عليه العبء االكرب يف تربية النشــــــــــــــيء وهتيئتهم هو اهم العناصــــــــــــــر الفعالة يف العلمية التعليمية، ويقع "
 (105: 2003.  دندش،"للحياة املستقبلية

 التعريف اال رائي
 عرفه الباحث الشخص املعني من قبل وزارة الرتبية ليشغل ومجيفة مدرس يف احدى املدارس العراقية.

 الصف اخلامس:
 التعريف اال رائي

ادس االعدادي وفيها يكون الطالب قادراً على اســــــتيعاب هي املرحلة اليت تتوســــــط ما بني الرابع والســــــ
 وفهم املواد الدراسية ومنها التاريخ االوريب.

 الفصل الثاني: االطار النظري

يف اللغة العربية التاريخ والتاريخ والتوريخ يعين االعالم ابلوقت، وقد يدل اتريخ السنني على غاية ووقته 
ما يتفق من احلوادث والوقائع اجلليلة، وهو فن يبحث عن وقائع الزمان الذي ينتمي اليه زمنه، ويلتحق به 

 (.10ه:1326من انحية التعيني والتوقيت وموضوع لألنسان ويف الزمان.  السخاوي، 
ويُعد التاريخ هو احد العلوم االجتماعية واالصــــــل فيه ادراك االنســــــان حلقيقته واصــــــول وجوده ككائن 

( ووردت يف القرآن الكرمي آايت بينــات تـذكر قصـــــــــــــــصــــــــــــــــاً واخبــاراً عن 50: 1979اجتمــاعي.  اللقــاين،
لقد كان :ص أ( 3196االولني، وتدعوان اىل دراســة احواهلم، والتفكري فيها، واخذ العربة منها.  روزنثال،

( ومادة التاريخ خري اداة لرتمجة بعض ابعاد الفلســـــفة 11،  يوســـــف/ايةيف قصـــــصـــــهم عربة ألويل االلباب
( وان دراســـــــــــــــة التاريخ 14: 1986الرتبوية يف بناء االنســـــــــــــــان املتميز واملخلص لوطنه وامته.  جملة املعلم،

ياً  يث حيقق مســــــــــتوى جيداً من التمكن يف ومجائف عديدة ميكن االفادة يف بناء االنســــــــــاء عقلياً ووجدان
اىل انه ليس هدفنا من تدريس  1962( ويف هذا الصــــــــدد يشــــــــري  مجال( 627: 1969احلياة.  الســــــــيد،

التاريخ هو حشــــــد اذهان الطلبة ابلوقائع والتواريخ واالرقام، ألننا  دف اىل تكوين انســــــان، ال اىل تكوين 
( والتاريخ خزانة املاضــــي وابطراد الزمن 249: 1962م  مجال،موســــوعة متنقلة حتتوي على اصــــناف العلو 

تتزايد امهيته دراســــــــته للوقوف على كنوز املعرفة وحقائق علوم االولني يف ســــــــياق تطورها ضــــــــمن البعد بني 
 (.158: 2002الزمان واملكان. االسدي،

 وأتكيداً على امهية دراسة التاريخ ابلنسبة النسان يقول  أبن خلدون(:
تاريخ علم غزير املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية فهو يوقفنا على احوال املاضي من االمم يف "ان ال

 (12: 808اخالقهم، واالنبياء يف سريهم، وامللوك يف دوهلم.  ابن خلدون، ت 
والتاريخ له امهية يف غرس روح البحث والتفكري لدن الطلبة وعلى ذلك فان التاريخ كمادة دراســـــــــية له 

قيمته املهمة يف الرتبية والتاريخ هبذا املفهوم ميكن ان ميد املناهج الدراســــــــــية مبادة خصــــــــــبة صــــــــــاحلة مكانة و 
 (85: 1982للتعليم وميكن ان يكتب املتعلم اسلوابً متميزاً.  مجاعة االختصاصني،
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ار فدراسة التاريخ جتعل الفرد يتحرر من مشكالت احلاضر ويتطلع املستقبل ألن التاريخ يف هذا املضم
يوفر بدائل الحتماالت املســـــــــــــــتقبل فيما يتعلق  ياة اي جمتمع او امة من االمم وعالقتها ابالمم االخرى 

 (17: 1987اليت تؤثر وتتاثر هبا.  املطلس،
وال شــــــــــك يف ان املنهج املدرســــــــــي ميثل االركان الثالثة الرئيســــــــــية للعملية التعليمية اىل جانب العاملني 

اليت ينبغي ان تواكب التغريات اجلديدة يف اجملتمع فضـــالً على انه جيب ان يقود االخرين الطالب واملدرســـة 
 (4: 1986هذه التغريات وان يعمل على حل مشكالت اجملتمع ويعكس حاجته.  الدهيمي،

 اهداف التحصيل الدراسي:
 ولقياس التحصيل الدراسي اهداف عدة منها:

 حتديد نتيجة الطالب إلنتقال اىل مرحلة اخرى. .1
 يني نوع التخصص والدراسية الذي سينتقل اليها الطالب من مرحلة الخرى.تع .2
 القدرة على التعرف على القدرات الفردية للطلبة. .3
 االستفادة من نتائج التحصيل النتقال من مدرسة اىل اخرى. .4

 العوامل املؤدية اىل تدني مستوى التحصيل:
 .عوامل مباشرة اساسية امهها: املعلم واملتعلم واملنهج •
 عوامل مباشرة ننوية امهها: االقران، االرشاد، مركز الوسائل والتقنيات الرتبوية، املساحة املدرسية. •
عوامل غري مباشـــــرة تقع خارا البيئة املدرســـــية وســـــائل االعالم واملؤســـــســـــات االجتماعية. االســـــطل،  •

2010 :16.) 
 سي واليت جاءت على النحو االط:وابلنظر للتصنيفات السابقة املؤثرة يف تدين مستوى التحصيل الدرا

 عوامل تتعلق ابلطالب وتشمل: .1
القدرات العقلية، احلالة الصـــــــــــــحية والنفســـــــــــــية، التكييف االجتماعي، حيث تســـــــــــــهم هذه العوامل يف 

 مستوى التحصيل الدري.
 عوامل تتعلق ابملعلم وتشمل: .2

 الكفاءة العلمية، اخلربة التدريسية، امتالك اساليب وطرق تدريس.
 عوامل تتعلق ابملنهاا وتشمل: .3

وضـــــــــــــــوح االهداف، وطريقة عرض املادة، ومدى التفاعل املتاح للطالب مع احملتوى، وامكانية قياس 
 االداء املوصي يف هذه العوامل يالحظ ان املنهاا بعده مكوانً اساسياً.

 عوامل تتعلق ابملدرسة وتشمل: .4
 املختربات العلمية.البيئة الصفية، البيئة التحتية، وتوافر 

 عوامل تتعلق ابالسرة وتشمل: .5
 (.2002:45االستقرار االجتماعي، الوضع املادي، املستوى العلمي والثقايف.  أل انجي،
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 الدراسات السابقة 

 (2000دراسة اَل ادغ، ) -
 مشـــــــــــــــكلة طالب املرحلة االعدادية يف دولة االمارات بني اكتســـــــــــــــاب املفاهيم والتعميمات يف كتب 

 (التاريخ
 اجريت هذه الدراسة يف ديب  االمارات( وهدفت اىل حتقيق ما يلي:

تعرف مدى اكتســـــــــــــــاب طالب املرحلة االعدادية يف دولة االمارات للمفاهيم والتعميمات التارخيية  .1
 الواردة يف الكتب املقررة.

تعرف اختالف متوســطات اكتســاب الطالب للمفاهيم والتعميمات ابختالف املنهج املقرر والصــف  .2
 الدراسي.

 تعرف اسباب عزوف طالب املرحلة االعدادية يف االمارات عن دراسة املفاهيم والتعميمات التارخيية. .3
متثلت اداة البحث ابالســــــتبانة جلمع املعلومات من عينة البحث اليت مل حيدد مجعها اســــــتعمل الباحث 

 النسبة املئوية يف تفسري النتائج اليت امجهرت االط:
ع والوطن اعلى متوســـط الرغبة يف دراســـة يف حني ينخفض ادى متوســـط املفاهيم شـــكل مفهوم اجملتم .1

 االستعمار واليقظة.
حصــــــــــول املفاهيم االســــــــــتقرائية على اعلى متوســــــــــط للرغبة يف الدراســــــــــة يف حني حصــــــــــلت املفاهيم  .2

 والتعميمات االستنتاجية على ادى متوسط للرغبة يف الدراسة.
اكتساب املفاهيم يف الصفني االول والثاين لتقارب املفاهيم والتعميمات تقارب مستوايت الطالب يف  .3

 يف هذين الصفني.
تدين نتائج اكتســاب املفاهيم والتعميمات يف الصــف الثالث االعدادي ويرجع ذلك اىل كون املفاهيم  .4

 جتريدية.
 ارتفاع نسبة اكتساب املفاهيم والتعميمات يف الصف االول أل ا مادية حمسوسة. .5
 (15: 2000ف التنشئة املدرسية يف التعبري من حيث اللفظ و النظم. احلمادي،ضع .6
 (2005دراسة الكري ي ) -

 هدفت الدراسة اىل معرفة مدى اكتساب طلبة الصف اخلامس االديب للمفاهيم التارخيية.
ظة اببل وقد هل جمتمع البحث املدارس الثانوية واالعدادية اليت يوجد فيها الصف االديب يف مركز حماف

اذ بلغ عدد طلبة الصـــف اخلامس االديب يف تلك املدارس  2005 -2004 مدينة احللة( للعام الدراســـي 
( 400( طالبة، اما عينة التطبيق االسـاس فقد بلغت  235( طالبا و  230( طالبا وطالبة بواقع  566 

ومتثلت اداة البحث اختيار ( طالبة م حتديدها بطريقة مقدمة 235( طالبا و  165طالب وطالبة بواقع  
عضــــــلي لقياس مدى اكتســــــاب املفاهيم التارخيية لدى طلبة الصــــــف اخلامس االديب، اعد الباحث بنفســـــه 
اختيار متكون من اربعني فقرة من نوع االختيار من متعدد العوامل، اســتعمل الباحث الوســائل االحصــائية 



  

 اسباذ تدك مستو  َُبة الصف اخلامس االدي يف مادة اتريخ اورواب وامريكا اَلدي  واملعاصر 

671 

ل ارتباط مريســـــــــــون. توصـــــــــــل الباحث اىل نتائج لطبيعة  ثه وهي مربع كاي معاملة صـــــــــــعوبة الفقرة، معام
 اآلتية: 

تدين مســـــــتوى اكتســـــــاب طلبة الصـــــــف اخلامس االديب للمفاهيم التارخيية ويف ضـــــــوء النتائج اوصـــــــى  -
 الباحث:

ضـــــــــــــــرورة: اهتمام مدرســـــــــــــــي مادة التاريخ يف عملية تعلم وتعلم املفاهيم التارخيية واســـــــــــــــتعمال طرائق  -
 ( 2005التدريس.  الكريطي، 

 (2015دراسة اجلبورغ ) -
هدف الدراســة  فاعلية اســلوب االهداف الســلوكية يف اكتســاب املفاهيم التارخيية لدى طالب الصــف 

( ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحث املنهج التجرييب ذا الضبط اخلامس االديب يف مادة التاريخ االوريب
اجلزئي للمجموعات املتكافئة، فاختار قصــــــــــدايً عينة من طالب الصــــــــــف اخلامس االديب إلعدادية الثبات 

( بلغت عينة 2016-2015التابعة ملديرية تربية كربالء لغرض تطبيق التجربة خالل العام الدراســـــــــــــــي  
( طالب  ثل اجملموعة التجريبية الذين يدرســـــــــــــــون أبســـــــــــــــلوب االهداف 30واقع  ( طالب وب60البحث  

 ( طالب للمجموعة الضابطة الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيادية.30السلوكية و  
متت مكافاة جمموعيت البحث يف بعض املتغريات اليت قد تكون ذات أتثري يف املتغري التابع وهي  العمر 

 تبار الذكاء، والتحصيل الدراسي للوالدين(.حمسوابً ابألشهر، واخ
وتوصــــــــــــل الباحث اىل فروق ذات داللة احصــــــــــــائية ولصــــــــــــا  اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة 

 الضابطة.
 اوصى الباحث:

ضـــــرورة اعتماد اســـــلوب االهداف الســـــلوكية بتدريســـــي مادة التاريخ االوريب وامريكا للصـــــف اخلامس  .1
 اقرتح الباحث.االديب واستكمااًل للبحث 

 (162: 2015اجراء دراسة  اثلة يف مراحل اخرى.  اجلبوري، .2
 ممشرات الدراسات السابقة:

مكان اجراء الدراســة: اجريت الدراســات الســابقة يف بلدان هي  دولة االمارات، العراق( اما البحث  .1
 احلايل يف العراق.

 اكتســـاب املفاهيم التارخيية ملادة التاريخ االهداف: اتفقت الدراســـات الســـابقة يف اغلب اهدافها اىل  .2
( يف مادة 2015( ودراســة اجلبوري  2005( ودراســة الكريطي  2000االوريب( لدراســة احلمادي  

 التاريخ االوريب وجاءت هذه مشاهبة هلذه الدراسات من حيث املادة العلمية.
من حيث اســــــــــــتخدام ( 2000املنهجية: جاءت الدراســــــــــــة احلالية مشــــــــــــاهبة مع دراســــــــــــة احلمادي   .3

 االستبانة.
النتائج: توصــــلت الدراســــات الســــابقة اىل حتقيق االهداف اليت ســــعت اليها، اما الدراســــة احلالية فيتم  .4

 عرض وتفسري النتائج يف الفصل املخصص له وهو الفصل الرابع.
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 الفصل الثالث: اجراءات البحث  

 اواًل: مجتمع البحث:
للعام الدراســــــــــي  -ومدرســــــــــات يف املديرية العامة لرتبية كربالءيشــــــــــمل جمتمع البحث مجيع مدرســــــــــي 

 موزعني على املركز و االقضية. 2017-2018
 ثانيًا: عينة البحث:

ان خيتار الباحث العينات فهذا من االمور املهمة اليت على الباحث ان يقوم هبا، الن دراســــتها توصــــل 
ف العينة أب ا جزء من اجملتمع، وتنتخب على وفق اىل تعميمات على اجملتمع الذي توخذ منه، وميكن تعري

 قواعد وطرق علمية متثل اجملتمع متثياًل صحيحاً.
وتكونت عينة البحث من عدد من مدرســـــــــي التاريخ االوريب ومدرســـــــــاهتا يف املدراس االعدادية التابعة 

ادة التاريخ االوريب  قضــاء ( مدرس ومدرســة مل40ملديرية تربية كربالء ملادة التاريخ االوريب والبالغ عددهم  
 ( و سب اعتقاد الباحث ان هذه كافية الجراء الدراسة.200املركز( من اصل  

 ثالثًا: حدود البحث
 .2018 - 2017املديرية العامة لرتبية كربالء للعام الدراسي 

 رابعًا: اداة البحث
ســـــــــتبانة يف مجع املعلومات م حتديد االداة  ســـــــــب طبيعة البحث ومســـــــــتلزماته لذا اعتمد الباحث اال

والبياانت لتحقيق هدف البحث بوصــــفها من االدوات اليت تتيح للمســــتجيب االجابة  رية وصــــراحة وقد 
تكون االســـــتبانة يف بعض الدراســـــات الوســـــيلة العلمية الوحيدة املتميزة للمســـــتجيب ملتغريات  تارة ومرتبة 

 (.19: 1987بعناية.  فان دالني، 
اســـــــباب تدين مســـــــتوى طلبة اخلامس االديب يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث  والجل التعرف على

واملعاصـــــر من وجهة نظر مدرســـــي املادة ومدرســـــاهتا، عمد الباحث اىل بناء اســـــتبانة وعلى وقف اخلطوات 
 االتية.

 اطالع الباحث على عدد من الدراسات ذات العالقة مبوضوع  ثه. -
 ال طرائق التدريس.خربة الباحث كونه متخصص يف جم -
 اعداد استبانة اولية تضمنت فقرات. -
التاكد من صــــــــــالحية الفقرات من خالل عرضــــــــــها على عدد من املتخصــــــــــصــــــــــني من العلوم الرتبوية  -

 ( فقرة.20( وبلغ عددها  2والنفسية ملحق  
وتوضــــــــــــــيح حرص الباحث على توزيع االســـــــــــــــتبانة اداة الباحث على افراد العينة من اجل اللقاء هبم  -

 الغرض من االستبانة وكيفية االجابة.
 مجعت االستبانة من افراد العينة وتفريغ البياانت من اجل املعاجلات االحصائية هلا  -
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 االداة:
واعتمد الباحث الصـــدق الظاهري للتاكد من صـــدق االســـتبانة، اذ اشـــار  ايبل( اىل ان افضـــل وســـيلة 

واملختصــــني بتحديد صــــالحية الفقرات والعبارات للصــــفة  للتاكد من الصــــدق هو ان يقوم عدد من اخلرباء
  (Eble, 1972: p.33املراد قياسها.  

وم عرض االســــــــــــــتبانة على جمموعة من اخلرباء واملختصــــــــــــــني يف العلوم الرتبوية والنفســــــــــــــية لبيان مدى 
فاكثر من اراء ( %80( وم اعتماد نســـــبة اتفاق  2( ملحق  8صـــــالحية فقرات االســـــتبانة وبلغ عددها  

 اخلرباء لقبول الفقرات.
 ثبات االداة:

الثبات يعين اســـــتقراء النتائج اثناء تطبيق املقياس مرة اخرى وهذا يعين الدقة واملوضـــــوعية اثناء الفحص 
: 1981واملقياس الثابت يعطي النتائج نفســـــــــــــــها اذا م تطبيقه على االفراد مرة اخرى.  الزوبعي واخرون،

50.) 
( وبعد تصــــــــحيح معامل االرتباط مبوجب معادلة  ســــــــيربمان برياون( كانت 0.74ثبات  وبلغ معدل ال

 ( وقد دلت هذه النسبة على وجود معامل ثبات عال.0.85القيمة  
 الت بيق النهائي:

  2018/  5/  2طبقت االستبانة بصيغتها النهائية يف يوم االربعاء املصادق 
 الوسائك اال صائية:

 وسائل االحصائية يف اجراءات البحث.اعتمد الباحث بعض ال
 معامل ارتباط بريسون  -

  مج س(  مج ص( -ن مج س ص
 ن

 معادلة سبريمان لفرق الرتب -
 2مج ف 
 (2-1ن  ن

 شدة الفقرة او الوسط املرجح لكل فرتة يف اجملال الذي ينتمي اليه وفق املعادلة االتية: -
 0×  3+ ت 1×  2+ ت 2×  1ت 

 ن
 ت متثل التكرار أن:اذ 

 (45: 2005ن متثل العدد الكلي للعينة  علي، 
 الفصل الرابع: عرض نتائج البحث وتحليلها

 ( يعرض الباحث يف هذا الفصل ابرز النتائج وحتليلها وتفسريها مستنداً اىل اجاابت العينة.1جدول  

 ر =

 = 6ر 
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موافق اىل حـــد  موافق الفقرات ت

 ما
لـــــــــــــــيـــــــــــــــس 

 حدة موافق

مالئم ملســــــــتوى الطلبة لكثرة املنهاا غري  1
 املفاهيم واملصطلحات

40 0 0 2 

وقت الدوام ال يســـــاعد على امتام املنهج  2
 ملادة التاريخ

40 0 0 2 

 2 0 0 40 كثرة العطل الرمية والغري الرمية 3

احبــاط مهــة املــدرســـــــــــــــني واملــدرســـــــــــــــــات  4
 والتدريسني ابلشكل الروتيين

40 0 0 2 

 2 0 0 40  املادةقلة وضوح طريقة عرض  5

 2 0 0 40 وجود صعوابت يف الرتكيز يف الصف 6

قلة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف  7
 مادة التاريخ االوريب

40 0 0 2 

حصـــــــــــــــص مــــادة التــــاريخ االوريب قليلــــة  8
 ابلنسبة للمواد االخرى

33 0 7 1,65 

افـتـقــــــــار الـطـلـبــــــــة اىل الـواعـز االخـالقي  9
 املذاكرةوحثهم من اجل 

34 2 4 1,75 

 1,80 0 7 33 انقطاع الطالب عن الدوام بدون عقاب  10

الــدوام املزدوا وأتثريه على مــادة التــاريخ  11
 االوريب

31 7 2 1,700 

 1,65 2 8 30 انعدام الساعات االضافية للمادة 12
 

قلة املدرســــني واملدرســــات الذين يدرســــون  13
 الكفاءةمادة التاريخ االوريب اصحاب 

28 6 6 1,5 

ســـــــــــــــرعة تبديل املناهج وخاصـــــــــــــــة التاريخ  14
 االوريب

27 8 5 1,500 

ــــابعــــة  15 ــــل املشـــــــــــــــرفني يف مت االمهــــال من قب
 مدرسي التاريخ

26 18 2 1,2 

ـــــــل الوزارة ملـــــــادة  16 االمهـــــــال الوزاري من قب
 التاريخ االوريب

21 10 9 1,275 

عدم وجود تقنيات حديثة تســاعد يف فهم  17
 مادة التاريخ االوريب

21 12 7 1,225 
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18 

احلــاجــة اىل تعليم مســـــــــــــــتمر للمــدرســــــــــــــني 
واملــــدرســــــــــــــــــات حول توضـــــــــــــــيح املفــــاهيم 

 واملصطلحات
20 11 9 1,275 

عدم توفري الكتب بداية العام الدراســـــــــــــــي  19
 وخاصة مادة التاريخ االوريب

19 18 3 1,4 

20 

النظرة اىل املواد التارخيية وخصــــــوصــــــاً مادة 
الـــتــــــــاريـــخ االوريب ابملــــــــادة غـــري املـــفـــيــــــــدة 

 واالجتاهات السلبية
19 18 3 1,4 

ومن خالل اجلدول ان اســـــــــباب تدين مســـــــــتوى املرحلة االعدادية يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث 
 واملعاصر يعود لعدة اسباب هي:

 تسلسل الفقرة/ الفقرة
الطلبة لكثرة املفاهيم واملصـــــطلحات( ويفســـــرها الباحث ان الفقرة االوىل  املنهاا غري مالئم ملســـــتوى  .1

 ورود عدة مفاهيم ومصطلحات يف املوضوع  ا يصعب على الطالب استيعاهبا.
( يفسرها الباحث ان وقت الدوام ال وقت الدوام ال يساعد على امتام املنهج ملادة التاريخانلت فقرة   .2

 (دقيقة.45دقيقة( بدال من   35يالئم مجروف الطلبة بعد ان وضع وقت احلصة  
انلت فقرة  كثرة العطل الرمية( املرتبة الثالثة ويفســـــــــــــــرها الباحث نتيجة الزايرات الدينية املســـــــــــــــتمرة  .3

 وكذلك مجروف البلد االستثنائية.
انلت  احباط مهة املدرســـــــني واملدرســـــــات والعمل ابلشـــــــكل الروتيين( يفســـــــرها الباحث مل تكن هناك  .4

 ي حىت يبدع املدرس من خالل التشكرات واحملفزات.حمفزات للكادر التدريس
( املرتبة اخلامســـــــة ويعلل الباحث هذا اىل عدم اســـــــتخدام قلة وضـــــــوح طريقة عرض املادةانلت فقرة   .5

 املدرس الطرق احلديثة واالساليب يف عرض املادة واعتمادة على الطريقة التقليدية.
املرتبة الســادســة ويفســرها الباحث هنالك الكثري ( وجود صــعوابت يف الرتكيز يف الصــفاحتلت فقرة   .6

من املشــــــــتتات داخل الصــــــــف مثل عدم وجود االضــــــــاءة الكافية وقلة التهوية ســــــــوف جيعل الطالب 
 يتهرب من الصف وعدم تركيزة على املفاهيم واحلقائق يف مادة التاريخ.

وريب( املرتبة الســـــابعة وهذا يعين احتلت فقرة  قلة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف مادة التاريخ اال .7
 ان مدرس التاريخ مل يرع الفروق الفردية لدى الطلبة يف قدرة االستيعاب والفهم للمادة.

 (2( بلغت احلدة  7 -1بلغت مجيع هذه الفقرات من  
( فســـــرها الباحث ان كثرة املصـــــطلحات حصـــــص مادة التاريخ االوريب قليلة ابلنســـــبة للمواد االخرى  .8

(، مبعىن ا ا 1065م التارخيية حتتاا وقت لفهما واســـــــــــــــتيعاهبا من قبل الطلبة وبلغت حدهتا  واملفاهي
 اقل من املواد العلمية.
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احتلت فقرة  افتقار الطلبة اىل الواعز االخالقي وحثهم من اجل املذاكرة( فســــرها الباحث ان املرشـــد  .9 
يف هذا اجلانب لكن مل تكن اســــتجابة  الرتبوي عليه يقع هذا العمل، رغم أتكيدات املشــــرفني الرتبوين

 (.1,75من قبل الطلبة. وبلغت حدهتا  
فقرة  انقطاع الطالب عن الدوام( كانت هذه الفقرة يف املرتبة العاشـــــــــــــــرة نتيجة الظروف املعيشــــــــــــــية  .10

واالجتماعية اليت يعيشـــــــــــها الطالب إبعتباره جزء من اجملتمع  ا يربك مطالعته للمادة. وبلغت حدهتا 
 1,80.) 
( فســـــــــــــــرها الباحث من خالل اطالعه ان الدوام املزدوا وأتثريه على مادة التاريخ االوريبانلت فقرة   .11

االرابك يف االدارات املدرســــــية والدخول واخلروا شــــــكل ضــــــجراً من الدوام واهلروب من حصــــــة مادة 
 (.1,700التاريخ. وبلغت حدهتا  

ر املدرســــون واملدرســــات من خالل اللقاء معهم  انعدام الســــاعات االضــــافية( انلت املرتبة الثانية عشــــ .12
اكدوا ليس هنالك كتاب رمي حيثهم على الســــــــــــــاعات االضــــــــــــــافية بل تقع على مســــــــــــــؤولية املدرس 
واملدرســــــــــة والكل يعرف ان الســــــــــاعات االضــــــــــافية هي مراجعة املادة والتاكيد عليها. وبلغت حدهتا 

 1,65) 
ســـون مادة التاريخ االوريب( وفســـرها الباحث نتيجة احتلت فقرة  قلة املدرســـني واملدرســـات الذين يدر  .13

وجود املفاهيم واملصـــــطلحات، املدرســـــون يلجؤون اىل تدريس التاريخ احلديث واالســـــالمي لبســـــاطته. 
 (1,5وكانت حدهتا  

( وهذا واضــــــــح من خالل االعتماد على مناهج ســــــــرعة تبديل املناهج وخاصــــــــة التاريخ االوريبفقرة   .14
راعاة  الواقع التعليمي ابلعراق( وابلتايل ســـــــــــــــوف خيفق املنهج. وبلغت حدهتا الدول اجملاورة وعدم م

 10500) 
فســـــــــرها الباحث لقلة املشـــــــــرفني يف املواد االجتماعية نتيجة  االمهال من قبل املشـــــــــرفني(كانت فقرة   .15

التعليمات املعقدة من صــعود املدرســني اىل االشــراف اصــبح املشــرف له زايرة واحدة فقط للمدرســة. 
 (1,2لغت حدهتا  ب
فقرة  االمهال الوزاري ملادة التاريخ( الوزارة امهلت مادة التاريخ ومنت مواد اخرى على حســــــــــــاب هذه  .16

املادة ومن خالل تقليص مادة التاريخ االوريب ومن بعض املواضــــيع اقتصــــر على اعطاء عنوان مبســـط 
 (.1,275دون الدخول ابلتفاصيل. بلغت حدهتا  

( فسرها الباحث ان مادة التاريخ ات حديثة تساعد يف فهم مادة التاريخ االوريبعدم وجود تقنيفقرة   .17
االرويب وامريكــا حتتــاا اىل افالم ونئقيــة حىت تكتمــل املعلومــة لــدى الطــالــب وتفتقر معظم املــدارس 

 (.1,225للتقنيات الرتبوية. بلغت حدهتا  
( حول توضـــيح املفاهيم واملصـــطلحاتاحلاجة اىل تعليم مســـتمر للمدرســـني واملدرســـات احتلت فقرة   .18

بعض املدرســــــــــني واملدرســــــــــات لديهم اعتقاد ســــــــــائد ان الذهاب اىل االعداد والتدريب هي عقوبة او 
 (.1,275تقليل من شان املدرس. وبلغت حدهتا  

 (1,4( بلغت احلدة  20( و 19والفقرة  
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( ان توفر الكتب من بداية وريبعدم توفري الكتب بداية العام الدراســي وخاصــة مادة التاريخ االفقرة   .19
 العام الدراسي يساعد املدرس على اكمال املنهج يف الوقت احملدد.

( النظرة اىل املواد التارخيية وخصوصاً مادة التاريخ االوريب ابملادة غري املفيدة واالجتاهات السلبيةفقرة   .20
يدة عن الواقع هذا من جهة ومن وفســــــــــــــرها الباحث االعتقاد ان مادة التاريخ االوريب مادة ننوية وبع

جهة اخرى تضـــــــع االدارة املدرســـــــية املواد التارخيية يف احلصـــــــص االخرية من جدول الدوام بعده مادة 
 من املسؤولية على الطالب يف املذاكرة. %80ننوية وغري مهمة وتقع 

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 اواًل: النتائج
تطويرية ملدرســـــي ومدرســـــات مادة التاريخ االوريب والرتكيز على املفاهيم الواردة يف الرتكيز على دورات  .1

 الكتاب املنهجي.
ضعف العمل على اجياد تقنيات تربوية ملساعدة الطالب يف توضيح املصطلحات واملفاهيم من خالل  .2

 استخدام االفالم.
 عدم توفر الكتب منذ بدء العام الدراسي .3
 االوريب االهتمام من قبل الوزارة واالدارات من حيث الوقت.عدم اعطاء مادة التاريخ  .4
ازدحام الصفوف والدوام الثالثي والذي أثر على استيعاب مادة التاريخ االوريب من اهم اسباب تدين  .5

 مرحلة الصف اخلامس.
 ثانيًا: التوصيات

 توفري الكتب والقرطاسية منذ بدء العام الدراسي. .1
 ملدرسات يف االعدادايت ابدخاهلم دورات تدريبية حول املنهج.العمل على ادخال املدرسني وا .2
ان يكون هناك تعاون وتنســــــــــــيق بني الوزارة واملديرايت حول املنهج املدرســــــــــــي مبشــــــــــــاركة املدرســــــــــــني  .3

 واملدرسات يف وضع املواد املنهجية يف املواد التارخيية.
يهم من املنهج ومعاجلة الصــــعوابت قيام وزارة الرتبية بفتح قنوات للمدرســــني واملدرســــات حول بيان رأ .4

 ووضع احللول من خالل استباانت تقدم للمدرس واملدرسية.
 ثالثًا: املقرتحات

 اجراء دراسة تقوميية يف املرحلة اجلامعية ملعاجلة اسباب الضعف يف مادة التاريخ االوريب. .1
 املرحلة الثانوية. اجراء دراسة لتحديد الكفاايت لدى مدرسني ومدرسات مادة التاريخ االوريب يف .2

 المصادر:

 القران الكرمي  •
، دار الكتب اللبناين، بريوت، 1م ( مقدمة ابن خلدون،808ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد،   .1

 .3،ط1997
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(، دراسة استكشافية لبعض العوائل املؤثرة يف التحصيل الدراسي لطالب اجلامعة، 2002ال انجي   .2 
 .1العربية للرتبية وعلم النفس كلية الرتبية، جامعة دمشق، جملد جملة احتاد اجلامعات 

(، طرق تدريس العامة، الطبعة االوىل، مكتبة النهضـــــــــــــــة، القاهرة، 1992امحد، حممد عبد القادر   .3
 مصر.

(  ث ميداين يقوم كتب التاريخ اليت تدرس يف املرحلة االعدادية، 2002االســدي، ســعيد جاســم،   .4
 ، جامعة القادسية.2، م2وم الرتبوية، عجملة القادسية للعل

( العوائل املؤدية اىل تدين التحصيل الدراسي لدى تالمذة املرحلة 2010االسطل، كمال حممد زراح   .5
 االساسية العليا مبدارس وكالة البحوث الدولية بقطاع غزه، رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية، غزه.
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اســـــــتبانة اراء اخلرباء ملعرفة اســـــــباب تدين مســـــــتوى الصـــــــف اخلامس االديب يف مادة اتريخ اوراب وامريكا 
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 االستاذ الفاضل.......................................... احملرتم
 حتية طيبة

عنوا ا  معرفة اســباب تدين مســتوى طلبة الصــف اخلامس االديب يف مادة يروم الباحث القيام بدراســة 
ن هبا يرجو منكم الباحث العلمية واخلربة اليت تتمتعو  اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصـــــــــــــــر( وملكانتكم
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احلكم على صـــــالحية الفقرات وصـــــالحية البدائل املســـــتخدمة يف االجابة  موافق جداً، موافق اىل حد ما،  
 غري موافق(

 وابداء التعديالت واالضافات العلمية املناسبة مع فائق الشكر والتقدير
 الباحث

 

مــــوافــــق  الفقرات ت
 جداً 

مــــــــوافــــــــق 
اىل حـــــد 

 ما

غـــــــــــري 
 موافق

    عدم توفري الكتب بداية العام الدراسي وخاصة مادة التاريخ. 1
    النظرة اىل املواد التارخيية وخصوصاً مادة التاريخ ابلغري مهمة 2
    افتقار الطلبة اىل الواعز االخالقي وحثهم من اجل املذاكرة. 3
    انقطاع الطالب عن الدوام بدون عقاب. 4
    كثرة العطل الرمية  5
    احباط مهة املدرسني واملدرسات والتدريسني ابلشكل الروتيين 6
    قلة وضوح طريقة عرض مادة التاريخ االوريب.  7
    وجود صعوابت يف الرتكيز يف الصف.  8
    قلة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف مادة التاريخ االوريب.  9
    حصص مادة التاريخ االوريب قليلة ابلنسبة للمواد االخرى. 10
    الدوام املزدوا واتثريه على مادة التاريخ. 11
    انعدام الساعات االضافية للمادة. 12

يدرســـــــــون مادة التاريخ االوريب قلة املدرســـــــــني واملدرســـــــــات الذين  13
    اصحاب الكفاءة.

    سرعة تبديل املناهج وخاصة مادة التاريخ االوريب. 14
    املنهاا غري مالئم ملستوى الطلبة لكثرة املفاهيم واملصطلحات 15

وقت الدوام ال يســــــــــــــاعد على اكمال املنهج مبادئ التاريخ  16
    االوريب

    املشرفني يف متابعة مدرسي املادة.االمهال من قبل  17
    االمهال الوزاري من قبل الوزارة ملادة التاريخ االوريب 18
    عدم وجود تقنيات حديثة تساعد يف فهم مادة التاريخ 19
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بين الدساتير الحديثة والقانون  حقُّ األجنبي في الترشيح واالنتخاب

 -دراسٌة تأصيليةٌ - الدولي الخاص

The Right of the Foreigner for Candidacy and voting in 

Modern Constitutions and Special International Law-

Referntial Study 

 Yassiri-Dr. Hasan AL                                         (1) حسن الياسري د.

 ملخصال

احلق يف الرتشيح واالنتخاب؛ جُيم ع ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص على حرمان األجنيب من التمتع ومباشرة 
وذلك ملا هلذا احلق من أمهية  ابلغة  يف إرساء دعائم الدولة، سياسياً واقتصادايً واجتماعياً. بيد أنَّ هذا الرأي 

ذلك أنَّ توجلهاً دستورايً عاملياً جديداً قد جنح ملنح األجنيب هذا احلق. وإنَّ تشريعات   ؛املتسامل عليه ال يصمد
تجنّ س-ددًة قد فرَّقت بصدد هذا احلق بني الوطين األصيل والوطين الطارئ عربيًة متع

ُ
، فمنحت احلقَّ -امل

لألول وحظرته على اآلخر، يف حني  ة توجلٌه تشريعٌي عريٌب قد نزع حنو التسوية املطلقة بني الوطنيني، 
 بصدد  ارسة هذا احلق. ،األصيل منهم والطارئ

عرب التاصيل له دستورايً  ؛لبحث لسرب أغوار هذا املوضوع وكشف حقيقتهوأتسيساً على هذا ذاك جاء ا
وقانونياً، مبا يفضي إىل تصحيح الصورة النمطية املتسامل عليها بني الُشرَّاح والباحثني من جهة ، ومبا يفتح 

ٌه جديٌد األبواب مشرعًة أمام سائر الباحثني ولفت نظرهم إىل أنَّ املسالة حمل البحث قد حصل فيها توجل 
 .من جهة  أخرى على املستوين الدستوري والقانوين

Abstract  
The commentators of private international law are unanimous in depriving 

the foreigner of the enjoyment and exercise of the right to stand for election 

and to be elected, because of the extreme importance of establishing the 

state, politically, economically and socially. but this unanimous view does 

not hold; a new global constitutional trend has went towards granting the 

foreigner this right. Multiple Arab legislation has divided this right between 

                                                        
 لقانون.كربالء/ كلية اجامعة   -1
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the original and the national emergency - naturalized - by giving the right to 

the first and prohibiting it from the second, while there is an Arab legislative 

trend that goes towards granting an absolute settlement between the 

patriots, both genuine and emergency, in the exercise of this right. Based 

on this, the research was to explore the depths of this subject and reveal its 

truth, through its constitutional and legal rooting,which leads to correcting 

the unanimous view between the commentators and researchers on the one 

hand, and to open the doors to other researchers and draw their attention to 

the fact that the issue in question has taken place in a new direction at the 

constitutional and legal levels on the other hand. 

 المقدمة

 سُتخصَّص املقدمة لتناول احملاور اآلتية:
 أواًل: موضوع البحث:

محاية بعض احلقوق اليت يكفلها الدستور، وذلك عرب قصر التمتع هبا ومباشرهتا من حترص الدول على 
قبل الوطنيني فقط، بل تذهب بعضها شوطاً أبعد عرب قصر التمتع هبذه احلقوق على املواطنني فحسب، 

احلقل يف  دون مجيع الوطنيني. ولعلَّ من املعلوم أنَّ احلقوق السياسية أتط يف مقدمة هذه احلقوق، ويرتبعُ 
 على قمة هذه احلقوق. ،االقرتاع العام، ترشيحاً وانتخاابً 

من هنا جُتمع الدول بصورة  عامة  على استبعاد فئة األجانب من التمتع ومباشرة حقَّي الرتشيح 
واالنتخاب. ومل يقتصر االمر على استبعاد األجانب، بل خطت بعض الدول خطوات  أوسع يف جمال 

ها إىل الدرجة اليت قضت فيها  ظر مباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب على الوطنيني حتصني حقوق مواطني
تجنّ سني -الطارئني 

ُ
الذين اكتسبوا اجلنسية الطارئة، وسواٌء أكان هذا احلظر حظراً زمنيًا طويل املدى  -امل

 أو قصري املدى، بل أضحى هذا احلظر لدى بعض التشريعات حظراً مطلقاً دائماً.
 كل ما تقدَّم قد ابت معلوماً جلميع ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص، الذين اتفقت كلمتهم على ما خال إنَّ 

بيانه، بيد أنَّ مراجعتنا للدساتري العاملية احلديثة أوصلتنا إىل نتيجة  جديدة  مغايرة  متاماً ملا سلف قوله. وبيان 
يف الرتشيح واالنتخاب، على  بعض األجانب احلقَّ ذلك أنَّ طائفًة من هذه الدساتري قد نزعت حنو منح 

وفق شروط  معينة ، حىت غدا هذا املوقف تغيرياً جذرايً للمسالة حمل البحث، ما يستدعي إعادة النظر يف 
 كل ما يُكتب ويؤلف وُيشرح من قبل املعنيني حوهلا، وهو ما سيكون موضوعاً للبحث إْن شاء هللا.

 ثانيًا: إشكالية البحث:
، بغية مناقشتها واالجابة عنها، لعلَّ من أمهها وأبرزها ال  ريب يف أنَّ البحث يطرح عدة إشكاليات 
 :اآلط
هل يعدل حرمان األجنيب من التمتع ومباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب أمراً مفروغاً منه، ال نقاش  -1

 ويل اخلاص؟فيه، وال جدال بشانه، كما يذهب إىل ذلك كلل ُشرَّاح القانون الد
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أو أنَّ املسالة قد تغريت يف غضون الثالثني عاماً املنصرمة ولغاية اآلن،  يث طرأت فيها مواقُف جديدٌة  
على مستوى دساتري العامل املتقدم، ابلشكل الذي تسمح فيه تلك الدساتري لألجنيب املقيم يف أراضيها 

 ؟مبباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب
يف الرتشيح واالنتخاب، وأُي منها   العاملية احلديثة اليت قامت مبنح األجنيب احلقَّ أُي من الدساتري -2

 ؟منه عليه وحترمهُ  ما زالت حتظرهُ 
ما موقف التشريعات العربية من املسالة حمل البحث، وأُي منها خطت خطوات  متقدمًة ابجتاه  -3

 ؟يف الرتشيح واالنتخاب منح األجنيب احلقَّ 
لًة بقوانني اجلنسية وقوانني االنتخاابت العامة، من منح الوطين لك التشريعات،  ثَّ ما موقف ت -4

تجنّ س-الطارئ 
ُ
 عليه؟ وأيلها منحُه ذلك احلق، وأيلها ما زال حيظرهُ  ؟يف الرتشيح واالنتخاب احلقَّ  -امل

 ثالثًا: هدف البحث:
طية إبزاء حق األجنيب يف الرتشيح إنَّ ما يهدف البحث الوصول إليه يكمن يف تصحيح النظرة النم

واالنتخاب، ولفت األنظار إىل أنَّ القضية ليست حمسومًة من حيث حرمان األجنيب من هذا احلق، كما 
ُيصوّ ر ذلك ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص. إْذ يروم البحث التنبيه إىل أنَّ القضية ليست حمسومًة من جهة ، 

، وأنَّ  ة توجلهًا جديدًا دوليًا يقضي مبنح األجنيب هذا احلقَّ من جهة  وليست حمل اتفاق  من جهة  ننية  
نلثة ، فضاًل عن اإلشارة إىل أنَّ  ة توجلهاً آخر مييل إىل التسوية متاماً بني الوطين األصيل والوطين الطارئ 

 -من حيث التمتع ومباشرة احلقوق مجيعها، وأْن ال حاجة إلخضاع الوطين الطارئ 
ُ
ملا يُعرف يف  -تجنّ سامل

 فقه القانون الدويل اخلاص بـ مدة الريبة أو التجربة أو االستيثاق(.
 رابعًا: نطاق البحث:

 :الن اق املوضوعي -1
ويتمثل ببحث مدى قدرة األجنيب على التمتع ابحلق يف الرتشيح واالنتخاب، و ث مدى قدرة الوطين 

تجنّ س-الطارئ 
ُ
 احلق. فاحلقل يف الرتشيح واالنتخاب هو النطاق املوضوعي للبحث.على التمتع هبذا  -امل

 :الن اق التشريعي -2
 يتمثل النطاق التشريعي للبحث مبستويني:

والسيما الدساتري  ،ويتمثل أساسًا ابلدساتري العاملية :املستوى األول: يتعلق ابلنطاق الدستوري -أ
 األجنبية، مع اإلشارة إىل بعض الدساتري العربية،  سب طبيعة املوضوع.

العثور  -بعد البحث والتمحيص-املستوى الثاين: ويتعلق ابلنطاق القانوين: ملَّا كان من العسري  -ب
مد البحث هبذا الصدد لذا اعت ؛على قوانني اجلنسية وقوانني االنتخاابت العامة األجنبية يف كل دول العامل

على القوانني العربية، سواٌء أكانت قوانني اجلنسية أو قوانني االنتخاابت العامة. وهو ما أُلفت نظر القارئ 
 إليه.
 :الن اق الشعصي -3
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يتمثل نطاق البحث من الناحية الشخصية ابألفراد الذين يسري عليهم، وهم األجانب املقيمون يف 
تجنّ سون-جهة ، والوطنيون الطارئون  إقليم الدولة املعنية من

ُ
الذين اكتسبوا اجلنسية الطارئة من جهة   -امل

 أخرى.
 خامسًا: صعوبات البحث:

ل موضوعًا بطريقة  جديدة،  مل يسبق أْن مَّ  تناوهلا هبذا الشكل، وإْذ مل أيت   وإْذ جاء البحث ليؤصّ 
هة بعض الصعوابت العلمية، لعلَّ يف مقدمتها لذا ال مناص من مواج ؛البحث ابلطريقة النمطية املعروفة

ندرة املراجع اليت ميكن الركون إليها يف بناء هيكلية البحث ومادته، بل يف الواقع  انعدام املراجع( يف هذا 
لًة أساساً بقوانني الشان. فلم يُك أمامنا من بُدّ  سوى الركون إىل الدساتري العاملية من جهة ، والتشريعات  ثَّ 

 سية وقوانني االنتخاابت من جهة  أخرى.اجلن
 ؛وبناءً على ما تقدَّم أُلفت نظر القارئ إىل افتقار البحث للمراجع املعروفة يف فقه القانون الدويل اخلاص

أل ا مل تُقدَّم لنا ما ميكن اإلفادة منه يف ثنااي البحث إالَّ بقدر املشرتكات واحلديث عن اإلطار العام املتعلق 
ركز القانوين لألجانب. فال يستغربنَّ بعد هذا القارئ من عدم وجود مراجع فقه القانون الدويل ببيان امل

 اخلاص، فالدراسة أتصيليٌة جديدٌة يف موضوعها. 
 سادسًا: خطة البحث:

كان من األوفق تقسيمُه على مبحثني اثنني. أمَّا   الذ ؛عبارًة عن دراسة  أتصيلية  جديدة   ملَّا كان البحثُ 
صه للتاصيل الدستوري حلق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب، وأمَّا املبحث الثاين بحث األول فساُ امل خصّ 

 فساكرّ سه للتاصيل القانوين حلق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب.
 ، وإْذ كانت دساتري الدول احلديثة قد تباينت بصدد املسالة حمل البحث، فكانت على ثالثة اجتاهات 

توزيع املبحث األول إىل مطالب ثالثة ، أُخصّ ص األول منها الستعراض الدساتري العاملية اليت لذا ساقوم ب
حظرت على األجنيب مباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح، وأعقد الثاين منها الستعراض 

، وُأكرّ س الثالث الدساتري العاملية اليت أجازت ومنحت األجنيب احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح
 منها الستعراض الدساتري العاملية اليت التزمت جانب الصمت حيال هذا احلق.

وفيما يتعلق ابملبحث الثاين فلقد عمدُت إىل تقسيمه على مطلبني، تطرقُت يف األول منهما إىل املبدأ 
يف  القانونية، وتناولتُ  العام الذي حيكم مدى أحقيَّة األجنيب يف  ارسة الرتشيح واالنتخاب من الناحية

الثاين منهما القيود القانونية الواردة على متتع األجانب ابحلق يف الرتشيح واالنتخاب. وملَّا كانت القوانني 
العربية قد تباينت مواقفها بصدد حق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب بني احلظر املطلق واحلظر املقيَّد، لذا 

ين إىل فرعني مَّ فيهما تناول تلكما املسالتني. مث سناط من بعد ذلك كله خلتم عمدُت إىل توزيع املطلب الثا
 مة إْن شاء هللا.البحث يامتة  لتدوين أهم النتائج املستخلصة واملقرتحات املقدَّ 

 التأصيل الدستوري لحق األجنبي في الترشيح واالنتخاب: المبحث األول

ًة عن صفة  الوطنية(وإْذ كانت احلقوُق السياسية  أتسيساً على أ ا تعربّ  عن إسهام الفرد يف إدارة  ؛معربّ 
 -بصفة  عامة  -شؤو ا عرب جمموعة  من احلقوق، على رأسها حقَّي الرتشيح واالنتخاب؛ لذا جتنح الدساتري 
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على  لقصر  ارسة الرتشيح واالنتخاب على املواطنني فحسب، ومؤدى ذلك حظر  ارسة هذين احلقَّني 
 األجانب.

هذا ما قد يكون معلوماً للجميع من الوهلة األوىل، بيد أنَّ املراجعة احلثيثة لدساتري دول العامل املختلفة 
أفضت إىل اكتشاف معلومة  أخرى لعلها تكون خافيًة على األغلبية، ومفادها أنَّ تلك الدساتري مل جُتمع 

، وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة ، بل إنَّ وجه احلق أنَّ على حظر  ارسة األجنيب احلقوق السياسية عامةً 
تلك الدساتري قد تباينت يف مواقفها هذه. ففي الوقت الذي نزعت فيه بعضها حلظر هذين احلقَّني على 
، ومالت طائفٌة نلثٌة  ، فإنَّ طائفة ننيًة قد أجازت له  ارسة هذين احلقَّني بنص  صريح  األجنيب بنص  صريح 

لكن السياق والفحوى يفضي إىل القول أب ا ال متنح  ،عدم بيان حكم احلظر الصريح أو املنح الصريح إىل
 األجنيب احلقَّ يف  ارسة الرتشيح واالنتخاب.

وأتسيساً على ما تقدَّم ميكن القول إنَّ  ة اجتاهات  دستوريًة ثالثًة بصدد املسالة حمل البحث، وهو ما 
سصّ ص األول الستعراض الدساتري العاملية اليت  ،ملنهجية إىل  ثها يف مطالب ثالثة  يفضي بنا من الناحية ا

حظرت على األجنيب  ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح، ونعقد الثاين الستعراض الدساتري 
ث الستعراض العاملية اليت منحت األجنيب احلقَّ يف  ارسة الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح، ونكرّ س الثال

 الدساتري العاملية اليت يُفهم ضمنياً وابإلشارة أ ا حظرت هذا احلقَّ.
الدساتري التي حظرت على األجنبي بنٍص صريٍح ممارسة حقَّي الرتشيح : املطلب األول

 واالنتخاب
تري ال تلجا إنَّ القاعدة العامة اليت ميكن استنباطها من مراجعة الدساتري العاملية تكمن يف أنَّ هذه الدسا

إىل إسلوب حظر حقَّي الرتشيح واالنتخاب على األجنيب بصورة  صرحية ، بل تعمد إىل وضع نصوص  متنح 
هذين احلقَّني للمواطنني، األمر الذي ميكن أْن نستشف منه حظر هذين احلقَّني على األجنيب بصورة  ضمنية  

التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب عرب النص على  ال صرحية . ومع ذلك  ة توجلٌه يقضي  رمان األجنيب من
لعام  ذلك صراحًة يف الدستور، ومل أجد بعد البحث والتمحيص يف هذا التوجله سوى الدستور الربازيلي

 النافذ. 1988
فلقد نصَّ هذا الدستور صراحًة على حظر  ارسة االقرتاع، ترشيحاً وانتخاابً، على األجنيب. إْذ نصَّت 

 ( منه على اآلط:14( من املادة  2الفقرة  
   ال حيق لألجانب التسجيل لالقرتاع، وال للمجندين خالل فرتة خدمتهم العسكرية االجبارية((.

 حظر حق الرتشيح واالنتخاب على األجنيب منصوصاً عليه صراحةً يف الدستور. ومبقتضى هذا النص يعدل 
ٍص صريٍح الحقَّ يف ممارسة الرتشيح لدساتري التي منحت األجنبي بن: ااملطلب الثاني

 واالنتخاب
الرتشيح  باشرةعلى خالف ما يعتقد الكثريون،  ة دساتري عامليٌة متنح األجنيب احلقَّ يف التمتع وم

تطوراً كبرياً  واالنتخاب، مع حتقق بعض الشروط. وغيٌن عن البيان أنَّ مثل هذا التوجله الدستوري، يعدل 
 يف منظومة حقوق اإلنسان العاملية.وملحومجاً، وتقدلماً 

 وها حنن ذا نعرض يف أدانه تلك الدساتري اليت منحت احلقَّ املذكور بنصوص  صرحية  فيها:
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 :املعداض 1976الدستور الربتغاي لعام  أوال :
لقد حظر الدستور الربتغايل على األجنيب بنص  صريح  التمتع ابحلقوق السياسية، بيد أنَّ هذا احلظر 

أورد هذا الدستور استثناءات  مهمًة على هذه القاعدة. إْذ من املعلوم أنَّ اجلزء  فلقدميثل القاعدة العامة، 
( حتت عنوان 15ية(، وفيه جاءت املادة  صاً لـ احلقوق والواجبات األساساألول من هذا الدستور جاء  صَّ 

  األجانب وعدميو اجلنسية واملواطنون األوربيون(، وألمهيتها وأمهية ما ورد فيها سنوردها يف أدانه:
لألجانب وعدميي اجلنسية املسافرين إىل الربتغال أو املقيمني به حقوق املواطنني الربتغاليني  -1  

 وعليهم واجباهتم. همنفسا
ىن من أحكام الفقرة السابقة احلقوق السياسية وتويل املناصب العامة اليت ال يغلب عليها ُيستث -2

 الطابع التقين واحلقوق اليت مينحها هذا الدستور والقانون حصراً للمواطنني الربتغاليني.
كم ابستثناء شغل منصب رئيس اجلمهورية ورئيس اجلمعية الوطنية ورئيس الوزراء ورئيس أي من احملا  -3

العليا واخلدمة يف القوات املسلحة والسلك الدبلوماسي ووفق القانون وملبدأ املعاملة ابملثل ملواطين الدول 
 الناطقة ابلربتغالية املقيمني يف الربتغال إقامة دائمة مجيع احلقوق اليت ال مُتنح لألجانب.

والرتشيح يف انتخاابت اجملالس  للقانون أْن مينح األجانب املقيمني يف الربتغال احلق يف التصويت -4
 احمللية شريطة املعاملة ابملثل.

للقانون أْن مينح مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األوريب املقيمني يف الربتغال احلق يف التصويت  -5
 والرتشح يف انتخاابت عضوية الربملان األوريب شريطة املعاملة ابملثل((.

 أْن نستشف اآلط:ميكن  -املهم-ومن هذا النص 
إنَّ القاعدة العامة يف الدستور الربتغايل بصدد حق األجنيب يف  ارسة احلقوق السياسية بصورة   -1

عامة  وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة  تكمن يف حظر  ارسة هذه احلقوق، لكو ا مقصورًة على املواطنني 
 الربتغاليني.

 عليها استثناءاٌت ثالثٌة مبقتضى الدستور، وهي كاآلط: إنَّ القاعدة العامة يف أعاله ترد -2
 عليه  االستثناء املطلق(: االستثناء األول: وهو ما ميكن أْن أُطلق -

االستثناء األول. إنَّ هذا ، املذكورة آنفاً  ،( من الدستور الربتغايل15( من املادة  3فلقد أوردت الفقرة  
طين الدول الناطقة ابللغة الربتغالية احلقَّ يف التمتع اميع احلقوق االستثناء يكمن يف منح األجانب من موا

 اليت ال متنح لألجانب، وذلك بعد توفر الشروط اآلتية:
أْن يكون هذا األجنيب من مواطين الدول الناطقة ابللغة الربتغالية، ومن املعلوم أنَّ دواًل عدة تنطق  -أ

 الً عدًة يف أمريكا اجلنوبية والوسطى وآسيا.ابلربتغالية، فقد كانت الربتغال تستعمر دو 
أْن يكون هذا األجنيب مقيماً إقامًة دائمًة يف الربتغال، إْذ ال يُكتفى مبجرد كونه اتبعاً لدولة  انطقة   -ب

 ابللغة الربتغالية، بل ال بدَّ أْن تكون لديه إقامٌة دائمٌة يف الربتغال.
يل يقوم بتنظيم آليات وإجراءات منح هذا احلق هلؤالء أْن يصدر قانوٌن من الربملان الربتغا -ا

مع حتقق مبدأ  املعاملة ابملثل(. وليس ياف  ما ملبدأ  املعاملة ابملثل( من أمهية  قصوى يف تنظيم ،األجانب
 املركز القانوين لألجانب ومدى احلقوق اليت يتمتعون هبا  سب القانون الدويل اخلاص.
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( وإْن كان منح هؤالء األجانب حقوقاً واسعًة جداً، بيد 15من املادة  3رة إنَّ النص الدستوري  الفق 
 :أنه استثىن منها، على سبيل احلصر، املناصب اآلتية

اخلدمة يف القوات  -رؤساء احملاكم العليا -رئيس الوزراء  -رئيس اجلمعية الوطنية  -رئيس اجلمهورية 
 اخلدمة يف السلك الدبلوماسي. -املسلحة 
 على هذا بوسع هؤالء األجانب التمتع اميع احلقوق اليت ال يتمتع هبا سائر األجانب يف الربتغال، وبناءً 

األمر الذي يفضي إىل القول إنَّ  ؛مىت حتققت الشروط أعاله، ابستثناء املواقع واملناصب املشار إليها آنفاً 
 اليون، ما خال املناصب املستثناة.بوسع هؤالء التمتع اميع احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون الربتغ

 أْن أُطلق عليه  االستثناء النسيب(: االستثناء الثاين: وهو ما ميكن -
ذلك أنَّ االستثناء األول، كما اتضح، هو استثناٌء مطلٌق، إْذ جيعل األجانب املذكورين يف مصاف 

ثاين فهو ليس هبذا الوسع، بل هو املواطنني ما عدا املناصب املذكورة على سبيل احلصر. أما االستثناء ال
يتعلق مبدى قدرة األجنيب على  ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب. إْذ مبقتضى هذا االستثناء املذكور يف 

( من الدستور بوسع األجنيب أْن يتمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف انتخاابت 15( من املادة  4الفقرة  
 آلتية:اجملالس احمللية مع حتقق الشروط ا

ومل يشرتط النص أْن يكون من مواطين الدول الناطقة  .أْن يكون هذا األجنيب مقيمًا يف الربتغال -أ
ابللغة الربتغالية أو من مواطين دول االحتاد األوريب. ما يعين أنَّ النص مطلٌق، ويشمل األجنيب ابملعىن العام، 

 وهو كل من ال يتمتع ابجلنسية الربتغالية.
أ املعاملة ابملثل. وهو مبدٌأ حاكٌم يف مثل هذه األمور املتعلقة ببيان املركز القانوين حتقق مبد -ب

 لألجانب.
 أْن يصدر القانون الذي يُنظم هذا احلق. -ا

وبناًء على ذلك بوسع هذا األجنيب التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف انتخاابت اجملالس احمللية يف 
 الثة املذكورة يف أعاله.الربتغال مع حتقق الشروط الث

 االستثناء الثالث: -
( 15( من املادة  5وهو استثناءٌ نسيٌب ايضاً، ويقرتب من االستثناء الثاين ال األول، وقد اوردته الفقرة  

من الدستور الربتغايل. ومؤداه منح األجانب من مواطين دول االحتاد األوريب احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب 
 انتخاابت عضوية الربملان األوريب، ابلشروط اآلتية:يف 
فهو ليس من مواطين الدول الناطقة ابلربتغالية  .أْن يكون األجنيب من مواطين دول االحتاد األوريب -أ

(، بل هو من األجانب التابعني 4رين يف الفقرة  و (، وليس من سائر األجانب املذك3املذكورين يف الفقرة  
 اد األوريب.إلحدى دول االحت

 أْن يكون مقيماً يف الربتغال. -ب
 حتقق مبدأ  املعاملة ابملثل(. -ا
 أْن يصدر القانون الذي يُنظم هذا احلق. -د

 وقد سبق أْن شرحنا هذه الشروط.
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وأتسيساً على كل ما تقدَّم ميكن القول إنَّ الدستور الربتغايل يعدل دستوراً متقدّ ماً يف ابب منح األجانب 
السياسية عموماً، وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة ، فلقد قام بتقسيم هؤالء األجانب على طوائف  احلقوق
:  ثالث 

 الطائفة األوىل: تشمل األجانب من مواطين الدول الناطقة ابلربتغالية.
 الطائفة الثانية: تشمل األجانب من مواطين دول االحتاد األوريب.

 جانب من غري هؤالء وأولئك.الطائفة الثالثة: وتشمل سائر األ
وتكمن  رة هذا التقسيم يف مدى احلقوق اليت تتمتع هبا كل طائفة ، إْذ تتمتع الطائفة األوىل مبدايت  
واسعة  من احلقوق تكاد تقرتب من حقوق املواطنني الربتغاليني، ما عدا بعض املناصب املستثناة من ذلك 

متع  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف انتخاابت عضوية الربملان األوريب، على سبيل احلصر، أما الطائفة الثانية فتت
 وأما الطائفة الثالثة فتتمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاابت يف انتخاابت اجملالس احمللية.

 املعداض: 1978الدستور اإلسباك لعام  اثنيا :
مواد عدًة، منها  (، ولقد ضمَّ لقد جاء الفصل األول من هذا الدستور حتت عنوان  األسبان واألجانب

أشارت الفقرة األوىل منها إىل حق األجانب يف إسبانيا يف التمتع  .( اليت جاءت بفقرات  أربع  13املادة  
ابحلرايت العامة ذاهتا اليت يتمتع هبا األسبان أنفسهم، ونظَّمت الفقرة الثالثة  تسليم املطلوبني واحملكومني(، 

لى ضرورة تنظيم القانون لـ حق اللجوء(. أمَّا الفقرة الثانية من هذه املادة فقد نصَّت والفقرة الرابعة نصَّت ع
 صراحًة على جواز متتع بعض األجانب  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف إسبانيا، فلقد جاء فيها اآلط:

ص عليه مبقتضى ( إالَّ األسبان، ابستثناء ما قد يتم الن23ال يتمتع ابحلقوق الواردة يف املادة   -2  
معاهدة أو قانون بشان حق التصويت يف االنتخاابت البلدية وحق الرتشيح هلا مراعاًة ملعايري املعاملة 

 ابملثل((.
( املذكورة يف هذا النص جاءت ضمن الفصل الثاين املخصص لـ احلقوق واحلرايت(، 23إنَّ املادة  

 ولقد نصَّت على اآلط:
 يف الشؤون العامة مباشرًة أو بواسطة  ثلني يتم اختيارهم  رية يف حيق للمواطنني املشاركني -1  

 انتخاابت دورية عن طريق اقرتاع عام.
للمواطنني أيضًا أن يتقلدوا املناصب والومجائف العمومية على قدم املساواة حسب الشروط  حيق -2

 اليت ينص عليها القانون((.
 جيازها ابآلط:إكن ومن هذين النصني تتجلى لنا جمموعة حقائق، مي

( تتعلق ابحلقوق السياسية، املتمثلة  ق االقرتاع العام وتويل الومجائف العامة، لذا 23إنَّ املادة   -1
 ا حقوٌق حكٌر على املواطنني األسبان. وهذا أجاءت املادة يف صدرها بعبارة  حيق للمواطنني(، ما يعين 

( إالَّ 23يتمتع ابحلقوق الواردة يف املادة  ال    عرّبت ابآلط:(، إْذ 13/2ما أكدته بصراحة  أكرب املادة  
 .((األسبان
يف أعاله، جاءت الفقرة الثانية لتضع استثناًء  ذُكروضع القاعدة العامة، على وفق ما  بعد أْن مَّ  -2

 مهماً وخطرياً، ومؤداه جواز متتع األجنيب  ق التصويت يف االنتخاابت البلدية والرتشح هلا.
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إنَّ منح األجنيب يف إسبانيا احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية مشروٌط بوجود  -3 
ولقد تقدَّم ما هلذا  معاهدة  دولية  جتيز ذلك، أو قانون  إسباين مينح هذا احلق، إعمااًل ملبدأ املعاملة ابملثل.

فإنَّ إسبانيا متنح األجانب املقيمني فيها حق املبدأ من أمهية  كبرية  يف تنظيم حقوق األجانب. من هنا 
 الرتشيح واالنتخاب إعمااًل هلذا املبدأ  املعاملة ابملثل( مع وجود معاهدة  أو قانون  ينظمه.

إنَّ احلقَّ املشار إليه يف أعاله، املمنوح لألجنيب، يتعلق ابحلق يف الرتشيح واالنتخاب يف االنتخاابت  -4
ولعلَّ البعض يعتقد أنَّ األمر ال حيظى ابألمهية، ما دام كونه مقصورًا على هذه  .إسبانياالبلدية يف 

ذلك  ؛مثاًل. وبطبيعة احلالة إنَّ هذا االعتقاد خاطئٌ  -الربملانية -االنتخاابت، دون االنتخاابت التشريعية 
شخصية  سياسية  مرموقة  وصلت إىل أنَّ االنتخاابت البلدية حتظى أبمهية  كبرية  يف أوراب وأمريكا، وكم من 

لة أنَّ منح األجنيب مثل هذا احلق يعد  ؛نتاا هذه االنتخاابتمن الرائسة وحنوها كانت ُسدَّة  ما يعين ابحملصّ 
 تقدماً كبرياً يف منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األجانب، وتغيرياً ملركزهم القانوين.

 وقد أُدخل عليه تعديٌل يف عام ،1957نافذ قد صدر يف عام من املعروف أنَّ الدستور اإلسباين ال -5
 كفل هذا احلقَّ الذي نتحدث عنه لألجنيب.  1992

 املعداض: 1958الدستور ال رنسي لعام اثلاا : 
املعدَّل من الدساتري اليت نصَّت صراحًة على منح األجنيب احلقَّ يف  1958يعدل الدستور الفرنسي لعام 

، بيد أنَّه حّدد هؤالء األجانب بكو م من دول االحتاد األوريب. فلقد نصَّت املادة الرتشيح واالنتخاب
 ( على اآلط:3 /88 

 -شباط 7  وفقًا ملبدأ املعاملة ابملثل ومبا يتفق مع أحكام معاهدة االحتاد األوريب اليت وقعت يوم 
ية فقط ملواطين االحتاد الذين يقيمون ، مُينح حق التصويت والرتشيح يف االنتخاابت البلد1992عام  -فرباير

 يف فرنسا... وحُيدد قانون أساسي يصوت عليه جملسا الربملان بصيغة  واحدة  شروط تنفيذ هذه املادة((.
 ومن هذا النص ميكن أْن نستنج اآلط:

احلقَّ يف الرتشيح إنَّ الدستور الفرنسي املعدَّل مينح غري الفرنسيني من مواطين دول االحتاد األوريب  -1
واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية يف عموم فرنسا، إذا كانوا مقيمني فيها. ومفاد ذلك أنَّ الدستور الفرنسي 
وإْن كان يرى يف هؤالء أجانب ابملعىن الدستوري والقانوين الدقيق، بيد أنه جعلهم مبصاف املواطنني 

 الفرنسيني من حيث التمتع ابحلق املذكور آنفاً.
ال يكتفي الدستور الفرنسي ملنح احلق أعاله إىل األجانب مبجرد كو م اتبعني إىل إحدى دول  -2

 االحتاد األوريب ومقيمني يف فرنسا، بل ال بدَّ من حتقق شرطني مهمني آخرين:
آلخر، أمَّا أحدمها: فهو ضرورة حتقق مبدأ املعاملة ابملثل، كي يتمتع األجنيب األوريب هبذا احلق، وأمَّا ا

ه الربملان مبجلسيه، اجلمعية الوطنية وجملس الشيومل، مع فهو ضرورة تنظيم هذا احلق عرب القانون الذي يسنل 
 ضرورة أْن يكون هذا القانون أساسياً ال عادايً.

إنَّ الدستور الفرنسي كان ملتفتاً ألمهية وخطورة منح مثل هذا احلق لألجانب من مواطين االحتاد  -3
ا اشرتط أْن يكون القانون املنظ ّم هلذا احلق قانوانً أساسياً. ومؤدى ذلك أنَّ الدستور الفرنسي األوريب؛ لذ

 ها الربملان، مها:يفرّ ق بني نوعني من القوانني اليت يسنل 
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 القوانني األساسية: -أ
وُتكمل نصوص  دّ دوتُعرف بـ القوانني العضوية(، وهي تلك القوانني اليت تتميز يف موضوعها، إْذ إ ا حتُ 

الدستور، فهي قوانني مكملةٌ للدستور. وكذلك هي تتميز من حيث الشكل واإلجراءات، إْذ حدَّد الدستور 
بنصوص  صرحية  هذه املوضوعات املنظمة بقوانني عضوية على سبيل احلصر، وهي أكثر صعوبةً يف إجراءات 

فالقوانني األساسية  .ة األخرى اليت يقرها الربملانإعدادها وإقرارها من إجراءات إعداد وإقرار القوانني العادي
من الناحية القانونية وعلى وفق املعيار الشكلي تعد أعلى من القوانني العادية من جهة ، وأدى  -العضوية-

من قواعد الدستور من جهة  أخرى. ومن أمثلتها القوانني اخلاصة بتنظيم سري العمل يف اجمللس الدستوري، 
 اصة مبجلس الشيومل، والقوانني املنظمة للقضاء.والقوانني اخل

 القوانني العادية: -ذ
 .(2 وهي تلك القوانني اليت مُتثّ ل االختصاص التشريعي العادي للربملان 

ذلك أنَّ اجمللس  ؛إنَّ أهم أثر  هلذه التفرقة بني هذين النوعني من القوانني تكمن يف الرقابة الدستورية
الدستوري الفرنسي يبسط رقابته السابقة على القوانني األساسية بقوة القانون. ومعىن ذلك أنَّ الربملان ملزٌم 
من الناحية الدستورية إبرسال هذه القوانني قبل إصدارها لغرض الرقابة الدستورية عليها، فالرقابة هنا وجوبيٌة. 

ذلك أنَّ الربملان ليس ملزمًا بعرضها على اجمللس  ؛ الرقابة عليها جوازيةٌ وهذا يالف القوانني العادية، إذْ 
 .(3 الدستوري للرقابة السابقة عليها، بل هو ابخليار

وبناءً على ما تقدَّم يتجلى أنَّ الدستور الفرنسي يشرتط يف منح مواطين االحتاد األوريب احلقَّ يف الرتشيح 
 وليس قانوانً عادايً. -عضوي-أْن يكون هذا احلق منظَّماً بقانون  أساس  واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية 

  :املعداض 1831الدستور البَجيكي لعام  رابعا :
( ضمن 8لقد جاء هذا الدستور مبا جاء به سلفة الدستور الفرنسي، بل وزاد عليه. فلقد نصَّت املادة  

 آلط:الباب الثاين املخصص لـ البلجيكيون وحقوقهم( على ا
حُيدد الدستور والقوانني األخرى املتعلقة ابحلقوق السياسية الشروط الالزمة، بعيداً عن هذا احلق  -2  

 الشرعي، الضرورية ملمارسة هذه احلقوق.
حق  استثناًء من الفقرة الثانية، ميكن للقانون وفقاً اللتزامات بلجيكا الدولية وفوق الوطنية، أْن يقر -3

  من االحتاد األوريب الذين ليسوا من مواطين بلجيكا.التصويت للمواطنني
ميكن منح احلق يف التصويت املشار إليه يف الفقرة السابقة مبوجب قانون للمقيمني يف بلجيكا  -4

 الذين ليسوا من مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األوريب وفقاً للشروط احملددة يف هذا القانون((.
 د ذلك حتت عنوان  حكم انتقايل( ما أيط:( بع8مث أردفت املادة  

 ((.2001يناير/كانون الثاين  1  ال ميكن مترير القانون املشار إليه يف الفقرة الرابعة قبل 

                                                        
، بريوت، 2000للمزيد حول هذه القوانني، ينظر: د. عبد الوهاب، حممد رفعت، رقابة دستورية القوانني، الدار اجلامعية،  -2

 .226ص
( من الدستور الفرنسي على اآلط:   جيب عرض القوانني األساسية قبل اصدارها... على اجمللس الدستوري 61تنص املادة   -3

 الذي سيفصل يف مدى طابقتها للدستور...((.
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 :بوسعنا أْن نستنبط النتائج اآلتية -املهم-ومن هذا النص  
، األجن -1 يب من مواطين دول يعدل الدستور البلجيكي من الدساتري العاملية اليت منحت، بنص  صريح 

االحتاد األوريب احلقَّ يف التصويت، استثناءً من القاعدة العامة املتمثلة بكون هذا احلق مقصوراً على املواطنني 
 البلجيكيني.

ُيشرتط ملنح احلق املذكور يف أعاله سن قانون  منظم له، وأن يكون هذا القانون قد جاء إعماالً  -2
أي استناداً ملعاهدة  دولية . وبطبيعة احلال إنَّ املعاهدة املقصودة يف هذا املقام لاللتزامات الدولية لبلجيكا، 

 .(4  1992هي معاهدة  ماسرتخت( لعام 
مل يكتف  الدستور البلجيكي مبنح األجانب من دول االحتاد األوريب احلقَّ يف التصويت، بل توسع  -3

احًة على إمكانية منح سائر األجانب، من غري يف ذلك وزاد على ما جاء به الدستور الفرنسي، فنص صر 
دول االحتاد األوريب املقيمني يف بلجيكا، احلقَّ يف التصويت ايضاً، وذلك عرب القانون الذي سيُسنه الربملان، 

 والذي سيحدد اإلجراءات واآلليات.
جانب، وتغيرياً واضحاً هذا بال ريب  تقدماً كبريًا وملحومجًا يف منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األ ويعدل 

 للمركز القانوين الذي يتمتع به هؤالء األجانب، إْذ جيعلهم مبصاف املواطنني بصدد  احلق يف التصويت(.
من ما خال بيانه ال ميكن العمل به، أي ال ميكن سن القانون املنظم للحق املشار إليه، إالَّ  إنَّ كلَّ  -4
. وهذا يدل داللًة واضحًة على أنَّ النص الدستوري املذكور آنفاً  املادة 2001يناير/كانون الثاين  1اتريخ 

دساتري العاملية القدمية، إْذ صدر يف فلقد نعلم أنَّ الدستور البلجيكي يعد واحداً من ال ؛( هو نٌص معدَّلٌ 8
 .1831عام 

 املعداض: 1999الدستور ال نزويَي لعام  خامسا :
لقد جاء الفصل الرابع من هذا الدستور  صَّصًا لـ احلقوق السياسية(، وقد حتدث عن احلقوق اليت 

ويت يف االقرتاع العام ( منه لتتحدث عن حق التص64يتمتع هبا املواطنون الفنزويليون. مث جاءت املادة  
املكفول للمواطنني، بيد أ ا أوردت على هذا احلق استثناًء مهماً يتعلق مبنحه لألجانب. فلقد نصَّت هذه 

 ( على اآلط:64املادة  
حيق جلميع الفنزويليني الذي أمتوا الثامنة عشرة من العمر وغري اخلاضعني لعزل  سياسي  أو حرمان   -1  
 التصويت يف االنتخاابت.مدين 
ميتد حق التصويت يف انتخاابت الوالايت والبلدايت واملناطق إىل املواطنني األجانب الذين أمتوا  -2

مع مراعاة القيود املنصوص  ،الثامنة عشرة من العمر ومضى على إقامتهم يف فنزويال أكثر من عشر سنوات
 كونوا خاضعني لعزل سياسي أو حرمان مدين((.عليها يف هذا الدستور والقانون، وشريطة أْن ال ي

 وميكن استجالء النتائج اآلتية من مضمون النص:
إنَّ الدستور الفنزويلي يسري على هدى ما سبقه من دساتري ذكرانها آنفاً، تقضي مبنح األجنيب  -1

 حق التصويت، كما متنحه للمواطنني متاماً.

                                                        
سة لـ االحتاد األوريب(. -4  وهي املعاهدة املؤسّ 
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وهذه  (،64بعض الشروط اليت ذكرها النص  املادة إنَّ منح األجنيب هذا احلق يستدعي حتقق  -2
 الشروط هي:

للنص عليه، لكونه  أْن يكون األجنيب ابلغاً سن الثامنة عشر من عمره. ولعلَّ هذا الشرط ال مسو ّغ -أ
ذلك أنَّ ليس بوسع أي مواطن  أْن يتمتع ابحلقوق السياسية ما مل يكن ابلغاً سن الرشد،  ؛حتصيل حاصل
لة يتعني حتقق هذا الشرط ابألولوية عند 64( من املادة  1ت عليه صراحًة الفقرة  وهذا ما نصَّ  (. وابحملصّ 

 منح األجنيب احلقَّ املذكور.
أْن يكون هذا األجنيب مقيماً يف فنزويال أكثر من عشر سنوات. ولعلَّ السر يف ذلك يكمن يف  -ب

 قد ائتلف مع اجملتمع وأصبح شريكًا له يف األفراح أنَّ هذه اإلقامة قد تعطي قرينًة على أنَّ هذا األجنيب
 .تراحواأل

أْن خيضع هذا األجنيب يف  ارسته هذا احلق إىل القيود املنصوص عليها يف القانون الذي ينظم  -ا
ذلك أنَّ املواطن الفنزويلي نفسه خيضع للقيود  ؛العملية االنتخابية. وبطبيعة احلال هذا أمٌر مفروٌغ منه

 من القانون االنتخايب، فيكون خضوع األجنيب ابألولوية. املفروضة
أْن ال يكون األجنيب خاضعًا للعزل السياسي أو احلرمان املدين. وهذا شرٌط مفروٌغ منه أيضاً،  -د

وخيضع له املواطن الفنزويلي نفسه، إْذ يشرتط الدستور الفنزويلي على املواطن الذي يتمتع هبذه احلقوق أْن 
لة فخضوع األجنيب هلذا الشرط يكون ال يكون حمرو  مًا مدنيًا أو حمكومًا عليه ابلعزل السياسي، وابحملصّ 

 ابألولوية.
وبناًء على ما تقدَّم يعد الدستور الفنزويلي من أمثال الدساتري السابقة اليت خطت خطوات  مهمًة يف 

انتخاابت الوالايت والبلدايت تعزيز وتوسيع منظومة حقوق األجانب، فلقد منحهم احلقَّ يف التصويت يف 
واملناطق، ومل يشرتط فيهم سوى اإلقامة ألكثر من عشر سنوات، أما بقية الشروط فهي شروٌط عامةٌ خيضع 

 هلا املواطنون أنفسهم.
 املعداض: 1991الدستور الكولوم  لعام  سادسا :

( ضمن هذا 100ادة  لقد خصَّص الدستور الكولوميب الفصل الثالث لـ األجانب(، وقد أوردت امل
 الفصل ما أيط:

يتمتع األجانب يف كولومبيا بنفس احلقوق املدنية اليت يتمتع هبا املواطنون الكولومبيون، وعلى  -1  
الرغم من ذلك وألسباب تتعلق ابلنظام العام ميكن للقانون أْن يفرض شروطاً خاصة على  ارسة األجانب 

 قوق.حلقوق مدنية حمددة أو إلغاء هذه احل
وابملثل يتمتع األجانب على أراضي الدولة ابلضماانت املمنوحة للمواطنني، ابستثناء القيود اليت  -2

 يفرضها الدستور والقانون.
احلقوق السياسية حق حمفوظ للمواطنني، لكن ميكن أْن مينح القانون حق التصويت يف االنتخاابت  -3

 مستوى املقاطعة إىل األجانب املقيمني يف كولومبيا((. ويف املشاورات الشعبية على املستوى البلدي أو
 :واستناداً هلذا النص سلص إىل اآلط
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إنَّ الدستور الكولوميب يعد دستوراً متقدّ ماً يف منح األجانب بعض احلقوق اخلاصة ابملواطنني. بل  -1 
املواطنون، مع إمكانية فرض القانون بعض أكثر من ذلك يُقرّ ر لألجانب احلقوق املدنية ذاهتا اليت يتمتع هبا 

 الشروط والقيود.
إنَّ الضماانت املمنوحة للمواطنني بصدد  ارسة احلقوق الدستورية، مُتنح أيضاً لألجانب املقيمني  -2

 يف كولومبيا، إالَّ إذا فرض الدستور والقانون قيوداً معينًة للتمتع هبذه الضماانت.
ستور الكولوميب األجانب املقيمني احلقَّ يف التصويت يف االنتخاابت ويف ويف السياق ذاته مينح الد -3

املشاورات الشعبية على املستوى البلدي أو مستوى املقاطعة، ومل يشرتط الدستور بغية التمتع هبذا احلق 
ظم القانون سوى شرطني يسريين، أما أوهلما فهو أْن يكون األجنيب مقيماً يف كولومبيا، وأما اآلخر فهو أْن يُن

 هذا احلق.
 املعداض: 2008الدستور اإلكوادورغ لعام  سابعا :

إنَّ الدستور اإلكوادوري ليس يارا  عن الدساتري السابقة املاضية يف منح األجانب بعض احلقوق 
( 63السياسية، فقد خصَّص الفصل الرابع املعنون بـ حقوق اجملتمعات احمللية والشعوب واألمم( املادة  

 :يث عن هذا احلق، وقد جاء يف هذه املادة ما أيطللحد
حيق لإلكوادوريني يف اخلارا انتخاب رئيس اجلمهورية وانئبه وأعضاء الربملان الذي ميثلون البالد  -1  

 واملواطنني االكوادوريني يف اخلارا، وميكن انتخاهبم لتويل أي منصب.
 ونياً مدة صس سنوات على االقل((.حيق التصويت لألجانب املقيمني يف االكوادور قان -2

  :ومن هذا النص يوسعنا أْن نستخلص النتائج اآلتية
مبقتضى النص يتمتع األجنيب  ق التصويت عند حتقق شرط  واحد ، وهو أْن يكون األجنيب مقيماً  -1

ه بصدد يف اإلكوادور ملدة ال تقل عن صس سنوات. ما يعين أنَّ الدستور اإلكوادوري كان أيسر من غري 
 إذا مل يشرتط سوى اإلقامة مدةً ال تقل عن صس سنوات. ،الشروط املطلوبة يف األجنيب كي يتمتع هبذا احلق

لقد جاء النص بصيغة اإلطالق بصدد  حق التصويت(، إْذ مل حيدد طبيعة االنتخاابت املقصودة،  -2
أنَّ ما يسرتعي االنتباه أنَّ النص جاء يف  وما اذا كانت انتخاابت  حمليًة أو انتخاابت  تشريعيًة عامًة، بيد

سياق احلديث عن انتخاب رئيس اجلمهورية واالنتخاابت الربملانية. ومل أجد يف ثنااي هذا الدستور ما حيدد 
 دها.طبيعة هذه االنتخاابت املقصودة أو يقي ّ 

 املعداض: 1980الدستور التشيَي لعام  اثمنا :
الدساتري اليت نصَّت بصورة  صرحية  على منح األجانب احلقَّ يف االقرتاع. فلقد يعد هذا الدستور من 

جاء الفصل الثاين منه لينظم  اجلنسية واملواطنة(، فوضع مجلة نصوص  لتنظيم احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون. 
 ( لتمنح األجانب احلقَّ يف االقرتاع، إْذ نصَّت على اآلط:14وقد جاءت املادة  

 األجانب املقيمون يف تشيلي ألكثر من صس سنوات الذين يتقيدون ابملتطلبات املشار إليها يف  
 ( مؤهلون ملمارسة حق االقرتاع يف احلاالت وابألشكال اليت حيددها القانون((.13القفرة األوىل من املادة  

 :( املذكورة يف النص تتضمن اآلط13إنَّ الفقرة األوىل من املادة  
 واطنون هم التشيليون الذين بلغوا من العمر  انية عشر عاماً ومل تصدر  قهم عقوبة شديدة((.  امل
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 :إنَّ ابإلمكان استخالص النتائج اآلتية من النص املتقدم
 :إنَّ الدستور التشيلي مينح األجانب املقيمني احلقَّ يف االقرتاع بعد حتقق الشروط اآلتية -1
  يف تشيلي ألكثر من صس سنوات.أْن يكون األجنيب مقيماً  -أ

أْن تتوفر فيه الشروط املطلوبة لغرض التمتع ابحلقوق السياسية، وهي أْن يكون قد بلغ الثامنة  -ب
عشر من عمره، ومل تصدر  قه عقوبٌة شديدٌة. ومل حيدد الدستور طبيعة هذه العقوبة، بيد أنَّ وصفها 

 املراد هبا  جناية(. ابلشديدة يوحي أبنَّ 
مل حيدد الدستور التشيلي طبيعة  حق االقرتاع(، وهل املراد به االقرتاع يف االنتخاابت احمللية أو -2

( بفقراهتا املتعددة تتحدث عن االقرتاع يف 13االنتخاابت التشريعية العامة وحنوها. بيد أنَّ املادة  
ذلك فإنَّ املرجع يف ذلك،  سب االنتخاابت ابملعىن العام، دون أْن حتددها ابالنتخاابت احمللية. ومع 

(، وهو الذي سيحدد احلاالت 14سنل على وفق ما قضت به املادة  هو القانون الذي سيُ  ،تقديري
 واإلجراءات األخرى املتعلقة مبمارسة هذا احلق.

 النافا: 2011الدستور املغري لعام  اتسعا :
شيح خيتلف متاماً عمَّا جاء يف سائر الدساتري لقد جاء الدستور املغريب بتنظيم  للحق يف االنتخاب والرت 

 ( منه على اآلط:30العربية، ويقرتب كثرياً من موقف الدساتري األجنبية املذكورة آنفاً. فلقد نصَّت املادة  
لكل مواطنة ومواطن احلق يف التصويت ويف الرتشح لالنتخاابت، شرط بلوغ سن الرشد القانونية  -  

 دنية والسياسية.والتمتع ابحلقوق امل
 يتمتع األجانب ابحلرايت األساسية املعرتف هبا للمواطنات واملواطنني املغاربة وفق القانون. -
وميكن لألجانب املقيمني ابملغرب املشاركة يف االنتخاابت احمللية مبقتضى القانون أو تطبيقاً التفاقيات  -

 دولية أو  ارسات املعاملة ابملثل((.
لنص أنَّه جاء بتنظيم  دستوري  جديد  حلق األجنيب يف االنتخاب والرتشيح، خيتلف ويتجلى من هذا ا

جذراًي عمَّن سواه من دساتري أخرى عربية، إْذ نصَّ صراحًة على متتع األجانب املقيمني يف املغرب يف 
، قد تكون مبثابة الشروط للتمتع هب هات   ذا احلق، وهي:اإلسهام يف االنتخاابت احمللية طبقاً لثالثة موجّ 

 القانون: -1
 إْذ جيوز لألجنيب املقيم يف املغرب التمتع  ق املشاركة يف االنتخاابت احمللية إْن أجاز القانون ذلك.

 االتفاقيات الدولية: -2
دوليٌة وكذا جيوز لألجنيب املقيم يف املغرب التمتع  ق املشاركة يف االنتخاابت احمللية إْن كانت  ة اتفاقيةٌ 

 متنح هذا احلق.
 مبدأ املعاملة ابملثل: -3

ومبقتضى ذلك جيوز لألجنيب املقيم يف املغرب التمتع  ق املشاركة يف االنتخاابت احمللية إْن كان هذا 
األجنيب اتبعاً لدولة  متنح املغاربة املقيمني فيها هذا احلق. ومعىن ذلك جواز التمتع هبذا احلق استناداً ملبدأ 

 لة ابملثل، حىت مع عدم وجود قانون  أو اتفاقية  دولية  مينحان هذا احلق.املعام
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الذاهب إىل منح األجنيب احلقَّ يف التمتع  ،وأتسيسًا على ما تقدَّم بصدد هذا االجتاه من الدساتري 
ل تطوراً و ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب بنصوص  صرحية  يف منت الدستور، ميكن القول إنَّ هذا االجتاه ميث

ملحومجاً وتقدلماً كبرياً يف منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األجنيب، إىل الدرجة اليت جتعله يقرتب من احلقوق 
اليت يتمتع هبا املواطن نفسه. هذا من جهة ، ومن جهة  أخرى فهو اجتاٌه يضمل بني طياته طائفًة تعدل كثريًة 

ل بدستور  أو دستورين، وليس هو بدعًا من الدساتري، بل غدا من الدساتري، وليس هو جمرد استثناء  يتمثَّ 
 توجلهاً دستورايً يُعبّ د الطريق أمام الدساتري العاملية األخرى.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ  ة دساتري مل تنص بصورة  صرحية  على منح احلق لألجنيب يف الرتشيح واالنتخاب، 
تعه ابحلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف الدستور واليت بل اكتفت بوضع بعض النصوص اليت كفلت مت

يتمتع هبا املواطنون أنفسهم. ويف احلقيقة قد وجدُت دساتري متعددًة تنحو هذا املنحى، ومنها على سبيل 
املعدَّل. إْذ من املعروف أنَّ هذا الدستور يعد من مجلة الدساتري  1996املثال الدستور األوكراين لعام 

 تنظيم احلقوق واحلرايت، ولقد خصَّص هذا الدستور الفصل الثاين لتنظيم  حقوق اإلنسان املتقدمة يف
( لغاية املادة 21واملواطنني وحرايهتم وواجباهتم(، وقام بسرد مجيع هذه احلقوق واحلرايت بدءًا من املادة  

 ت على اآلط:( وردت لتتحدث عن حقوق األجانب وعدميي اجلنسية، إْذ نصَّ 26(. لكن املادة  68 
يتمتع األجانب واألشخاص عدميو اجلنسية املقيمون يف أوكرانيا بشكل قانوين بنفس احلقوق  -1  

واحلرايت اليت يتمتع هبا مواطنو أوكرانيا وعليهم نفس الواجبات، ما عدا االستثناءات الواردة يف الدستور 
 والقوانني أو املعاهدات الدولية امللزمة ألوكرانيا((.

ص واضٌح، ومينح حقوقاً واسعًة لألجانب وعدميي اجلنسية، إْذ يُسوّ يهم ابملواطنني متاماً، ما عدا ما والن
ورد من استثناء  بصدد ذلك يف الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية. ومن خالل الفحص مل أجد استثناًء 

ما يعين أنَّ األمر يوكل بعد ذلك يف الدستور خُيرا حقَّي الرتشيح واالنتخاب من جمموعة احلقوق هذه، 
للقوانني واملعاهدات الدولية، وما إذا كانت تستثين حقَّي الرتشيح واالنتخاب من جمموعة احلقوق اليت يتمتع 

 هبا األجانب وعدميو اجلنسية أو ال.
الدساتري التي حظرت ضمنيًا على األجنبي ممارسة حقَّي الرتشيح : املطلب الثالث

 واالنتخاب
من املسلَّم به أنَّ االجتاه الغالب يف الدساتري بصدد تنظيم حق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب يتمثل 
 ظر هذا احلق بصورة  ضمنية . ومفاد ذلك أنَّ االجتاه الغالب يف هذا املقام يتمثل بعدم قيام الدساتري بوضع 

لسياسية بصفة  عامة ، وحقَّي الرتشيح واالنتخاب نصوص  صرحية  حتظر حق األجنيب يف  ارسة احلقوق ا
بصفة  خاصة ، بل تضع نصوصًا لتنظيم  ارسة هذه احلقوق من قبل املواطنني احلائزين األهلية الكاملة، 
األمر الذي ُيستشف منه حظر  ارسة هذه احلقوق على غريهم، أي األجانب. ما يعين أنَّ حكم احلظر 

لة فهو يستنبط استنباطاً. وغيٌن عن البيان هذا إمنا ُيشار إليه إشارةً   ويُعربَّ عنه ضمنياً، ال صراحًة، وابحملصّ 
 أنَّ الدساتري العربية أتط يف مقدمة الدساتري اليت مُتثّ ل هذا االجتاه، فضالً عن بعض الدساتري العاملية األخرى.

مبتدأين ابلدساتري العربية  ،ثّ ل هذا االجتاهلة  من الدساتري اليت متُ وبناًء على ما تقدَّم سنقوم ابستعراض ثُ 
 .، وذلك يف فرعني اثننيالدساتري األجنبيةمن بعد ذلك مث 
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 الدساتري العربية الي  ظر  ق األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ ض نيا  : ال رع األوض
 النافا: 2005أوال : الدستور العراقي الدائم لعام 

 النافذ على اآلط: 2005اقي لعام ( من الدستور العر 20تنص املادة  
  للمواطنني رجااًل ونساًء حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع ابحلقوق السياسية مبا فيها حق 

 التصويت واالنتخاب والرتشيح((.
 النافا: 2014اثنيا : الدستور املصرغ لعام 

 :النافذ ما أيط 2014( من الدستور املصري لعام 87ورد يف املادة  
  مشاركة املواطن يف احلياة العامة واجب وطين، ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشح وابداء الرأي يف 

 االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه احلقوق...((.
 النافا: 2012اثلاا : الدستور السورغ لعام 

 ( من هذا الدستور ما أيط:49جاء يف املادة  
 اطنني وواجب عليهم، وتنظم  ارستها بقانون((.  االنتخاب واالستفتاء حق للمو 

 ( منه ما أيط:34وجاء يف املادة  
   لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وينظم القانون ذلك((.

 النافا: 1926رابعا : الدستور الَبناك لعام 
 ( من هذا الدستور على ما أيط:7تنص املادة  

  كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون ابلسواء ابحلقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض 
 والواجبات العامة دومنا فرق بينهم((.
 النافا: 2002خامسا : الدستور الب ريي لعام 
 ( من هذا الدستور لتنص صراحًة على اآلط:1لقد جاءت الفقرة  هـ( من املادة  

حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع ابحلقوق السياسية، مبا فيها حق ،نني، رجااًل ونساءً   للمواط
االنتخاب والرتشيح، وذلك وفقًا هلذا الدستور وللشروط واألوضاع اليت يُبيّنها القانون. وال جيوز أْن حُيرم 

 أحد املواطنني من حق االنتخاب أو الرتشيح إالَّ وفقاً للقانون((.
 النافا: 2014: الدستور التونسي لعام سادسا  

 ( من هذا الدستور ما أيط:34أوردت املادة  
   حقوق االنتخاب واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون...((.

 النافا: 1996سابعا : الدستور اجلزائرغ لعام 
 ( من هذا الدستور على اآلط:62تنص املادة  

 الشروط القانونية أْن يَنتخب ويُنَتخب((.  كل مواطن تتوفر فيه 
 النافا: 1991اثمنا : الدستور الي ي لعام 

 ( من هذا الدستور ما أيط:43ورد يف املادة  
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  للمواطن حق االنتخاب والرتشيح وإبداء الرأي يف االستفتاء، وينظم القانون األحكام املتعلقة مبمارسة  
 هذا احلق((.

 النافا: 2012 املمقه لعام اتسعا : الدستور الصوماي
 ( من هذا الدستور على اآلط:22( من املادة  2تنص الفقرة  

   لكل مواطن يستويف الشروط املنصوص عليها يف القانون احلق يف أْن ينَتخب ويُنتخب((.
 النافا: 2003عاشرا : الدستور ال َس يي لعام 

 ما أيط: -الدستور- 2003يين املعدَّل يف عام ( من القانون األساسي الفلسط26لقد جاء يف املادة  
   للفلسطيين حق املشاركة يف احلياة السياسية أفراداً ومجاعات، وهلم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية:

 التصويت واالقرتاع يف االنتخاابت الختيار  ثلني منهم يتم انتخاهبم ابالقرتاع العام وفقاً للقانون((. -3
 دساتري األ نبية الي  ظر  ق األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ ض نيا  ال: ال رع الااك

 املعداض: 1949الدستور األملاك لعام  أوال :
( لالنتخاابت التشريعية العامة، وجاءت حتت عنوان  قواعد 38لقد خصَّص هذا الدستور املادة  
 االنتخاابت(. وقد نصَّت على اآلط:

 األملاين عن طريق انتخاابت عامة  ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية... (5 غيُنتخب أعضاء البوندستا  -1  
حيق لكل من بلغ الثامنة عشرة من عمره اإلدالء بصوته يف االنتخاابت، كما حيق لكل من بلغ  -2

 سن الرشد القانوين الرتشح لالنتخاابت.
 ويُنظم التفاصيل اخلاصة بذلك قانون احتادي((. -3

مل حيظر بنص  صريح   ارسة احلقوق السياسية على األجنيب، بل أشار  ،كغريه  ا سبقه  ،إنَّ هذا النص
( احلقَّ يف  ارسة االقرتاع، دون أْن 38إىل مجلة حقوق  يتمتع هبا املواطنون األملان، مث سرد يف هذه املادة  

ذا احلق على املواطنني فحسب، يقصره على املواطنني، بيد أننا نستنبط ضمنياً أنَّ الدستور األملاين قصر ه
ومل مينحه إىل األجانب؛ وذلك لعدم وجود نصوص  أخرى تستثين بعض األجانب ومتنحهم هذا احلق، كما 

 الحظنا ذلك يف االجتاه الثاين.
 :املعداض 1920الدستور الن ساوغ لعام  اثنيا :

ة واجملالس التشريعية، فهو حتت لقد تطرق الفصل الثاين من هذا الدستور لتنظيم االنتخاابت االحتادي
 ( يف فقرتيها واألوىل والرابعة على اآلط:26عنوان  التشريعات االحتادية(. ولقد نصَّت املادة  

يتم انتخاب اجمللس الوطين من قبل الشعب االحتادي وفقًا ملبادئ التمثيل النسيب على أساس  -1  
ي لكل من الرجال والنساء الذين أمتوا السادسة عشرة من االقرتاع املتكافئ واملباشر والشخصي واحلر والسرّ 

 العمر يف يوم االنتخاابت.
املؤهلون للرتشح لالنتخاابت هم من حيق هلم التصويت يف انتخاابت اجمللس الوطين، والذين حيملون  -4

 اجلنسية النمساوية يف التاريخ احملدد وأمتوا الثامنة عشرة من العمر يف يوم االنتخاابت((.

                                                        
 ادي.املراد به اجمللس التشريعي االحتادي، أي جملس النواب االحت -5
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 فهم من هذين النصني حصر  ارسة حق االقرتاع ابملواطنني النمساويني فقط.ويُ 
 النافا: 1953الدستور الدامناركي لعام  اثلاا :

 :( يف فقرهتا األوىل من هذا الدستور اآلط29أوردت املادة  
القانونية لالنتخاابت املبنّي يف   إنَّ أي مواطن دامناركي مقره الدائم يف اململكة ويبلغ من العمر السن 

( من هذه املادة حيق له التصويت يف انتخاابت الربملان بشرط أْن ال يكون قد م االعالن 2املادة الفرعية  
 أبنه عاجز عن تدبر شؤون حياته...((.

 املعداض: 1814الدستور النروجيي لعام  رابعا :
أورد الدستور النروجيي عدة نصوص  لتنظيم ذلك،  ،حتت عنوان  حقوق املواطنني والسلطة التشريعية(

 ( املخصصة لتنظيم االنتخاابت التشريعية العامة. فلقد ورد يف فقرهتا األوىل ما أيط:50منها املادة  
حيق التصويت يف االنتخاابت للمواطنني النروجييني الرجال والنساء على السواء  ن قد أكتمل  -1  

 من العمر يف العام الذي تقع فيه االنتخاابت((.بلوغهم سن الثامنة عشرة 
 املعداض: 1789الدستور األمريكي لعام  خامسا :

 جاء يف الفقرة الثانية من املادة األوىل من الدستور األمريكي ما أيط:
يتالف جملس النواب من أعضاء خُيتارون كل سنتني من قبل الشعب يف  تلف الوالايت، وجيب  -1  

 الناخبني يف كل والية املؤهالت اليت جيب توفرها يف انخيب أعضاء أكثر جملسي اهليئة التشريعية أْن تتوفر يف
 يف تلك الوالية عدداً.

ال جيوز ألي شخص أْن يكون انئبًا ما مل يكن قد بلغ سن اخلامسة والعشرين، وما مل يكن قد  -2
 يكن لدى انتخابه من سكان الوالية مضى سبع سنوات على كونه من مواطين الوالايت املتحدة، وما مل

 اليت يتم اختياره فيها((.
 املعداض: 1999الدستور السويسرغ لعام  سادسا :

 ( املخصصة للحقوق السياسة على اآلط:136لقد نصَّت املادة  
 انية يتمتع ابحلقوق السياسية على املستوى االحتادي كل السويسريني والسويسرايت الذين أمتوا  -1  

عشر سنة وليسوا حتت الوصاية بسبب مرض أو ضعف عقلي، وجلميع املواطنني نفس احلقوق وعليهم 
 نفس الواجبات السياسية.

ميكن للمواطنني املتمتعني ابحلقوق السياسية أْن يشرتكوا يف انتخاابت جملس الشعب واملشاركة يف  -2
 التصويت على املسائل االحتادية...((.

 :قدَّم سارت دساتري كل  منوعلى هدى ما ت
 .(10 واهلند (9 اوجنوب افريقي (8 وبولندا (7 وماليزاي (6 الياابن

                                                        
 النافذ. 1946( من الدستور الياابين لعام 44( واملادة  15تُنظر: املادة   -6
 املعدَّل.  1957( من الدستور املاليزي لعام 119تنظر: املادة   -7
 املعدَّل.  1997( من الدستور البولندي لعام 99( واملادة  62تنظر: املادة   -8
 املعدَّل. 1996ور جنوب أفريقيا لعام ( من دست47( واملادة  19تنظر: املادة   -9

 املعدَّل. 1949( من الدستور اهلندي لعام 84تنظر: املادة   -10
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بنص  دستوري   ،وبناءً على ما تقدَّم يتجلى أنَّ االجتاه الثالث يتمثل مبوقف الدساتري اليت مل متنح األجانب 
ا مل حتظر عليهم ،صريح   بل قامت  ،هذا احلق ، دستوري  صريح  بنص   ،احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب، كما أ َّ

واحلق يف الرتشيح  ؛بتنظيم حقوق املواطنني وحرايهتم، ومنها حقهم يف  ارسة احلقوق السياسية بصفة  عامة  
ننا من اخلروا ابستنتاا  مؤداه أنَّ هذه الطائفة من الدساتري األمر الذي مُيك ّ  ؛واالنتخاب بصفة  خاصة  

الرتشيح واالنتخاب، مبعىن أ ا أشارت إىل هذا احلظر بصورة ضمنية  ال  حظرت على األجانب مباشرة
 ل االجتاه الشائع، مقارنًة ابالجتاهني السابقني.صرحية . ومن خالل التتبع يسعنا القول إنَّ هذا االجتاه ميث ّ 

وذلك  ؛خال ومن اجلدير ابلذكر أنَّ  ة دساتري أخرى مل نذكرها ضمن االجتاهات الثالثة املذكورة فيما
لة تتفق مع االجتاه الثالث القاضي  ألنَّ  من الصعوبة مبكان  إدراجها ضمن تلك االجتاهات، لكنها ابحملصّ 

 ظر الرتشيح واالنتخاب على األجانب، بيد أنَّ الفرق بينهما يكمن يف أنَّ االجتاه الثالث، كما أوضحنا، 
املواطنني يف الرتشيح واالنتخاب، أمَّا هذه اجملموعة يتضمن اإلشارة الضمنية هلذا احلظر،ألنه ينظم حقوق 

من الدساتري فقد اكتفت إبحالة تنظيم  ارسة الرتشيح واالنتخاب إىل القانون دون أية إشارة  أخرى قد 
 (11 الكويت هذه اجملموعة على سبيل املثال دساتري: ومن ُيستنبط منها ما مَّ بيانه يف االجتاه الثالث.

 .(13 وُعمان (12 واإلمارات
ما تقدَّم يتضح أنَّ املسار الدستوري العاملي قد تغريَّ خالل الثالثني عاماً املنصرمة،  وأتسيساً على كل ّ 

 يث بدأت بعض الدساتري العاملية تنحو ملنح األجنيب احلقَّ يف االقرتاع، ترشيحاً وانتخاابً، مع حتقق بعض 
ليس من الصحيح األخذ ابلرأي املتسامل عليه عند ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص، الشروط املذكورة سلفاً، وأْن 

ة من  ارسة حق االقرتاع، وكانَّ املسالة حمسومٌة عندهم الذين ما زالوا يعتقدون أنَّ األجنيب حمروٌم ابلكليّ 
ة أمامنا. فلقد جتلى أنَّ مؤلفات القانون الدويل اخلاص العربية املاثل وليست حمل نقاش، وهذا ما تؤكده كلل 

 ة اجتاهات  ثالثًة هبذا الصدد، اجتاٌه أول حيظر على األجنيب  ارسة هذا احلق بنص  صريح  مل جنده إالَّ عند 
بنصوص   الدستور الربازيلي، واجتاٌه نن  مالت إليه كثرٌي من الدساتري، ويقضي مبنح األجنيب هذا احلقَّ 

ذكورة آنفاً، واجتاٌه نلٌث تبنَّته أكثر الدساتري، ومفاده حظر مباشرة حقَّي ابلتفاصيل والشروط امل،صرحية  
 الرتشيح واالنتخاب على األجانب، ولكن ليس بصورة  صرحية ، وإمنا بصورة  ضمنية  ُتستنبط استنباطاً.

                                                        
 املعدَّل اليت تنص على اآلط: 1962( من الدستور الكوييت لعام 80تُنظر: املادة   -11

 اً لألحكام اليت يبّنيها قانون االنتخاب((.مة من صسني عضواً يُنتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر وفق  يتالف جملس األ
 املعدَّل اليت تنص على اآلط: 1971( من الدستور اإلماراط لعام 25تُنظر: املادة   -12

  مجيع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي((. 
 ( بصدد انتخاابت اجمللس الوطين االحتادي على اآلط: 69يف املادة  مث ينص 

   يرتك لكل إمارة طريقة اختيار املواطنني الذين ميثلو ا يف اجمللس الوطين االحتادي((.
النافذ اليت تتحدث عن انتخاب أعضاء جملس الشورى، إْذ ورد فيها  2021( من الدستور الُعماين لعام 70تُنظر: املادة   -13
 اآلط:

  يتكون جملس الشورى من أعضاء منتخبني ميثلون مجيع والايت السلطنة يتم اختيارهم ابالقرتاع السري املباشر، وذلك على النحو 
 الذي يبنّيه القانون((.
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 التأصيل القانوني لحق األجنبي في الترشيح واالنتخاب: المبحث الثاني

 عاماملبدأ ال :املطلب األول
 .إنَّ  َّا ال خيفى أنَّ القانون ال خيرا عن دائرة الدستور، فاألخري هو األمى واألعلى يف املنظومة القانونية

وعلى وفق مبدأ تدرا القواعد القانونية ليس بوسع املشر ّع أْن يسنَّ قانوانً خيرا فيه عن احلدود اليت رمها 
ا املقام إنَّ القوانني يف دول العامل املختلفة قد تباينت مواقفها .وبناءً على ذلك ميكن القول يف هذ(14 الدستور

 بصدد حق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب كما تباينت مواقف الدساتري املذكورة آنفاً.
وعلى وفق ما سلف بوسعنا أْن نستشفَّ مواقف هذه القوانني،  سب مواقف الدساتري. فالدساتري 

ع  قَّي الرتشيح واالنتخاب ال جرم أ ا ألقت بظالهلا على حكم القانون، اليت حظرت على األجنيب التمت
إْذ ليس بوسع القانون غري االلتزام ابحلظر الدستوري، وعدم منح األجنيب هذا احلق، ويالفه سيكون القانون 

حلقَّ يف الرتشيح الدساتري اليت منحت األجنيب ا حمالً للطعن ومن مث للنقض ابلبطالن؛ ملخالفته الدستور. وإنَّ 
واالنتخاب بنصوص  صرحية ، كما تقدمت اإلشارة إليه، قد ألقت هي األخرى بظالهلا على موقف القانون، 
الذي ال يسعه يف هذه احلالة سوى االعرتاف هبذا احلق ومنحه لألجنيب، ابلقدر واحلدود املرسومة يف 

 الدستور.
قد علمنا لوت بعض الدساتري عن تنظيم هذه احلالة، فأما النمط الثالث من الدساتري، وهو املتعلق بسك

ولبيان ذلك نشري .  ا خال أنَّ هذا السكوت حُيمل على كونه يعين احلظر بصورة  ضمنية  من حيث املبدأ
إىل أنَّ السكوت مينح املشر ّع احلرية حلظر هذا احلق من جهة ، ومن جهة  أخرى يعطيه احلرية لتنظيمه ومنحه 

سبب يف ذلك يكمن يف عدم وجود احلظر الدستوري من جهة ، وعدم وجود احلق من جهة  لألجنيب، وال
أخرى، ما يعين متتع املشر ّع ابحلرية لتنظيمه على وفق املصلحة الوطنية والقانونية اليت ترتاءى له، كما أنَّ 

ما، مث حظره يف زمن  آخر،  ذلك يعين أيضاً أنَّ إبمكان السلطة التشريعية أْن متنح هذا احلق لألجنيب يف زمن  
احلظر -ما دام الدستور مل حيظره ومل مينحه بنص  صريح. وكل ذلك يالف ما ورد يف احلالتني األوىل 

 .-املنح الدستوري الصريح -والثانية  ،-الدستوري الصريح
 القيود القانونية على تمتع األجنبي بحقَّي الرتشيح واالنتخاب: املطلب الثاني

لألجنيب من حيث أهليته ملمارسة حقَّي  انفلة القول إنَّ الفكر القانوين ما زال ينظر بعني الريبةلعلَّ من 
الرتشيح واالنتخاب، وكما أسلفنا القول إنَّ الفيصل يف ذلك الدستور، فإْن أجاز هذا احلق لألجنيب مل يكن 

لقوانني، والسيما العربية، ما زالت بوسع القانون حينئذ  سوى تنظيمه بنصوص  قانونية . وليس ياف  أنَّ ا
لذلك تقوم بوضع املزيد من القيود على متتع األجانب به. بل  ؛متمسكًة بقصر هذا احلق على املواطنني
تجنّ س -األجنيب السابق-أكثر من ذلك قد متتد هذه القيود لتطال 

ُ
إْذ على الرغم من كونه أضحى  .وهو امل

                                                        
 النافذ على اآلط: 2005( من دستور مجهورية العراق لعام 13تنص املادة   -14

ن   أواًل: يعد هذا الدستور القانون األمى واألعلى يف العراق، ويكون ملزماً يف أحنائه كافة وبدون استثناء. ننياً: ال جيوز سن قانو 
قاليم أو أي نص  قانوين آخر يتعارض معه((. وهكذا تسري الدساتري يتعارض مع هذا الدستور ويعد ابطاًل كل نص  يرد يف دساتري اال

 على وفق هذا املبدأ.
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عليهم، بيد أنَّ طائفًة من القوانني، ويف مقدمتها التشريعات العربية، حتظر وطنياً، له ما للوطنيني وعليه ما  
 أكان هذا احلظر مطلقاً أو مقيداً. عليه التمتع ابحلقوق السياسية، وعلى رأسها الرتشيح واالنتخاب، سواءٌ 

على متتع  اليت وضعت قيودًا قانونيةً  -العربية-وبناًء على ما تقدَّم سنقوم ابستعراض هذه التشريعات 
نبحث يف األول منهما يف احلظر املطلق  ،يف فرعني اثنني -ترشيحاً وانتخاابً -األجانب  ق االقرتاع العام 

 .(15 على األجانب يف  ارسة هذا احلق، ونتناول يف الثاين منهما احلظر املقّيد 
 اَلظر امل َق: ال رع األوض

أعين بـ احلظر املطلق( حرمان األجنيب من  ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب بصفة  مطلقة  ودائمًة. وغيٌن 
لتوجله يكاد يكون االجتاه الشائع لدى القوانني، والسيما يف الدول اليت ال تعرتف عن البيان أنَّ هذا ا

 ؛دساتريها هبذا احلق لألجنيب. وبناًء على ذلك فنحن نستثين طائفة الدول اليت أقرَّت دساتريها هذا احلق
ْن يكون انخبًا أو ألنَّ ما عداها ما زالت متشبثًة  ظر  ارسة هذا احلق على األجنيب، إْذ ال حيق له أ

ُمنَتخباً، وسواءٌ أكانت االنتخاابت متعلقةً ابنتخاب رئيس اجلمهورية أو ابنتخاب اجملالس التشريعية الربملانية 
أو احمللية. ويتضح هذا املعىن من استعراض قوانني االنتخاب يف هذه الدول، إْذ حترص على منح املشاركة 

ياصة ، للمواطنني فقط. فتستعمل هذه القوانني مصطلح  املواطن( السياسية عموماً، واالنتخاب والرتشيح 
فاملواطن هو الفرد الذي يتمتع  ،األمر الذي يدل داللًة قاطعًة على استبعاد األجنيب ؛لإلشارة إىل هذا احلق

 انسية الدولة وله األهلية القانونية للتمتع ابحلقوق املدنية والسياسية.
اليت أخذت به،  نذكر التشريعات ةاملقارن ة العربينيانو هذا االجتاه الشائع يف القويف إطاللة  موجزة  لبيان 

 اآلتية: وهي
 القانوج العراقي: أوال :

 2020( لسنة 9لقد أورد الفصالن الثاين والثالث من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم  
 ارسة هذا احلق ابلعراقيني فحسب، دون من خالهلا مَّ حصر  ،شروطًا للناخب واملرشَّح (16  النافذ

 ( من الفصل الثاين ما أيط:5األجانب. فلقد جاء يف املادة  
   يشرتط يف الناخب أْن يكون:

 اواًل: عراقي اجلنسية.
 ننياً: كامل االهلية.

 نلثاً: أمَّ الثامنة عشر من عمره يف السنة اليت جتري فيها االنتخاابت.
ل الناخبني وفقاً ألحكام هذا القانون واالنظمة واالجراءات اليت تصدرها املفوضية رابعاً: مسجالً يف سج

 ولديه بطاقة انخب الكرتونية...((.
 ( شروطاً للمرشح،  سب اآلط:8وجاء الفصل الثالث  صَّصاً لـ حق الرتشيح(، إْذ أوردت املادة  

   يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب مبا أيط: 

                                                        
ابلنظر لتعسلر وصعوبة العثور على التشريعات األجنبية العاملية املتعددة يف هذا الصدد، والسيما بعد البحث املكثف؛ لذا  -15

 نويه.سنقتصر على استعراض التشريعات العربية املقارنة، فاقتضى الت
 .2020تشرين الثاين  9( يف 4603ابلعدد   -الرمية-املنشور يف جريدة الوقائع العراقية  -16
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 (  انية وعشرين سنة من عمره يف يوم االقرتاع.28أواًل: أْن يكون عراقياً كامل االهلية أّم  
 ننياً: أْن ال يكون مشموالً بقانون هيئة املساءلة والعدالة أو أي قانون آخر حيل حمله.

أو جنحة  لة ابلشرف أو اثرى بشكل غري مشروع على حساب نلثاً: أْن يكون غري حمكوم اناية 
 املال العام  كم قضائي ابت وإن هل ابلعفو عنها.

 رابعاً: أْن يكون حاصالً على شهادة االعدادية على االقل أو ما يعادهلا...((.
يعين أنَّ أيَّ  وواضٌح من هذين النصَّني أ ما يقصران حقَّي االنتخاب والرتشيح على العراقيني فقط، ما

 أجنيب  سيكون حمروماً من التمتع هبذين احلقني.
عدم استعمال مصطلح  العراقي( يف هذا املقام، بل استعمال  ،بتقديري املتواضع، كان األوفق  لقدو 

تجنّ س هو عراقيٌ  ؛مصطلح  املواطن(
ُ
وسيتضح فيما بعد وجود بعض القيود على  ارسة  ،ذلك أنَّ امل

الذي  -العراقي -يف حني إنَّ املواطن هو الوطين  ،احلقني يف العراق وسائر الدول العربيةاملتجنّ س هذين 
األمر الذي يفضي إىل القول إنَّ كلَّ مواطن  هو وطيٌن  ؛يتمتع ابألهلية الكاملة ملمارسة احلقوق السياسية

ما  ارسة احلقوق السياسية، وعراقٌي، وليس العكس صحيحاً، إْذ رمبا يكون وطنيًا عراقيًا لكنه حمروٌم من 
لة.يعين أنه   ليس مبواطن  ابحملصّ 
 القانوج املصرغ: اثنيا :

( منه 8فقد أوردت املادة   .(17 النافذ 2014لسنة  46وهكذا جاء قانون جملس النواب املصري رقم 
 :شروط الرتشيح، إْذ جاء فيها اآلط

باشرة احلقوق السياسية يشرتط فيمن يرتشح   مع عدم اإلخالل ابألحكام املقررة يف قانون تنظيم م
 :لعضوية جملس النواب

 أْن يكون مصرايً متمتعاً ابجلنسية املصرية منفردة، ومتمتعاً  قوقه املدنية والسياسية. -1
أْن يكون مدرجًا بقاعدة بياانت الناخبني أبي من حمافظات اجلمهورية، وأال يكون قد طرأ عليه  -2

 رفع قيده طبقاً للقانون املنظم لذلك.سبب يستوجب حذف أو 
 أالَّ تقل سّنه يوم فتح الرتشيح عن صس وعشرين سنة ميالدية. -3
 أْن يكون حاصاًل على شهادة إمتام مرحلة التعليم االساسي على االقل. -4
 أْن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية، أو أعفي من ادائها قانوانً...((. -5

 :ومن هذا النص يتجلى اآلط
لقد استعمل القانون املصري مصطلح  املصري(، للداللة على حصر  ارسة احلق يف املشاركة  -1

 السياسية على الوطنيني املصريني فحسب، وليس لألجانب التمتع هبذا احلق. 
بل اقتصر على استعمال مصطلح  املصري(، ولئال  ،مل يستعمل املشر ّع املصري مصطلح  مواطن( -2

ما يعين أنه مواطٌن  ،قد أشفع هذا االستعمال إبضافة قيد  ومتمتعاً  قوقه املدنية والسياسية(حيدث اللبس ف
 وليس وطنياً مصرايً فحسب. وهو توجلٌه أكثر دقًة من توجله املشر ّع العراقي، املذكور آنفاً.

                                                        
 .2014حزيران  5( يف 23املنشور يف اجلريدة الرمية ابلعدد   -17



  

704 

 29: العدد

 القانوج السورغ: اثلاا : 
( من قانون االنتخاابت العامة 39ملادة  وكذلك سار على هذا النهج القانون السوري، فلقد اشرتطت ا

، أْن يكون املرشح لعضوية جملس الشعب وجمالس اإلدارة احمللية متمتعاً ابجلنسية 2014لسنة  5السوري رقم 
 السورية و قوقه املدنية والسياسية.

 القانوج الَبناك: رابعا :
 :1960نيسان  26على وفق املادة السادسة من قانون االنتخاب اللبناين الصدر يف 

   ال جيوز أْن يُنتخب عضواً يف جملس النواب إالَّ من كان لبنانياً مقيداً يف قائمة الناخبني...((.
 القانوج الكويي: خامسا :

املعدَّل احلقَّ   لكل كوييت ابلغ  1963لسنة  35متنح املادة األوىل من قانون االنتخاابت الكوييت رقم 
 كاملة حق االنتخاب...((.  من العمر إحدى وعشرين سنة

 القانوج التونسي: سادسا :
إىل أنَّ الناخب هو   كل  2014لسنة  16( من قانون االنتخاابت التونسي رقم 5أشار الفصل  

 تونسي متمتع  قوقه املدنية والسياسية((.
 وهكذا سارت بقية التشريعات العربية املماثلة.

املواطنني فحسب دون األجانب، فقد مضت هذه التشريعات وإفراطاً يف قصر الرتشيح واالنتخاب على 
يف اشرتاط أْن تكون صفة الوطنية ابلوالدة، بل أكثر من ذلك اشرتط بعضها صفة الوطنية ابلوالدة جليلني، 

وهو ما يُعرف بـ  الوالدة املضاعفة((. وما ذلك إالَّ لإلشارة إىل أنَّ هذه  ،للناخب أو املرشح، وألبيه أيضاً 
يعات ما زالت تنظر إىل أنَّ احلقوق السياسية، والسيما الرتشيح واالنتخاب، تعدل تكليفاً وطنياً مهماً التشر 

من هنا فهي تقصره على املواطنني وحتظره على األجانب. فلقد اشرتطت املادة  ؛يرتبط ببناء الدولة برمتها
ح النافذ يف املرشَّ  -العراقي- 2012 لسنة 8األوىل من قانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم 

ملنصب رائسة اجلمهورية أْن يكون عراقيًا ابلوالدة ومن أبوين عراقيني...ا . ومن املعروف أنَّ هذا النص 
 .(18 النافذ، الذي اشرتط الشرط ذاته  2005جاء إذعاانً للنص الدستوري الوارد يف الدستور العراقي لعام 

 5القانون السوري أيضاً، فلقد اشرتطت املادة الثانية من قانون االنتخاابت العامة رقم وهو ما أورده 
يف املرشح لرائسة اجلمهورية أْن يكون متمتعاً ابجلنسية السورية ابلوالدة، ومن أبوين متمتعني  2014لسنة 

رشح وألبويه، أي أْن ابجلنسية السورية ابلوالدة...ا . واكتفت تشريعاٌت أخرى بتحقق صفة الوطنية للم
يكون متمتعًا ابجلنسية الوطنية هو وأبواه، دون اشرتاط كون اجلنسية مفروضًة، أي ابلوالدة. وهو ما تبنَّاه 

يف  2014لسنة  22إْذ اشرتطت املادة األوىل من قانون تنظيم االنتخاابت الرائسية رقم  ،القانون املصري
ومن أبوين مصريني، ومتمتعاً  قوقه املدنية والسياسية...ا . وهذا  املرشح لرائسة اجلمهورية أْن يكون مصرايً 

 النافذ الذي جاء ابلشرط ذاته. 2014( من الدستور املصري لعام 141النص هو انعكاٌس لنص املادة  

                                                        
 النافذ. 2005( من الدستور العراقي لعام 68تنظر: املادة   -18
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 اَلظر امل قياد: ال رع الااك
الرتشيح واالنتخاب بفئة  لَئ ْن كان االجتاه الشائع يف التشريعات العربية يتمثل ابجلنوح حلصر حقَّي

املواطنني فقط، وحرمان األجانب منهما، فإ ا مل تكتف  بذلك، بل طال منعها وحرما ا فئًة من الوطنيني، 
تجنّ سون الذين اكتسبوا اجلنسية الطارئة.

ُ
 وهم امل

ذلك أنَّ  ؛االجتماعي إنَّ هذا اجلنوح يعدل جتاوزاً ملفهوم األجنيب ابملعىن القانوين ومالقاًة ملفهومه ابملعىن
تجنّ س وطنيًا بكل معىن 

ُ
األجنيب ابملعىن القانوين هو كلل فرد  ال يتمتع ابجلنسية الوطنية. من هنا يعدل امل

. ما يؤدي إىل القول إنَّ (19 الكملة ابملفهوم واملعىن القانوين، بيد أنه قد ال يعد كذلك ابملعىن االجتماعي
مل تُك كافيًة لبسط احلقوق واحلرايت بني املواطنني ابلسويَّة. وما ذلك إالَّ  -املكتسبة هنا-رابطة اجلنسية 

لكون هذه التشريعات تدرك مدى أمهية وخطورة احلقوق السياسية عموماً، والرتشيح واالنتخاب ياصة ، 
ماد كل فمن خالل هذه احلقوق يتمل اإلسهام يف مستقبل البلد واالشرتاك يف العملية السياسية اليت هي ع

 شيء  يف الدولة.
وبناًء على ذلك مل يكتف  املشر ّع يف هذه الدول  رمان األجنيب من  ارسة الرتشيح واالنتخاب، بل 
تجنّ سون. ما يعين أنه 

ُ
قطع شوطاً أبعد من ذلك، ليحرم منها وطنيني حاليني، كانوا أجانب سابقاً، وهم امل

ين الطارئ. بيد أنَّ هذه التفرقة غالباً ما تكون حمددًة أبمد  حمدود  فرَّق يف املعاملة بني الوطين األصيل والوط
. (20 وليست  ائيًة. إْذ عادًة ما تكون خالل مدة  زمنية  تُعرف يف فقه القانون الدويل اخلاص بـ مدة الريبة(

أربعًة، فثمة اجتاٌه وإنَّ إطاللًة فاحصًة للتشريعات العربية يف هذا املقام تفضي إىل القول إنَّ  ة اجتاهات  
تجنّ س –تشريعٌي مييل إىل حرمان الوطين الطارئ 

ُ
من حقَّي الرتشيح واالنتخاب على حنو الدوام، وهو  -امل

ل األقلية، و ة اجتاٌه نن  ينزع حنو حرمانه ملدة زمنية  طويلة ، و ة اجتاٌه نلٌث، ميثل األغلبية، يسري حنو ميث ّ 
جيز له التمتع فيُ ، و ة اجتاٌه رابٌع يُزيل الفوارق بني الوطين األصيل والوطين الطارئ، حرمانه ملدة  زمنية  قصرية  

ما يعين أنَّ التشريعات تتباين فيما بينها   قَّي الرتشيح واالنتخاب، متاماً كما يتمتع هبا الوطين األصيل.
ما سيكون حماًل للبحث يف بصدد النطاقني املوضوعي والزمين ملمارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب، وهو 

 .إْن شاء هللا الفقرات األربع اآلتية
ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ : ال قرة األوىل  اَلظر الدائم مل ارسة الُو

سلَّم هبا يف فقه القانون الدويل اخلاص أنَّ الفرد مىت اكتسب جنسية دولة  جديدة  فإنه 
ُ
إنَّ من املبادئ امل
لة إىل متتعه بسائر احلقوق واحلرايت اليت يتمتع هبا يغدو مكتسباً معها  الصفة الوطنية، وهو ما يؤدي ابحملصّ 

الوطنيون، سواءٌ أكانت سياسيًة أم مدنيًة، ومن جهة  أخرى فهو يتحمل كل االعباء والتكاليف العامة اليت 
ة، اليت ُتسّوي بني الوطنيني تقع على عاتق الوطنيني. إنَّ هذا املبدأ يتفق مع ما تقضي به الدساتري احلديث

 مجيعاً دون متييز.
                                                        

 بريوت،،2004، 1ملركز القانوين لألجانب، منشورات احلليب احلقوقية، طسعيد يوسف،ا د.البستاين، :قريٌب من هذا املعىن -19
 .149ص

مدة  فرتة( الريبة: هي املدة اليت تضع الدولة فيها الوطين الطارئ حتت االختبار للتحقق من والئه هلا واندماجه يف جمتمعها  -20
، 2000الوطين. يُنظر: د.صادق، هشام علي، اجلنسية املصرية، دار املطبوعات اجلامعية لألجانب، منشورات احلليب احلقوقية، 

 .196مصر، ص -سكندرية اإل
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ذلك أنَّ بعض الدساتري خترقه حينما تشرتط فيمن يتبوأ  ؛بيد أنَّ ما تقدَّم ال يعدو عن كونه إطاراً نظرايً  
بعض املناصب السيادية أْن يكون وطنيًا ابلوالدة مثاًل، وحنو ذلك  ا تقدمت اإلشارة إليه، كما أنَّ 

ظ هبذا الصدد أنَّ معظمها حيرم الوطين حأيضًا يرق هذا املبدأ أكثر من الدساتري. ويُل التشريعات قامت
الطارئ من الرتشيح واالنتخاب خالل مدة  زمنية  معينة ، لكن بعض هذه التشريعات أسرفت كثرياً يف خرق 

سلَّم به، فقضت  رمان الوطين الطارئ حرماانً دائماً ومؤبداً من  ارس
ُ
ة حقَّي الرتشيح واالنتخاب، املبدأ امل

 :ةآلتيلتشريعات اويتمثل هذا االجتاه اب
 :القانوج الق رغ أوال :

( من قانون اجلنسية القطرية رقم 16فقد نصَّت املادة   .لقد أخذ القانون القطري هبذا احلرمان الدائم
 النافذ على اآلط: 2005لسنة  38

  ال جيوز التسوية بني من اكتسب اجلنسية القطرية وبني القطري ابلنسبة حلق شغل الومجائف العامة أو 
ية القطرية العمل عموماً قبل انقضاء صس سنوات من اتريخ كسب اجلنسية. وال يكون ملن اكتسب اجلنس

 حق االنتخاب أو الرتشيح أو التعيني يف أية هيئة  تشريعية ((.
ومن هذا النص ميكن أْن نستشف بوضوح أنَّ القانون القطري قائٌم على التفرقة بني القطري األصيل 

تجنّ س-والقطري الطارئ 
ُ
وعدم التسوية بينهما فيما يتعلق بتويل الومجائف العامة من جهة  و قَّي  -امل

الرتشيح واالنتخاب من جهة  أخرى، فسار على ما سارت عليه أغلب التشريعات العربية بصدد تويل 
تجنّ س ملدة صس سنوات، أما فيما يتعلق ابلتمتع  قَّي الرتشيح 

ُ
الومجائف العامة، إْذ حظرها على القطري امل

، -األصيل والطارئ -نيني واالنتخاب فقد ذهب هذا القانون بعيداً، وأسرف يف عدم التسوية بني الوط
فقضى ابحلظر الدائم على الوطين الطارئ من حيث التمتع ابلرتشيح واالنتخاب، وهو موقٌف متشدٌد ال 

 مسو ّغ له وال يتفق مع املبادئ الدستورية ومبادئ القانون الدويل اخلاص.
 :القانوج اإلمارا  قبك التعديك اثنيا :

 :نيلقد مرَّ القانون اإلماراط مبرحلت
 .2017يف عام  1972لسنة  17مرحلة ما قبل تعديل قانون اجلنسية رقم  :األوىل
 .2017املرحلة اليت أعقبت تعديل القانون يف عام  :الثانية

يقضي ابحلظر الدائم على  ارسة الوطين الطارئ  2017لقد كان القانون اإلماراط قبل التعديل يف عام 
تجنّ س-

ُ
 :( من قانون اجلنسية تنص على اآلط13تخاب. فقد كانت املادة  حقَّي الرتشيح واالن -امل

( حق 10و 9و 8و 7و 6و 5  ال يكون ملن كسب جنسية الدولة ابلتجنلس وفقًا ألحكام املواد  
الرتشيح أو االنتخاب أو التعيني يف أية هيئة من اهليئات النيابية أو الشعبية أو يف املناصب الوزارية، ويستثىن 

هذه املادة املواطنون من أصل ُعماين أو قطري أو  ريين بعد مرور سبع سنوات على اكتساهبم من حكم 
 اجلنسية((.

 :وميكن أْن نستجلي النتائج اآلتية من هذا النص
ما يدلل  ؛د النص مدًة معينة حلظر التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب، بل جاء النص مطلقاً مل حُيد ّ  -1

تجنّ س ابجلنسية اإلماراتية أْن يتمتع  قَّي الرتشيح على أنه رام احلظر 
ُ
الدائم. وعليه ال جيوز للوطين الطارئ امل
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واالنتخاب على حنو الدوام، وسواءٌ أكانت االنتخاابت تشريعيًة أم شعبيًة، بل زاد النص ليحظر التعيني يف 
 بري.اهليئات النيابية أو الشعبية واملناصب الوزارية، وهو توسٌع وتشدٌد ك

، دون  -2 تجنّ س إذا كان من أصل  ُعماين  أو قطري  أو  ريين 
ُ
لقد استثىن النص من ُحكمه  املتقدم امل

 بقية دول اخلليج العريب، إْذ يستمر احلظر عليهم ملدة سبع سنوات من أتريخ التجنلس.
 :القانوج الع  اك اثلاا :

 النافذ على اآلط: 2014لسنة  38رقم ( من قانون اجلنسية الُعمانية 9لقد نصَّت املادة  
  جيوز ملن ُمنح اجلنسية الُعمانية أو ُردت إليه طبقًا ألحكام هذا القانون  ارسة احلقوق املدنية وفقاً 

 للقوانني واللوائح املعمول هبا من أتريخ العمل ابملرسوم السلطاين مبنحه اجلنسية الُعمانية أو رّدها إليه((.
تجنّ س احلقوق املدنية، ومل يتطرق إىل احلقوق السياسيةويتجلى من هذا الن

ُ
 ؛ص أنه تطرق إىل  ارسة امل

ما يعين مبفهوم املخالفة أنه حظر  ارستها عليه. وبناًء على ذلك يُفهم من النص أنه سار على  ج املشر ّع 
رأسها الرتشيح  القطري يف حظره الدائم على الوطين الطارئ  ارسة احلقوق السياسية عموماً، وعلى

 واالنتخاب.
ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ: ال قرة الاانية  اَلظر املمقه ال ويك مل ارسة الُو

لَئ ْن كان االجتاه األول يتمثل بوجود بعض التشريعات العربية اليت جنحت حلظر  ارسة حقَّي الرتشيح 
منه، فإنَّ  ة تشريعات  أخرى نزعت حنو ذلك احلظر واالنتخاب على الوطين الطارئ حظراً دائماً ال فكاك 

على سبيل التاقيت، فهو من جهة  حظٌر مؤقٌت وليس حظرًا دائماً، ومن جهة  أخرى هو حظٌر مؤقٌت 
طويٌل. ونعين بذلك أنَّ احلظر هنا وإْن كان مؤقتًا وطريقُه إىل الزوال، بيد أنه يعد حظرًا طوياًل مقارنًة 

 اليت جعلته حظراً مؤقتاً قصري األمد.ابلتشريعات األخرى 
 وهي: ،وعموماً ميكن أْن نذكر التشريعات العربية اليت سارت على هذا االجتاه

 :القانوج الكويي أوال :
لقد أخذ القانون الكوييت مببدأ حظر  ارسة األجنيب الرتشيح واالنتخاب حظراً مؤقتاً طويل املدى. فلقد 

 1995لسنة  32املعدَّلة ابلقانون رقم  1959لسنة  15جلنسية الكويتية رقم ( من قانون ا6نصَّت املادة  
 على اآلط:

ال يكون ملن يكسب اجلنسية الكويتية وفقاً ألحكام  1994لسنة  44  مع عدم اإلخالل ابلقانون رقم 
من من هذا القانون حق االنتخاب ألي هيئة نيابة قبل انقضاء عشرين سنة ميالدية  8-7-5-4املادة 

أتريخ كسبه هلذه اجلنسية. وال يكون للمذكورين يف الفقرة السابقة حق الرتشيح أو التعيني يف أي هيئة 
 نيابية((.

تجنّ س ملدة عشرين سنًة. 
ُ
ومبقتضى هذا النص يكون الرتشيح واالنتخاب حقًا حمظورًا على الكوييت امل

حل متعددة ، إْذ كان النص عند تشريع القانون يف ( قد مرَّ مبرا6ومن اجلدير ابلذكر أنَّ هذا النص  املادة 
تجنّ س ملدة عشر سنوات، مث أصبحت املدة عشرين  1959عام 

ُ
حيظر الرتشيح واالنتخاب على الكوييت امل

حىت استقرت يف التعديل  ،1986، مث امتدت لتكون ثالثني سنةً يف تعديل عام 1966سنةً يف تعديل عام 
 سنة( مدًة طويلًة. 20 ريب تعد هذه املدة  احلايل على عشرين سنًة. وبال
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 :القانوج الي ي اثنيا : 
 على اآلط: 1990لسنة  6( من قانون اجلنسية اليمنية رقم 23لقد نصَّت املادة  

( من هذا 11، 9، 6، 5، 4  األجنيب املسلم الذي اكتسب اجلنسية اليمنية عماًل أبحكام املواد  
مباشرة احلقوق السياسية املقررة لليمنيني قبل انقضاء صس عشرة سنة من اتريخ القانون ال يكون له حق 

كسبه للجنسية املذكورة كما ال جيوز انتخابه أو تعيينه يف اية هيئة نيابية قبل مضي املدة املذكورة من التاريخ 
 املذكور((.

تجن ّ قد ومن هذا النص يتبنيَّ أنَّ املشر ّع اليمين 
ُ
س مباشرة احلقوق السياسية عموماً حظر على اليمين امل

 قبل انقضاء صس عشرة سنة من أتريخ التجنلس، وهي بال شك تعد مدًة مؤقتًة طويلًة.
ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ :ال قرة الاالاة  اَلظر املمقه القصري مل ارسة الُو

االنتخاب على الوطين و لعلَّ االجتاه الشائع لدى التشريعات العربية يتمثل  ظر مباشرة حقَّي الرتشيح 
تجنّ س-الطارئ 

ُ
عشر . ومن  ملدة  مؤقتة  قصرية . وغيٌن عن البيان أنَّ هذه املدة تتمثل بسنوات  صس  أو -امل

هذه التشريعات ما قصرت احلظر على الرتشيح واالنتخاب للمجالس النيابية فقط، ومنها ما عمَّمته ليشمل 
 اجملالس احمللية أيضاً. وتتمثل هذه التشريعات ابآلط:

 القانوج العراقي: أوال :
احلقوق اليت يتمتع هبا ( لبيان 9النافذ املادة   2006لسنة  26لقد خصَّص قانون اجلنسية العراقية رقم 

تجنّ س وتلك احملظورة عليه
ُ
 فلقد جاء فيها اآلط: .العراقي امل

، 4  أواًل: يتمتع غري العراقي الذي حيصل على اجلنسية العراقية بطريق التجنس وفقًا ألحكام املواد  
 بقانون خاص. ( من هذا القانون ابحلقوق اليت يتمتع هبا العراقي إالَّ ما استثين منها11، 7، 6، 5

( من 11، 7، 6، 4ننياً: ال جيوز لغري العراقي الذي حيصل على اجلنسية العراقية وفقاً ألحكام املواد  
هذا القانون أْن يكون وزيراً أو عضواً يف هيئة  برملانية  قبل مضي عشر سنوات على أتريخ اكتسابه اجلنسية 

 العراقية.
( من 11، 7، 6، 4صل على اجلنسية العراقية وفقاً ألحكام املواد  نلثاً: ال جيوز لغري العراقي الذي حي

 هذا القانون أْن يشغل منصب رئيس مجهورية العراق أو انئبه((.
 ومن هذا النص ميكن أْن نستشف النتائج اآلتية:

تجنّ س-إنَّ األصل العام الذي تبنَّاه املشر ّع العراقي بصدد احلقوق اليت يتمتع هبا العراقي الطارئ  -1
ُ
 -امل

.  يتمثل ابلتسوية بينه وبني العراقي األصيل، ما خال ما استثين منها بقانون  خاص 
تجنّ س حظراً زمنياً مؤقتاً  -2

ُ
وتتعلق مبناصب  وزير، ،  ة مواقٌع ومناصٌب سياديةٌ حمظورٌة على العراقي امل

تجنّ س مباشرة هذه 
ُ
ما يعين عدم  ؛ملدة عشر سنوات صباملناعضو يف اجمللس النيايب(. إْذ حيظر على امل

تجنّ س مباشرة حق الرتشيح لعضوية اجمللس التشريعي ملدة عشر سنوات، سواٌء أكان 
ُ
إمكانية العراقي امل

اجمللس هو جملس النواب أم جملس االحتاد. أما مباشرة حق االنتخاب فهو متاٌح وغري حمظور  عليه، ويتمتع 
 .به على السويَّة مع العراقي األصيل
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تجنّ س حظراً دائماً ال فكاك منه -3
ُ
ويتمثل مبنصب رئيس  ، ة منصٌب سيادٌي حمظوٌر على العراقي امل

تجنّ س مباشرة هذا املنصب حظراً دائماً مطلقاً.
ُ
 اجلمهورية وانئبه، إْذ حيظر على العراقي امل

العراقية( للداللة على العراقي لقد استعمل النصل عبارة  غري العراقي الذي حيصل على اجلنسية  -4
تجنّ س

ُ
تجنّ س( بدالً  ،امل

ُ
. وكان األوىل أْن يستعمل املشر ّع عبارة  العراقي امل وهو بال ريب  استعماٌل غري موفق 

تجنّ س هو عراقٌي من الناحية القانونية، وليس من الصحيح التعبري عنه  ؛منه، فهي أكثر داللًة ودقةً 
ُ
إْذ إنَّ امل

 ري العراقي الذي حيصل على اجلنسية العراقية(.بعبارة  غ
 :القانوج املصرغ اثنيا :

 النافذ على اآلط: 1975لسنة  26( من قانون اجلنسية املصرية رقم 9لقد نصَّت املادة  
حق التمتع مبباشرة  3، 4، 6، 7  ال يكون لألجنيب الذي اكتسب اجلنسية املصرية طبقًا للمواد 

صس سنوات من اتريخ اكتسابه هلذه اجلنسية، كما ال جيوز انتخابه أو تعيينه عضواً احلقوق السياسية قبل 
يف أية هيئة  نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ املذكور، ومع ذلك جيوز بقرار من رئيس اجلمهورية 

 يُعفى من القيد اإلعفاء من القيد األول أو من القيدين املذكورين معاً. وجيوز بقرار من وزير الداخلية أنْ 
األول أو القيدين املذكورين معاً من أنضم إىل القوات املصرية احملاربة وحارب يف صفوفها. ويُعفى من هذين 
القيدين أفراد الطوائف الدينية املصرية فيما يتعلق مبباشرة حقوقهم يف انتخاابت اجملالس احمللية اليت يتبعو ا 

 وعضويتهم هبا((.
 ن هذا النص النتائج اآلتية:وميكن أْن نستنج م

 فيما يتعلق  ظر مباشرة احلقوق السياسية، بني مدتني: ،لقد فرَّق القانون املصري -1
( من القانون مدة احلظر على 9األوىل: تتعلق مبباشرة احلقوق السياسية عموماً، إْذ جعل نص املادة  

تجنّ س صس سنوات، ما يعين عدم إمكانية مباشرة 
ُ
تجنّ س ملدة املصري امل

ُ
هذه احلقوق من قبل املصري امل

 صس سنوات من اتريخ التجنلس.
و التعيني يف أية هيئة  نيابية ، إْذ مال املشر ّع إلطالة مدة احلظر، أ الرتشيحالثانية: وتتعلق مبباشرة حق 

 فجعلها عشر سنوات  بدالً من اخلمس.
سنوات( معاً، أو  10سنوات و 5قني ابملدتني  جيوز لرئيس اجلمهورية اإلعفاء من القيدين املتعل -2

تجنّ س من مدة احلظر، فيستطيع مباشرة 
ُ
اإلعفاء من أحدمها. ومفاد ذلك أنَّ لرئيس اجلمهورية أْن يعفي امل

والتعيني يف اهليئات النيابية أو كالمها معاً. وهذا تطوٌر  دوح، إْذ ميكن  الرتشيحاحلقوق السياسية عموماً أو 
تجنّ س مىت وجده أهالً ملباشرة هذه احلقوق كالوطين األصيل متاماً.لرئيس اجل

ُ
 مهورية إزالة مدة احلظر على امل

ومل يكتف  املشر ّع املصري مبنح الرئيس هذه املكنة، بل توسع ليمنحها أيضًا إىل وزير الداخلية.  -3
، بيد أنَّ مدى نطاق إعفاء الوزير ومبقتضى ذلك ميلك الوزير ما ميلكه الرئيس من إمكانية اإلعفاء من احلظر

تجنّ س مىت 
ُ
ليس مطلقاً كإعفاء الرئيس، بل هو مقيٌَّد، والقيد يتمثل بكون اإلعفاء من احلظر يقتصر على امل

ما أنضمَّ إىل القوات املصرية احملاربة وحارب يف صفوفها. ومعىن ذلك أنه إْن مل يكن قد حارب مع هذه 
 ا اإلعفاء.القوات فال يكون مشموالً هبذ
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من احلظر يتعلق أبفراد الطوائف الدينية املصرية. ويف هذه احلالة يتحقق هذا  و ة إعفاٌء نلثٌ  -4 
اإلعفاء مىت كان أفراد هذه الطوائف من املتجنّ سني يباشرون احلقَّ يف انتخاابت اجملالس احمللية هلذه الطوائف 

اإلعفاء من احلظر أْن يتعلق أبفراد هذه الطوائف الدينية اليت يتبعو ا. ومفاد ذلك أنه يتعني للشمول هبذا 
لة فهذا اإلعفاء هو إعفاٌء مقيٌد  من جهة ، وابنتخاابهتم احمللية املتعلقة بطوائفهم من جهة  أخرى. وابحملصّ 

 ومشروٌط.
 القانوج األردك: اثلاا :

  يعترب  :النافذ ما أيط 1954لسنة  6( من قانون اجلنسية األردنية رقم 14لقد جاء يف املادة  
الشخص الذي اكتسب اجلنسية االردنية ابلتجنلس أردنياً من مجيع الوجوه على أنه ال جيوز له تويل املناصب 

الوزراء أو أْن يكون عضواً يف جملس األمة إالَّ  السياسية والدبلوماسية والومجائف العامة اليت حيددها جملس
على اكتسابه اجلنسية األردنية، كما ال حيق له الرتشيح للمجالس البلدية  بعد مضي عشر سنوات على االقل

 والقروية والنقاابت املهنية إالَّ بعد انقضاء صس سنوات على االقل على اكتساهبا((.
 ومن هذا النص نستخلص اآلط:

ل أوالمها احلد لقد سار القانون األردين على  ج غريه من التشريعات اليت فرَّقت بني مدتني، مُتث ّ  -1
 األقصى، وأخراها احلد االدى.

تجنّ س-لقد جعل النص مدة احلظر املتعلقة مبباشرة األردين الطارئ  -2
ُ
حق الرتشيح يف انتخاابت  -امل

مة وكذلك تويل املناصب السياسية والدبلوماسية والومجائف العامة  دها األقصى، وهو عشر جملس األ
احلظر املتعلقة ابلرتشيح للمجالس البلدية والقروية والنقاابت املهنية  دها سنوات، يف حني جعل مدة 
 االدى، وهو صس سنوات.

إنَّ مدة احلظر تتعلق أساساً ابلرتشيح، دون االنتخاب، ما يفضي إىل القول إنَّ املشر ّع األردين ال  -3
تجنّ س-يضع حظراً زمنيًا على األردين الطارئ 

ُ
حق االنتخاب، سواٌء أكان هذا احلق بصدد مباشرته  -امل

على مستوى االنتخاابت التشريعية الربملانية، أي انتخاابت جملس األمة، أو على مستوى انتخاابت اجملالس 
 البلدية والقروية والنقاابت املهنية.

 :القانوج الَبناك رابعا :
 أيط:ما  1960نيسان  26( من قانون االنتخاابت الصادر يف 6أوردت املادة  

سنة  25  ال جيوز أْن يُنتخب عضواً يف جملس النواب إالَّ من كان لبنانياً مقيداً يف قائمة الناخبني أم 
تجنّ س ابجلنسية اللبنانية إالَّ بعد انقضاء عشر سنوات على جتنسه. ولكنه 

ُ
من عمره، وال جيوز انتخاب امل

نيابية والبلدية واالختيارية إذا مضى أكثر من ستة يستطيع أْن ميارس حقه يف انتخاب  ثليه يف اجملالس ال
 أشهر على إدراا امه((.

 وميكن أْن نستخلص اآلط من هذا النص:
تجنّ س -1

ُ
وهذه املدة حُتدد بعشر  .إنَّ املشر ّع اللبناين يقضي ابحلظر الزمين املؤقت على اللبناين امل

بستة أشهر فيما يتعلق مبباشرة حق االنتخاب يف سنوات فيما يتعلق  ق الرتشيح لعضوية جملس النواب، و 
 اجملالس النيابية والبلدية واالختيارية.
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إنَّ احلظر الزمين املتعلق مبباشرة حق الرتشيح يكون مقصورًا على انتخاابت اجمللس النيايب، أي  -2
تجنّ س فيما لو قام مبباشر 

ُ
ة حقه يف الرتشيح لعضوية انتخاابت جملس النواب، ومن مثَّ ال حظر على اللبناين امل

 اجملالس البلدية واهليئات االختيارية.
 ال انوج الب ريي: خامسا :

 النافذ ما أيط: 1963لسنة  8( من قانون اجلنسية البحرينية رقم 6املادة  الفقرة الثالثة من لقد أوردت 
االنتخاب أو الرتشيح    ال يكون لألجنيب الذي كسب اجلنسية البحرينية وفقاً ألحكام هذه املادة حق

أو التعيني يف اجملالس احمللية  عدا األندية أو اجلمعيات اخلاصة( قبل انقضاء عشر سنوات من اتريخ كسبه 
هلذه اجلنسية، ويسري هذا احلكم على من سبق هلم التجنس ابجلنسية البحرينية قبل العمل هبذا القانون 

 خ العمل هبذا القانون((.وتسري العشر سنوات ابلنسبة إىل هؤالء من اتري
تجنّ س مباشرة حقَّي الرتشيح 

ُ
ومبقتضى هذا النص يكون املشر ّع البحريين قد حظر على البحريين امل

واالنتخاب يف اجملالس احمللية، وكذا التعيني فيها، ما عدا انتخاابت األندية أو اجلمعيات اخلاصة. واحلظر 
 ريخ التجنلس.هو حظٌر زميٌن مؤقٌت ملدة عشر سنوات من أت

 القانوج املغري: سادسا :
 النافذ ما أيط: 1958لسنة  250( من قانون اجلنسية املغربية رقم 16جاء يف الفصل  

  إنَّ الشخص الذي يكتسب اجلنسية املغربية يتمتع ابتداًء من أتريخ اكتساهبا اميع احلقوق املتعلقة 
من هذا القانون أو يف  17ية املنصوص عليها يف الفصل ابلصفة املغربية مع االحتفاظ ابلقيود يف األهل

 قوانني خصوصية((.
 ( لينص على اآلط:17وجاء الفصل  

تجنّ س طيلة صس سنوات للقيود يف األهلية اآلتية:
ُ
   خيضع األجنيب امل

ابجلنسية    أواًل: ال جيوز أْن تسند إليه ومجيفة عمومية أو نيابية انتخابية يشرتط فيمن يقوم هبما التمتع
 املغربية.

ننياً: ال جيوز أْن يكون انخباً إذا كانت الصفة املغربية شرطاً للتسجيل يف اللوائح االنتخابية. على أنه 
جيوز أْن يُعفى من هذه القيود كلها أو بعضها مبقتضى مجهري فيما اذا خولت اجلنسية مبقتضى مجهري أو 

 ولت اجلنسية مبوجب مرسوم((.مبوجب مرسوم يتخذه اجمللس الوزاري فيما اذا خ
 ومن هذين النصني ميكن استجالء اآلط:

تجنّ س اميع  ،اه املشر ّع املغريب، بصدد احلالة حمل البحثإنَّ األصل الذي تبنَّ  -1
ُ
هي متتع املغريب امل
 خاصة  أخرى. احلقوق اليت يتمتع هبا املغريب األصيل، مع مراعاة القيود الواردة يف قانون اجلنسية أو يف قوانني

تجنّ س أْن ُتسند إليه ومجيفٌة عموميٌة أو نيابيٌة انتخابيٌة، كما  -2
ُ
ومبقتضى هذه القيود ال يسع املغريب امل

 ال يسعه أْن يكون انخباً أيضاً.
 إنَّ القيود الواردة يف أعاله تستمر ملدة صس سنوات من اتريخ التجنلس. -3
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تجنّ س من هذه القيود، كلها أو بعضها. ومُتنح صالحية جيوز للملك وجمللس الوزراء أْن  -4 
ُ
يَعفي امل

، ومُتنح الصالحية جمللس -مرسوم ملكي -اإلعفاء للملك يف احلاالت اليت يتم فيها منح اجلنسية بظهري  منه 
 الوزراء يف احلاالت اليت يتم فيها منح اجلنسية مبرسوم  صادر  عنه.

 :القانوج التونسي سابعا :
على هدى القانون املغريب. فلقد أورد الفصل  1963لسنة  6ت جملة اجلنسية التونسية رقم لقد سار 

 ( منها ما أيط:24 
  الشخص الذي اكتسب اجلنسية التونسية يتمتع ابتداءً من اتريخ اكتسابه هلا اميع احلقوق اليت يتمتع 

تجنّ سني هبا((.
ُ
 هبا التونسي مع مراعاة التحاجري اخلاصة ابمل

 ( ما أيط:26اء يف الفصل  وج
تجنّ س ابجلنسية التونسية حتت التحاجري املبينة فيما بعد طيلة أجل قدره صسة أعوام 

ُ
  يبقى األجنيب امل

 ابتداًء من اتريخ أمر التجنس:
 فال ميكن أْن ُتسند إليه ومجيفة أو نيابة ابالنتخاب تستلزم مباشرهتما صفة التونسي. -1
 انخباً إذا كانت صفة التونسي الزمة للرتسيم ابلقائمات االنتخابية. وال ميكن أْن يكون -2
 وال ميكن أْن يشغل ومجيفًة شاغرة يف اإلطارات التونسية((. -3

 ( لُيحدّ د كيفية اإلعفاء من القيود الواردة يف أعاله، إْذ جاء فيه اآلط:27مث جاء الفصل  
تجنّ س ابجلنسية   ميكن رفع التحاجري املنصوص عليها ابلفصل املت

ُ
قدم كاًل أو بعضاً على األجنيب امل

التونسية وذلك أبمر يصدر على ضوء تقرير معلل حيرره كاتب الدولة للعدل، ورفع التحاجري أْن يقع أبمر 
 التجنس نفسه أو أبمر  الحق((.

لتونسي ويتجلى من هذه النصوص أ ا جاءت متسقًة مع ما جاء يف القانون املغريب، إْذ حيظر على ا
تجنّ س مباشرة ومجيفة  أو نيابة  ابالنتخاب، كما ال ميكن أْن ميارس حق االنتخاب. وإنَّ مدة هذا احلظر 

ُ
امل

ا ورد يف القانون هي صس سنوات. وجيوز اإلعفاء من هذه القيود، بيد أنَّ طريقة اإلعفاء هنا ختتلف عمَّ 
 .(21 دلمن قبل كاتب الدولة للعهنا املغريب، إْذ يرد اإلعفاء 

 :2005القانوج اجلزائرغ قبك التعديك يف عام  اثمنا :
مبا  ،2005قبل التعديل يف عام ،النافذ 1970لسنة  86-70لقد أخذ قانون اجلنسية اجلزائرية رقم 

تجنّ س تويل النيابة االنتخابية. فقد كانت املادة 
ُ
أخذ به القانوانن املغريب والتونسي، إْذ حظر على اجلزائري امل

 من هذا القانون تنص على اآلط: -امللغاة حالياً -( 16 
تجنّ س ابجلنسية اجلزائرية أْن تسند إليه نيابة  5  غري أنه وملدة 

ُ
انتخابية، سنوات، ال جيوز لألجنيب امل

 على أنه جيوز أْن يُعفى من هذا الشرط مبوجب مرسوم التجنيس((.

                                                        
 من خالل مراجعة القانون التونسي بدا لنا أنَّ املقصود بـ كاتب الدولة للعدل( ليس هو  كاتب العدل( املعروف، بل الوزير. -21
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ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ: ال قرة الرابعة   واز مباشرة الُو
 ة اجتاهٌ رابٌع يف التشريعات العربية خيتلف متاماً عن االجتاهات املتقدّ مة، يتمثل إبزالة الفوارق بني الوطين 

تجنّ س- الطارئ األصيل والوطين
ُ
بصدد مباشرة حقَّي الرتشيح واالنتخاب. إْذ مُينح الوطين الطارئ احلقَّ  -امل

ومن اجلدير ابلذكر أنَّ التشريعات اليت  يف التمتع ومباشرة الرتشيح واالنتخاب، َمثَلُه كمثل الوطين األصيل.
تجنّ س هذا احلق قد جاءت على قسمني، قسٌم منها نصَّ صراح

ُ
ًة على هذا احلق، وقسٌم آخر مل منحت امل

 ت هذا االجتاه تتمثل ابآلط:ينص صراحًة عليه، بل يُفهم ذلك ضمنياً. وإنَّ التشريعات اليت تبنَّ 
 القانوج اإلمارا : أوال :

كان يقضي  ظر مباشرة   -2017قبل التعديل يف عام  -أنَّ قانون اجلنسية اإلماراتية  قد ذكران سلفاً 
تجنّ س-الوطين الطارئ 

ُ
حقَّي الرتشيح واالنتخاب حظراً دائماً، مع استثناء األفراد الذين هم من أصل   -امل

. أما بعد العديل يف عام (22 ُعماين أو قطري أو  ريين، إْذ يكون احلظر عليهم مؤقتًا ملدة سبع سنوات
نحًى آخر  تلفاً. ، فقد حنى القانون اإلماراط م2017لسنة  16، مبقتضى القانون االحتادي رقم 2017

النافذ ما  1972لسنة  17( املعدَّلة من قانون اجلنسية وجوازات السفر اإلماراط رقم 13إْذ جاء يف املادة  
 أيط:

  يشرتط ملمارسة حق االنتخاب أو الرتشيح لدى هيئة نيابة أو شعبية أْن يكون املواطن حاصاًل على 
 اجلنسية  كم القانون((.
 النص جاء لُيسّوي بني الوطين األصيل والوطين الطارئ، ويزيل الفوارق بينهما. ويتجلى بوضوح  أنَّ 

تجنّ س، مبجرد اكتسابه اجلنسية، وطنياً، له 
ُ
وهذا هو األصل، وهو ما يتفق مع القواعد القانونية، إْذ يغدو امل

تجنّ س 
ُ
أْن يتمتع  قَّي الرتشيح ما للوطنيني، وعليه ما عليهم. وبناًء على ذلك يكون من حق اإلماراط امل
 واالنتخاب، دون أْن يرتبص مدًة حُيظر عليه فيها مباشرة ذينك احلقَّني.

 القانوج اجلزائرغ: اثنيا :
كان يقضي ابحلظر ملدة صس   2005قد ذكران آنفًا أنَّ قانون اجلنسية اجلزائري قبل تعديله يف عام 

تجنّ س من حيث 
ُ
(. ويف عام 16متتعه ابلنيابة االنتخابية، وذلك مبقتضى املادة  سنوات على اجلزائري امل

 (، اليت تنص على اآلط:15(، وأبقى على املادة  16صدر األمر الذي ألغى املادة   2005
  يتمتع الشخص الذي يكتسب اجلنسية اجلزائرية اميع احلقوق املتعلقة ابلصفة اجلزائرية ابتداًء من 

 اتريخ اكتساهبا((.
وبناًء على ما تقدَّم يكون القانون اجلزائري قد سّوى يف املعاملة بني اجلزائري األصيل واجلزائري الطارئ 

تجنّ س-
ُ
 من حيث التمتع اميع احلقوق املتعلقة ابلصفة اجلزائرية، ومنها احلق يف الرتشيح واالنتخاب. -امل
 القانوج السعودغ: اثلاا :

ص اليت ُتضرب هـ النافذ إىل مدة الرتبل 1374لسنة  4لسعودية رقم اجلنسية ا -قانون-مل يتطرق نظام 
للمتجنس، اليت تُعرف يف فقه القانون الدويل اخلاص العريب بـ مدة الريبة أو االختبار(. كما أنه مل يضع 

                                                        
 .-قبل تعديلها -( من قانون اجلنسية اإلماراتية 13تنظر املادة   -22
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نصوصًا للتفرقة بني السعودي األصيل والسعودي الطارئ، فضاًل عن أنه مل حيظر على السعودي الطارئ  
. وهكذا فعلت الالئحة التنفيذية لنظام اجلنسية السعودية.  ارسة  أي حق 

لسنة  49اخلدمة املدنية السعودي رقم  -قانون-هذا كله من جهة ، ومن جهة  أخرى نلحظ أنَّ نظام 
تجنّ س مباشرة الومجيفة 1397

ُ
هـ النافذ قد سار على هدى قانون اجلنسية، ومل حيظر على السعودي امل

 ( من هذا القانون ما أيط:4د يف املادة العامة. فقد ور 
   مع مراعاة ما تقتضي به االنظمة األخرى ُيشرتط فيمن يُعنّي يف إحدى الومجائف أن يكون:

 سعودي اجلنسية...((. فلم يشرتط سوى كونه سعودي اجلنسية. -أ
 على ما تقدَّم ميكن اخللوص إىل اآلط: بناءً و 
السعودي والئحته التنفيذية أيَّ نص  يفرّ ق بني السعودي األصيل والسعودي مل يضع قانون اجلنسية  -1

لة فهو مل حيظر على السعودي الطارئ مباشرة احلقوق السياسية. و  سار على هداه  لقدالطارئ، وابحملصّ 
رشح سوى ، إْذ مل يشرتطا يف املانهـ النافذ1435لسنة  61قانون اخلدمة املدنية وقانون اجملالس البلدية رقم 

 أْن يكون سعودايً.
هـ النافذ، فلقد جاء 1412لسنة  91جملس الشورى رقم  -قانون -لكن اخلالف نشا من نظام  -2

ر عضوية ظْ ما يعين حَ  ؛هذا القانون بنص  صريح يشرتط فيه أْن يكون عضو اجمللس سعودايً ابألصل واملنشا
تجنّ س

ُ
 .(23 اجمللس على السعودي امل

-سلف ذكره ميكن أْن نستشف أنَّ القانون السعودي قد أجاز للسعودي الطارئ واستنادًا ملا  -3
تجنّ س

ُ
تجنّ س يعد وطنياً مبجرد  ؛مباشرة حقه يف االنتخاب والرتشيح -امل

ُ
ذلك أنَّ األصل واألساس هو أنَّ امل

 تكاليف.وعليه ما عليهم من التزامات  و  ،اكتساب اجلنسية، فيكون له ما للوطنني من حقوق  وحرايت  
، وليس منح احلق تجنّ س، كما أسلفنا، يغدو وطنياً  ؛وعليه فإنَّ احلظر هو ما حيتاا إىل نص 

ُ
إْذ إنَّ امل

اجلنسية، فال حيتاا بعد هذا إىل نص  صريح مينحه احلقَّ يف مباشرة حقوقه وحرايته، بل إذا  همبجرد اكتساب
و وضعه حتت مدة االختبار واالستيثاق فهنا حيتاا إىل أراد املشر ّع منعه من مزاولة بعض احلقوق واحلرايت أ

، وهو ما فعله قانون جملس الشوى. وملَّا ال يوجد نٌص صريٌح حيظر على السعودي الطارئ  نص  صريح 
لذا ال مناص من القول إنَّ إبمكانه مباشرة تلك احلقوق،  ؛-ما عدا قانون جملس الشورى-التمتع  قوقه 

 واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية. ومنها احلق يف الرتشيح
و َّا سلف بيانه يتجلى أنَّ املشر ّع السعودي قد أجاز للسعودي الطارئ التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب 

 ابلصورة املذكورة يف أعاله، وإْن مل يُك اجلواز قد ورد صراحًة.
 القانوج السورغ: رابعا :

النافذ بوضع أي  1969لسنة  276على غرار القانون السعودي، مل يقم قانون اجلنسية السوري رقم 
تجنّ س-نصّ  حيظر على السوري الطارئ 

ُ
مباشرة بعض احلقوق، بل جاء خاليًا من ذلك. ما يعين  -امل

لة أنَّه أراد التسوية بني الوطين األصيل والوطين الطارئ من حيث التمتع اب حلقوق، لألسباب املذكورة ابحملصّ 
                                                        

ضاء معيَّنون من قبل امللك مباشرًة. تُنظر: شارة إىل أنَّ أعضاء جملس الشورى، و سب النظام النافذ حالياً، هم أعجتدر اإل -23
 املادة الثالثة من النظام.
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، فال يكون أمامنا واحلال هذه سوى الرجوع إىل قانون االنتخاابت ملعرفة ما إذا كان قد أخذ (24 آنفًا 
 2014لسنة  5إبطالق قانون اجلنسية أو أنَّه قيَّد إطالقه. وعند الرجوع إىل قانون االنتخاابت العامة رقم 

 يث عن شروط الرتشيح لعضوية جملس الشعب، إْذ ورد فيها اآلط:( للحد39النافذ نلحظ أنه أورد املادة  
 :  يتمتع  ق الرتشيح لعضوية جملس الشعب وجمالس االدارة احمللية من تتوافر فيه الشروط اآلتية

أْن يكون متمتعاً انسية اجلمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على االقل بتاريخ تقدمي طلب  -1
اتريخ  49ىن من هذا الشروط َمن ُمنح اجلنسية العربية السورية مبوجب املرسوم التشريعي رقم الرتشيح، ويستث

7/4/2011  25). 
( من القانون فقد أوردت الشروط املطلوبة يف الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية، إْذ ورد 30أما املادة  

الدة من أبوين متمتعني ابجلنسية العربية من ضمن الشروط   أْن يكون متمتعاً ابجلنسية العربية السورية ابلو 
 السورية ابلوالدة((.

 ونستنج من ذلك ما أيط:
إنَّ هذين النصَّني فرَّقا بني السوري األصيل والسوري الطارئ فيما يتعلق ابلرتشيح لعضوية جملس  -1

لرتشيح لعضوية هذا الشعب، فوضع النصل األول حظراً زمنياً مؤقتًا على السوري الطارئ، إْذ ال جيوز له ا
اً، إْذ ال يسع ي( حظراً دائم3اجمللس إالَّ بعد مرور عشر سنوات من اتريخ التجنلس، ووضع النصل الثاين  م

 السوري الطارئ الرتشيح لشغل منصب رئيس اجلمهورية على حنو الدوام.
ق الرتشيح على ( من قانون االنتخاابت السوري وإْن حظرا ح30( واملادة  39إنَّ نص املادة   -2

السوري الطارئ، بيد أ ما أجازا له حق االنتخاب يف االقرتاع العام، سواٌء يف انتخاابت جملس الشعب أو 
 يف انتخاابت اختيار رئيس اجلمهورية.

 ( يعدان تقييداً لإلطالق الوارد يف قانون اجلنسية.30( واملادة  39إنَّ نص املادة   -3
تجنّ س التمتع وبناًء على ما قد سلف سلص إ

ُ
ىل القول إنَّ قانون اجلنسية السوري قد أجاز للسوري امل

ابحلقوق واحلرايت ابلسويَّة بينه وبني السوري األصيل، لكن قانون االنتخاابت السوري قد حظر عليه 
لعضوية جملس الشعب حظراً زمنياً مؤقتاً، فضاًل عن حظر الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية حظراً  الرتشيح

 ائمياً.د
 ، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ طائفًة من التشريعات العربية قد حنت لتمييز األجنيب إْن كان من أصل  عريب 
وذلك من خالل استثناءه من شروط التجنلس كلها أو بعضها، بل ذهبت بعضها إىل استثناءه من احلظر 

تجنّ س األجنيب خالل مدة الريبة. ولعلَّ القانون
ُ
والقانون السوري مها يف  -سابقاً  -العراقي  املفروض على امل

                                                        
لسنا وحدان من استنتج ذلك، بل سبقنا بعض ُشرَّاح القانون السوري الذين حنوا هذا املنحى، حىت وصلوا إىل حد نقد موقف  -24

تجنّ س العريب الذي يُعطى القانون السوري الذي مل مييز بني السوري األصيل والسوري الطارئ، وطالبوا بوجو 
ُ
ب تعديله عرب التفرقة بني امل

تجنّ س األجنيب الذي عليه أْن خيضع للحظر الزمين من أجل مباشرة احلقوق السياسية. يُنظر يف ذلك - سب رأيهم –هذا االمتياز 
ُ
، وامل

 .139ص، 2016مثاًل: د. ديب، فؤاد، القانون الدويل اخلاص، اجلنسية، منشورات جامعة دمشق، 
: مُينح 1( مبنح اجلنسية السورية للمسجَّلني يف سجالت أجانب احلسكة. فلقد ورد فيه اآلط:   م49يتعلق هذا املرسوم   -25

 املسجلون يف سجالت أجانب احلسكة اجلنسية العربية السورية((.
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مقدمة التشريعات العربية اليت رسَّخت هذا التوجله، فضالً عن تشريعات  أخرى، مثل القانون األردين والقانون  
 اللييب.

تجنّ س، منح قانون اجلنسية العراقي رقم 
ُ
لسنة  43ففيما يتعلق ابإلعفاء من احلظر املفروض على امل

تجنّ سني ذوي األصول العربية من مدة احلظر من  -ىامللغ- 1963
ُ
احلقَّ جمللس الوزراء ابستثناء بعض امل

 ارسة احلقوق اخلاصة ابلعراقيني احملددة يمس سنوات، ومن مدة احلظر من  ارسة حقَّي الرتشيح والتعيني 
 القانون ما أيط: يف اهليئات النيابية احملددة بعشر سنوات. فقد ورد يف املادة العاشرة من هذا

ال حيق لألجنيب الذي جتنس ابجلنسية العراقية وفق املادة  اخلامسة والسادسة والثامنة والثانية  -1  
عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة( التمتع ابحلقوق اخلاصة ابلعراقيني قبل انقضاء صس سنوات من اتريخ 

أو تعيينه عضوًا يف هيئة نيابية قبل عشر سنوات من  حصوله على اجلنسية العراقية كما ال جيوز انتخابه
 التاريخ املذكور.

 ( بعض أفراد األمة العربية((.1جمللس الوزراء أْن يستثين من املادتني املذكورتني يف الفقرة   -2
حظر أما فيما يتعلق ابلقانون السوري فقد أسلفنا القول إنَّ قانون اجلنسية السوري النافذ مل يتطرق إىل 

تجنّ س احلقوق السياسية، كما أنه منح امتيازًا للعريب عند طلبه التجنلس، إْذ ميكن استثناؤه من 
ُ
 ارسة امل

كان صرحيًا يف منح   -امللغى- 1961لسنة  67. لكن قانون اجلنسية السوري رقم (26 شروط التجنلس
تجنّ س، املتعلق  ق التمتع ابحلقوق اخلاصة ابلوطين 

ُ
العريب االمتياز ابإلعفاء من احلظر املفروض على امل

تجنّ س من األصول األجنبية حيظر عليه التمتع هبذه احلقوق ملدة صس س
ُ
نوات، يف حني األصيل، إْذ كان امل

 .(27 إنَّ العريب كان يتمتع هبا من حلظة اكتسابه اجلنسية 
تجنّ س العريب حق التمتع  قوق املواطنني. فقد  -امللغى-قانون اجلنسية اللييب  وهكذا كان

ُ
مينح امل

 :على اآلط -امللغى- 1980لسنة  18( من قانون اجلنسية الليبية رقم 4نصَّت املادة  
الذي حيصل على اجلنسية العربية وفقًا ألحكام هذا القانون  قوق مواطين اجلماهريية   يتمتع العريب 

 العربية الليبية الشعبية االشرتاكية ويتحمل واجباهتم حسب القوانني النافذة يف اجلماهريية((.
على غريه النافذ فقد قضى مبنح طالب التجنلس العريب امتيازاً  1954أمَّا قانون اجلنسية األردين لسنة 

تجنّ سني، وذلك عرب استثناءه من شرط اإلقامة 
ُ
، بيد أنَّه مل مينحه إعفاًء من احلظر املفروض على (28 من امل

تجنّ س
ُ
 .(29 امل

 وأتسيساً على كل ما تقدَّم ميكن اخللوص إىل اآلط:
تجنّ س-لقد تباينت التشريعات العربية بصدد حق الوطين الطارئ  -1

ُ
وق السياسية يف  ارسة احلق -امل

اجتاهٌ أول ميثّ ل األقلية،  :عموماً، والرتشيح واالنتخاب على وجه اخلصوص، فكانت على اجتاهات  أربعة  هي
تجنّ س حقَّي الرتشيح واالنتخاب حظراً دائماً ال زوال له، ولقد متثَّل هذا االجتاه 

ُ
وهو مييل إىل حظر  ارسة امل

وُعمان. واجتاٌه نن  ينزع حنو احلظر املؤقت الطويل،  -ل التعديلقب -قطر واإلمارات  :بتشريعات كلّ  من
                                                        

 النافذ. 1969لسنة  276تُنظر: املادة السادسة من املرسوم التشريعي رقم  -26
 ( من القانون.14: املادة  تُنظر -27
 ( من القانون. 13تُنظر: املادة   -28
 ( من القانون.14تُنظر: املادة   -29
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سنة، وهذا  20-15ومبقتضاه ال يسوغ للمتجنّ س  ارسة الرتشيح واالنتخاب ملدة  زمنية  طويلة  ترتاوح بني 
 الكويت واليمن. :االجتاه ميثّ ل أقليًة هو اآلخر، ولقد مثَّلته تشريعات كالً من

تجنّ س حظرًا مؤقتًا قصرياً، عادًة ما حُيدَّد  واجتاٌه نلٌث جينح
ُ
حلظر  ارسة الرتشيح واالنتخاب على امل

، وهو اجتاٌه مُيثّ ل األكثرية بال ريب، وقد مثَّلته تشريعات كل  من العراق ومصر واألردن  :يمس سنوات 
تجنّ س ولبنان والبحرين واملغرب وتونس. و ة اجتاٌه رابٌع وأخرٌي خطى خطوات  كبريًة 

ُ
ومتقدمًة إبزاء منح امل

احلقَّ يف مباشرة الرتشيح واالنتخاب ابلسويَّة مع الوطين األصيل. وليس ياف  أنَّ هذا االجتاه املتقدّ م ما زال 
اإلمارات  :ميثل األقلية هو اآلخر ابلنظر إىل االجتاه الثالث املذكور آنفاً، وهو يتمثل بتشريعات كل  من

 وسوراي.واجلزائر والسعودية 
تجنّ س حقَّي الرتشيح واالنتخاب،  -2

ُ
لعلَّ من املعروف أنَّ التشريعات اليت تبنَّت مبدأ حظر  ارسة امل

كمة هذا احلظر تكمن يف  سواءٌ أكان حظراً زمنياً مؤقتاً طويالً أو حظراً زمنياً مؤقتاً قصرياً، تذهب إىل أنَّ ح 
تجنّ س يف اجملت

ُ
ووالئه للدولة اليت منحته  -التجربة-مع خالل مدة احلظر ضرورة التاكد من اندماا امل

 اجلنسية.
 وذلك للسببني اآلتيني: ؛بيد أنَّ وجه احلق أنَّ هذا الكالم يصعب التسليم به

إنَّ قيام الدولة مبنح األجنيب جنسيتها يعين أ ا قد أتكدت من اندماجه يف اجملتمع وتوثقت من  -أ
تقوم مبنح اجلنسية لألجانب إالَّ بعد توفر شروط  كثرية، منها اإلقامة وُحسن السرية والئه هلا، إْذ إ ا ال 

وعليه ينبغي على الدولة أْن تتاكد من اندماا األجنيب طالب  ؛والسلوك وغري ذلك من الشروط األخرى
اندماا األجنيب طالب التجنلس يف اجملتمع قبل أْن متنحه اجلنسية. بعبارة  أخرى أنَّ على الدولة أْن تتوثق من 

التجنلس يف جمتمعها قبل أْن متنحه اجلنسية، ال أْن تقوم مبنحه اجلنسية مث تضعه حتت التجربة مدًة من الزمن 
 فيها حرمانه من بعض حقوق املواطنني. يتمل 

تجنّ س-إنَّ حرمان الوطين الطارئ  -ب
ُ
من بعض احلقوق، وياصة  احلقوق السياسية، تفضي إىل  -امل

ذلك أنَّ اكتساب األجنيب اجلنسية حتوّ له إىل  ؛املته معاملة األجانب ال الوطنيني، وهذا يالف الواقعمع
وطين  يف هذه اللحظة، فيكون له ما للوطنيني، وعليه ما عليهم. وبناًء على هذا يفضي حرمانه من  ارسة 

انونية، لكنه يُعامل كما لو كان أجنبياً. بعض احلقوق إىل  الفة الواقع القانوين، الذي يضفي عليه الصفة الق
هذا من جهة ، ومن جهة  أخرى يفضي هذا الواقع املخالف للقانون إىل خلق طبقتني يف اجملتمع، طبقة 
الوطنيني األصالء، الذين هلم احلق يف  ارسة احلقوق مجيعها، وطبقة الوطنيني الطارئني، الذين حُيرمون أثناء 

ض احلقوق. لذا ال مناص من القول إنَّ مثل هذا التصرف يعد خروجاً عن الواقع مدة احلظر من  ارسة بع
 القانوين.

ا كان بصدد احلظر الزمين املؤقت، أما بصدد التشريعات املتبن ّية مبدأ احلظر املطلق  وكل ما تقدَّم إمنَّ
تجنّ س من  ارسة الدائم فال يسعنا سوى القول إ ا جنحت جنوحاً كبريًا ال مسو ّغ له، فلقد حرمت 

ُ
امل

حقَّي الرتشيح واالنتخاب حرماانً غري مؤقت  مبدة ، وهذا يُعدل جتاوزاً سافراً لكل القواعد القانونية اليت تقضي 
تجنّ س هو وطيٌن له حق التمتع  قوق الوطنيني، وإنَّ الردَّ على هذا التوجله قد ابت واضحًا بعد 

ُ
أبنَّ امل

 الكالم املتقدّ م.
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 ةالخاتم

وهو ما ساعرضه يف  ،ال ريب يف أنَّ البحث قد أفضى إىل مجلة  من النتائج وبعض  من املقرتحات
 :بندين

 :النتائج :أواًل
ليس ياف  على أحد  أنَّ احلقوق السياسية عموماً وحقَّي الرتشيح واالنتخاب على وجه اخلصوص  -1

. فهي تسهم يف رسم املستقبل السياسي تعدل من أهم وأخطر احلقوق اليت يتمتع هبا وطنيو كل دولة  
من هنا حترص الدول مجيعها أشدَّ احلرص على بناء سياا   ؛واالقتصادي للدولة، وحتديد نظام احلكم فيها

 وطين  يكفل محاية هذه احلقوق من جهة ، وقصرها على فئة  من الوطنيني، هم املواطنون، من جهة  أخرى.
 األجانب من حظرية هذه احلقوق، وحتظرها عليهم. -صورة  عامة  ب -وبناًء على ذلك تستبعد الدول 

إنَّ ما سلف بيانه يف أعاله قد كان سبباً رئيساً يف ترسيخ فكرة  يف أذهان ُشرَّاح القانون، والسيما  -2
ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص، مفادها أْن ليس لألجنيب احلق يف مباشرة الرتشيح واالنتخاب بكلمة  سواء  

احدة  ال نين هلا. من هنا فإ م ال يُتعبون أنفسهم عند تناوهلم منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األجنيب من و 
جهة احلقوق السياسية عمومًا وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة ، إْذ ال يصرفون من جهدهم أكثر من 

 شرة الرتشيح واالنتخاب((.بضعة أسطر عادًة للقول:   إنَّ األجنيب ال حقَّ له يف التمتع ومبا
تلك اليت ُأجريت عليها تعديالٌت منذ احلديثة منها و بيد أنَّ مراجعتنا للدساتري العاملية، والسيما 

أوصلتنا إىل فكرة  جديدة  يف هذا املقام، مؤداها أنَّ بعضاً من هذه قد تسعينيات القرن املاضي ولغاية اآلن، 
يم يف أراضيها احلقَّ يف مباشرة الرتشيح واالنتخاب،  سب الشروط الدساتري قد جنحت ملنح األجنيب املق
 واألوصاف املذكورة يف منت البحث.

إنَّ وجه احلق يف هذه القضية يتمثل ابلقول إنَّ الدساتري العاملية مل تتفق على حظر  ارسة األجنيب  -3
الث  يف هذا الصدد. ففي الوقت حقَّي الرتشيح واالنتخاب، بل تباينت يف مواقفها، فكانت على طوائف ث

الذي قضت فيه طائفٌة أوىل منها  ظر  ارسة هذين احلقَّني على األجنيب بنص  صريح   ومثاهلا البارز 
قد جنحت ملنح األجنيب  ارسة هذين احلقَّني،  ،ليست بقليلة   ،الدستور الربازيلي(، فإنَّ طائفًة ننيًة منها

إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنزويال و هذه الطائفة بدساتري:  الربتغال   سب شروط  حمددة ، ولقد متثلت
ما  ؛ومالت طائفٌة نلثٌة منها إىل السكوت عن األمر وعدم تنظيمه ،كوادور وتشيلي واملغرب(وكولومبيا واإل 

كن يعين أ ا مل تقم ببيان حكم احلظر الصريح من جهة ، وعدم منح احلق بصورة  صرحية  من جهة  أخرى، ل
السياق والفحوى يفضي إىل القول إنَّ هذه الطائفة ال متنح األجنيب احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب بصورة  
ضمنية . بعبارة  اخرى أننا نستنبط حكم احلظر استنباطاً، ألنه حظٌر ابإلشارة والداللة ال ابلنص الصريح. 

 ا فهي الدساتري األجنبية، وتتمثل بدساتري:ولقد متثلت هذه الطائفة مبستويني من الدساتري، أمَّا أحدمه
  أملانيا والنمسا والدمنارك والنرويج وأمريكا وسويسرا والياابن وماليزاي وبولندا واهلند وجنوب افريقيا(.

 وأمَّا املستوى اآلخر فقد متثَّل ابلدساتري العربية، وهي دساتري كل  من:
 وتونس واجلزائر والصومال وفلسطني(. العراق ومصر ولبنان والبحرين واليمن 
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قد جتلَّى لنا على مستوى التاصيل القانوين ملشكلة البحث أنَّ القوانني تقتفي أثر الدساتري وال خترا  -4
عن الدائرة املرسومة هلا، ومن مث فإنَّ الدساتري اليت حظرت على األجنيب مباشرة حقَّي الرتشيح واالنتخاب 

ا على حكم القانون، إْذ ليس بوسع املشر ّع القانوين سوى االلتزام  كم الدستور؛ ال جرَم أ ا ألقت بظالهل
وعليه ال يسعه سوى حظر هذا احلق على األجنيب، ويالفه سيكون القانون حماًل للطعن ومن مث للنقص 

النتخاب بنصوص  ابلبطالن ملخالفته الدستور. وإنَّ الدساتري اليت منحت األجنيب احلقَّ يف مباشرة الرتشيح وا
صرحية  قد ألقت هي األخرى بظالهلا على موقف القانون، الذي ال يسعه يف هذه احلالة سوى االعرتاف 

 هبذا احلق لألجنيب، ابلقدر واحلدود اليت يرمها الدستور.
، كما مل متنحه بنص   أمَّا الدساتري اليت التزمت الصمت بصدد تنظيم هذا احلق، فلم حتظره بنص  صريح 

، فلقد علمنا أنَّ هذا الصمت حُيمل على كونه حظراً ضمنياً من حيث املبدأ.ص وبيان ذلك أنَّ الصمت  ريح 
هذا والسكوت مينح املشر ّع احلرية لتنظيم هذا احلق، حظراً أو منحاً، على وفق املصلحة الوطنية والقانونية، 

. كما أنَّ ذلك يعين أيضاً أنَّ إبمكان املشر ّع ما دام الدستور مل حيظره بنص  صريح، ومل مينحه مبثل هذا النص
أْن مينح هذا احلقَّ لألجنيب يف زمن  ما مث حظره يف زمن  آخر؛ ما دام املشر ّع يتمتع هبذه احلرية يف تنظيم 

 احلق.
 -وانتخاابً ترشيحاً -لَئ ْن كان االجتاه الشائع يف التشريعات العربية يتمثل  صر حق االقرتاع العام  -5

لألسباب املذكورة آنفاً، فإ ا مل تكتف  بذلك، بل طال منعها  ؛بفئة املواطنني فقط وحرمان األجانب منه
تجنّ سون.أوحرما ا فئًة من الوطنيني، 

ُ
 ال وهم الوطنيون الطارئون، أي امل

َمْن ال  واحملدَّد بكونه  ،جتاوزاً ملفهوم األجنيب من معناه القانوين املعروف ،ويعدل هذا املوقف، بال ريب  
لة إىل القول مبخالفة روح (يتمتع انسية الدولة ، إىل املعىن االجتماعي العام الواسع، وهو ما يفضي ابحملصّ 

تجنّ س-ذلك أنَّ الوطين الطارئ ؛ القانون
ُ
هو وطيٌن بكل معىن الكلمة، له ما هلم وعليه ما عليهم.  -امل

د دلَّ على أنَّ رابطة اجلنسية مل تُك كافيةً لبسط احلقوق واحلرايت بني الوطنيني بعبارة  أخرى أنَّ هذا املوقف ق
 طبقة الوطنيني األصالء، وطبقة الوطنيني الطارئني. :ابلسويَّة، وأنَّه أفضى إىل خلق طبقتني أو فئتني يف اجملتمع

من حيث  -يني الطارئنيالوطن-قد غدا جليًا أنَّ التشريعات العربية مل تتفق يف التعامل مع فئة  -6
حرما م من التمتع ومباشرة حقَّي الرتشيح واالنتخاب، فلقد تباينت مواقفها هبذا الصدد، فكانت  ة 

ربعٌة. اجتاٌه تشريعٌي أول مييل إىل حظر احلق يف الرتشيح واالنتخاب على الوطين الطارئ حظراً أاجتاهاٌت 
و ة اجتاٌه تشريعٌي  ثَّل هذا االجتاه بقوانني كالً من: قطر وُعمان.دائماً ال فكاك منه،، وميثل األقلية، ولقد مت

تجنّ س-نن  ينزع حنو حظر احلق يف الرتشيح واالنتخاب على الوطين الطارئ 
ُ
حظرًا زمنيًا مؤقتًا ملدة   -امل

 طويلة ، ولقد متثَّل هذا االجتاه بقوانني كالً من: الكويت واليمن.
، ميثل األغلبية، جينح حلظر هذا احلق على الوطين الطارئ حظراً زمنياً مؤقتاً ملدة  و ة اجتاهٌ تشريعٌي نلثٌ 

تجنّ س يف اجملتمع. ولقد متثَّل هذا االجتاه 
ُ
قصرية  يتمل فيها الرتبلص لالختبار والتاكد من مدى اندماا هذا امل

 اجلزائر.العراق ومصر واألردن ولبنان والبحرين واملغرب وتونس و  :بقوانني كل  من
و ة اجتاهٌ تشريعٌي رابٌع يسري حنو إزالة كل الفوارق بني الوطين األصيل والوطين والطارئ، والتسوية بينهما 

مباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب،  -املتجنّ س-من حيث احلقوق والواجبات، إْذ جييز للوطين الطارئ 
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حاجة  للرتبلص مبدة  زمنية  يتم إخضاعه فيها للتجربة  متاماً كما يتمتع هبا ويباشرها الوطين األصيل، دومنا 
مع األخذ -واالستيثاق. ولقد متثَّل هذا االجتاه املتقدّ م واملتفق مع معىن القانون وروحه يف قوانني كل  من 

 اإلمارات واجلزائر والسعودية وسوراي. :-ابالعتبار بعض التفاصيل املذكورة فيما خال يف منت البحث
 ؛نعلُم أنَّ طائفًة من التشريعات العربية كانت قد حنت لتمييز األجنيب إْن كان من أصل  عريب  ولقد  -7

تجنّ س من 
ُ
وذلك عرب استثناءه من بعض شروط التجنلس من جهة ، واستثناءه من احلظر املفروض على امل

 خرى.أذوي األصول األجنبية خالل مدة الرتبلص والريبة من جهة  
 حات:املقرت :ثانيًا
تبنَّته بعض الدساتري العاملية يسري حنو التسليم لألجنيب حديثاً لقد جتلَّى أنَّ  ة اجتاهاً دستورايً عاملياً  -1

. ولقد تبنيَّ أنَّ -مع حتقق بعض الشروط -يف حقّ ه  يف الرتشيح واالنتخاب إْن كان مقيماً يف إقليم الدولة 
 عليه ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص والقائم على اتفاق كلمتهم على هذا االجتاه يتعارض ابلكليَّة مع ما تسامل

 عدم منح األجنيب هذا احلق.
أْن يقوم الُشرَّاح واملؤلفون والباحثون مبراجعة هذه الدساتري واإلفادة من  وأتسيسًا على ما تقدَّم اقرتحُ 

ية اليت تستحقها من الشرح والتعليق، املواقف اجلديدة اليت تبنَّتها، وتسليط الضوء عليها وإيالءها األمه
 وصوالً إىل تصحيح النظرة النمطية حيال املوضوع.

تجنّ س-ليس ياف  أنَّ التشريعات اليت تبنَّت مبدأ حظر مباشرة الوطين الطارئ  -2
ُ
حقَّي الرتشيح  -امل
 ا تذهب إىل أنَّ احلكمة واالنتخاب، وسواٌء أكان احلظر زمنياً طويل املدى أم حظراً زمنياً قصري املدى، فإ

تجنّ س-من وراء هذا احلظر تكمن يف ضرورة االستيثاق من اندماا الوطين الطارئ 
ُ
يف اجملتمع ووالئه  -امل

 للدولة خالل مدة احلظر واليت تُعرف مبدة  الريبة أو التجربة(.
وذلك لسببني، أمَّا أحدمها فيكمن  ؛بيد أنَّ من الصعوبة مبكان  التسليم هبذا الرأي من الناحية القانونية

تجنّ س-يف أنَّ الدولة عند منحها اجلنسية لطالبها 
ُ
يُفرتض أ ا قد أتكدت ابتداًء من أهليته وصالحيته  -امل

لالندماا يف اجملتمع، إْذ إ ا ال متنحه اجلنسية إالَّ بعد التحقق من توفر شروط  متعددة  تكفل ذلك، وعلى 
تجنّ س-الغالب. وأمَّا السبب اآلخر فيتمثل يف أنَّ حرمان الوطين الطارئ  رأسها شرط اإلقامة يف

ُ
من  -امل

وهو ما يتعارض مع الواقع  ،بعض احلقوق اابن مدة الريبة تفضي إىل معاملته معاملة األجانب ال الوطنيني
ما للوطنني وعليه  القانوين؛ ذلك أنَّ اكتساب اجلنسية تفضي إىل اكتسابه الصفة الوطنية، فيغدو وطنياً له

ما عليهم، وإنَّ حرمانه من مباشرة بعض احلقوق تتعارض مع هذا الواقع. ومن جهة  أخرى إنَّ هذه املعاملة 
الذين ،املزدوجة ستؤدي أيضًا إىل خلق طبقتني أو فئتني من الوطنيني يف اجملتمع، طبقة الوطنيني األصالء

نيني الطارئني، الذين حيظر عليهم التمتع ومباشرة بعض يتمتعون ابحلقوق واحلرايت مجيعها، وطبقة الوط
 احلقوق اابن مدة التجربة.

وأتسيساً على ما تقدَّم يغدو منطقياً القول إنَّ مثل هذه املعاملة ستُنشئ ازدواجاً يف املعايري الوطنية ويف 
بقتني، واالعتماد على مدلوالت الصفة الوطنية من الناحية الدستورية، فيكون واحلال هذه التسوية بني الط

التشديد ابتداءً يف منح اجلنسية، وعدم منحها إالَّ بعد التاكد واالستيثاق من أهلية طالب اجلنسية وصالحيته 
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Editorial’s word 

The experience of the private education in Iraq 

The private education in Iraq is a new experience , not more than 30 years 

old , but following 2003  it has expanded and prospered with almost 70  private 

colleges and universities . It was hoped that the private education would play a 

pioneering role in raising the level of teaching and achieving the leading 

universities status in the civilized world. It ought to be like the private education 

in the developed countries in that it majorly contributed to their progress , to 

name but a few ,  Harvard university which ranks first as a private university. In 

Iraq , given the urgent need to educational institutions accommodating the vast 

numbers of  high school graduates , and due to the politicians' pressures , 

private colleges and universities have grown sharply in the recent years to the 

extent that their numbers amount to 70 colleges and universities , and it goes 

on and on. Every year , a number of private colleges are added to the list without 

there being a carefully considered plan by the higher education ministry taking 

into account specifications and regulations of the geographical distribution , the 

required specialties , the realistic need of the labor market for such disciplines , 

and the real absorptive capacity of each college built on their material and 

scientific potentials and the local need to these colleges' disciplines. 

The lack of well-thought plans resulted in holding back the role of the private 

education in developing the capabilities of society and making the economic 

welfare. Accordingly , the universities' task has limited to accommodating the 

enormous numbers of students  seeking for certificate to be employed in state 

departments , with the exception of some universities which respect their 

educational message , and try to realize their goals in building the future of 

homeland by their  students , and when graduated , they become useful 

elements in the society. 

It is the ministry's responsibility to reform the private education , take further 

care of it ,  and attach more importance to it , consider it complementary to the 

government education. The ministry has to draw up a considered and integral 

plan rethinking the law of the private education so that it can be a tool of 

progress , a second to the state education , ensuring the prosperity and welfare 

of the country at the scientific , economic , and cultural levels ,  realizing the 

universities' brilliance at a time they were the attention center of  the students in 

the Arab world. 
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